
Mladé umění v Česku 1990–2014
Lenka Lindaurová

„Umění objevuje skutečnost, vytváří skutečnost, odhaluje  
skutečnost, ten svět, v němž žijeme, a nás, kteří žijeme. 
Neboť nejen tématem, ale smyslem a záměrem umění 
není nic než každodenní, úděsné a slavné drama člověka  
a skutečnosti: drama záhady čelící zázraku. Nebude-li 
toho moderní umění schopno, bude zbytečné.“  
Jindřich Chalupecký, Svět, v kterém žijeme, 1940
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Na jaře roku 1992 se konal ve Vídni 26. kongres 
Mezinárodní asociace výtvarných kritiků (AICA), 
jehož jsme se zúčastnili ve velkém počtu. Po pádu 
železné opony a berlínské zdi jsme byli připraveni 
se co nejrychleji integrovat do Evropy. Téma kon-
gresu Centrum a periferie odpovídalo tehdejšímu 
přehodnocování stavu věcí, nikoli nepodobnému 
příběhu Jak šel hloupý Honza do světa. Počínali 
jsme si však vcelku dobře, hloupý Honza obstál 
a mezinárodní kolegium se uvolilo, že poctí svou 
návštěvou Prahu, aby na vlastní oči zhlédlo aktu-
ální českou výtvarnou scénu. Byli jsme postaveni 
před úkol, jak hosty přivítat. Po úvaze jsme se roz-
hodli představit starší českou generaci výstavou 
Situace ’92 (kurátoři Mahulena Nešlehová, Petr 
Wittlich) v pražském Mánesu, kdežto defilé na-
stupující mladé generace mělo být odstartováno 
v Galerii Václava Špály.

Staly jsme se s Milenou Slavickou kurátorkami 
a pro Špálovku jsme vybraly autory na základě 
tehdejší vyhraněné profilace pražských galerií 
MXM a Behémót na pravém a levém břehu Vltavy. 
Kolegyně pracovala i se skupinou Pondělí, já zase 

na reorganizaci výstav v Mánesu, o to byl kme-
nový výběr rozšířen. Kvůli málo přehledné spo-
lečenské situaci jsme požádaly filozofa Václava 
Bělohradského, aby se s námi zamyslel nad kul-
turní charakteristikou té doby, a v malé hospůdce 
u Národní třídy jsme zasedly s Václavem Stratilem, 
aby pomohl výstavu nazvat. Byli jsme přesvědčeni, 
že se nacházíme v marastu hodnot, úplné džungli 
po zhroucení měřítek starého režimu, ve zmatku 
ještě neznámých nových hodnot. Minulost, za- 
ložená na ideologických bajkách komunistického 
režimu, na nás ulpívala a do Evropy jsme měli  
tak daleko jako od každodenní šedi k růžovým  
utopickým snům. Shodli jsme se však, že už niko-
mu nebudeme kázat moralizujícím stylem Ezopa, 
který i cestou na popraviště nepřestával chrlit svá 
ponaučení, aby oddálil svou popravu. Nebyl ani 
společný jazyk, kterým by se daly vyjádřit všech- 
ny tužby, tak jako Mauglí svého času v džungli  
neznal lidskou řeč. Napůl cesty mezi mytickým 
Ezopem a divošským Mauglím jsme tedy zkoncipo-
vali výstavu a nazvali ji Mezi Ezopem a Mauglím 
(duben–červen 1992, vystavovali Jiří David, 
Milena Dopitová, Pavel Humhal, Petr Lysáček, 

Vlasta Čiháková-Noshiro

Jak to bylo mezi 
Ezopem a Mauglím
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Martin Mainer, Tomáš Mašín, Jan Merta, Vladimír 
Merta, Michal Nesázal, Petr Nikl, Petr Písařík, 
Viktor Pivovarov, František Skála, Vladimír Skrepl, 
Václav Stratil, Margita Titlová-Ylovsky, Kateřina 
Vincourová). 

Milena Slavická zvolila jako motto pro katalog vý-
rok Josepha Kosutha, srozumitelný i zahraničním 
hostům: „Vaše země se nyní nachází ve zvláštní 
situaci – je současně starým moudrým člověkem 
a naivním dítětem.“ Napsala také pěkný kunsthis-
torický text o tom, jak v našem umění odezněla 
společenská angažovanost a vystřídala ji intimní 
zpověď, oscilující mezi romantickými vidinami 
a divokou zběsilostí v srdcích. Václav Stratil doru-
čil pro katalog dopis Mauglímu od jeho ilustrátora 
Václava Hollara: „Drahý Mauglí, vím dobře, že jsi 
velmi zaneprázdněn intenzivním životem v příro-
dě. Mé nutkání se však stává natolik neodbytnou 
posedlostí, že Ti musím psát o tom, jak naléhavě 
potřebuji malovat Tvou tvář a každý den, kterým 
věc odkládám, mi působí bolest. Jsem stár, k smrti 
unaven a mám koňskou hlavu škarohlída, nemohu 
tedy věčně pracovat jen na svém ubohém autopor-
trétu. Proto tak toužím zobrazit Mauglího krásnou 
hlavu. Jsem si vědom toho, že neumíš číst ani psát. 
Vím, že neznáš lidskou řeč. Přesto má naděje je 
tak silná, že doufám. Kéž mi silné větry donesou 
Tvé příznivé zprávy. Tobě oddaný Václav Hollar 
(poštovní doručovatel Václav Stratil).“

Mě osobně nejvíc znepokojovala nemožnost 
společné mluvy, a tím i snížená schopnost cha-
rakterizovat aktuální situaci. Sepsala jsem tedy 
pro katalog metaforickou parafrázi Knihy džunglí 
od P. Rudyarda Kiplinga pod názvem Čas nové 
mluvy. V hledání příčin jsem nejprve zdůrazni-
la ambivalenci místa společného bytí – džungle 
a města.

V Kiplingově knize se prastaré a osiřelé město na-
zývalo Studené pelechy. Bylo pohřbené a ztracené 
v džungli, kterou ovládaly opice. Zvířata se k němu 
nepřibližovala, protože tam kdysi bydleli lidé, leda-
že v období sucha dostala žízeň a chtěla se napít 

vody z polorozbořených bazénů a nádrží. Město 
vystavěl v dávnověku jakýsi král. Daly se na něm 
rozpoznat stopy kamenných silnic, jež vedly k polo-
rozpadlým branám, ale do zdí a hradeb již vrůstaly 
stromy. Cimbuří byla pobořená, z oken věží visely 
chomáče divokých popínavých rostlin a vršku vévo-
dil obrovský palác bez střech. Pod kamennou klen-
bou se ukrýval staletý poklad králů, který střežil 
Otec brejlovců, stařičká bílá kobra.

„Dobrý lov!“ pozdravil ho Mauglí, který zdvoři-
lá slova (hadího jazyka) měl vždy po ruce jako 
lovecký nůž. „Co nového v městě?“ zeptal se bílý 
brejlovec, aniž mu odpověděl na pozdrav. „Co je 
nového v tom velikém městě s vysokými hradbami, 
kde žije na sto slonů, na dvacet tisíc koní a do-
bytka bezpočtu – v městě krále dvaceti králů? 
Ztrácím zde pomalu sluch a je tomu už dávno, co 
jsem naposled slyšel jejich válečné gongy.“ „Nad 
našimi hlavami je jen džungle,“ řekl mu Mauglí.  
„Ze slonů znám pouze Háthího a jeho tři syny. 
Koně zabil Baghéra všechny v jedné vesnici –  
a – a co je to král?“ 

„Říkal jsem ti,“ pravil Kaa (hadí bratr Mauglího) 
k bílé kobře, „že město už dávno zaniklo. Podívej 
se nahoru, jak kořeny velkých stromů trhají kameny 
klenby. Stromy a lidé nerostou pohromadě.“ 

Bílá kobra tedy vybídla Mauglího, aby si vy- 
zvedl královský poklad, těch šest buvolích kár  
naložených zlatem a stříbrem. Avšak poklad 
Mauglího nezaujal, snad jen jediná věc mezi  
loveckými noži – špičatý ankus s bodcem k zabí- 
jení. Tu ale kobře hned vrátil: „Vymysleli ho lidé, 
kteří sami neloví, jen tak zabíjejí pro zábavu a ze 
zahálky. Příroda jim nedala ani drápy, ani zuby, tak 
vymysleli věc, kterou lze bodat slony do hlavy, aby  
je podřídili nějakému svému Lidskému zákonu. 
Vraždí za jednu noc třeba i šestkrát.“ A Mauglí  
kobru ještě napomenul: „Už ji nikdy nepouštěj 
ven.“

V naší výstavě zobrazili umělci v alegorických  
obrazech a objektech jeleny, ryby, nosorožce, 

slony, kožky, kožešiny a jiné zvířectvo. V kinech  
se promítal úspěšný film Planeta opic, v němž  
pár lidí po návratu z vesmíru našlo svět zničený 
smrtonosnou civilizací a ovládaný opičím lidem 
s kulturou našeho středověku. Happy end vyzníval 
ve prospěch regenerace lidského rodu. Poté však, 
co po pádu železné opony a zboření berlínské 
zdi už polevil divácký zájem o smrtonosné zbraně 
a zbrojení, nás spíše zaujal ten orientační vztah 
mezi centrem a periferií, který namísto zbořené  
železné opony bylo třeba vyjasnit a určit. Města  
se totiž přestala dělit na velká a malá, dokonce 
některá hlavní města, ačkoli vázaná na svou tradici 
staveb a záznamy svých dějin, se ocitla na okraji 
společenského zájmu a udržovala si jen satelitní 
význam. Mizely také rozdíly s městy venkovskými. 
Praha se mohla i rodákovi jevit jako panoptikum, 
nebo turistovi jako Disneyland, a začala být závislá 
na měnící se mapě Evropy. Oproti tomu Plzeň nebo 
Ostrava získaly šanci stát se vybranými evropskými 
městy kultury.

Důležité bylo, kým byla města ovládána. V džun-
gli byly opice národ bez zákona, národ všežroutů. 
Zavržený lid, který neměl svou vlastní řeč, užíval 
jen kradených slov, jež leckde pochytil, když taj-
ně naslouchal, slídil, pošilhával a kryl se ve vrš-
cích stromů. Opic bylo spousta, špatné, špinavé, 
nestoudné, a chtěly – pokud vůbec něco chtěly 
trvale, aby si jich někdo všiml. Házely proto obyva-
telům džungle na hlavu ořechy a smetí. Když pak 
ovládly město, vůbec nevěděly, proč bylo kdysi 
vystavěno a jak se má užívat. Sedávaly v kruzích 
v sále, kde král konával porady, hledaly si blechy 
a tvářily se, že jsou lidmi. Také skákaly a běhaly 
sem a tam po domech beze střech a snášely si 
kousky malty a cihel někam do kouta. Pak zapo-
mněly, kam si je schovaly, a tu se mezi jejich vřeští-
cími zástupy rozpoutaly bitky. Když bylo po rvačce, 
začaly si opět hrát a třást růžovými stromky a po-
merančovníky v královské zahradě, jen tak ze zá-
bavy, aby viděly, jak padá dolů ovoce a květy. Pily 
vodu z nádrží a zkalily ji, pak se nad vodou serva-
ly, ale nakonec se shlukly do zástupu a hulákaly: 
„Nikdo v džungli není tak moudrý a dobrý a chytrý 

a silný a ušlechtilý jako Bandar-lóg!“ Když je město 
omrzelo, vrátily se zpět do svých větví a doufaly,  
že si jich nevšímaví obyvatelé džungle povšimnou.

Podle zvířetníku jsem narozená ve znamení opi-
ce, ale nechtěla bych být členkou tohoto opičího 
pronároda. U Ezopa trestal každou malou opici 
spravedlivý pámbu, trestal ji za každou lidskou sla-
bost. Podle zákona džungle však opice trestal sám 
živoucí Bůh. Celé generace opic žily v hrůze a úctě 
před přítelem Mauglího, strašlivým hadem Kaa, 
který dovedl šplhat po větvích tak tiše, jako roste 
mech, a přizpůsobil se suché větvi natolik, že ani 
nejchytřejší opice netušila nic, dokud se jí větev 
nezmocnila. Pak už s ní byl konec, žádná se ne-
dostala z jeho objetí. Proto také před hypnotickou 
mocí hada prchaly opice, kam se dalo, v ústupu 
před přírodním zákonem silnějšího druhu, jehož 
ustanovení jsou dokonalá.

Svět džungle je svébytný a urozený. Nemá v sobě 
nic z antropocentrického přístupu, jenž vykládá 
lidem pravidla společenství zvířat jako mravouku 
a přisuzuje zvířatům konstantní vlastnosti pro po-
bavení lidí. Zvířata tvoří vlastní skupiny a plemena, 
k jejich dorozumění se učí mistrovským slovům 
a tvoří si vlastní mluvu. Mauglí jejich jazyky ovlá-
dal, především jazyk vlčí smečky, k níž patřil a jež 
se považovala za svobodný národ, neboť přijímala 
rozkazy jen od svého vůdce a od nikoho jiného. 
Měla také vlastní stanovení svobody. Rozlišovala 
Dobrý lov a Špatný lov, mezi jejichž pravidla pat-
řilo nezabíjet ve smečce nikoho, když se neví, co 
zamýšlejí ostatní, jako u lidí. Pravidla vymezova-
la i možnost lovu pro cizince, pokud se zdvořile 
ohlásili Loveckým pokřikem: „Dovolte mi zde lovit, 
mám hlad!“ Ale museli si počkat na odpověď:  
„Lov si pro potravu, ne však pro zábavu!“ 

Jak odlišné od Ezopových bajek, kde liščím li-
chocením lze na vráně vymámit kus sýra a kyselé 
hrozny jsou symbolem nedostižného, kde ryby 
nalezou do rybářovy sítě ze zvědavosti a lstivost 
vládne světu, kde každý chytrý zloděj je respek-
tován. Ne tak v srdci přírody. Zákony džungle jsou 
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prosté a jasné, nelze je obejít. Odpovídají i lid-
ským představám o pořádných zákonech. Jestliže 
ty demokratické bývají ještě plné ezopovských 
moralistních ponaučení, ty postdemokratické by 
už mohly vycházet ze zákonů přirozenosti. Nikoli 
z neprůhledné džungle, ale ze světa navýsost 
jasného a prostého, podloženého živoucí mluvou, 
jejíž podstatu zamlžují jen žvanivé opice Bandar-
-lógu. Bez hledání jazyka však nelze určit zákony. 

Lidé znamenali pro džungli vždy jen pokrevní  
bratry Bandar-lógu. Pořád něčím zaměstnávali 
svá ústa. Když ne žvaněním, tak si alespoň vy- 
plachovali hubu vodou. Pak také kouřili. A měli 
pořád za lubem ty svoje historky. Moc chytrý ná-
rod, tihle lidé, pokud ovšem nebyli tím nejpošeti-
lejším, co kdy svět zvířat slyšel. „Ahé! Mé srdce je 
těžké věcmi, kterým nerozumím,“ řekl při hodno- 
cení lidského světa Mauglí. „Nejdřív jsem byl 
Mauglí-Žába, teď jsem Mauglí-Vlk, pak mám být 
Mauglím-Opicí, abych se stal Mauglím-Srncem 
a nakonec Mauglím-Člověkem! Haha!“ Když usedl 
utrápeně s hlavou v dlaních, poradil mu moudrý 
přítel Kaa: „Zavolej vždy ten svůj pokřik, že jsme 
jedné krve, ty i já – člověk a had. A vytvoř si své 
doupě mezi vlastní krví, smečkou a lidem. A bu-
deš-li někdy potřebovat rychlé nohy, ostré zuby 
a bystré oči nebo rychlého posla noci, pak stačí 
vzpomenout si na mistrovská slova, která znáš. 
Zavoláš svůj pokřik a džungle bude zase tvoje!“

Lidský svět je nedokonalý svět Ezopův, ustaluje 
pořád pomíjivost svého poznání. Není to svět, 
kde by platily Zákony lovu či Zákony míru, bratr-
ství a pokrevní rovnosti, lidé neumějí spolu ani 
řádně zpívat. V džungli však každého jara na-
stává období Jarního zpěvu, spojeného s Jarním 
během, kdy obyvatelé pobíhají z místa na místo, 
jen tak pro radost z rychlého pohybu na vla-
hém vzduchu. Jarní zpěv je něčím výjimečným. 
Hlasy džungle zvučí jako hluboká struna har-
fy rozechvělá měsícem, chvějivé dunění zvuků 

nevyvolává ani bzukot včel, ani burácení vodo- 
pádů, ani šumění větru ve vršcích stromů,  
nýbrž jen spokojené šťastné předení protep-
leného světa. Skupiny obyvatel džungle spolu 
zpívají.

I lidská džungle má svá jara, politická nebo kul- 
turní, ale pro zveličování člověčiny ne vždy svou  
Jarní píseň nachází. Asi je třeba zbavit jazyk ná- 
nosu starého myšlení, toho světa v troskách, jako  
jsou ztracená města. Člověk není mírou všech věcí,  
to spíše v džungli je Jaro obdobím, kdy se obrací  
rok a příroda jde sama vpřed. A každý lísteček ví,  
že za dveřmi je čas nové mluvy. Od každé skupi- 
ny obyvatel se očekává zpěv i Jarní běh. Mauglí  
běhal třeba několik desítek kilometrů od soumra- 
ku do jitřenky za vlahého působení noci a vracel  
se rozesmátý, udýchaný a ověnčený různými po- 
divnými květinami. Poslouchal obyvatele džungle,  
jak chrochtají, vřískají nebo hvízdají, podle toho, 
ke kterému plemeni patří. To ten Jarní zpěv 
v džungli vytváří v čase nové mluvy společný jazyk. 
I člověk má pobídnout své smysly, aby se povznesl  
nad svou mysl a užil si jich. Umělci to nezřídka 
dělávají, neboť znají závrať Jarního běhu. Od něj 
je jen krok ke zpěvu a mistrovským slovům jazyka 
nové mluvy.

Filozof Václav Bělohradský, který pro katalog  
výstavy sepsal pojednání O smyslech a mysli, 
zdůraznil, že hrozí, že se lidé spokojí jen se znaky 
a symboly lidského světa, místo aby hleděli „za  
obrazy a znaky“ k pravé skutečnosti, která žádným 
znakem není. Citoval sylogismus G. Batesona: 
tráva umírá, lidé umírají, lidé jsou tráva. Prý  
se často vyskytuje v řeči bláznů, potvrzuje to  
klinická praxe. Ale přesto mu dnes ještě všichni  
nějak rozumíme, jako hluboké pravdě, kterou  
cítíme naléhavěji než pravdu logických úsudků 
a mysli. Smrtelnost a konečnost nás spřízňují  
se vším živým. Smrt trávy je i naší smrtí, nejen 
v metafoře.

Jeden z kurátorů slavné galerie Tate Britain ne- 
dávno prohlásil, že nastal čas, kdy je třeba vypořá- 
dat se s „elitářstvím“ a dát prostor „každodennímu  
lidovému umění“, protože umění je „soubor nej- 
roztodivnějších věcí vytvořených z nejrozmani-
tějších pohnutek a různých důvodů“. Aby Martin 
Myrone dodal svému domněle odvážnému postoji 
ještě větší váhu, v rozhovoru také připomněl, že 
estetickou hodnotu a význam lidové tvořivosti po-
tvrzuje i tvorba slavných hvězd současného umění. 
Když Tracey Emin může šít přehozy přes postel 
a Grayson Perry vytvářet keramické nádoby, tak 
přece dá rozum, že do výstavních místností patří 
zrovna tak i slamění panáci nebo dečky vyšívané 
v amatérských kurzech šikovných rukou!

Tato argumentace samozřejmě má kouzlo ne- 
chtěného paradoxu, když výstavu British Folk Art 
legitimizuje její kurátor poukazem na to, že se li-
dovým uměním nechávají inspirovat slavní umělci. 
Jako kdyby hodnotu lidové estetiky potvrzovala 
teprve tvorba slavných a v uměleckém provozu  
tak či onak zavedených „celebrit“. Jako kdyby  
artefakty vznikající pro čirou radost z tvořivosti  

získávaly hodnotu teprve tím, že je kurátor vystaví 
ve své galerii a tím vynese na stejné místo slávy 
a vážnosti, jaké se v estétských komunitách těší 
oslavovaní umělci.

V porovnání s obdivným a ohleduplným přístupem, 
jaký například vůči příbuznému art brut projevova-
li Jean Dubuffet nebo Karel Appel, jde o typický 
projev povýšenectví vůči „sprostému“ lidu, který  
je třeba kurátorovat, tj. pečovat o něj, vést a po- 
učovat ho o jeho vlastní ceně. Kontrapunkt lidovosti 
a elitářství je navíc starý jako umění samo, takže 
nezbývá než ptát se po důvodech a kořenech ta-
kové politizace uměleckého projevu, která možná 
vypadá rebelsky, ale ve skutečnosti je projevem 
intelektuálního konzervatismu usilujícího o poli-
tické podmanění estetických kategorií a soudnosti.

— —

Žijeme v době, která deklarovala, že každý je umě-
lec, ale to neznamená, že všichni lidé jsou stejně 
dobří umělci, protože umění, stejně jako například 
vědu, nelze jednoduše podřídit politickému ideálu 

Jiří Přibáň

Umění na hranici 
Estetické kódy přelomu 
80. a 90. let

Napsáno s využitím textu z katalogu Mezi Ezopem a Mauglím,  
1992, Galerie Václava Špály, Praha Umění na hranici. Estetické kódy přelomu 80. a 90. letUmění na hranici. Estetické kódy přelomu 80. a 90. let
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rovnosti. Čeština má pro takovou rovnost v umění 
a kultuře trefný výraz – „zglajchšaltování“.

Renesance povýšila výtvarné umění tím, že na  
něj kladla vědecké nároky a za to odměňovala 
umělce bohatstvím, společenskou prestiží a také 
individuální slávou. Filippo Brunelleschi, Piero 
della Francesca a další učinili z umění aplikovanou 
matematiku a tím setřeli rozdíl mezi vyššími forma-
mi vědění a nižšími praktickými řemesly. Poznání  
je univerzální a vedou k němu rozmanité cesty,  
od geometrie přes architekturu až po stavební 
inženýrství a fantastické vynálezy. 

Co však s uměním v době, která chrlí do světa 
každoročně desítky tisíc absolventů uměleckých 
škol s chabými znalostmi filozofie i exaktních věd 
a mizernými praktickými dovednostmi, ale o to 
přesvědčenějších o síle vlastního génia a vstupují-
cích do života jako nezaměstnaní, kteří mají na  
výběr jen mezi simulakrem tržní reklamy a tupým 
uměleckým kurátorstvím? Není těch umělců 
v dnešní době nakonec příliš mnoho? A co je  
vůbec moc a málo v případě umění a uměleckých 
generací v současné společnosti?

— —

Umění chce být spatřováno ve všem, a proto zcela 
mizí ze současného světa. Na tuto paradoxní sku-
tečnost uměleckého provozu, který redukuje umění 
na sociologický problém, upozornil již před mnoha  
lety Jindřich Chalupecký ve slavné přednášce 
Umění a transcendence, věnované dílu Marcela 
Duchampa. Do uměleckého provozu patří zrov- 
na tak kupci a prodavači uměleckých předmětů 
jako jejich kritici nebo kurátoři. V takovém provo- 
zu se i největší avantgarda rychle stává novým 
konformismem a konzervatismem, směnitelným 
na veletrzích umění a potvrzeným odborníky za-
městnanými v galerijních nebo muzejních institu-
cích. A přece si pojem umění udržuje svůj zvláštní 
význam a komunikační kódy, které nelze redu- 
kovat na žádnou jinou praktickou činnost člověka, 
například politiku nebo náboženství, přestože  

k oběma činnostem mělo umění vždy blízko 
a i dnešní společnost velmi ráda vzhlíží k umělci 
jako k revolucionáři či vizionáři schopnému  
vytrhnout nás z letargie každodennosti. 

Umění není ani filozofie, i když bez filozofického 
vhledu se žádný umělec neobejde. Chalupecký 
sice označuje umělce za „svědka transcendence“ 
a jeho přednáška je velkou oslavou Duchampova 
Nevím, které se na rozdíl od sokratovského para-
doxu „Vím, že nic nevím“ netýká vědění obecně, 
ale zvláštního vztahu umělce k jeho vlastnímu 
dílu. Chalupecký se ptá, proč se znovu vracíme 
a stojíme v jeskyni u Lascaux nebo v ravennském 
kostele San Vitale, a naše návraty na tato prasta-
rá místa uměleckých počinů vysvětluje „hladem“ 
po transcendentnu. Umělec je podle něho „tím 
větší, čím více má síly vydržet před neznámým 
a nepochopitelným, před nesmírností vesmíru 
a nás samých“. Právě tento hlad a s ním spojená 
schopnost uchopit to, co je jinak neuchopitelné, 
konstituuje oblast umění.

Na rozdíl od filozofů nebo proroků však umělec 
musí nechat své vlastní dílo, aby k němu promlou-
valo ve své neznámosti a obracelo se na jeho ne-
vědomost, takže tváří v tvář vlastnímu dílu musí 
nakonec vyslovit ono duchampovské Nevím. 
Neznámost umění je neznámost zcela zvláštního 
druhu, která je současně neprostupná i důvěrná 
a která není hádankou nebo problémem, ale  
tajemstvím vyžadujícím promluvit o tom, co je  
ze své podstaty nesdělitelné. 

— —

Od renesance přes romantismus až po současné 
postkonceptuální umění se tak vrací otázka, kdo 
je autor díla, a za pravého umělce se považuje 
někdo, kdo dokáže sdělit víc než jen své vlast-
ní myšlenky, vědění a dovednosti. V tom se mysl 
malířova podle Leonarda podobá mysli boží, zde 
pramení romantický génius i surrealistické spo-
jení s nevědomím. Freud sice považoval Bretona 
a další surrealisty za povrchní bohémy, kteří nikdy 

jeho psychoanalýzu nepochopili, ale přesto díky 
plátnům Reného Magritta nebo Maxe Ernsta dnes 
víme, kolik toho o sobě nevíme.

Umělec je zprostředkovatel symbolického jazyka 
vypovídajícího o tom, o čem by jinak nezbylo než 
mlčet. Umění se svými estetickými kódy se po-
hybuje vždy na hranici. Jak ukazují Duchampova 
díla, takové umění není nikdy ukřičené a tezovi-
té, ale naopak jeho základní postoj spočívá v dů-
věrnosti a pokoře vůči tomu, co právě vzniká jako 
neznámé a co nelze předem kontrolovat podle 
žádného politického, sociologického nebo psycho-
logického schématu. 

V tom ostatně spočívá omyl tisíců umělců slepě 
opakujících koncept Duchampových ready mades 
bez toho, že by kdy porozuměli jejich intelektuální 
intenzitě a duchovní intimitě. Namísto toho jsme 
tak dnes svědky konceptuálního odpadu produ-
kovaného lidmi, kteří nepochopili, že umělec sice 
není filozof a umění nemůže nahrazovat filozofii, 
ale že obzvlášť v konceptuálním umění platí, že bez 
filozofického a duchovního vedení se k žádnému 
uměleckému dílu nelze dopracovat.

— —

Na důležitost důvěrnosti, s jakou umělec musí 
přistupovat k dílu, a pokory, s jakou musí uznat, 
že ho takové dílo myšlenkově přesáhne, jsem si 
vzpomněl v roce 2011 na sympoziu Osmdesátá, 
které se věnovalo výtvarné generaci 80. let mi-
nulého století. Mezi mnoha více či méně učenými 
projevy, které doprovázela výměna osobních zku-
šeností a historické reflexe samotných výtvarníků, 
tehdy malíř Antonín Střížek pronesl jednu zdánlivě 
jednoduchou, ale o to zásadnější větu, totiž že se 
představitelé této generace začali intenzivně stý-
kat a organizovat společné výstavy, protože prostě 
chtěli malovat a nechtěli se ve své činnosti nechat 
nijak a nikým omezovat.

Čistá radost z možnosti tvořit a touha výtvarně  
se projevit jsou obecné duchovní vlastnosti, které 

se tak či onak musejí vyrovnávat se společenský-
mi a politickými omezeními a konvencemi, ale 
současně jsou na nich primárně nezávislé. Každé 
umění je samozřejmě společensky podmíněné 
a ovlivněné, a proto je obrazem své doby. Důraz je 
však třeba klást na obraz, a ne na dobu, abychom 
pochopili, co se v umění skutečně odehrává a co 
je na něm jedinečné a nezaměnitelné ve srovnání 
s jinými lidskými činnostmi. 

— —

Umělecká cena, společenská objednávka, ob-
chodní zakázka nebo politická angažovanost jsou 
jen doprovodné rysy tvorby, která je svou povahou 
vnitřní a osobní a svým zaměřením nadčasová 
a univerzální. Podíváme-li se na seznam prvních 
laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého, najdeme 
v něm vedle sebe Vladimíra Kokoliu, Františka 
Skálu, Michala Nesázala, Martina Mainera, Michala 
Gabriela a Petra Nikla. Zrovna tak bychom si tam 
ale mohli představit jiná jména, například Tomáše 
Císařovského, Jiřího Davida, Stanislava Diviše nebo 
zmiňovaného Antonína Střížka, tedy další před-
stavitele mimořádně silné generace označované 
jako česká postmoderna.

V takto různorodém a rozmanitém generačním poli 
bychom stěží hledali programový manifest nebo 
jednotící estetický projev. Skupina Tvrdohlavých 
měla především synergickou funkci a v době své-
ho založení byla mimo jiné i smělým pokusem 
o mediální prezentaci této nastupující generace, 
jejíž tvorbu po roce 1989 prezentovala především 
Galerie MXM. Obecně sdílená energie a indivi-
duální nasazení, s jakým se celá tato generace 
začala prosazovat ve druhé polovině 80. let mi-
nulého století, nicméně vysvětlují, proč právě její 
představitelé zanechali tak silnou stopu v českém 
výtvarném umění následujících dvou deseti-
letí. Díla jejích představitelů jsou dnes součástí 
obecného kulturního kánonu. Podobně výjimečný 
zůstává pedagogický nebo společenský vliv celé 
generace, která ale měla i kus historického štěstí, 
protože do světa umění vstupovala v hraničním 
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okamžiku, kdy umělecký provoz již nebyl exkluzivně 
ideologický, ale současně byl z obchodního hledis-
ka ještě téměř nevinný. 

— —

Zarputilost a soustředěnost na původní smysl umě-
ní, jeho symbolický jazyk a schopnost transcenden-
ce je jedním z mála společných rysů české post-
moderny. Právě tato generace jako kdyby naplnila 
Chalupeckého ranou představu o smyslu umění 
jako „dramatu záhady čelící zázraku“, kterou rozvinul 
v eseji Svět, v němž žijeme, pozdějším manifestu 
Skupiny 42. 

Všimněme si té posloupnosti, kdy manifest není 
v případě Skupiny 42 startovním výstřelem nebo 
výkřikem nějaké nedočkavé avantgardy, ale vý- 
sledkem dlouhé a důkladné filozofické diskuse 
o smyslu a funkci umění ve velmi pohnuté a spole-
čensky extrémní době. O půl století později, kdy  
se formovala česká postmoderna, sice nevznikl 
společný manifest, ale podobně se diskutovalo 
o filozofickém smyslu a společenských souvis-
lostech symbolického jazyka umění v čase, kte-
rý Jiří David výstižně označil za „období sociální 
vybledlosti“. 

— —

Postmodernu můžeme definovat jako dobu bez 
manifestů. Tato absence ale o to víc otevírá mož-
nost vést filozofické diskuse o smyslu umění 
a funkcích estetického kódu v současné spo-
lečnosti, která ho vlastně nepotřebuje, protože se 
neobrací k tomu, co je neuchopitelné, ale chce 
si jen podmanit a zmocnit se všeho, co lze něja-
kým způsobem uchopit a přivlastnit. Co na kon-
ci 80. let mohlo ještě působit jako specifický 

kolorit společnosti pozdního socialismu, ukázalo 
se jako hlavní rys postmoderně vybledlé globální 
společnosti. 

Mohli bychom dokonce říct, že právě tato vybled-
lost umožňuje paradoxně znovu nazřít prapůvodní 
symbolickou sílu umění, které sice ztratilo svou 
společenskou funkci, ale zato si opět otevřelo ces-
tu k transcendenci. Umělec již nemusí být anga-
žovaný revolucionář, génius přesahující řád přírody 
nebo vizionář, ale o to víc může být umělcem, který 
„chce prostě malovat“. 

Ta věta klame svou prostotou. Ve skutečnosti se 
jedná o ten nejtěžší úkol, před jakým stojí nejen 
malíř, ale každý umělec, totiž úkol vytvářet umě-
ní. Jak připomíná Chalupecký, věděl to nejen 
Duchamp, ale před ním i ti, kdo vytvořili ravennské 
mozaiky nebo před desítkami tisíc let z hlíny vymo-
delovali postavu Věstonické venuše. 

— —

Pro dnešní umělecký provoz je vedle estétů a zbo-
hatlíků typický i takřka incestní vztah mezi umělci 
a kurátory, kdy si jednotlivci vzájemně vyměňují 
role a sdílejí své umění jako členové uzavřené sek-
ty. Podobně jako v náboženství platí ale i v umění, 
že sektářský život je plagiát transcendence, ve kte-
rém naopak vládne diktatura imanentních skupi-
nových a individuálních zájmů. Transcendence, to 
je však pokora před dílem, které nikdy nedokážu 
zcela pochopit, a proto v něm musím neustále 
pokračovat. 

Myslím, že pod nánosem času a s ním spojených 
všelijakých úspěchů a uznání, ale také řevnivostí 
a napětí uvnitř generace české postmoderny 
bychom zde našli právě tuto pokoru. 

1990 – Město Zlín se vrátilo ke svému původnímu jménu 
poté, co se 40 let jmenovalo Gottwaldov. Zanikla Státní 
bezpečnost. Poprvé na naše území přijel dalajlama. Zemřel 
historik umění, výtvarný kritik a teoretik Jindřich Chalupecký. 
Prezidentem ČSFR byl několik dní před začátkem roku 1990 
zvolen Václav Havel. Vzniklo ministerstvo životního prostředí. 
Konaly se první svobodné volby po pádu komunistického 
režimu a přinesly vítězství Občanského fóra, volební účast 
byla 96 procent. Na dole Barbora v Karviné došlo k výbuchu 
metanu, o život přišlo 30 horníků. Do Prahy začaly jezdit 
umělecké hvězdy ze Západu. Nobelovu cenu míru dostal 
Michail Sergejevič Gorbačov. Začalo odstátňování podniků. 
Vážně se psalo, že končí doba nezodpovědnosti, a vážně se 
tomu věřilo. Všichni se začali učit anglicky.

Deník 1990: Legální Lidovky
Hned v revolučních dnech jsem se nabídla v redakci Lidových novin. Ty se okamžitě 
transformovaly ze samizdatových do legálních. Tehdejší zástupce šéfredaktora Ruda 
Zeman se mě zeptal, do kterého oddělení nastoupím. Všechny nás tehdy lákala domácí 
politika – byla tak vzrušující a nadějeplná. Pud sebezáchovy mi ale řekl, že moje bu-
doucnost je v kultuře. Ach jo, byla. V kulturní rubrice nás bylo po jednom na každý obor,  
což byl opravdový luxus. Seděli jsme na Václaváku, psali jsme na psacích strojích a texty  
posílali potrubní poštou do tiskárny. Na porady běžně chodili třeba Ludvík Vaculík nebo 
Jiří Dienstbier. Známosti z disentu byly pro tehdejší Lidovky jako otevřená brána do ráje. 
Všichni zasloužilí měli teď nové velké funkce. A tak jsem vyrazila vojenským letounem 
s ministrem obrany Lubošem Dobrovským (jeho syn byl také se mnou v redakci) na 
palubě na svoji první zahraniční služební cestu do Paříže. Svůj první rozhovor jsem 
vedla s mistrem výtvarníkem a básníkem Jiřím Kolářem. Věnoval mi koláž a vypili jsme 
spoustu vína. Kecám – první rozhovor jsem dělala s filozofem Zbyňkem Fišerem alias 
Egonem Bondym. U něj se pila voda.

Text vznikl při příležitosti vydání této knihy, 2014

1990 – Město Zlín se vrátilo ke svému původnímu jménu 
poté, co se 40 let jmenovalo Gottwaldov. Zanikla Státní 
bezpečnost. Poprvé na naše území přijel dalajlama. Zemřel 
historik umění, výtvarný kritik a teoretik Jindřich Chalupecký. 
Prezidentem ČSFR byl několik dní před začátkem roku 1990 
zvolen Václav Havel. Vzniklo ministerstvo životního prostředí. 
Konaly se první svobodné volby po pádu komunistického 
režimu a přinesly vítězství Občanského fóra, volební účast 
byla 96 procent. Na dole Barbora v Karviné došlo k výbuchu 
metanu, o život přišlo 30 horníků. Do Prahy začaly jezdit 
umělecké hvězdy ze Západu. Nobelovu cenu míru dostal 
Michail Sergejevič Gorbačov. Začalo odstátňování podniků. 
Vážně se psalo, že končí doba nezodpovědnosti, a vážně se 
tomu věřilo. Všichni se začali učit anglicky.
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Slouží umělec sponzorům?
Tematická výstava manželů Ševčíkových 
Snížený rozpočet v Mánesu, která řešila posta-
vení umělce ve společnosti, vyvolala reakci, jež 
pronásleduje současné umění stále: proč se 
považuje výtvarné umění za stejně současné, 
adekvátně vyjadřující naše emoce jako hudba, 
film či divadlo, když je přitom divákovi naprosto 
nesrozumitelné? Velkou roli v této době hrají 
kurátoři – animátoři, kteří mají umění divákovi 
zprostředkovat. A to se evidentně nedaří. 
Snížený rozpočet ale také začal řešit otázku 
politickou a otázku komerce – tedy v jakém 
postoji má být umělec vůči tomu, kdo ho živí.  
To vše odpovídalo současné situaci. Na projek-
ty se žádaly peníze formou grantu, sponzorství 
bylo v plenkách – kurátoři se museli spokojit 
s nízkým rozpočtem. Vzhledem k situaci se 
Ševčíkovi domnívali, že vytvoří tvrdou politickou 
výstavu, zjistili však, že umělci jsou apolitičtí.

Chaos v Národní galerii
Z důvodu nejasného finan- 
čního hospodaření byl odvolán 
šéf Veletržního paláce Jaroslav 
Anděl. Ředitel Národní galerie 
Martin Zlatohlávek na jeho místo 
jmenoval dosavadního pracovní-
ka Jiřího Gregora. Problémy se 
stupňovaly a i Zlatohlávek nabídl 
svou rezignaci, kterou ministr 
kultury Pavel Dostál přijal. Na 
Zlatohlávkovo místo nastou-
pí historička umění Dagmar 
Šefčíková, která dosud pracovala 
jako referentka odboru umění 
ministerstva kultury. Zlatohlávek 
uvedl jako jeden z důvodů své 
rezignace to, že ve složité eko-
nomické situaci galerie postrádá 
důvěru a podporu ministerstva. 
Ministerstvo prohlásilo, že vedení 
galerie nedokázalo zpracovat 
koncepci v reálných ekonomic-
kých podmínkách, což vedlo 
k zadluženosti. Ředitel sbírky 
starého umění Jiří Fajt k tomu 
řekl, že loňský dluh nevznikl 
následkem špatného řízení, ale 
škrtů v rozpočtu, jež provedlo 
ministerstvo v rámci úsporných 
balíčků. Do funkce odborné 
náměstkyně Veletržního paláce, 
který byl po odchodu Zlatohlávka 
bez vedení, nastoupila teoretička 
Martina Pachmanová, známá 
svými výzkumy ženského umění.

České Budějovice  
jsou do světa
Šéfkurátorem Domu umě-
ní v Českých Budějovicích 
se stává Michal Škoda, 
který jeho dramaturgii zá-
sadně proměnil – z místa 
se stane galerie se zahra-
ničním renomé.

Konec malby?
Zdálo se, že rok 1998 je zlomový pro malbu. Už tehdy se 
vyhlašovalo, že končí a že ji zabíjí nová média. Kurátorka 
Milena Slavická uspořádala v Rudolfinu výstavu Poslední 
obraz, kde ukazovala díla značně svérázná i provokativní. 
Akce vzbudila vášnivou diskusi. Katalog položil otázku, zda 
má ještě nějaký smysl malovat obrazy, a recenzenti odpoví-
dali, že není otázka, zdá má smysl malovat (ručně) obrazy, 
ale proč se malují právě takové, jaké jsou na výstavě. „Póza, 
ve které se ukazuje většina autorů, je východiskem z nouze, 
narcistním ‚protestem‘, afektovaným únikem před odpo-
vědností. Jejich odvaha je pouze zdánlivá – kalkuluje totiž 
s latentní nenávistí české společnosti k modernímu a sou-
časnému umění,“ reagoval Marek Pokorný v MF DNES.

Nová šance lidstva
Stejně jako termín postmoderna je i hlavní představitel 
postmoderní filozofie Jean-François Lyotard, který ve svých 
třiasedmdesáti letech v tomto roce zemřel na leukemii, chá-
pán v našich kruzích s určitou dávkou despektu. Nejslavnější 
spis Postmoderní situace publikoval v roce 1979 (česky 
1993). Základní „teze“ díla říká, že celek světa se rozpadl. 
Zmizela důvěryhodnost velkých moderních vyprávění a lineár-
ní příběh dějin. To, co Lyotarda odlišuje od jiných myslitelů 
a co z něj činí ústřední postavu filozofické postmoderny, je 
pochopení pozitivní stránky rozpadu této velké jednoty světa. 
Pluralismus chápe jako novou šanci lidstva. Mezi umělci má 
Lyotard svou popularitu. V roce 1997 na své retrospektivě 
v Rudolfinu Jiří Georg Dokoupil vystavil skleněnou plastiku 
Lyotardův nos.

Nákupy Národní galerie
Národní galerie, jejíž akvizice finančně 
podpořil stát naposledy v době otevření 
Veletržního paláce, se v tomto roce chlubí 
výstavou nových přírůstků z doby, kdy už si 
instituce musela poradit sama. Čtyři význam-
né obrazy Františka Kupky, jediného našeho 
opravdu světového malíře 20. století, získala 
Národní galerie od dědiců Waldesovy sbírky. 
Jindřich Waldes vlastnil továrnu Koh-i-noor 
a Kupku finančně podporoval nákupem jeho 
děl. Restituce i odprodeje vyřizoval jeho 
syn Jiří Waldes, který žil v USA. Instituce ale 
nakupuje i nejmladší autory – na výstavě 
Dary a nákupy byla díla Jiřího Černického, 
Lukáše Rittsteina, Krištofa Kintery nebo 
Josefa Bolfa – všichni byli postupně potvr-
zeni i v Ceně Chalupeckého. Umění zakoupili 
pro galerii dlouhodobí mecenáši manželé 
Jelínkovi ze Švýcarska.

Nové výstavní prostory
Otevírají se dva nově zrekonstruované výstavní prostory. Obrazárnu 
Pražského hradu postmoderně barevně zpestřil Bořek Šípek, autor 
mnoha dalších architektonických úprav na Hradě a přítel Václava 
Havla. Rekonstrukci Galerie Benedikta Rejta v Lounech provedl 
v minimalistickém stylu Emil Přikryl, dlouholetý pedagog ateliéru 
architektury na pražské Akademii výtvarných umění. Tento charisma-
tický lounský prostor se měl stát cílem útoku všech chtivých kurátorů 
i umělců, ale místní vedení si svůj regionální charakter uhlídalo.

Deník 1998: Večeře s ministrem
Ministr kultury Pavel Dostál mě pozval na 
večeři do rybí restaurace v Gorazdově ulici, 
kam před revolucí chodíval Václav Havel. 
Bylo to tehdy normální? Myslím si, že ne. 
Čekala jsem nějakou zajímavou nabídku? 
To určitě ne. Byla jsem tedy zvědavá, co to 
pozvání znamená. Chtěl se se mnou poradit, 
co si myslím o možnosti, aby Národní galerii 
vedl Milan Knížák. Jako bývalý disident, 
inteligentní aktivista, rektor AVU a tenkrát 
ještě politicky nezávislý se zdál jako ambi- 
ciózní a uznáníchtivý odborník dobrou volbou.  
Každopádně bylo jasné, že do výběrového 
řízení se nepřihlásí moc akceptovatelných 
kandidátů. Řekla jsem mu svůj názor – ano, 
myslela jsem si, že by Knížák mohl tuhle 
zatuhlou instituci rozproudit, a měl i dobré 
zahraniční kontakty. Skončil ale na třetím 
místě, přesto byl jmenován a galerii posléze 
zlikvidoval, jako by mu její prestiž byla 
ukradená. Po výběrovém řízení jsem na-
psala kritický článek o způsobu jmenování 
a Dostál mi sdělil, že se mnou už se nikdy 
bavit nebude.

Turner Prize pro Chrise Ofiliho
Sbírka finančního magnáta a mecenáše 
Charlese Saatchiho ve formě výstavy 
Sensation byla vystavena v Berlíně. 
Letos už čtvrtý z vystavených obdržel 
prestižní Turner Prize – malíř Chris Ofili, 
který svá ornamentální plátna vytváří 
sloním trusem.
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1996 
Kateřina Vincourová  
Laureátka

Porota
Jiří Švestka 
(předseda poroty)
Václav Bláha
Vlasta Čiháková-Noshiro
Bedřich Dlouhý
Václav Erben
Milan Grygar
Jiřina Kumstátová
Olga Malá
Ivan Ouhel
Jiří Zemánek

Kateřina Vincourová byla jako první ženská laureátka vyhlášena  
ve Starém královském paláci na Pražském hradě.

Výstava Kateřiny Vincourové Laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého 1996, Galerie  
Václava Špály, Praha, 1997 – Plody mé mysli, 1997, plast, průměr 150 cm

1996
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1999
Lukáš Rittstein 
Laureát

Finalisté
Jan Hísek
Tomáš Hlavina
Krištof Kintera
Markéta Othová Porota

František Skála 
(předseda poroty)
Karel Císař
Hugo Demartini
Josef Hampl
Olaf Hanel
Ludvík Hlaváček
Petr Pavlík
Tomáš Pospiszyl
Michael Rittstein
Naďa Řeháková

Předávání Ceny Lukáši Rittsteinovi ve Veletržním paláci v Národní galerii v Praze – zleva 
František Skála, předseda poroty, Václav Havel, Jiří Šetlík, předseda Společnosti Jindřicha 
Chalupeckého, Milan Knížák, generální ředitel Národní galerie, Theodor Pištěk, zakladatel 
Společnosti, Lukáš Rittstein Pozvánka a katalog Cena Jindřicha Chalupeckého – Finále 1999, grafická úprava Jiří Kovanda

1999
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Deník 2001: Vítěz z polévky
Zdál se mi sen, že se laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého 
vybíral z písmenkové polévky. Vítězem se stal ten, jehož 
jméno se dalo složit z těstovin plovoucích v náhodně 
uvařené polévce. Co by řekl Freud? Ve Veletržním paláci 
v Praze právě probíhá rekapitulační výstava laureátů 
Chalupeckého a obdobné slovenské ceny Tonal pod ná-
zvem New Connection, která měla premiéru v New Yorku, 
a odehrává se kolem ní malá aféra. Konceptem instalace 
byl pověřen jeden z laureátů, zkušený výstavní „architekt“ 
Jiří Příhoda. Jeho návrh se však nelíbil monopolnímu duu 
Knížák – Kolíbal (ředitel Národní galerie a jeho dvorní 
architekt-umělec), jež autorsky střeží stálé expozice paláce. 
Podle Příhody i ostatních vystavujících, jejichž jména už 
jsou dnes v zahraničí známá a respektovaná (například 
Kateřina Vincourová, František Skála, Petr Nikl, Ilona 
Németh), bylo jednání galerijních šéfů značně arogantní. 
Urážky typu „pan Příhoda je nula“ vedly nakonec ke změně 
konceptu výstavy i odstoupení Jiřího Příhody. Neúčastnil se 
ani loňský laureát David Černý, jenž po minulém incidentu 
s Knížákem odmítá do Veletržního paláce vstoupit. I podle 
dalších zúčastněných umělců se přední česká scéna 
současného výtvarného umění nechová otevřeně, ale 
spíš totalitně. Společnost Ceny Jindřicha Chalupeckého 
má s Národní galerií smlouvu na výstavy finalistů do roku 
2002, ale ředitel Veletržního paláce Tomáš Vlček naznačil, 
že další výstavy po té letošní by už mohly být jinde. Z celé 
situace vyplývá, že tady o současné umění nikdo nestojí: 
dokonce ani k tomu ustavená a financovaná instituce. Na 
výstavě se objevil první český obraz vztažený k událostem 
11. září. Jmenoval se 11. září 2001 a patří do série Věčná 
krása od Michala Nesázala. Od ostatních z cyklu se liší 
tím, že místo azurových jezírek v zelené krajině zobrazuje 
jezírka rudá v hnědavém okolí.

Muzeum Medy Mládkové
Konečně začala rekonstrukce historické budovy Sovových 
mlýnů na pražské Kampě. Vášnivá sběratelka českého 
moderního umění Meda Mládková žijící ve Washingtonu 
se rozhodla svou cennou sbírku věnovat českému státu 
hned po roce 1989. Od té doby se však komplikovaně 
hledala vhodná budova a sběratelka byla neochotou státu 
přijmout sbírku dotčena. Rekonstrukci mlýnů na moderní 
muzeum provázela od začátku řada problémů: Mládková 
neuznala výsledky regulérní architektonické soutěže, 
později se dohadovala s památkáři o výšce skleněné 
věže přečnívající malostranský horizont. Na konceptu 
se podíleli především Ateliér 8000, Helena Bukovanská 
a skláři Marián Karel, Václav Cigler a Michal Motyčka. 
Rekonstrukce dosud trvala 16 měsíců a stála 122 milio-
nů korun. Finančně se na ní podílely Česká nadace Jana 
a Medy Mládkových a město Praha.

Koruna na střeše
Na střeše budovy Rudolfina se objevila 
neonová koruna umělce Jiřího Davida. 
Po dlouhé době zase velkorysý umě-
lecký počin ve veřejném prostoru, který 
vzbudí občany z letargie.

Nový časopis
Téměř ilegálně se už několik mě-
síců tiskne v malém nákladu nový 
časopis o současné výtvarné scéně 
Artur. Je vtipný, ostrý a špatně  
redigovaný. Je v něm však to, co 
jinde chybí: reflektuje totiž aktuál- 
ní výstavy nejmladších umělců. 
Bohužel ale jazykem „nás, co spolu 
chodíme“.

Modlitby finalistky
Letošní finalistka Ceny Štěpánka 
Šimlová měla samostatnou výstavu 
v Praze na Staroměstské radnici. 
V počítačových montážích místo 
světelných reklamních sloganů ve 
městě blikaly dětské modlitbičky 
a hluboké pravdy.

2001 – Podle sčítání obyvatel žije v Česku 1035623214 lidí, 
k moravské národnosti se přihlásilo 5223474 z nich. Číslo 
stoupá díky přistěhovalcům. Firma Microsoft prezentovala 
svůj nový produkt Windows XP. Růst HDP dosáhl nejvyšší 
úrovně od roku 1996, a to 3,6 procenta. Výrazně vzrostl 
počet vysokoškoláků a přibylo i lidí bez vzdělání. Začala 
rekonstrukce historické budovy Sovových mlýnů na 
pražské Kampě. Členové Rady České televize zvolili 
po zažehnané krizi v České televizi Jiřího Balvína jejím 
generálním ředitelem. Lidé vzpomínají na listopad 1989 
pozitivně, naopak to, co přišlo po něm, vyvolává v české 
společnosti pocity zklamání. Restaurace EXPO 58 na 
pražské Letné se proměnila na kanceláře, je to vzpomínka 
na český pavilon na první poválečné Světové výstavě 
v Bruselu. Ředitel televize Nova Vladimír Železný se soudí 
s majiteli televize a je také podezřelý z daňových úniků 
a miliardového podvodu – tráví dny ve vazbě a několikrát 
je mu zabaven a vrácen majetek. Poslanci zamítli návrh 
zákona o registrovaném partnerství lidí stejného pohlaví. 
Teroristický útok 11. září na World Trade Center v New 
Yorku a Pentagon, při kterém zemřely tři tisíce lidí, 
odstartoval celosvětový boj proti terorismu a zásadně 
změnil svět.

Deník 2001: Madonna předala Turner Prize, Lada žalobu
Prestižní britskou cenu mladým výtvarným umělcům, jejíž parale-
lou se snaží být Cena Jindřicha Chalupeckého, předala v Londýně 
zpěvačka Madonna. Vítěze Martina Creeda dokonce políbila. Díky 
Madonně se o Turner Prize roznesla zvěst i do kruhů, jež běžně 
tyto události nezaznamenávají. O předání ceny věděli i londýnští 
taxikáři, kteří letos vozili na poněkud méně formální obřad stovky 
pozvaných bez dříve povinného smokingu. Madonna měla zdařilý 
proslov, v němž zmínila i svoji uměleckou sbírku a umělcovy koule. 
My jsme měli velké vzrušení s Cenou pro Tomáše Vaňka: jeho stří-
kané parodie na obrázky Josefa Lady musely být na protest dědiců 
zakryty závěsem a následovala žaloba. Vaněk Ladu trochu zneužil 
a zpornografoval.

2001 – Podle sčítání obyvatel žije v Česku 10%562%214 lidí, 
k moravské národnosti se přihlásilo 522%474 z nich. Číslo 
stoupá díky přistěhovalcům. Firma Microsoft prezentovala 
svůj nový produkt Windows XP. Růst HDP dosáhl nejvyšší 
úrovně od roku 1996, a to 3,6 procenta. Výrazně vzrostl 
počet vysokoškoláků a přibylo i lidí bez vzdělání. Začala 
rekonstrukce historické budovy Sovových mlýnů na 
pražské Kampě. Členové Rady České televize zvolili 
po zažehnané krizi v České televizi Jiřího Balvína jejím 
generálním ředitelem. Lidé vzpomínají na listopad 1989 
pozitivně, naopak to, co přišlo po něm, vyvolává v české 
společnosti pocity zklamání. Restaurace EXPO 58 na 
pražské Letné se proměnila na kanceláře, je to vzpomínka 
na český pavilon na první poválečné Světové výstavě 
v Bruselu. Ředitel televize Nova Vladimír Železný se soudí 
s majiteli televize a je také podezřelý z daňových úniků 
a miliardového podvodu – tráví dny ve vazbě a několikrát 
je mu zabaven a vrácen majetek. Poslanci zamítli návrh 
zákona o registrovaném partnerství lidí stejného pohlaví. 
Teroristický útok 11. září na World Trade Center v New 
Yorku a Pentagon, při kterém zemřely tři tisíce lidí, 
odstartoval celosvětový boj proti terorismu a zásadně 
změnil svět.
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Lepší než Praha
„Není těžké být lepší než Praha, když nám to dělá tak snadné,“ řekl ředitel brněnského 
Domu umění, teoretik a reemigrant Pavel Liška a otevřel skvělou hvězdnou výstavu anglic-
kého sociála Richarda Billinghama, jehož foto vlastní rodiny kritika nazývá sociální porno-
grafií. Také dvanáct videoinstalací dalších mladých britských autorů (například Douglase 
Gordona, Rodericka Buchanana) a prezentace projektu Magdaleny Jetelové Atlantic Wall 
stojí za to.

Knížákova omluva
Knížákovy aféry už začínají být 
nudné: vždycky směřují k upou-
tání pozornosti na jeho osobu. 
A tak neváhal jít na demonstraci 
umělců proti němu, vystoupit proti 
generální stávce v České televizi, 
pohádat se s laureátem výtvarné 
ceny a skřípnout novináři prsty 
mezi dveřmi. Málo se však mlu-
vilo o jeho profesních chybách. 
Omluvil se paradoxně za vlastní 
omyl – totiž že uspořádal velmi 
důležitou mezinárodní výstavu Bez 
předsudků: Experimenty 60. let 
ve své vlastní instituci – Národní 
galerii. Výstava už nyní s velkým 
ohlasem probíhá ve Varšavě.

Deník 2001: Žluto-červené Windows
Neobvyklé gesto udělala firma 
Microsoft, když pro svou prezentaci no-
vého operačního systému Windows XP 
zvolila projekt mladé české umělkyně 
Kateřiny Vincourové. Také pro ni byla 
tato nabídka výjimečná, i když si už vy-
zkoušela jednu zakázku pro Škodu vloni 
ve Wolfsburgu. Tentokrát se však celý 
její objekt stal prostorem pro prezentaci 
nových produktů. V útrobách jakési nafu-
kovací sci-fi stanice vytvořila další obří 
buňky a kóje, kde se ukrývá množství 
počítačů. Kyberprostoru vytváří protiváhu 
převládající žluto-červená barevnost. 
Gigantická bublina artefaktu reprezento-
vala Microsoft na letošním počítačovém 
veletrhu Invex a tři dny stála i v Praze 
na Ovocném trhu. Poprvé jsem získala 
legální software, protože píšu o součas-
ném umění.

Současné umění je vidět
První změna ve stálé expozici Národní galerie ve Sbír- 
ce moderního a současného umění nastala právě teď. 
Poslední část Laboratoř v přestávce zcela vyměnila 
své autory, aby tak postupně veřejnosti představo-
vala aktuální umění. Diváci se mohli zajít podívat na 
Jana Jakuba Kotíka, Štěpánku Šimlovou, Filipa Turka, 
Veroniku Holcovou, Jana Šerýcha, Markétu Vaňkovou, 
Jána Mančušku a mnoho dalších, kteří ještě nedávno 
navštěvovali umělecké školy.

Jedinečná sbírka Vladimíra Železného
Letos byla zveřejněna umělecká sbírka televizního 
magnáta Vladimíra Železného a stala se naprostým 
unikátem. Kolekce je k vidění v Galerii Zlatá husa 
u Staroměstského náměstí v Praze. Sbírka obsahovala 
1100 položek, začala vznikat v roce 1997 a byla pořizo-
vána velmi rychle a cílevědomě. Vladimír Železný umění 
vždycky sledoval a v uměleckém prostředí se orientoval 
a prý mu neunikl žádný skvost na trhu. V jeho sbírce 
se nachází česká klasická moderna od začátku století 
do roku 1938, těžištěm je ale umění let šedesátých. 
Obchodníci o něm říkali, že kazí ceny – platil totiž moc 
vysoko. Na dlouhou dobu pak sbírce šéfovala teoretička 
Magda Juříková, která odešla z Národní galerie před 
Knížákem a nyní vede Galerii hlavního města Prahy. 
Ludmila Vachtová, teoretička umění působící v Curychu, 
o sbírce prohlásila: „To je neuvěřitelná sbírka a tento 
počin je opravdu respektabilní. Nevím, proč na spoustu 
lidí působí jméno Železný jako červený hadr, umě-
ní rozhodně rozumí. Kdo něco takového dokázal dát 
dohromady?“

Vlček do Veletržního paláce
Již pátým ředitelem Veletržního paláce se stal Tomáš Vlček, 
teoretik, kurátor a někdejší šéf Sorosovy Středoevropské 
univerzity. Návštěvám po nástupu rozdával vizitky své před-
chůdkyně Kataríny Rusnákové, která zde vydržela něco přes 
rok a poté kvůli konfliktům s generálním ředitelem Národní 
galerie Milanem Knížákem odešla. Před ní ve Veletržním paláci 
působil ještě Jaroslav Anděl a Jiří Ševčík. Byli svými nadřízený-
mi odvoláni. Vlček zde loajálně působil až do odchodu Knížáka 
v roce 2011.

Spor o Mánes
Již devátý rok trvá soud o vlastnic-
tví budovy pražského Mánesa mezi 
spolkem Mánes a Nadací Českého 
fondu umění. Budova mezitím značně 
zchátrala. Optimisté věřili, že spor by 
měl být tento rok vyřešen. Členové 
spolku Mánes si měli k soudu přivést 
svědky, kteří potvrdí, že ilegální sku-
pina se scházela i v době stalinis-
mu, a tak neporušila kontinuitu své 
existence. Nicméně spolek Mánes 
letos definitivně prohrál. Nadace 
Českého fondu umění vznikla během 
sporu v roce 1994, aby za tichého 
přihlížení výtvarné obce vytunelovala 
majetek bývalého „svazu“, po revoluci 
přejmenovaného na Unii výtvarných 
umělců. Vazby a převody jsou natolik 
neprůhledné, že většina kritiků nadace 
nakonec rezignovala. Každý pamětník 
však ví, jaká privilegia požívaly a jaký 
majetek měly v době komunistů různé 
oborové svazy. Ve správní radě nadace 
sedí pohrobkové režimu, toužící po ma-
jetku i po prestiži. Ve výtvarném umění 
ani v nové společenské situaci se 
neorientují (nebo orientovat nechtějí), 
a tak poskytují umění medvědí službu. 
Stačili zlikvidovat už tři významné 
pražské galerie: Galerii bratří Čapků 
na Vinohradech, Novou síň ve Voršilské 
ulici a svým způsobem i Mánes. 
Podobně by chtěli zlikvidovat i Špálovu 
galerii, kterou zuby nehty drží její gale-
rista Krbůšek za pomoci sponzorů.

Deník 2001: Železný je železný
Volá mi někdo od policie, abych přišla vypovídat kvůli umělecké sbírce ředitele televize 
Nova Vladimíra Železného. Proč já? Párkrát jsem byla v jeho galerii, od známých tuším, 
co nakupoval… Ptají se mě, co si o jeho sbírce myslím, jestli je hodnotná. Právě mu ji 
obstavili, ale on ji už nevlastní. Všichni víme, proč majetek přepsal na jiné firmy a nadace; 
tyto kličky slouží právníkům a soudům. Proč ale všichni pracovníci nadace a Galerie Zlatá 
husa tvrdí, že obrazy panu Železnému nepatřily, je nepochopitelné. Při otevření galerie, 
která měla sloužit také především uměnímilovné veřejnosti, se magnát sám chlubil tím, 
jak obrazy vybírá, a všichni jeho podřízení adorovali jeho výjimečný cit. Konečně jsme 
mohli mít velkorysého sběratele, ale zase to nějak smrdí.

Umění do Brna
Jedna z prvních soukromých 
pražských galerií vzniklých 
na začátku 90. let rozšířila 
svou působnost o brněnskou 
pobočku. Galerie Behémót 
otevřela v Kopečné ulici 
přehlídku patnácti autorů, od 
těch starších (Karel Nepraš) 
přes zralé (Jaroslav Róna, 
Václav Stratil) až po nejmladší 
(Krištof Kintera, Martin Kuriš). 
Vzhledem k tomu, že divác-
ký zájem se nepodařilo za 
posledních jedenáct let nějak 
výrazněji udržet a jména pres-
tižních galerií zná jen kroužek 
věrných, je otevření regionální 
pobočky profesní počin.

Nová galerie Display
Vznikla nová galerie v pražských 
Holešovicích, jmenuje se Display,  
vedou ji mladí teoretici a uměl- 
ci a vypadá slibně. Jejich letošní 
hvězdou byl rakouský umělec Josef 
Dabernig, jehož videa inspirovala 
i řadu českých videoartistů. Později 
se spojí s Tranzitem a přesune se  
na Nové Město.
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Srdce pro Havla
Patnáctimetrové červené svítí-
cí srdce se rozsvítilo na Hradě. 
Symbolizuje typický podpis prezi-
denta a loučí se s ním. Posledních 
pár měsíců před odchodem 
prvního a posledního nepolitické-
ho státníka jej nechal instalovat 
umělec Jiří David. Na projekt údaj-
ně těžko sháněl peníze. Stálo to 
kolem dvou milionů korun a spon-
zoři raději dávali ruce pryč, neboť 
akce jim přišla příliš politická. „Je 
to zprofanovaný, banální, kýčovi-
tý symbol. Avšak na konkrétním 
místě má nezaměnitelný ráz,“ řekl 
David.

Politicky nekorektní Slovinci
Tři umělkyně, Veronika Bromová, 
Veronika Drahotová a Aleksandra 
Vajd, otevřely novou nekomer- 
ční síň s názvem Galerie Home 
v Truhlářské ulici vedle náměstí 
Republiky. Prostor si umělkyně 
pronajaly na tři roky. Peníze by 
měly do galerie proudit z různých 
zdrojů včetně příspěvků států, 
jejichž umělci zde budou pre-
zentováni. Home začala výstavou 
skupiny IRWIN, která je součástí 
uměleckého sdružení NSK neboli 
Neue Slowenische Kunst (Nové 
slovinské umění), jež se prezentuje 
politicky nekorektními akcemi, jako 
například vytvořením vlastního 
státu s vlastními cestovními pasy.

Povodeň zaplavila umění
Prahu zaplavila stoletá voda. Její následky pocíti-
lo krutě i umění. Zanikla první pražská soukromá 
Galerie MXM, která si za jedenáct let vybudovala 
pověst nejrespektovanější výstavní instituce v Česku. 
V MXM se konalo 127 výstav, 17 pořádala jinde, 
63 v zahraničí. Nejen potopa, ale i finanční problé-
my dopomohly konci. Poslední ranou bylo podle 
galeristy Jana Černého zamítnutí žádosti galerie 
o grant na nájem ministerstvem kultury. Voda po-
stihla i Galerii Litera v Karlíně, a především sbírky 
Národní galerie v Anežském klášteře a na Zbraslavi. 
Také Museum Kampa přišlo o řadu exponátů, zničen 
byl suterén domu U Zlatého prstenu Galerie hlavní-
ho města Prahy. Nastalo velké obviňování. Národní 
galerie o následcích přinášela nepřesné informace. 
Její pracovníci nesměli vystupovat – Filip Suchomel, 
šéf zbraslavské asijské sbírky, se doporučení nedržel 
a byl víceméně vyhozen.

Deník 2002: Velká voda
V srpnu vždycky slavím narozeniny a sezvu víc lidí, protože 
miluju dárečky. A lidi z oboru umějí dávat skvělé dárky! Seděli 
jsme s partou v kavárně Kaaba na Vinohradech a ten den přišla 
ta stoletá povodeň. Známí, kteří bydleli na druhé straně Vltavy, 
se už nedostali domů. Jak to schytalo umění v Národní galerii, 
si každý může najít na internetu. Ale že ten rok kvůli krizi a závě-
rečné vodní tečce skončila slavná éra legendární devadesátkové 
Galerie MXM, si nikdo pamatovat nebude. Nás, co jsme s ní 
vyrostli a co jsme navždy zachycení na vernisážových obrazech 
Tomáše Císařovského, to strašně mrzelo. Tam skončilo mládí 
této generace a fakani, které jsme tam tahali, se stali taky uměl-
ci a kritiky. A galerista Honza Černý si otevřel dopravní firmu 
a místo neziskového vystavování vozí svým bývalým umělcům 
umění po výstavách.

Chalupecký do Brna
Chalupeckého cena se přemístila do brněnského Domu 
umění a pro další rok jednala Společnost s Museem Kampa. 
Letošní porota byla poprvé mezinárodní. Finalisty vybraly 
takové osobnosti jako historička umění Charlotta Kotíková 
z Brooklynského muzea nebo ředitel birminghamské Ikon 
Gallery Jonathan Watkins. Umělci se stále museli do soutě-
že hlásit sami. Došlo 23 portfolií.

Man Ray v Ostravě
Také Ostrava byla světová – v Galerii výtvarného umění ote-
vřela výstavu amerického surrealistického fotografa Man Raye, 
který inspiroval autory i u nás. Man Ray, vlastním jménem 
Emmanuel Rudnitsky, experimentoval výrazně s možnostmi 
fotografického média. K jeho objevům patřily rayogramy, jak 
je dodnes označován osvit papíru bez fotoaparátu.

Tajuplné umění z Afriky
Německý sběratel afrického umění Rainer Kreissl 
věnoval našemu státu sbírku nejasného původu. 
Soubor byl ve světě neznámý a žádný odborník ho 
neposuzoval. Asi 700 kusů artefaktů bylo vysta-
veno v pražském Belvederu. Údajně třetina z nich 
byla falza. Nebyl to první dar – Česku Kreissl věno-
val už 1250 anatolských koberců, několik set umě-
leckých předmětů z oblasti Asie, sochu sv. Jana 
Nepomuckého nebo stříbrnou korunu arménského 
patriarchy. V roce 2000 byly v Národní galerii slav-
nostně představeny další dary – čtyři obrazy malíře 
ruské avantgardy Alexandra Rodčenka. Ukázalo se, 
že jde o falzifikáty. Reálná hodnota je neznámá.

Úspěchy Jiřího Černického
Laureát Jiří Černický vytvořil cenu 
pro Tváře televize Nova – skleněné-
ho zajíce Zazu. Jestlipak ho někdo 
později dobře prodal? Stihl ovšem 
také samostatnou výstavu v Galerii 
Jiří Švestka. Po úspěchu na Triennale 
ve Fellbachu, kdy se dostal na plakát 
a obálku katalogu, vystavoval v rotter-
damské No Name Gallery, objevil se 
na newyorském veletrhu umění Armory 
Show a ukázal své práce v berlínské 
Akademie der Künste. U nás se ale 
světovost umělce necení. Pražská 
expozice Brand New Rubbish (Úplně 
nový odpad) kritizovala nejrůznější ci-
vilizační odpad. V objektu Sony Garden 
napodobil japonskou zenovou zahrád-
ku. Místo z písku ji vytvořil z rozdrcené 
elektroniky a tří monitorů. V instalaci 
Happy End 2000 – domyšlená extáze 
k sobě Černický spojil špičkami pár 
dámských lodiček a pánských polo-
botek. Tak konečně propojil Madonnu 
s Jacksonem. Letos také Černický 
získal speciální prostor na slavném 
veletrhu Art Cologne.

Cenzura na Hradě
Koná se konečně první výstava pouze politického 
umění! Proběhla pod názvem POLITIK-UM přímo na 
Pražském hradě a její venkovní část byla paradoxně 
také kanceláří prezidenta hned zakázána. Skupina 
Pode Bal si zákaz vysloužila nápisem Zimmer Frei 
pod okny kanceláře, Kunst macht Frei na Matyášově 
bráně a balony s informacemi o libereckých do-
mech zabraných sudetským Němcům. Filip Turek 
chtěl před sv. Jiřím instalovat šibenici s oběšencem 
z vánočních ozdob, zákaz se týkal i Davida Černého 
a Martina Zeta. Výstavu schválila a pořádala Správa 
Pražského hradu a kancelář poprvé zasáhla záka-
zem. „Pro nás byly projekty politicky kontroverzní, 
protože měly být v prostoru, kde se střídají státní ná-
vštěvy,“ vysvětlil mluvčí kanceláře Martin Krafl. Pode 
Bal reagoval tvrdě: „Cenzurní zásah úředníků Hradu 
je důkazem jejich xenofobie a intolerance. Umění 
takhle ztrácí svobodu. Z výstavy politického umění 
se stává výstava politicky korektního umění. To je pro 
nás nepřijatelné.“

Deník 2002: Cukrárna na Hradě
Když si vzpomenu, jakým uměním se 
obklopoval Václav Havel na Hradě, 
tak oproti svým následovníkům byl 
ještě osvětář. Měl ale brzdit s úprava-
mi něčeho tak trvalého, jako je Hrad, 
když chtěl velkoryse navazovat na vý-
sostně citlivé zásahy Josipa Plečnika. 
Každý má nějaký osobní vkus 
a nějaké vlastní preference a navíc 
mnoho chtivých kamarádů, pokud 
jde o zakázky. A tou byly bezesporu 
některé drobné i větší zásahy do ar-
chitektury Hradu, které v tomto roce 
vrcholily otevřením zrekonstruované 
Obrazárny Pražského hradu. Architekt 
a designér Bořek Šípek, proti jehož 
postmoderní nadprodukci vůbec nic 
nemám, se stal dvorním prezidento-
vým autorem, a tak na Hradě uplatnil 
prvky velmi dobové, nenadčasové. 
Obrazárna vypadala jako cukrárna.

Dražba slávy
Manifesta, už čtvrtá mezinárodní přehlídka umění, se pořádala ve 
Frankfurtu nad Mohanem. Kurátorky Iara Boubnova, Nuria Enguita Mayo 
a Stéphanie Moisdon Trembley vybraly na výstavu mezi několika desítkami 
umělců také dva české: Jána Mančušku a Pavla Ryšku. Účastnit se mohl 
ale i ten, který by vyhrál na veřejné dražbě, kterou zorganizoval jeden 
z vyzvaných umělců Švýcar Christoph Büchel. Ten svoje dílo pojal jako 
projekt dražby a přenechal tak místo někomu jinému. Kdo nabídl nejvyšší 
částku v internetové aukci, mohl jet na Manifestu. Büchel si tak zajistil 
dobré PR, aniž by dorazil.
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2000
David Černý 
Laureát

Finalisté
Veronika Bromová
Tomáš Hlavina
František 
Kowolowski
Jan Stolín

Porota
Magdalena Juříková
(předsedkyně poroty)
Richard Drury
Vít Havránek
Michal Koleček
Vojtěch Lahoda
Lenka Lindaurová
Jaroslav Róna
Katarína Rusnáková
Jiří Surůvka
Jiří Valoch

David Černý si přebíral Cenu od Václava Havla na ulici před Veletržním palácem v Praze.

2000
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Pohled do výstavy Cena Jindřicha Chalupeckého – Finále 2000 ve Veletržním  
paláci v Praze – David Černý, Maso, laminát, 560 4×4160 4×4150 cm

Pohled do výstavy Cena Jindřicha Chalupeckého – Finále 2000 ve Veletržním paláci v Praze – 
instalace Jana Stolína 237 m3, 2000, hliníkové flexopotrubí, vzduchotechnické ventilátory 
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Pohled do výstavy Cena Jindřicha Chalupeckého – Finále 2003, Futura, Praha – objekty Krištofa 
Kintery, vlevo Potatoman, 2003, brambory, digitální hodinky, LCD displej, rádio napájené energií  
z brambor, v pozadí Jsem z toho všeho nemocný, plastová taška, zvuk, mechanika
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2001 
Markéta Othová
Finalistka

narozena 1968

studia
1987–1993 Vysoká škola umělecko- 
průmyslová v Praze, ateliér Jiřího 
Šalamouna

Markéta Othová svým sériím černobílých 
fotografií s náměty každodenního života 
dává často názvy filmů či seriálů. Tentokrát 
se představuje novým cyklem Sex ve měs- 
tě, čtveřicí velkoformátových fotografií za-
chycujících jemné absurdity naší absurdní 
existence s významem, který jim přisoudí 
divákova fantazie. 

Lenka Lindaurová, úryvek z textu, katalog 
Cena Jindřicha Chalupeckého 2001, Finále 

2001 
Štěpánka Šimlová
Finalistka

narozena 1966

studia 
1989–1996 Akademie výtvarných umění  
v Praze, ateliér Milana Knížáka
1993 Trent University, Nottingham,  
Velká Británie 
1992 Rijksakademie van Beeldende 
Kunsten, Amsterdam, Nizozemsko

Štěpánka Šimlová vytváří imaginativní  
krajiny i městská prostředí skrze racionál- 
ní počítačovou techniku. Její nejnovější  
a zároveň dosud nejsložitější projekt –  
video – zaměňuje nevinné a svaté tváře ma- 
don a současných modelek. Výsledná koláž 
zpochybňuje zaběhlé stereotypy myšlení  
a nabízí čistou krásu bez předsudků. 

Lenka Lindaurová, úryvek z textu, katalog 
Cena Jindřicha Chalupeckého 2001, Finále 

Markéta Othová, foto Martin Polák

Štěpánka Šimlová, foto Dušan Šimánek

Naše zlatá 60., 1994, 3 lightboxy, 
240×120 cm

Když..., 2001, video, smyčka

Síla osudu, 1998, 10 černobílých fotografií, 110×160 cm

Kino, 1995, lightbox, 240×320 cm

Bez názvu, 1995, akryl na papíře, 150×200 cm

Bez názvu, 2000, akryl na 
papíře, 68×30 cm
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Televize o kultuře
Vznikl internetový portál o současném mladém umění Artyčok. 
Tento soukromý projekt se měl stát profesionální internetovou te-
levizí s bohatým archivem. Filmové dokumentování nejrůznějších 
výtvarných akcí po celé republice napadlo studenty uměleckých 
škol, kteří pociťovali deficit informací v České televizi, ale i jejich 
slabou úroveň, jež připomínala ještě časy předrevoluční.

Spojení čtyř solitérů
Pražská Městská knihovna vystavila 
obrazy autorů střední generace Petra 
Nikla, Tomáše Císařovského, Antonína 
Střížka a Jana Merty, kteří zazářili 
v 90. letech. Její úspěch byl bohužel 
spojován také s hladem po malbě, 
ačkoli kvalita projektu A na co myslíš 
ty byla nesporná. Spojení čtyř soli-
térů, kteří zastupují období vnímané 
jako akceptace postmoderny a záro-
veň jako nástup apolitické tvorby, má 
své důvody. Patří mezi ně předmětný 
obraz u všech autorů, téma paměti, 
specifický vztah k fotografickému 
obrazu, reprezentace čtyř různých 
přístupů k malbě a některé spojitosti 
s tradiční českou modernou.

Nadaný šimpanz
143000 liber. Za tuto cenu se v londýnské aukční síni Bonhams prodaly 
tři obrazy šimpanze Conga, a to paradoxně v době, kdy diváci a priori 
umění příliš nevěří a v galeriích se ptají, k čemu to má být. Na stej-
né aukci bylo mimochodem pro nedostatek zájemců staženo plátno 
Andyho Warhola. Congo se ovšem stal celebritou. Za svého pobytu 
v zoo v 50. letech namaloval přes 400 obrazů, a londýnský Institut sou-
časného umění mu dokonce uspořádal výstavu. Ano, uměním může být 
cokoli, na co lidé z branže ukážou prstem.

Aktivní diváci
Předsudek vůči současnému umění se 
pokusilo zlomit V. bienále mladého umění 
Zvon v domě U Kamenného zvonu v Praze. 
Kurátor Karel Císař, vzděláním filozof, nikoli 
teoretik umění, nechtěl pouze prezentovat 
šíři uměleckých aktivit mladé generace, 
ale pokusil se o vytvoření komplexního 
systému „výstav ve výstavě“, jímž reagoval 
na současný stav umění ve společnosti. 
Měla to být reakce i na specifické postave-
ní marginální skupiny zasvěcených autorů, 
kurátorů, znalců a hrstky těch, kdo umění 
sledují. Císař věřil tomu, že současné 
umění má svou pevnou pozici a že jeho 
komunikativnost záleží kromě jiného také 
na mnoha náhodách, vědomých i nevědo-
mých intervencích, nátlacích i ignoranci. 
Například měli diváci k dispozici dotazník 
vytvořený uměleckou skupinou PAS, aby se 
mohli k výstavě vyjadřovat. Stejné metody 
znají z reklamních triků nebo webových 
stránek – zde však jde o to, že vyplněný 
dotazník mohou v tzv. infocentru vyvěsit 
jako anonymní artefakt a tak se účastnit 
expozice aktivně. Hitem byla rozhodně 
nástěnná malba Jana Šerýcha – vzor ko-
berce z Kubrickova hororu Shining. Divácky 
vstřícné byly i osobní kresby Evy Koťátkové, 
skateboardové překážky Evžena Šimery, ko-
miksové obrazy Jakuba Hoška nebo smutní 
hrdinové v kresbách Josefa Bolfa. Velkým 
zážitkem se stal projekt Kateřiny Šedé – 
jakýsi soukromý výzkum vztahů v rodině 
nazvaný Výchova dítěte, který s nezvyklou 
upřímností dokumentuje velmi těžko 
popsatelné intimní vazby a názory. Kateřina 
se stala vítězkou Chalupeckého ceny.

Fenomén Zdeněk Burian
Zdeněk Burian (1905–1981) je beze-
sporu fenoménem, který v této zemi zná 
každý. Možná by se tento podivný solitér 
a umělec, který vždycky trpěl neuznáním 
v oficiálním i neoficiálním uměleckém 
světě a jehož díla v galerijních sbírkách 
chybějí, divil, jakým národním pojmem se 
stal. Výstava Buriana na Pražském hradě 
se stala sázkou na jistotu – probudila 
značný sentiment a přilákala tisícovky 
diváků. V minulosti byl Burian přijímán, ale 
nijak nadšeně neakceptován. Nechtěně 
si vytvořil i krátkodobý politický škraloup, 
když v roce 1971 vyšla v Anglii kniha 
Octobriana a ruský underground, která byla 
podvrhem českého emigranta a fabulátora 
Petra Sadeckého, jenž Burianovi ukradl 
některé kresby a návrhy na údajný komiks. 
Podle slov prezidenta Václava Klause, který 
výstavu zahajoval, je Burianův svět takovým 
naším útočištěm. Možná myslel pravěk.

Žralok a dvě bienále
Najednou jsme měli dvě umělecká bienále, a to kvůli rozchodu pořada-
telů ředitele Národní galerie Milana Knížáka a Flash Artu. Původní am- 
bice stát se něčím jako Benátským bienále nebo snad documenty oka-
mžitě zvadly. To flashartové se usadilo v rozpadlé tovární hale v Karlíně. 
České a slovenské sekci připravené Jiřím Davidem, respektive Jurajem 
Čarným dominoval v médiích Žralok, tedy spoutaný Saddám Husajn na-
ložený ve formaldehydu Davida Černého. Ten ho vytvořil podle slavného 
„Young British“ umělce Damiena Hirsta (ten je kupodivu zastoupen 
malou minimalistickou malbou). Pozornost vzbudila malá postavička 
bušící beznadějně a nekonečně hlavou o zeď od Krištofa Kintery. Mezi 
mladšími obstáli i „prošlejší“ laureáti a finalisté Tomáš Hlavina, Kateřina 
Vincourová, Jiří Příhoda. Druhé bienále na půdě Národní galerie přines-
lo zklamání. Jako obvykle se při konfliktech česká scéna rozvrací a za 
neoblíbeným Knížákem chtěl jít málokdo. Národní galerie do výstavy 
investovala tři desítky milionů korun; to může znamenat, že bude ná-
sledovat několikaletý půst. Přes obrovské vynaložené prostředky a úsilí 
nelze pražská bienále označit za mezinárodní události první třídy. Je to 
spíše lokální podnik, jehož kvantita vysoce přesahuje kvalitu.

Hledání ztracených turistů
Pro milovníky neuvěřitelných příběhů byla v pražském 
Mánesu otevřena výstava Ztracená dovolená. Ukázala sním-
ky, které na své cestě po Evropě vyfotografovali neznámí 
turisté z Číny. Dvacet nevyvolaných filmů měli uložených 
v kufru, který jim ukradl zloděj. Ten z kufru vybral vše cenné 
a zbytek, včetně kinofilmů, vyhodil. Igelitka plná nevyvo-
laných fotografií se naštěstí dostala do rukou pozorného 
nálezce, který z jejího fascinujícího i banálního obsahu se-
stavil výstavu. Jejím smyslem nebylo pouze neznámé turisty 
nalézt a fotografie jim vrátit, ale představovala také unikátní 
výpověď o moderní turistice. Později se hledání autorů filmu 
věnovala dokumentaristka Lucie Králová, která je našla 
a natočila o všem dokument.

Mrakodrapy na Pankráci
„Architektonicky se bude City Tower od 
urbanistického kontextu v mnohém odlišovat 
například svou šířkou a výškou, přičemž oba 
parametry jsou dány již existující ocelovou 
konstrukcí. Věž bude celá ze skla, z průhled-
ného materiálu a svítící, aby byla vidět téměř 
ze všech částí města. Západní skleněnou 
fasádu projektu bude tvořit jemné, 1,5 metru 
hluboké opláštění, které bude mlžit vjem 
dominantní plochy a generovat souhru světla 
a stínu mezi popředím a pozadím. Tím pádem 
má design fasády jedinečný charakter. 
Zaměřil jsem se na vytvoření neobyčejné 
a pro Prahu symbolické budovy, která nemá 
paralelu s historickým městem a zároveň 
je technologicky moderní jak z architekto-
nického hlediska, tak z hlediska strukturál-
ního a technického systému,“ řekl slavný 
americký architekt Richard Meier, který měl 
být autorem projektu mrakodrapů na pražské 
Pankráci.

Deník 2005: Co mít nebudeme
Zatímco u nás se staví stále gigantič-
tější bankovní paláce, ve světě vznikají 
budovy slavných architektů určené pro 
muzea. Vzniklo gigantické muzeum 
umění v Denveru od Daniela Libeskinda 
(ten, co nám měl postavit muzeum 
Dalího) a Richard Meier (ten, co nám 
chtěl stavět mrakodrapy na Pankráci, 
ale my jsme nechtěli) postavil klenot 
pro soukromou uměleckou sbírku Burda 
v Badenu. V Cardiffu se také otevřelo 
nové multikulturní centrum od studia 
Capita Percy Thomas. Aspoň že se naše 
umění uplatnilo v rámci slušné architek-
tury venku: Petr Kvíčala vytvořil nástěn-
nou malbu pro Bundesbank v saském 
Chemnitzu, kterou postavil španělský 
architekt Josep Lluís Mateo. A Česká 
televize nám v tomto roce pustila profil 
architekta Jana Kaplického, jehož futu-
ristickými projekty jsme se mohli někdy 
v budoucnu pochlubit. Nestalo se.
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Jára Cimrman v malířství
Byl zkonstruován neexistující modernistický 
malíř. Krásná mystifikace na jedné straně, 
na druhé těžký podvod. Jménem Bohumil 
Samuelov Kečíř. Ten se prý narodil na po-
čátku minulého století na Moravě, za války 
si vytrpěl své od Němců a za komunistů 
byl v psychiatrické léčebně a pak se na něj 
zapomnělo. Znovuobjeven údajně byl až 
po listopadu 1989. Jakýsi důvěřivý soudní 
znalec dal legendě úřední razítko pravos-
ti na světlo vytažených obrazů. Objevila 
se i hodnověrná malířova monografie od 
vídeňského profesora Ericha Tromayera, byl 
znovu vytištěn historický Tomanův slovník 
umělců, kde přibyla jedna stránka s Kečířem, 
a dokonce byl založen i jeho hrob ve Vídni. 
Kdo by chtěl malíře zpochybnit, jen záviděl 
Rakušanům jeho díla, která se v galeriích, na 
aukcích i ve výstavních síních objevila a dob-
ře prodala. V Olomouci byla jeho regulérní 
výstava – díla vytvořil převážně v psychiatric-
ké léčebně v Brně. Obrazy nikdo neověřoval 
nákladnými expertizami, jelikož jejich ceny 
se pohybovaly jen kolem stovky tisíc za kus. 
Nikdo z podvedených ale nepodal trestní 
oznámení. Asi se jim padělky líbily.

Peníze až na prvním místě
Správce Špálovy galerie, tedy 
Praha 1, vyhlásil soutěž na její 
další provozování. V této galerii 
se vystavuje od roku 1938. Tehdy 
tu vzniklo knihkupectví a gale-
rie nakladatelství J. R. Vilímek. 
V průběhu let zde v pozici kurátora 
působil Jindřich Chalupecký. Kvalita 
výstavního programu s pozoruhod-
nou přesností odrážela aktuální 
společenskou situaci. Nejlépe 
bylo v letech 1945–1948, během 
politického tání na konci 60. let 
a nakonec po roce 1989. Podmínky 
soutěže, která by do galerie mohla 
navrátit život, však ze všeho nejvíc 
připomínaly uměleckou parodii na 
komercionalizaci kultury. Soutěž 
byla sice vypsána na nekomerční 
galerii, rozhodnout ale měla výše 
nabídnutého nájmu. Jeho nejnižší 
úroveň byla stanovena na 300 tisíc 
korun ročně. Skandálního nakládání 
se státním majetkem si všimla 
výtvarná obec, která požadovala 
vytvoření odborné komise, jež by 
o pronájmu legendárního prostoru 
rozhodla. Nakonec získala pronájem 
reklamní agentura Semma, pro 
niž programovou koncepci vytvořil 
umělec Pavel Humhal.

Deník 2007: Čas na změnu
Sháním práci, kde se dá. Čekám na zajímavé nabídky, a nic. Musím dokonce 
na tři měsíce do kulturní rubriky v Pražském deníku. Píšu tam pod pseudo-
nymem. Později ze mě chtějí udělat vedoucí, ale ve zkušební době prchám. 
Zakládám si webovou stránku artservis a s týmem několika externistů 
děláme časopis, kterým jsme nastartovali mnoho dalších podobných aktivit, 
jež se ujaly. My jsme museli skončit kvůli kontrole z finančního úřadu, která 
souvisela s tím, že jsem vedla iniciativu Čas změny, v níž jsme žádali od-
chod generálního ředitele Národní galerie Milana Knížáka. Domnívali jsme 
se, že není možné se proti jeho politice nicnedělání a lokálního zahnívání 
vytrvale veřejně vymezovat. Bylo to dost namáhavé a úspěch přišel po 
dalších třech letech.

Wolfgang Troeger vystavil své fotografie a video v Domě umění v Ostravě.

Talentovaný malíř Vít Soukup zvaný Beruška  
spáchal sebevraždu.

Německá fotografie  
v Českých Budějovicích
Program českobudějovického Domu 
umění opět přivezl skvělé zahraniční 
umělce: třicet osm snímků součas-
ných německých fotografů, kteří na 
Düsseldorfské akademii umění prošli 
školením Bernda a Hilly Becherových. 
Světově úspěšní umělci jako Thomas 
Struth, Andreas Gursky, Thomas Ruff 
nebo Axel Hütte střízlivě zachycují 
podobu velkoměst nebo přehlížených 
detailů každodenního života.

S kůží na trh
Benátské bienále letos kurátoruje Američan Robert 
Storr. Soutěž na český pavilon vyhrála Irena Jůzová 
a měl se svým vizuálním pojetím pohybovat někde 
mezi módním butikem a muzeem relikvií. Obsahoval 
i lukoprenový odlitek těla umělkyně. Do projektu 
se promítlo také rčení, že umělec jde s kůží na trh. 
Zároveň šlo o kritiku moci současného trhu, který 
chce vše ovládnout.

R. I. P.
Loňský finalista Chalupeckého 
ceny Jan Jakub Kotík zemřel 
na rakovinu ve věku 35 let. 
Studoval umění na Cooperově 
univerzitě v New Yorku a na 
pražské VŠUP, vedle toho 
působil v USA i v Česku také 
jako rockový hudebník. Kotík 
se narodil v Buffalu a vy-
růstal v New Yorku v rodině 
hudebního skladatele Petra 
Kotíka a historičky umění 
Charlotty Kotíkové, kteří 
v 60. letech odešli do exilu. 
Mezi jeho předky byl i první 
československý prezident 
Tomáš Garrigue Masaryk, 
Kotík byl jeho prapravnukem. 
Na tuzemskou výtvarnou 
scénu vstoupil v roce 2000 
a ve své práci často kritizoval 
provázanost médií, průmyslu, 
politiky a ideologie, vztah 
moci a agrese.

Společnost jako rostlina
Hlavní cenu mezinárodního uměleckého veletrhu Artefiera Art First v ital-
ské Boloni získal mladý český umělec Jakub Nepraš. Úspěch sklidil s dílem 
Babylonská rostlina. Boloňský veletrh se letos zaměřil na „objevování nejnověj-
ších trendů v mezinárodním umění“. Neprašova tříminutová digitální videokoláž 
zobrazuje společnost v mikroorganických strukturách jakési živé rostliny. Cena 
je udělována umělcům mladším 35 let a zahrnuje odkoupení díla do prestižní 
sbírky bratrů Luchettiových a mnohostrannou podporu a prezentaci oceněného 
umělce na řadě mezinárodních akcí po dobu jednoho roku.

Hromadný sex
Umění zase proniklo do médií. Jak jinak než provokací, která ale 
nebyla účelová. Umělecké duo Ondřej Brody a Kristofer Paetau 
ve svém videu Le Déjeuner sur l’herbe parafrázuje Manetův obraz 
Snídaně v trávě. Dílo bylo před více než140 lety považované za 
skandální – komise ho nepřijala na francouzský výtvarný Salon, 
protože ji pohoršilo. Také Brody s Paetauem s videem neuspěli – 
nesměli ho vystavit v Galerii hlavního města Prahy. K vidění bylo 
tedy až později na výstavě videoartu Punctum v pražské Futuře. 
Dvojice sebereflexivní metodou zkusila, co umění, autor i divák 
unesou. Brody už zkusil kálení v Národní galerii, močení naživo 
v blasfemické televizní soutěži Česko hledá ArtStar, vylízal řiť 
zahraničnímu kurátorovi, točil s nechutně vypadajícími pornoherci. 
Z Manetovy Snídaně v trávě se tedy po vizuální stylizaci obrazu 
posléze rozvinul hromadný sex (se snídaní).
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Deník 2009: Entropa
David Černý všude troubí, jak budou všichni 
překvapeni. Jelikož od něj potřebuju nějaké 
tisky nerealizovaných objektů, vyslechnu si 
i podrobnosti mystifikace při příležitosti čes-
kého předsednictví Evropské unii. S Tomášem 
Pospiszylem a Krištofem Kinterou nejdřív 
vymysleli práce fiktivního týmu umělců zemí unie 
a Saša Vondra jim to ve svatém nadšení schválil. 
Ukázalo se ale, že umělci neexistují a konstrukce 
je sestavena z parodických mapek zemí, které 
jsou čistou blasfémií a cynickým výsměchem 
všem patriotům. Geniální počin! Do médií se pak 
musím vyjadřovat, co si o tom myslím, a to už 
mě baví méně. Mnoho lidí to uráží, což nechápu. 
Tahle mystifikace hodná Nathana Zuckermana 
se hned tak podobné malé zemi v tomto měřítku 
nepovede. Klobouk dolů. Na druhou stranu je to 
jen taková až pubertální legrácka, která v galerii 
neobstojí… Ovšem v Bruselu senzace!

Entropa
Událostí roku se stala Černého mystifika-
ce Entropa v rámci českého předsednictví 
Evropské unii. Zvýšila pozornost diváků laiků 
a inspirovala mnoho diskusí. Politici a státní 
úředníci ji nazvali východiskem z nouze, proto-
že si nechtěli přiznat, že umělci prostě naletěli 
na jeho mystifikaci (obrazy definující jednotlivé  
národy měli údajně vytvořit umělci z těchto 
zemí – to si ovšem Černý vymyslel). Proti ze-
směšnění pak některé země dlouho protestovaly. 
Během úspěšného předsednictví se ale vedle 
uměleckých řešily také politické skandály – vlá-
da Mirka Topolánka byla vůbec první, které byla 
v Česku vyslovena nedůvěra. Premiérovi zlomily 
vaz především jeho neomalené výroky na adresu 
gayů a kontakty s lobbisty.

Obama v Česku
Americký prezident Barack Obama byl v České republice necelých 24 hodin. 
Dokázal strhnout davy, okouzlil i české politiky. Současný prezident Václav Klaus 
i exprezident Václav Havel z něho byli nadšeni. Stejně jako umělci, kteří ho ztvár-
nili pro knihu Design for Obama z nakladatelství Taschen, v níž třeba Obama vy-
padá jako člen kapely Kiss, Superman či Abraham Lincoln. V době, kdy v Česku 
vrcholila diskuse o umístění amerického radaru v Brdech (umělci požadovali 
referendum), mluvil Obama o velkém odzbrojení a likvidaci atomových zbraní.

Zemřel Kaplický
Na pražské ulici zemřel ar-
chitekt Jan Kaplický, za jehož 
„blob“, návrh Národní knihovny 
na Letné, marně bojovaly řady 
jeho příznivců.

Adéla Babanová vystavila v GHMP video 
o umělcích s názvem Polobozi.

Umění jako podprsenka
Historicky druhý laureát Ceny Jindřicha 
Chalupeckého František Skála zveřejnil 
rozhovor sám se sebou, který nazval Umění 
je prázdná podprsenka. Na jedné straně říká, 
že na výstavy nechodí a současnou scénu 
nesleduje, ale kvalita umění laureátů podle něj 
klesá. Myslíte si, že vítězové posledních ročníků 
reprezentují stav mladého českého výtvarného 
umění? ptá se sám sebe a odpovídá si: „Určitě 
ne, ale dokazovat to by znamenalo porovnávat 
finalisty s jinými umělci.“ Autoři podle něj dáva-
jí na odiv, že nemají žádné zážitky, žádné vášně, 
touhy či radosti. Že nemají odkud brát. I když 
jsou to často osobní výpovědi v obecné rovině, 
ztotožní se s nimi jenom ti, kteří jsou na tom 
podobně. Jak se říká, „koho to zajímá, toho to 
dojímá“. Vžil se pro to pojem „chuda“.

Deník 2009: Močení
S Edith Jeřábkovou jsme kurátorovaly výstavu Historická práce ve Špálovce. 
Vyzvaly jsme umělce, aby pracovali volně s uměleckou historií. Meduna a Brody 
přinesli video, kde močí na hrob Chalupeckého. Nikdy totiž Cenu nedostali, 
oba ale byli ve finále. Magda Čechlovská to komentovala v Hospodářských 
novinách: „Provokace, ve které nad smyslem zvítězil nevkus, je videoprojekce 
nazvaná Pisoár. Marek Meduna společně s umělcem Ondřejem Brodym šli 
pomočit hrob výtvarného teoretika a galeristy Jindřicha Chalupeckého. Video 
odkazuje na Duschampovo dílo, o kterém Chalupecký teoretizoval. Spojnice 
mezi Duschampovým pisoárem, významem, který jeho vystavení pro moderní 
umění má, a aktem dvou umělců je ale dost křivá.“ (Jo, vážně napsala Dus…) 
Honza Vitvar je pokáral v Respektu: „Brody s Medunou jdou dál a i z čurání dě-
lají umění. Aniž by při tom ovšem respektovali základní slušnost, že k jeho vy-
konávání jsou vyhrazená úplně jiná místa než hrob člověka, který jim za jejich 
trapnou troufalost ani nemůže dát pár facek.“ Na umělce bylo podáno trestní 
oznámení na zneuctění památky hrobu. Někteří pamětníci Chalupeckého 
na mě přestali mluvit. O čtyři roky později se tato situace parafrázuje v komik-
sové – a totálně vyprodané – brožurce Velká kniha čurání Jakuba Plachého.
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Historická práce
Ve Špálově galerii v Praze se konala výstava Historická prá-
ce, na níž neúspěšní finalisté Ceny Chalupeckého Ondřej 
Brody a Marek Meduna prezentovali video, ve kterém pomo-
čili Chalupeckého hrob. Výstava tak přitáhla pozornost médií 
a umění bylo na pranýři. Někdo na ně podal trestní oznámení.

Deník 2010: Skandál Chalupecký
Společně s Edith Jeřábkovou děláme výstavu rych-
lovku. Ve Špálovce něco vypadlo, a tak přichází na 
řadu z nouze ctnost. Téma Historická práce zadá-
váme asi deseti autorům, aby tvořili na míru. Samy 
nevíme, s čím kdo přijde. Ondřej Brody a Marek 
Meduna, oba prošli finále Ceny, a nestali se vítězi, 
natočili video, kde močí na hrob Chalupeckého (tak 
jsme ho vlastně objevili). Je to taková nablblá stu-
dentská hříčka, trochu prvoplánová, ale necenzuro-
valy jsme. Tím jsem si ovšem asi definitivně zavřela 
dveře k pamětníkům Chalupeckého. Nevím, kdo na 
autory podal trestní oznámení za hanobení hrobu, 
ale dopadlo to bez pokuty.

Střídání malby s plastikou
Reklamní agentura Semma po 
dvou letech provozování významné 
pražské výstavní síně Galerie Václava 
Špály odchází. Tvrdila, že důvody 
případného ukončení nájmu jsou 
finanční. Ročně totiž platila 650 tisíc 
korun jen za nájemné. Odborníci se 
domnívali, že galerii s historií, jakou 
má Špálovka, by mělo provozovat 
a finančně podporovat město, aby  
zůstala nezávislá. Stejně jako před 
třemi lety při vyhlášení konkurzu na 
provozovatele Špálovy galerie vznikly 
i nyní iniciativy, které požadovaly 
zachování tohoto tradičního výstavní-
ho prostoru. Poslední výstavou byla 
Horká linka. Později získala galerii na 
základě výběrového řízení megafirma 
PPF a kurátor Pavel Lagner, který 
vede už Galerii Louvre, Galerii České 
pojišťovny a Ateliér Josefa Sudka. 
Špálovka znovu začala v září výstavou 
Jiřího Černického Gagarinova věc 
a věci, kterých mi není líto. Galerie 
vyhlásila koncept střídání malby s fo-
tografií a plastikou, například uvedla 
jména Františka Skály, Petra Pastrňáka, 
Tomáše Císařovského a Tona Stana.

Proti času
Známý výtvarník a držitel Chalupeckého ceny Ján Mančuška uvedl 
v pražském Divadle Archa českou premiéru své hry, jejíž podstatou 
je sama hra. Hrálo se v ní totiž pozpátku a obrací tím čas opač-
ným směrem. Experiment zápolí s nesrozumitelností, což se ovšem 
u představení založeného na cestování v čase dalo předpokládat. 
Představení bylo postaveno na zdánlivě jednoduchém principu: herci 
se po jevišti pohybují důsledně pozpátku, asi jako ve filmu, který 
je puštěn od konce dopředu. Večer tak začíná děkovačkou, při níž 
se herci pohybují zvláštně trhavým pohybem a jedné z hereček je 
odebrána kytice, místo aby ji dostala. Současně vypravěč předčítá 
příběh, který plyne přirozeným směrem, tedy jakoby „proti“ směru 
toho, co se odehrává před diváky. V příběhu sledujeme hrdinu, v je-
hož životě došlo ke ztrátě drahé osoby. Rád by se proto vrátil v čase 
a svou chybu, jež ke ztrátě vedla, napravil. Přihlásí se do experimentu 
slibujícího cestování v čase. Chaos, jejž experiment rozpoutá, vede 
ke zjištění, že ztracenou osobou může být sám vypravěč příběhu.

Komunikace s divákem
Nově se otevřela Galerie Středočeského 
kraje (GASK) v bývalé Jezuitské koleji 
v Kutné Hoře, která se léta pro tyto účely 
rekonstruovala. Velkorysé prostory mu-
zea, jeho zázemí i rozjezd vypadaly velmi 
profesionálně. Ředitel Jan Třeštík přizval 
ke spolupráci mladý tým a od hejtmana 
Davida Ratha získal velkou finanční pod-
poru. Hlavním tématem muzea se stala 
komunikace umění s divákem a instituce 
s publikem a bylo to znát všude: na vizuál- 
ní strategii, architektuře, doprovodných 
projektech, kostýmech kustodů i způso-
bu instalace. V GASK se představily stálé 
expozice, neboť v 60. letech instituce 
nakupovala velmi kvalitní díla, nebo 
výstava kubistického malíř Emila Filly. 
V galerii nechyběla prodejna designu 
architekta Milana Vavřiny a prostor White 
Box pro prezentace mladého desig-
nu – zde se uvedla dvojice Whitefruits 
(Gabriel Vach a Antonín Tomášek). 
Dětský koutek koncipovala laureátka Eva 
Koťátková, historický komiks přímo na 
stěnu vyvedli Jiří Franta a David Böhm. 
Překvapením pro návštěvníky byly zvu-
kové Participy Tomáše Vaňka, provázející 
volně expozicemi.

Umění pro všechny
Na Jižním Městě odstartoval festival 
umění ve veřejném prostoru Street For 
Art. Zpřístupnil současné umění běž-
ným lidem – nabídne workshopy, kurzy 
i program pro celou rodinu. Letos trval 
celých deset dní. Kousek od stanice 
metra Háje vyrostla nová třípatrová 
stavba – Blox, centrum festivalu. Blox se 
skládal z 18 mobilních buněk a zahajoval 
výstavou Demonstrace prostoru. Špičkoví 
současní umělci, jako například Josef Bolf 
nebo Jiří Skála, kteří jsou nositeli Ceny 
Jindřicha Chalupeckého nebo byli no-
minováni, připravili výstavu tak, aby byla 
srozumitelná i pro nepoučené diváky.

Okradený Skála
Laureát František Skála navrhl výtvar-
nou podobu animovaného filmu Jana 
Svěráka Kuky. Nakonec se ale s režisé-
rem neshodli a málem došlo k soudu. 
Spor skončil mimosoudním vyrovnáním, 
a tak všichni, kdo toužili po skandálu, 
sklapli. Film stejně nakonec vypadal, 
jako když Skálovu poetiku zcela vykradl. 
Skálovo jméno bylo uvedeno jako jeden 
z inspiračních zdrojů.

Kreslení pneumatikou
Loňští finalisté Ceny David 
Böhm a Jiří Franta předvedli 
na výstavě v Karlin Studios 
pod názvem Skoro nic není 
úplně, že kreslit se dá všeli-
jak: sněhem na sníh, pneu- 
matikou motocyklu nebo 
letícím balonem.

Beze změny
Výběrové řízení na post generální-
ho ředitele Národní galerie – akt 
tolik očekávaný odbornou veřej-
ností – proběhlo poprvé s respek-
tovanou mezinárodní komisí, která 
doporučila Jiřího Fajta, někdejšího 
šéfa Sbírky starého umění. Ministr 
kultury úřednické vlády Václav 
Riedlbauch měl asi jinou poli-
tickou instruktáž, a tak se jme-
nováním otálel, dokud ve funkci 
neskončil. Zástupci iniciativy Čas 
na změnu se obracejí na budoucí-
ho ministra kultury Jiřího Bessera, 
aby uznal rozhodnutí mezinárod-
ní komise jmenovat do funkce 
právě Fajta. V čele iniciativy byla 
ředitelka Společnosti Jindřicha 
Chalupeckého Lenka Lindaurová 
a umělci Jiří David a Tomáš 
Císařovský. Podle nich byl letošní 
regulérní mezinárodní konkurz 
v rozporu s demokratickými 
principy zpochybněn a nezbytná 
změna ve vedení galerie se kvůli 
tomu neuskutečnila. Besser ale 
pod tlakem uspořádal nový kon-
kurz a ředitelem se stal Knížákův 
„chovanec“ Vladimír Rösel.

Deník 2010: Kauza Národní galerie
Už je to trochu nuda připomínat, kam 
jsme se kulturně propadli na mapě 
Evropy tím, že Národní galerie pod 
vedením Milana Knížáka doslova uhnila. 
Každý kurátor ze zahraničí, který by 
chtěl jednat o nějaké putovní výstavě 
nebo zápůjčce, narazí na to, že nemá 
adekvátního partnera k jednání. Ale 
Knížák letos prohlásil, že za rok vážně 
odchází. Nikdo ze scény netuší (nebo 
jen málokdo), že už si ale předem vybral 
neškodného nástupce a připravuje ho 
na konkurz a lobbisticky ladí celou akci 
u politiků – což osobně přiznal sám 
ministr kultury Jiří Besser. Vychovává si 
ekonoma Vladimíra Rösela, který sice 
bude mít dobrou vůli galerii rozhýbat, 
ale skončí to tak, že po všech jen přepi-
suje a opravuje maily do zahraničí, když 
se k němu náhodou v kopii dostane 
nějaká hrůza, která svou czechenglish 
vypovídá o naší kompetenci a komuni-
kaci se zahraničím.

Musíme spolupracovat
Úkolem pražského Bienále mladého umění Zvon bylo zase přijít s něčím objevným. 
Kategorie „nového“ je ostatně v dějinách umění hlavním hybatelem pohybu jakýmkoli smě-
rem. Kurátor Tomáš Pospiszyl se pokusil zviditelnit skutečnou komunikaci mezi současnými 
aktéry uměleckého provozu, který se neodehrává jen v galeriích, ale všude kolem nás. 
Neobjevoval tedy významné umělecké počiny, ale hlavně procesy a interakce. Zaměřil se 
na nejmladší autory. Po nadšené internetové generaci, vyznavačích archivů a neviditelné-
ho umění, postprodukčních dýdžejích recyklujících historické koncepty nebo práce jiných 
umělců přicházejí senzitivní a spolupracující umělci. Předvedli se Dominik Lang, Pavel 
Sterec ve spolupráci s Vasilem Artamonovem, Rafani, Epos 257, Laďa Gažiová, Jiří Thýn, 
Petra Herotová nebo Pavla Sceranková. Anonymita i používání přezdívek, rovnocenná spo-
lupráce celých skupin autorů naznačily, že také role a autorita umělce se v 21. století mění.

Never more
„Tak tedy, ač nerad, musím říct, že nedávno 
vyslechnutý rozhovor s novým minist-
rem kultury panem Besserem byl, jako 
kdybych dostal palicí do hlavy! Jak souvisí 
tento činovník in-line hokeje, milovník 
poberounských krajinářů (se vší úctou!) 
a kapely Kabát s resortem kultury, je mi 
opravdu záhadou! Předpokládám, že bude 
jenom otázkou času, kdy si padnou do oka 
s profesorem Milanem K. a česká výtvarná 
kultura zůstane nadále dlouhé roky odsta-
vena u ledu,“ řekl sochař a malíř Jaroslav 
Róna poté, co TOP 09 jmenovala nového 
ministra kultury Jiřího Bessera, který  
okamžitě vyhrál také v rubrice Never  
more časopisu Reflex.
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Škola, blog a tai-či
Ve Špálově galerii v Praze se po 
delší době představil samostatnou 
výstavou první laureát Vladimír 
Kokolia. Víc než vlastním výstavám 
se totiž malíř věnuje studentům 
na AVU, kde vede grafický ateliér, 
kterým prošla například Kateřina 
Šedá, dále se věnuje svému blogu 
nebo tai-či. Své nejnovější práce 
vedle několika starších představuje 
na místě, kde se naposledy „ukázal“ 
před 20 lety. Název Převod síly 
odkazuje k termínu z tai-či. Kokolia 
nelpí na tom, že obrazem se 
rozumí něco pěkného, placatého, 
napnutého v rámu. I když olej na 
plátně je pro něj nejčastější formou 
vyjádření, se stejnou vážností vysta-
vuje papír s propiskou načrtnutými 
skicami, pastelem počmáranou fil-
covinu nebo konstrukci z barevných 
brček. Ve Špálovce nechyběly ani 
Kokoliovy diaprojekce se zvukovou 
nahrávkou. Triptych nazvaný Litanie 
je záznamem davového předčítání 
vět, které se zároveň promítají na 
zeď. Chytré, hořce vtipné mudrová-
ní: „Nejde o to, být originální, ale 
udělat to, co za nás nikdo neudělá.“

Portrét z popela
„Myslím, že už název napovídá, že o pouhou 
estetiku nepůjde. Samotná realizace mne svou 
estetičností překvapila. U tohoto projektu není dů-
ležité, co znázorňuje, ale o čem vypráví. Věřím, že 
projekty, které dělám, vyvolají celospolečenskou 
diskusi, ale ne vždy se to podaří. Tento projekt 
je o vztahu k zesnulým, o funerálních stereoty-
pech, o přežitých rituálech, o pokrytectví, strachu 
z pravdy a zvrácených hodnotách,“ řekl Roman 
Týc (37), když zahájil svou výstavu Vykradač hrobů 
v komerční galerii Dvorak Sec Contemporary. 
Šlo o portréty lidí vytvořených z lidského popela. 
Umělec je členem skupiny Ztohoven.

2012 – Třicáté letní olympijské hry v Londýně byly pro 
české sportovce jedny z nejúspěšnějších, získali celkem 
deset medailí. V Praze proběhla dosud největší protivládní 
demonstrace po roce 1989, účastnit se mělo až 120 tisíc lidí. 
Českého lva dostal filmový debut Zdeňka Jiráského Poupata, 
který vypráví o nádražákovi závislém na automatech. V zimě 
republiku zasáhly mrazy pod 30 stupňů Celsia, v létě padl 
teplotní rekord, když meteorologové naměřili 40,4 stupně 
Celsia. Kvůli hromadným otravám metanolem vláda vyhlásila 
plošnou prohibici na prodej tvrdého alkoholu s obsahem nad 
20 procent čistého lihu, kvůli pančovanému alkoholu zemřelo 
47 lidí. Letiště v Praze se přejmenovalo na Letiště Václava 
Havla. Zemřel spisovatel Josef Škvorecký, autor knih Zbabělci 
nebo Tankový prapor. Archeologové odhalili v pražské 
Bubenči nejstarší doklad orby na našem území ze čtvrtého 
tisíciletí př. n. l. Poslanci schválili církevní restituce – církve 
dostanou zpět majetek v hodnotě 70 miliard korun a k tomu 
finanční odškodnění 59 miliard. Po rekonstrukci se otevřela 
brněnská funkcionalistická vila Tugendhat architekta Ludwiga 
Miese van der Rohe z roku 1928. Hudebního Anděla získal 
zpěvák Václav Neckář za píseň Půlnoční z komiksového 
filmu Alois Nebel. Policie zadržela středočeského hejtmana 
a poslance Davida Ratha a obvinila ho z korupce – v krabici 
od vína si nesl sedm milionů korun. Evropská unie získala 
Nobelovu cenu míru. Krajské volby vyhrála levice, většinu 
získala i v Senátu.

2012 – Třicáté letní olympijské hry v Londýně byly pro 
české sportovce jedny z nejúspěšnějších, získali celkem 
deset medailí. V Praze proběhla dosud největší protivládní 
demonstrace po roce 1989, účastnit se mělo až 120 tisíc lidí. 
Českého lva dostal filmový debut Zdeňka Jiráského Poupata, 
který vypráví o nádražákovi závislém na automatech. V zimě 
republiku zasáhly mrazy pod 30 stupňů Celsia, v létě padl 
teplotní rekord, když meteorologové naměřili 40,4 stupně 
Celsia. Kvůli hromadným otravám metanolem vláda vyhlásila 
plošnou prohibici na prodej tvrdého alkoholu s obsahem nad 
20 procent čistého lihu, kvůli pančovanému alkoholu zemřelo 
47 lidí. Letiště v Praze se přejmenovalo na Letiště Václava 
Havla. Zemřel spisovatel Josef Škvorecký, autor knih Zbabělci 
nebo Tankový prapor. Archeologové odhalili v pražské 
Bubenči nejstarší doklad orby na našem území ze čtvrtého 
tisíciletí př. n. l. Poslanci schválili církevní restituce – církve 
dostanou zpět majetek v hodnotě 70 miliard korun a k tomu 
finanční odškodnění 59 miliard. Po rekonstrukci se otevřela 
brněnská funkcionalistická vila Tugendhat architekta Ludwiga 
Miese van der Rohe z roku 1928. Hudebního Anděla získal 
zpěvák Václav Neckář za píseň Půlnoční z komiksového 
filmu Alois Nebel. Policie zadržela středočeského hejtmana 
a poslance Davida Ratha a obvinila ho z korupce – v krabici 
od vína si nesl sedm milionů korun. Evropská unie získala 
Nobelovu cenu míru. Krajské volby vyhrála levice, většinu 
získala i v Senátu.
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