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Lenka Vítková
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„Samozřejmě jsem vždycky zápasila s tím, abych řekla co vy ani já a vůbec nikdo jiný
nezná, ale co ve skutečnosti vy nebo já a vůbec každý zná.“
Gertruda Steinová

Úvod
V roce 2008 jsem v Galerii NoD vystavila tři oddělené odstavce
textu na kouscích tužšího papíru. Práce nazvaná Dům zachycovala
fragmenty vyprávění mých babiček, které zvláštním řízením osudu
prožily různá životní období ve stejném domě. Způsob prezentace
textů v galerii i jejich forma a obsah a celkem pozitivní ohlas
znamenaly v mé dosud převážně malířské práci důležitý předěl.
Od svých studií (absolvovala jsem v roce 1998 obor česká filologie
– výtvarná výchova na Filozofické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci) jsem se pohybovala v prostředí živé literatury, možná
však právě pobyt ve společnosti „začínajících básníků“ i „zavedených
autorů“ a posléze tříletá praxe redaktorky původně avantgardního,
později provinčního nakladatelství způsobily, že jsem získala
dojem, že počet adeptů tištěného slova není třeba rozšiřovat o mou
osobu. Přitom byla má životní orientace od studií silně ovlivňována
tvorbou umělců, jako jsou mezi mnoha jinými Richard Weiner, Egon
Hostovský, Jan Čep, Ladislav Fuks, Ivan Wernisch, Ivan Diviš, Egon
Bondy a zejména a trvale Ivan Blatný, a také Josef Palivec, jehož
tvorbou jsem se zabývala v bakalářské práci, Jan Zábrana, Stanislav
Mareš, William Faulkner, Edgar Lee Masters, T. S. Eliot, Robert
Creely, později objevená Jiřina Hauková, a posledním zjevením
z anglofonního prostředí je novozélandská básnířka a spisovatelka
Janet Frame, jejíž český překladatel dosud marně hledá nakladatele.
Šlo především o autory, kteří se pohybují na poli poezie nebo
nenarativních textů; jde-li o prózu, pak o silně obraznou, sugestivní,
synestetickou, která se často posouvá kupředu otevíráním prostorů
prostřednictvím básnických obrazů.
Na práci Dům reagovala umělkyně Alena Kotzmannová, když mě
přizvala, abych texty doplnila její výstavu v galerii HuntKastner
Artworks. 14 vět na proužcích šedého papíru, jejichž původ bylo těžké
rozpoznat, ledaže některé snad mohly být někde odposlechnuty,
a které fungovaly silně obrazotvorně, tvořilo k Aleniným
velkoformátovým černobílým fotografiím jakousi paralelní stopu.
O rok později jsem na samostatné výstavě „A řekla:“ vystavila video
Snář, skládající se z titulků a paralelního hlasového komentáře,
a další dvě textové práce.
Od té doby vedle malby píšu a různými způsoby zacházím s texty,
v nichž reflektuji téma komunikace, zejména nedorozumění,
následky psaní a čtení, často pracuji s fragmenty textů svých i cizích
a spoléhám na paměť, „která je dokonalá,“ jak mi jednou napsal Jiří
5

Olič, a uchovává střepy přečteného, melodie, intonace, nápěvy...
Pohyb mezi odlišnými médii je pro mě přirozený a v nakládání
s fragmenty, náznaky, ozvěnami a znakovostí vnímám paralely mezi
textem a obrazem.
Vyústěním tohoto mého směřování byla volba tématu disertační
práce Texty ve vizuálním umění. Můj přístup k této velmi široké
problematice se odvíjel od zájmu o poezii, se kterým souviselo
uvažování o krátkých textech objevujících se v oblasti vizuálního
umění, jak je tomu u autorů, jakými jsou třeba Tomáš Vaněk, Jan
Nálevka, Josef Bolf, Jan Šerých, Ján Mančuška, které jsem v té době
oslovovala ke spolupráci jako kurátorka, anebo jiných umělců, jako
Filip Cenek, Jiří Valoch, Vladimír Skrepl, Václav Stratil, jejichž tvorbu
jsem se zájmem sledovala.
Zaujalo mě, že rámec současného vizuálního umění poskytuje
mnohem svobodnější prostor pro další život fragmentárních textů,
než je tomu v literatuře, přestože fragmentární psaní má svou
dlouhou a zdokumentovanou historii, kterou se nejnověji zabývá
např. studie francouzské badatelky Françoise Susini-Anastopoulos
Fragmetárne písanie,1 z níž budu ještě mnohokrát citovat.
Samozřejmost existence těchto fragmentárních textů v poli
vizuálního umění je pochopitelně i důsledkem vývoje konceptuálního
umění od 70. let a také experimentů, které se od šedesátých let
odehrávaly na proměnlivém území mezi literaturou a výtvarným
uměním, jejichž jedním možným označením je termín vizuální
poezie.
To jsou ovšem oblasti, které nejsou úplně v ohnisku mého zájmu,
ačkoli některé pojednávané práce jsou jimi přímo ovlivněny či z nich
dokonce vyrůstají. Jsem si vědoma toho, že oblasti textu a vizuálního
umění se prostupují již po staletí. Není ale cílem této práce psát
historii tohoto prostupování nebo mapovat současnost textového
umění.
Spíše než texty, které mají charakter konceptů, mě zajímají texty,
které mají charakter básnických obrazů. A poetický princip chápu
více jako princip práce s prostorem (virtuálním) než jako klíč
k oblasti romantického poetična s měsícem a rýmy. Nikdy mě
nelákalo vyprávění příběhů, ale zároveň mě fascinují texty, v nichž
se příběh skrývá za každou větou. Zajímá mě čtení jako odkrývání
těchto prostorů a psaní, které je buduje.

1
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Françoise SUSINI-ANASTOPOULOS, Fragmetárne písanie, Bratislava: Kalligram 2005.

The Waste Land
Metodou, kterou jsem si zvolila ke specifikaci tématu, bylo
uspořádání výstavy. Pětiletá zkušenost s pořádáním výstav pod
značkou 36 v proskleném stánku na výstavišti Flora Olomouc
mi napověděla, že nejvíce se o myšlení jiných umělců dozvím
při spolupráci a o dílech se mi nejlépe přemýšlí, když je instaluji.
Předpokládala jsem, že médium výstavy mi napomůže zúžit širokou
tematiku a psaní doprovodných textů mě přiměje pojmenovat, co
je pro mě podstatné. Jak píše Milena Bartlová: „Orálním dějinám
se svou povahou poněkud blíží specifická možnost utváření dějin
umění, totiž reprezentace výstavou. (…) Konstrukce dějinné
souvislosti je v případě výstavy vyjádřena prostřednictvím předmětů
/ uměleckých děl, umístěných v prostoru a prostřednictvím
pohybu diváka / účastníka v něm (…) Reprezentace výstavou je
svébytným noetickým médiem… (…) Kurátorská práce na výstavě
hraničí s aktivním uměleckým výkonem, jak ostatně naznačuje už
sám pojem ,instalace‘.“2 Domnívám se, že právě tato blízkost práce
kurátora a aktivního umělce činí z výstavy vhodnou metodu bádání
pro teoretizujícího umělce.
Výstava proběhla 1. 9. až 11. 10. 2011 v pražském prostoru
Tranzitdisplay a jmenovala se The Waste Land.
The Waste Land
Název výstavy cituje básnickou skladbu T. S. Eliota. Fragmentární
text se silným dramatickým potenciálem zobrazuje hledání ztracené
celistvosti, jíž je na úrovni textu paradoxně dosaženo, když zaznívá
fragment po fragmentu.
The Waste Land (1922) byla do češtiny přeložena několikrát, jako
Pustá země či Pustina. Rozhodnutí nechat původní název bylo
i rozhodnutím následovat širší konotace slova waste, nechat zaznít
originální titul, který je univerzálnější než časově podmíněné překlady,
a vzít si jej na cestu jako talisman.
Eliotem pojmenovaný rytmus „kolísající emoce“, udržovaný „přechody
mezi pasážemi větší a menší významové intenzity“ v poezii unese víc
než racionální konstrukce, je ale také mnohem těžší jej udržet. Skoro
se pak nabízí přirovnat takové psaní ke svádění. Výběr autorů a děl
je výsledkem pokusu nastolit toto emoční napětí v galerii a překonat
zahlcení textem, které zažíváme v uměleckém i širším životním
2
Bartlová, Milena: „Co znamená psát dějiny umění“, Sešit pro umění, teorii a příbuzné
zóny, č. 13, 2012, s. 83, 84.
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Pohledy do výstavy The Waste Land, 1. 9. –
16. 10. 2011, Tranzitdisplay, Praha, foto Jiří
Thýn.
Rashid Johnson, Our People, Kind of, 2010,
instalace; Zbigniew Libera, Ja, Aluś, 1988,
video; Jan Nálevka: . , 2011, jedna ze série
kreseb modrou propiskou; Jiří Thýn, Já
při cestě domů, jak mě ještě neznáte, 2008,
fotografie; Sue Tompkins, Bez názvu, 2011, 24
listů s texty psanými na stroji.

prostředí. Očistit se slovy, která nás zastihnou nepřipravené.
Ačkoli je tématem výstavy text, je výstava setkáním pěti autorů,
u nichž použití textu není tak samozřejmé – i práce Sue Tompkins
působí, jako by se slova na papíře ocitla jen na omezený čas
a my máme štěstí, že jsme právě u toho. Nesamozřejmost psaní
a mluvení a také humor, který může být chápán paradoxně jako
známka melancholie či hloubky, jsou stejně důležitými měřítky pro
zakomponování do výstavy, jako naplňování potřeby setkávat se
s texty, jejichž čtení vytrhuje mimo tento čas, a s autory, kteří, ačkoli
jsou součástí současného uměleckého světa, zasahují svými pracemi
i jiné doby než dnešní den.
(úvod textu doprovodného listu k výstavě)
Nechtělo se mi dělat další širší přehlídku přístupů k textu, zvláště
když dvě takové výstavy, jež se s tímto tématem zajímavými
a odlišnými způsoby vypořádaly,3 jsem měla ještě v paměti. Nechtěla
jsem ani výstavu, na které by se divák stával prodlévajícím čtenářem,
zapomínajícím nad dlouhým textem, kde a proč se nachází.
V textu o výstavě Altermoderna píše francouzský historik umění
a kurátor Nicolas Bourriaud: „Výstava obvykle začíná mentálním
obrazem, na který můžeme navázat a jehož významy vytvářejí
východisko pro diskuzi s umělci.“4 Mým výchozím mentálním
obrazem byla představa poloprázdné galerie, jejíž prostor zaplňují
ne ani tak díla jako spíše určitá silová pole, jejichž zdroji mělo být
pár vystavených prací a jejich jádrem text, který působí rychle, mění
situaci, otevírá prostor.
Někteří z vystavujících, jako Zbigniew Libera, Jan Nálevka a Jiří
Thýn, mě zajímali už delší dobu, spolupráce na výstavě mi však
umožnila ujasnit si, proč mě jejich dílo fascinuje, Rashid Johnson
a Sue Tompkins pro mne byli čerstvými objevy a vítaně posunuli
mou představu o podobách zvoleného tématu. Plánovaná
performance Sue Tompkins bohužel kvůli onemocnění umělkyně
nemohla proběhnout, v doprovodném programu výstavy ale četl své
3
Výstava Obrazy slov, 2008, kurátor Zdeněk Freisleben, Památník národního písemnictví, Letohrádek Hvězda, vystavující Václav Bláha, Jiří Černický, Jakub Hošek, Dalibor Chatrný,
Jan Chovanec, Jiří Kovanda, Ján Mancuška, Marek Meduna, Petr Písařík, Viktor Pivovarov,
Vladimír Skrepl, Jan Smejkal, Václav Stratil, Blanka Svatošová, Tomáš Svoboda, Jan Šerých, Jiří
Thýn, Tomáš Vaněk a neuvedení studenti grafického designu VŠUP; výstava U dUbU tU bUdU,
2011, kurátoři Markéta Kubačáková a Viktor Čech, Komunikační prostor Školská 28, vystavující umělci Zbyněk Baladrán, Aleš Čermák, Václav Magid, Ladislav Nebeský, Jiří Ptáček, Pavel
Rudolf, Jiří Skála, Jan Šerých, Miloslav Topinka, Jiří Valoch, Lenka Vítková.
4
Nicolas BOURRIAUD, „Altermoderna“, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, č. 10,
2011, s. 87–102.
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práce Jiří Valoch, přičemž šlo o výjimečný způsob prezentace jeho
prací známých převážně z autorských knih či listů strojopisu.
„Dílo už nelze redukovat na pouhou přítomnost objektu tady a teď:
spíše sestává ze signifikantní sítě, jejíž vzájemné relace umělec
či umělkyně rozvíjí a jejíž postup v prostoru a čase kontroluje:
sestává se vlastně z okruhu,“ píše Bourriaud a dodává: „Výstava
tedy v sobě spojuje tři typy nomádismu: v čase, v prostoru a ,mezi
znaky‘.“ Sestavit výstavu z pouhých pěti děl v poměrně velkorysém
prostoru pro mě znamenalo mimo jiné vědomě nechat rozvinout tyto
časoprostorové sítě jednotlivých prací, obsahující v tomto případě
velmi rozdílné kontexty, strategie i dobové zkušenosti – a myslím,
že mohu bez přehánění říci, že tito umělci se na společné výstavě už
nikdy nesejdou. Monumentální objekt Rashida Johnsona, neméně
výrazná velkoformátová kresba interpunkčního znaménka od Jana
Nálevky, křehká instalace strojopisných textů Sue Tompkins, epitaf
natočený Zbigniewem Liberou a matoucí titul fotografie Jiřího
Thýna mne pak dále vedly k uvažování, jak by se daly pojmenovat
principy, které by vystihovaly způsob existence textové složky
vystavených děl, ale i jiných děl zmíněných umělců, která se na
výstavě už neobjevila, avšak přesto se zprostředkovaně stala součástí
protínajících se okruhů ustavených výstavou.
Při koncipování výstavy, která byla pojmenována podle Eliotovy
básnické skladby, a slovo skladba se mi tu zdá být na místě více než
kdy jindy, sestávající z fragmentů, které jako by zrcadlily vlastní
zborcení, jsem hodně uvažovala o vlastnostech psaní ve fragmentech.
Fragment už ze své podstaty nevysvětluje svůj kontext, sugeruje
nečasovost, náhle se objeví, náhle je vnímán, psaní ve fragmentech
je psaním proti času, neláme si hlavou s posloupností a přeskakuje
v časových rovinách, jak se mu zlíbí. „Filozof Nietzsche je čoraz
väčšmi presvedčený, že najlepšie myšlienky sa rodia v okamihu
a prichádzajú ako blesk z jasného neba,“5 píše Susini-Anastopoulos
a jinde uvádí o německých romanticích: „Význam slova frangere
bol pre nich nerozlučne spätý s pohybom neodvratne smerujúcim
k zlomu, k oslobodeniu formy cez zotretie jej kontúr.“6 Fragment
vždy vypovídá o ztracené úplnosti, ale je to právě ta tušená, byť
neznámá, úplnost, jejíž latentní existence obdařuje fragment
napětím, životaschopností, katarzním potenciálem. A pro mě je
velice důležité, jaké psaní lze pokládat za prostředek katarze, protože
5
6

SUSINI-ANASTOPOULOS, Fragmetárne písanie, s. 35.
Tamtéž, s. 30.
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to je to, co chci od umění obecně. Je to důvod, proč se jím vůbec
zabývat.
Jak o tom píše Gaston Bachelard, básnický obraz znamená
skutečnost, kterou prožíváme nikoli lineárně, ale necháme se jí
náhle pohltit. „Básnický obraz nic nepřipravuje, zejména ne kultura
prostřednictvím literatury, či vnímání prostřednictvím psychologie.“7
Jde o „sdílení v krátkých, izolovaných a aktivních aktech“.8 V této
náhlosti, nečekanosti, rychlosti se skrývá velký subverzivní potenciál:
„Spomenutá problematika dostáva celkom osobitý význam, ak si
uvedomíme nanajvýš kritický, protestujúci a odporujúci charakter
fragmentu, ktorý si privlastňuje úlohu sprostredkovateľa katarzie ...
a ,odmieta donekonečna obchádzať horúcu kašu‘.“9
Výstava, vycházející z představy pusté země, v níž zaznívá několik
hlasů, které námi mohou otřást, mě tedy dovedla k významu pojmu
katarze, který je pro mě neoddělitelně spjat s představou otevření
prostoru, nebo s nějakou prostorovou prací, ať už mentální, nebo
fyzickou. Proto budu následně definovat vlastnosti textu přes
prostorové vztahy a i později používat často formulace odkazující
k prostorovým charakteristikám.

Textové strategie
V posledních deseti letech se v literatuře etabloval pojem
„konceptuální poezie“ nebo „konceptuální literatura“, kterou básník
Kenneth Goldsmith, mimochodem původně sochař, považuje za
adekvátní reakci na existenci internetu a na změněnou situaci, v níž
se literatura ocitla čelíc možnostem, které vzniku a sdílení textů
poskytuje síť – Goldsmith ji přirovnává ke změněnému postavení
malby po vzniku fotografie. Jejími metodami jsou střih, montáž,
kopírování, výčet, přenášení dokumentárních a archivářských
postupů. Spisovatelé a básníci hlásící se k tomuto novému proudu
mají samozřejmě své předchůdce, jakými byli například Gertrude
Steinová, William Burroughs a další, a je pozoruhodné, že inovace do
literatury přinášejí často autoři spjatí s prostředím vizuálního umění.
Internet a prostředí textového editoru ovšem ovlivňují i jakékoli
zacházení s textem ve sféře vizuálního umění, jak bude ještě
připomenuto v konkrétním případě. Některé přístupy konceptuální
literatury jsou velmi blízko přístupům, které používají vizuální
7
8
9
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Gaston BACHELARD, Poetika prostoru, Praha: Malvern 2009, s. 14.
Tamtéž, s. 8.
SUSINI-ANASTOPOULOS, Fragmetárne písanie, s. 21.

umělci, a je velice lákavé interpretovat celý tento fenomén jako vliv
vizuálního umění.
S tímto pozorováním intermediálního ovlivnění souvisí jedna
z otázek, které si kladu, a sice zda není oblast tak zvaného
současného vizuálního umění v nynější době pro hledání adekvátních
textových forem, a především vyjadřování aktuálních obsahů
mnohem příhodnější / vstřícnější / adekvátnější než tradiční literární
média, tím, že zbavuje text nutnosti „vyjít“ v knize nebo v časopise,
ale přímo si říká o jiné, rychlejší a inovativnější formy distribuce
a možnost okamžité interakce.
Zároveň je třeba poznamenat, že u řady děl, kterými se budu zabývat,
už také poněkud překáží přívlastek vizuální, ačkoli při charakteristice
jejich autorů coby umělců bychom jej ještě mohli snést. Textové
práce se tak často ocitají v mezních prostorech uměleckých druhů,
a je vlastně sporné, zda je řazení děl k literatuře, hudbě, vizuálnímu
umění vůbec v mnoha případech nutné.
Texty, které mě zajímají, jsou součástí instalací, někdy mají formu
popisek, jindy se spojují s obrazy nebo fotografiemi nebo jsou ve
formě titulků součástí diaprojekcí. Jejich materialita je nepotlačitelná
součást sdělení. Jakkoli je pro mou práci nosnější vycházet
z obsahu, z toho, co texty znamenají, o čem a jak vypovídají, a to
zejména proto, že takový přístup v zacházení s textovými díly často
postrádám, je nutné zdůraznit, že to, jak jsou texty materializovány
třeba v prostředí galerie nebo i ve veřejném prostoru, jejich
instalace, mediální inovativnost, způsob distribuce, to vše je součástí
interpretace.
Budu se zaobírat konkrétními díly vybraných umělců a docházet
k závěrům, které jsou platné právě pro tyto vybrané umělce – jsou
jimi Tomáš Vaněk, Jan Nálevka, Rashid Johnson, Corita Kent, Jiří
Valoch, Filip Cenek, Sue Tompkins, Ján Mančuška, Zbyněk Baladrán
a Vít Havránek, Zbigniew Libera a Marek Meduna. Je patrné, že
k umělcům zastoupeným na výstavě přibyli další. Coritu Kent jsem
pro sebe objevila až po výstavě. Bylo by lákavé, ale patrně velmi
obtížné pokusit se dostat do Čech něco z její práce. Její plakáty chci
alespoň krátce zmínit jako jistý způsob použití fragmentárního textu.
Způsoby, jakým pracují s textem Tomáš Vaněk a Filip Cenek, považuji
za velmi důležité. Tomáš Vaněk bývá zkoumán jako konceptuální
umělec, Filip Cenek strhává pozornost od textové složky svých děl
k ojedinělému používání dvoukanálové diaprojekce. U Zbigniewa
Libery mě od počátku kromě jeho krátkých textových videí zaujaly
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i jeho knihy a zájem o tento typicky literární formát mě nakonec
dovedl i k zařazení katalogů Jána Mančušky a dalších publikací
vydaných při příležitosti výstav autorů Zbyňka Baladrána a Víta
Havránka. Pro Marka Medunu představuje text jen jedno z mnoha
médií, která střídá. Jeho přístup k sebedefinování prostřednictvím
blogu pro mě doplňuje očekávání, která vedla dříve jmenované čtyři
autory k tomu, aby si zadali s knihami. Tato zvláštní skupina autorů,
kterou tvoří osm Čechů, jedna Angličanka žijící ve Skotsku, jedna
Američanka, jeden Američan a jeden Polák, odráží, co mě zajímá
a ovlivňuje.
Jednotlivé podkapitoly nejsou zamýšleny jako medailony, které by
měly představit práci umělců v její komplexnosti. Jde spíše o krátké
studie, v nichž se na konkrétních autorech a dílech pokouším
zkoumat tři textové strategie. Jsou jimi emblém, opakování a kniha
jako určitý komplexní prostor.
Předpokládám, že tyto strategie či formáty reprezentují modely psaní
nebo nakládání s textem, které je nosné, nové a obohacující a které
artikuluje myšlenky, které je důležité v současnosti udržovat při
životě nebo přehodnocovat.
Píšu tento text o umělcích, jejichž médiem je text, jako umělkyně.
Pokládám za důležité ukotvit takto svůj text hned na počátku.
Tato práce mi mimo jiné pomáhá uvědomit si, co je pro mě
v umění důležité – skrze to, čeho si všímám u jiných, si uvědomuji
vlastní motivace. Vše, o čem píšu, chápu prizmatem vlastní práce
a předpokládám, že se to do ní odráží zpět. Zároveň moje vlastní
fragmentární čtení a psaní, jak jej praktikuji ve své tvorbě, ovlivňuje
i způsob psaní tohoto textu – mám na mysli zejména „čtenářské“
užívání citací i asociativně kaskádovité plynutí mého pojednání.
Jsem si těchto zvláštností vědoma.

Emblém
Emblém je útvar kombinující obraz a text, který je signifikantní
zejména pro kulturu 17. století.
První publikovanou sbírkou emblémů byla r. 1531 Emblematum liber
italského právníka a spisovatele Andrei Alciata. Alciatův emblém
„představuje drobný bimediální výtvor (slovo + obraz), který se
skládá ze tří mediálních částí: krátkého výstižného nadpisu (motto,
lemma, inscriptio), jehož funkce není totožná s funkcí titulku či
názvu v dnešních knihách; obrázku (pictura, eikon, imago), který
není pouhou ilustrací, nýbrž ve spojení s nadpisem tvoří něco
jako hádanku; verše nebo prózou psaného výkladu či komentáře
různé délky (subscriptio, epigram), který recipientovi výkladu
poskytuje klíč k významu ,záhadného‘ (proto se někdy nesprávně
říká ,emblematického‘) celku…“.10 Lemma, pictura a subscriptio
tedy v emblematickém celku tvoří specifickou sémantickou rovinu,
kterou emblém odkazuje mimo sebe a jejíž výklad může být poměrně
obsáhlý, neboť každá ze tří složek může mít mnoho referencí
(k jednotlivým emblémům byly publikovány obsáhlé dobové
komentáře a vznikala také emblematická kázání kontemplující
skrytý obsah určitého emblému).
Emblému příbuzným útvarem je impresa, která má ovšem složky
pouze dvě, a sice obraz a motto, a jejíž obsah je, podobně jako
v heraldice, přímo vázán na osobnost nositele, jehož životní
směřování vyjadřuje. Ani emblém však nemusí mít vždy všechny
tři složky, často docházelo k vynechání jedné z nich nebo k použití
tak stručného lemmatu, že jej lze ztotožnit s nadpisem či titulkem.
Jiným pro mě obzvlášť důležitým případem proměny emblematické
struktury jsou tzv. nahé emblémy, kde je obraz nahrazen textem.
Trojčlenná struktura emblému by mohla připomínat zejména raná
díla konceptuálního umění – např. Kosuthův model konceptuálního
uměleckého díla rozložitelného na tři vztahy – předmět, jazykový
znak a fotografickou reprodukci, nebo volnější přístup Johna
Baldassariho, který spojoval obrazy a text v méně rigidní sémantické
celky.
Emblémy ale odlišuje obrazné myšlení, emblém je na půl cesty mezi
alegorií a metaforou, a také obsah, jehož intepretace vykazuje znaky
čtení fragmentárních textů, neboť kromě toho, že jejich obsah je
něco, co musí být čtenářem teprve odhaleno, i jejich jednotlivé
10 Lubomír KONEČNÝ, Mezi textem a obrazem. Miscellanea z historie emblematiky, Praha:
Národní knihovna ČR 2002, s. 10–11.
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složky čerpají z nepřítomných celků, ať je to mytologie, náboženství,
literatura, specifické oblasti vědeckého bádání nebo každodenního
života.
Je zřejmé, že není možné implantovat raně novověké kulturní
kódování na současnost bez větších či menších zkreslení či
neporozumění, domnívám se však, že přesto stojí za pokus11 uvažovat
o dílech současného umění optikou emblematiky – je to pokus
přemýšlet o těchto textech a obrazech jako o lemmatech, picturách
či komentářích odkazujících k některým zásadním tématům
současnosti, která za emblémy dnešní doby zůstávají nepojmenovaná
nebo opomíjená.
Jak píše literární teoretik Tomáš Koblížek, „při uchopení jakékoli
promluvy jako promluvy básnické nerozhodují v první řadě znaky,
jež lze v jednotlivých výpovědích opětovně identifikovat, ale
přístupnost zvláštního, neparafrázovatelného sdělení, které daná
výpověď podává“.12 Přijetí emblematické struktury pro interpretaci
některých textů v dílech vizuálního umění mi dovoluje pracovat
s předpokladem tohoto neparafrázovatelného sdělení.

Lubomír KONEČNÝ,
Mezi textem a obrazem.
Miscellanea z historie emblematiky,
s. 126–127, foto Kateřina Zochová.

11
Za upozornění na aktuálnost struktury novověkých emblémů děkuji Martinu Mádlovi
z Ústavu dějin umění AV ČR
12
Tomáš KOBLÍŽEK, „Výpověď a singularita“, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny,
2011, č. 10, s. 59.
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Tomáš Vaněk, Particip č. 39
Dílo Tomáše Vaňka Particip č. 39 (2004) je „sbírka vět – jednoduchých
popisů situací, o kterých by se dalo říci, že je známe téměř všichni,
např. ,vždy když používám lepící pásku, nemůžu najít naposledy
ustřihnutý konec‘, ,do dveří, které se otevírají táhnutím, často tlačím,
a tahám za ty, do kterých se má tlačit‘“. Nenápadná autorská anotace,
evokující něco, co snad ani nestojí za zápis, předznamenává velmi
ojedinělé textové dílo, otevřené v čase i v prostoru.
Kontextem vzniku Participu č. 39 je první polovina prvního desetiletí
třetího tisíciletí. Vaněk byl na začátku členem spíše přátelsky než
programově založené skupiny Bezhlavý jezdec (Tomáš Vaněk, Ján
Mančuška, Josef Bolf a Jan Šerých; 1996–2002), v roce 2004 už
pak pouze členem programově stmelené skupiny PAS (produkce
aktivit současnosti; Tomáš Vaněk, Jiří Skála, Vít Havránek, od r.
2000). Generačně i přátelsky spříznění členové obou těchto skupin
spolu se čtveřicí kurátorů galerie Display (David Kulhánek, Vít
Havránek, Ondřej Chrobák a Zbyněk Baladrán, 2001–2006) byli
aktéry diskuze, jejímž výsledkem byla určitá atmosféra, definice
a koncepty, pro které je charakteristický odklon od malby,
příklon ke konceptuálnímu uvažování a k postupům instalace,
brikoláže, dokumentárním videím, k používání textů v instalacích
a k teoretizování. Jan Zálešák ve své knize Umění spolupráce13 klade
na konec devadesátých let počátek obratu ke spolupráci v českém
umění. Píše o zesílené pozici diváka v participativním umění,
v němž „jednotlivé projekty jsou postaveny do velké míry právě na
aktivizaci skupin či jednotlivců, kteří se v průběhu projektu stávají
spolutvůrci“,14 a upozorňuje na souvislosti s potlačováním významu
autorství, jak je formulovaly texty Otevřené dílo Umberta Eca
a „Smrt autora“ Rolanda Barthese. Jako další rys participativního
umění jmenuje odmítnutí komodifikace umění a kritický postoj
k současnému galerijnímu systému, jenž se realizuje přechodem od
individuálního ke kolektivnímu autorství.15
Tomáš Vaněk začal pojem particip od roku 1998 používat pro
„akce koncipované pro určité místo či situaci“. „Participy – užívají
symbiózních a parazitních norem – vztahů, ve smyslu napojení
se na něco co je zaběhnuté, dané, okoukané a stojí tak na okraji
13
Jan ZÁLEŠÁK, Umění spolupráce, Praha – Brno: Akademie výtvarných umění v Praze,
Vědecko-výzkumné pracoviště – Masarykova univerzita, Brno 2011.
14
Tamtéž, s. 14.
15
Tamtéž, s. 14.
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Particip č. 39. Sbírám popisy v jedné větě, o kterých by se dalo říci, že je zažíváme – známe téměř všichni. Pokaždé, když používám lepící pásku, nikdy nemůžu najít naposledy ustřihnutý konec. Do dveří, které se otevírají táhnutím, často tlačím
a tahám za ty, do kterých se má tlačit. Popisy prosím zasílejte na e-mail: tomas.vanek@particip.tv Občas, když slyším zpěv ptáků, myslím si, že mi zvoní mobil. Když doma ve tmě civím na puštěnou bednu, kterou náhle vypnu, že jdu spát, pluje mi
před očima několik sekund její paobraz. Pokaždé, když používám lepící pásku, nemůžu najít naposledy ustřihnutý konec. Při jízdě na eskalátoru mi vždy madlo ujíždí s rukou rychleji. Do dveří, které se otevírají táhnutím často tlačím a tahám za ty, do
kterých se má tlačit. Občas, když si svlékám svetr zelektrizuje se mi celá hlava. Nerad dávám flašky do igelitové tašky. Někudy jsem šel poprvé - po nějakém čase jsem tudy šel znovu a přistihl jsem se, že jsem ledabyle věnoval pohledy stejným místům
jako poprvé. Záděra. Vždy, když překračuji hranice, celá situace se náhle změní - levá strana v pravou, dole v nahoře a naopak. Občas se mi v botě shrnuje ponožka pod patu. Když mi přijde poštou dopis v obálce jen s mojí adresou, jsem jemně
rozrušený, kdo mi to asi píše. Čekám-li na zastávce na tramvaj, často kontroluji směr, jestli tramvaj už přijíždí. Občas, když čtu knihu, myslím úplně na něco jiného, ale mechanismus čtení běží dál bez mojí kontroly. Často si články přečtené v novinách
přepovídávám do svého jazyka. Občas, když se probudím, jsem rozjitřen z reálnosti svého snu. Když krájím cibuli, vnímám, že ji se mnou právě nyní krájí nespočet lidí v celém vesmíru. Někdy, když mluvím před lidmi, vidím se z pozice „mimo“, jak
mluvím. Pravidelně ve vzduchu cítím vůni rána, jara či prázdnin. Abych se zbavil nočního přemýšlení, vstanu jdu ke stolu a nekreslím si to či zapíšu. Při dívání se na televizi nepřemýšlím. Některé barvy nesnesu mít oblečené v horní části těla. Když
vykonávám malou potřebu, paradoxně těžknu, vpíjím se do země. Přepínání televizních programů je samostatná disciplína. Když vytáhnu elektrickou šňůru ze zásuvky, mám pocit, že se malou chvíli táhne za šňůrou nějaké medové vlákno. Občas na
někoho myslím a on mi záhy zavolá. Občas mám chuť na čistou vodu. Když sedím na židli a opřu se o opěradlo, mám pocit, že jsem se vypnul. Nevím si rady s pohledem na noční hvězdné nebe. Občas, když mi zazvoní telefon a zvednu ho, mám nutkání
jen beze slova poslouchat a pak zavěsit. Když strávím nějaký čas nakupováním ve velkém supermarketu, odcházím v jakémsi somnambulickém stavu. Když se dotknu obrazovky zapnuté televize, zelektrizováním se mi ježí ruka. Mé srdce je větší
osobnost než já. Když je mi chladno a s výdechem se uvolním, zima jakoby ze mě steče. Když nejsem najedený, lépe mi to myslí. Občas se cítím jako dcera své dcery a syn svého syna. Když mám něco zformulovat v jedné větě, zdá se mi, že je to
neuskutečnitelné. Když chci vyprávět někomu o nějakém bohatém zážitku, skoro vždy mi na to stačí jen jedna věta. Často uhodnu několik sekund napřed, kdy mi zazvoní telefon. Často se bojím, že mi v kapse zazvoní mobil, který tam nemám. Když
večer usínám, bojím se, že ve spánku zapomenu dýchat. Když jedu výtahem, častokrát se mi zdá, že nezastaví na označeném poschodí. Občas se mi zdá, že právě v průběhu mého života dojde ke konci světa. Někdy se mi zdá, že se probudím z tohoto
života a ocitnu se v úplně jiné existenci. Mám neodbytný pocit, že někde ve světě chodí člověk s mojí tváří. Když si začnu číst v tramvaji, tak se mi nechce vystoupit. Od té doby co bydlím v jedenáctém patře, ráno neslyším zpěv ptáků. Když mi lidé
vyprávějí sny, co se jim zdály předchozí noc, točí se mi hlava a mám chuť být zlý. Když usínám, tak mám nejlepší nápady a pak vstanu a rozsvítím, že si je zapíšu a v tom se mi zdají banální. Nejlepší sousto si nechávám na konec. Jen někdy si uvědomím,
že stále vidím svůj nos. Vždy, když vidím nastupovat důchodce do tramvaje, mám strach, že upadne. Často, když cedím uvařený špagety, minimálně jedna mi sklouzne do dřezu. Někdy nemůžu vyhnat z hlavy nějakou blbou písničku a pořád mi tam hraje
dokola. Někdy po probuzení než otevřu oči, vůbec nevím, kde jsem. Když mám někde nějaký stroupek, pořád ho musím seškrabovat. Když si stoupnu kdekoli do nejkratší fronty, situace se pokaždé něčím zkomplikuje a vedle už bych dávno byla na řadě.
V čekárně u zubaře mě automaticky zuby přestanou bolet. Občas mívám pocit, že jsem nevypnula žehličku, i když jsem vůbec nežehlila. Jsem přesvědčena, že můj pes ví, co si myslím. Denně jezdím stejné trasy a občas se mi stane, že dojedu do práce,
i když jsem původně jela nakoupit. Když si chci prohlédnout lépe zboží za výlohou, stane se mi, že narazím hlavou do skla. Často si chci navyklým pohybem urovnat brýle na nose, i když mi ve skutečnosti zrovna v tom momentě leží na nočním stolku.
Vždycky, když ráno vstávám z postele, připadá mi, že je v pokoji strašná zima a mám sto chutí zalézt zpět pod peřinu. Každou cestu metrem mám toužebný nutkání, jaký by to bylo skočit pod jedoucí metro, a každou cestu metrem se bojím, že mě tam
náhodou někdo shodí. Kdykoliv mi uvízne zbytek jídla v zubu, musím ho dostat co nejrychleji ven. Podívám-li se na digitální hodinky ve chvíli, kdy nezbývá mnoho do tří stejných čísel, vždy si počkám, abych to viděl. Když jsem něčím „nový“, účesem,
oblečením apod. mám pocit, že se na mě na ulici všichni dívají. Nemám rád dobu, kdy mám hodně mastné vlasy. Stejně tak nemám rád vlasy úplně nemastné. Nad jakoukoliv propastí si představuji svůj pád. K olivám jsem se musel projíst a k whisky
propít. Na zádech mě nejvíc kouše to místo, na které si nedosáhnu. Když stojím na nástupišti a přijíždí vlak či metro, mám strach, že mě někdo strčí do kolejiště. V hloubce sebe stále cítím, že existuje někde moje spřízněná duše. Při snídani se častěji
dívám na hodiny než do talíře. Právě oblíbená píseň, která akorát hraje, mi umí být v té chvíli nejbližším přítelem a dodat či ještě zvětšit chuť do čehokoli. Když usínám, cítím, že v pokoji nejsem sama. Někdy nedokážu vyjádřit slovy, co přesně cítím.
Když žehlím, mám strach, že tu věc každou chvíli propálím a zůstane v ní díra. Často ztrácím na určité období jednu ponožku z páru. Občas mám strach z budoucnosti, občas toužím vrátit se zpět do minulosti. Jednou za čas mě popadne touha si pokoj
zařídit nanovo a jinak. Jsem vděčná, že se mám kam vrátit a hlavně za kým. Když zpívám, je mi fajn. Když tancuji, mám pocit, že dokáži létat. Při telefonování si kreslím obrázky. Když pospíchám, očima na hodinkách zpomaluji čas. Sedíc na místě
spolujezdce v autě ve velké rychlosti, brzdím nohama spolu s řidičem, i když nemám pedály. Při cestě autobusem sousedovi čtu nadpisy článků v jeho novinách. Když do prostředku MHD nastoupí revizor, srdce se mi rozbuší přesto, že mám cvaknutý
lístek. Vždycky mám špatný pocit, když si v poloprázdný tramvaji stoupne někdo těsně ke mně“. Šlapu na kulaté kanály a vyhýbám se hranatým. Když dobíhám metro, něco mě nutí zkusit, jestli stihnu nastoupit až těmi dalšími dveřmi. Horoskopům
nevěřím, ale čtu je. Nesnáším, když po mně muž opakuje vysokým hlasem to, co jsem právě řekla. Když šlápnu na dlažbě na rýhu, mám pocit, že jsem udělala něco špatného. Někdy, když usínám, jako by se vznáším a cítím kolem sebe neuvěřitelně
velký prostor. Nesnesu pohled na pootevřenou skříň. Často si v duchu lidi přirovnávám ke zvířatům. Když si líčím řasy, mívám otevřenou pusu. Když si umyji vlasy a zůstanu doma, je mi lito, že mne nikdo nevidí. Nesnáším, když se zastaví hodiny. Při
líčení řas se na sebe nedívám. Ráda vstávám a snídám první, ať mám začátek dne pro sebe. Na WC při chvilce pro sebe, kde mám koberec pepř a sůl, objevuji dramatické epopeje, zvířata, postavy, obličeje, všichni jsou v pohybu, já v soustředěném
tvůrčím úsilí. Občas se dostávám do složité životní situace a v takovém případě se mi vybaví rada: „S Vaňkem se raď!“ Často otvírám ledničku a chvíli do ní zírám bez jakéhokoli důvodu. Někdy si uvědomím, že mrkám, a pak po celou dobu, co jsem si
toho vědoma, mi automaticky mrkat nejde, protože na to neustále myslím. Když mám vystoupit z metra nebo tramvaje, mám najednou pocit, že na mě budou všichni zírat a nejraději bych přejela. Když usínám, škubu sebou, mám pocit, že někam
padám. Neumím ukrojit rovně chleba. Když chci, aby se něco podařilo, dávám si úkoly, např. když stihnu dojít k přechodu, než přijede to auto vzadu, splní se mi mé přání... Když vidím kaluž,vždycky se koukám,co se v ní odráží. Při čekání na tramvaj
pozoruji lidi a přemýšlí, kam asi spěchají. Při cestě metrem koukám svým naproti sedícím na boty. Když čekám na přechodu na zelenou, vždy mi trvá půl sekundy, než si uvědomím, že už naskočila. Když vidím člověka rozdávajícího letáky, snažím se být
ohromně nenápadná a nepozorovaně projít kolem odvracejíc zrak. Když zívám a myslím si, že na mě nikdo nekouká, tak si nezakryju ústa. Když se blížím k domovním dveřím, tak si začnu připravovat správný klíč. Když jedu na eskalátorech, tak přemýšlím, jak asi někomu můžou skřípnout celou nohu. Když jdu kolem zrcadla nebo výlohy, vždycky se na sebe musím podívat. Často pro něco jdu a když tam přijdu nevím pro co jsem šla a mám divný pocit. Mám ráda vůni sena, dřeva, levandule, mátových
listů zalitých horkou vodou a vůni při loupání pomeranče. Když něco lepím vteřinovým lepidlem,vždycky se trochu upatlám a pak se k něčemu přilepím. Ve sprše přemýšlím nad životem. Když se položím na hladinu a zavřu oči,tak mám pocit,že se se
mnou houpe celý svět. Někdy jdu po ulici a z ničeho nic začnu pociťovat štěstí, připadám si jiná oproti lidem co míjím, ale nevadí mi to. Když prší a ulice jsou prázdné mám návaly dobré nálady. Pozoruji podrážky bot člověka jdoucího přede mnou
a přemýšlím, jaký je to pro něj pocit. Nesnáším cizí vlasy v mém hřebenu. Taky nesnáším,když najdu chlup v jídle. Když pozoruji racka letícího nad řekou, chtěla bych zkusit, jaký je to pocit volnosti. Občas mám pocit, že je život skvělej a má se žít. Když
pustí v rádiu další písničku, mám pocit, že jsem tušila, že to bude zrovna tato. Raději se musím dvakrát přesvědčit, že jsem zamkla byt. Občas se mi stane, že přiložím lahev s vodou k ústům, abych se napila, ale ještě je tam víčko. Nesnáším, když při
otevírání vypění voda z lahve a celou mě polije, i přesto, že dlouho nebyla v pohybu. Když jsem na řadě u pokladen, jsem nervózní, že budu zdržovat placením a balením zboží do tašek. Když jedu ráno do školy tramvají, snažím se odhadnout, kam
a proč jedou mí spolucestující. Nesnáším pohled do zrcadla, když jsou za mnou otevřené dveře do temné místnosti. Když mě někdo zezadu pozoruje, cítím ten pohled v zádech. Vždy, když jdu na chvíli do vedlejší místnosti, bojím se nechávat puštěné
rádio, protože se bojím, že po návratu uslyším cosi strašného. Občas, když říkám ve větě hlásku s, hlasitě to zasyčí. Bojím se, když při dešti elektrizují troleje tramvají, že mě elektřina zabije. Už nesčetněkrát jsem se přesvědčila, že to, co mě napadne
jako první, je vždy to správné a stejně k tomu nakonec dojdu. Často někomu volám jen tak, z potřeby slyšet jeho hlas. Nerada se příliš dlouho dívám do zrcadla, protože se bojím, že se v odraze za mnou objeví cosi strašného, jak to znám z hororových
filmů. Když si uvařím čaj, často na něj zapomenu a vzpomenu si, až když je studený. Když jdu domů ze společnosti lidí, zní mi v hlavě ozvěnou jejich útržky vět. Když se na někoho usměji, automaticky mi úsměv zůstává na rtech i potom, co odvrátím
tvář. Někdy mi existence lidí přijde potupná a směšná. Ráda se vracím na místa, které mi před pár lety byly všední. Ráda pozoruji ptáky krmící se za oknem. Líbí se mi morbidnost hřbitovů, ale mám k nim respekt. Ráno přemýšlím, co si uvařím k večeři.
V létě se těším na zimu a v zimě na léto. Začnu se bát až v momentě, kdy se setmí. Když se rozední, směji se absurdnosti toho, čeho jsem se bála za tmy. Často přemýšlím, proč byl stvořen prach a z čeho se bere. Při rozhovoru mi zrak nechtěně ulpívá
na nedostatku v obličeji toho druhého. Někdy mám při chůzi pocit, že šlapu stále na jednom místě a cesta neubíhá. Ráno vstávám a večer uléhám vždy stejným způsobem. Když si zapaluji cigaretu v místnosti, ze zvyku před ni dávám ruku, aby vítr
nesfoukl oheň. Benzín někdy nádherně voní. Nevím si rady s uspořádáním volného času, abych vyhověla všem stranám. Moje každodenní rozhodnutí mě přivádějí do stavů zoufalství. Při čekání na metro se bavím nalézáním přesného místa, kde pak
budu potřebovat vystoupit. Když je venku nejkrásněji, připadám si nejvíc sama. Někdy mám tendenci brát si do kabelky propisku, která mi ladí s oblečením. Pokaždé mi ujede tramvaj do práce, protože nemůžu vyjít ven s pomyšlením, že bych na
zastávce minutu čekala. Když mám kocovinu, slyším neustále svůj telefon. Bojím se víkendů ve městě. Čím víc spěchám, tím častěji se mi rozvazuje tkanička. Někdy si zoufale snažím vytisknout důležitý papír, i když vím, že nemám tiskárnu. V tramvaji
musím vystupovat první. Když dělám stejnou mechanickou věc stokrát, zprvu se zdá jednoduchá, obvykle se ale zkomplikuje. Když na nějakou delší dobu zavřu oči na ostrém slunci, nebo usnu, tak po probuzení vidím namodralý obraz. Když jsem byla
malá, nesměla jsem cestou do školy šlápnout na spoje mezi kachličkami na chodníku. Když si ráno dám do pusy kartáček a začnu si čistit zuby, často se mi z toho udělá špatně. Whenever I do something I didn‘t want to happen I say i knew that was
going to happen. Někdy se probudím těsně předtím, než zazvoní budík. Často dopředu vím, co řeknu, tak to po sobě jen opakuji nahlas. Někdy se slyším mluvit jako moje matka. Řeknu blbost, i když vím, že je to blbost. Nemám ráda, když nemůžu
otevřít nový igelitový pytlík. Nemám ráda, když musím slinit prst, abych otočila stránku. Mám strach, že mi srdce najednou přestane tlouct, je neuvěřitelné, jak dlouho už tluče. Mám pocit, že jsem si píchla jehlu do paty, putuje mým tělem, a nakonec
mi propíchne nějaký vnitřní orgán. Nesnáším slupování náplasti. Koupím si boty, i když mě tlačí. Když zakopnu na ulici, začnu se sama sobě smát. Když slyším venku hudbu, upravím krok do rytmu. Mám chuť na někoho v tramvaji vypláznout jazyk nebo

mu jen tak něco říct. Mám chuť jen tak na ulici plné lidí nebo do ticha před lidmi zakřičet. Mám chuť vyházet v knihovně knihy z regálů a zpřeházet je. Cítím na prstu prstýnek, i když ho tam nemám. Někdy jsem nervózní z mrkání očí, začnu si uvědomovat, že vlastně mrkám a že mrkám nějak moc. V čekárně ordinace pořád počítám, kolik je ještě přede mnou lidí, kolikátá přijdu na řadu. Mám divný pocit, když dočtu knihu anebo začnu číst novou. Nemám ráda prach a nerada ho utírám. Někdy si pořád
dokola hraji prsty o stůl stejnou písničku. Aniž si to uvědomuji, dávám si vlasy za ucho. Někdy, když pláču, jdu se na sebe podívat do zrcadla. Někdy se nemůžu odtrhnout od televize, i když mě film vůbec nebaví. Vždycky míchám lžičkou po směru
hodinových ručiček. Ve vlaku si sedám proti směru jízdy. V dopravním prostředku čtu pořád dokola nápis, který mám před sebou. Často používám slovo prostě a dost mi to vadí. Je mi nepříjemné nakupovat kondomy, menstruační potřeby a těhotenské
testy. Nemůžu usnout, když někdo v mém okolí chrápe. Když se někam balím, mám pak pocit, že jsem určitě něco zapomněla. V metru sleduji svou cestu na mapce tras. Někdy se podívám na hodinky a pak hned zjistím, že vůbec nevím, kolik bylo
hodin. Jazykem si „počítám“ zuby. Chodím rychle, i když nikam nechvátám. Když jedu autobusem na druhém konci města (kterým normálně nejezdím), ostatní cestující mi připadají „cizí“. Pořád si přejíždím po vyčištěných zubech jazykem. Po představování si pamatuji stisk ruky, výraz tváře a další detaily, ale jméno zapomínám. Nikdy se mi nepodaří vysát brčkem poslední kapku. Když se usměju na malé děcko a ono mi úsměv neoplatí, připadám si trapně. Déjá vu. Nesnáším skřípání nehtů o tabuli.
Stačí mi chvilka hovoru s druhým a už používám jeho slova (nářečí..). Nesnáším nahraný zvuk svého hlasu/svůj obraz na kameře. Někdy si představuju, že tohle všechno je sen, ze kterýho se probudím, budu si pamatovat je útržky a postupně všechno
zapomenu. Když mám v puse aft, nic neudělám pořádně. Spaluju si ruce o sirky. Pozoruju lidi až moc. Na pusu natřenou jelením lojem mi vítr pořád lepí vlasy. Nesnáším mokré konce nohavic od kalhot. Když čtu knížku, píšu e-maily ve stylu, jakým je
psaná. Vidím zřetelně mrtvolky zvířat, ale když k nim dojdu, je to jen přehnutý hadr nebo zmuchlaný igelit. Vždy, když zamknu dveře, pokaždé se vrátím a vrazím do nich, abych se ubezpečila, že jsou opravdu zamčené. Poté, co si zmáčknu přístroj
u přechodu pro chodce (na zelenou), po chvíli ho zmáčknu znova a nebo jdu hned na červenou. Když sedím ve vlaku a vím, že ve správném, jdu se vždycky ještě jednou podívat na ceduli a nejlépe ještě se někoho raději zeptám. Když jsem v cizím
městě, ptám se na cestu, začne mě to bavit a ptám se na ni skoro každého, koho potkám, i když už dávno vím, kam mám jít. Když jsem v cizím městě, schválně se neptám na cestu a zkouším podle šestého smyslu dojít, kam potřebuju. Když dožehlím,
mám hrůzu z toho, že se někdo o žehličku spálí, přemýšlím, kam ji dát a jak ji natočit, někdy uvažuji i o lístečku, na který napíšu, pozor horká, ale zase se bojím, že by mohl chytnout ten lísteček od žehličky. Někdy při úklidu, utírám stále jedno a to samé
místo, znova a znova, do dokonalosti, až si to musím zakázat. Když jsem s něčím nespokojená, jdu si nechat ostříhat vlasy. Mám dny, kdy se mi několikrát za sebou přihodí, že potkám lidi, kteří jsou někomu známému tak podobní, že si je spletu,
většinou se mi to nakumuluje do jednoho dne, je to tak silné, že k nim i dojdu, oslovím je nebo skoro chytnu za rameno... ale pak to nikdy nejsou ti lidé, které znám. Někdy se mi stane, že potkám člověka někde ráno a pak zase večer toho samého
člověka potkám, jako by se uzavřela cesta nebo kruh nebo alespoň den. Nechci se chytat žádného madla v autobuse. V metru se někdy zase nechci madla vůbec pustit. Ve vlaku (jedoucím) zpívám z okénka. Jsou dny, kdy mám pocit, že všechny musím
nějak potěšit nebo rozveselit a tak to tak činím. Jsou dny, kdy se probudím, koukám do zdi a nemůžu vstát ani se hnout. Když jsou někteří lidi nepříjemní, představuju si je ve spodním prádle, je mi to pak hned jedno. Když jsem byla malá, zdávalo se mi,
že když nejede výtah, dá se skočit z okna a na zemi dopadnout na nohy, málem jsem to zkusila. Někdy cítím, že jsem se naladila na přítomný čas, v takovou chvíli se vše daří. Bolí mi občas děsně kosti, i když prý nebolí. Někdy se mi stane, na co si
myslím, že by se mohlo stát. Při sledování filmu si tajně představuju, jak v něm hlavní roli hraju já sám. Měním se, abych zůstal stejný. Občas, když jdu ulicí, mám pocit, jakoby se všichni dívali jen na mě. Že se mi často stává, že zuřivě hledám věc,
kterou zrovna držím v ruce. Když dopíšu sms, mám na chvíli pocit, že bych měl mluvit bez interpunkce. Pokaždé jsem nervózní z kontroly revizora v MHD, i když mám jízdenku. Když spěchám a snažím se předejít lidi na chodníku, začnou kličkovat. Když
venku prší, přijde mi, že pláče celý svět. Mám pocit, že za zrcadlem vždy někdo stojí a pozoruje mě, občas se s tím člověkem snažím komunikovat. Vždy když se mě někdo zeptá, kolik je hodin, podívám se, ale na poprvé to vždycky zapomenu, tak se
musím podívat znovu. Když se posadím do křesla abych si odpočinul, ihned se musím postavit, protože zjistím, že potřebuju ještě něco zařídit. Vždy začnu psát na anglické klávesnici, když je nastavená česká a naopak. Často pošlu SMS tomu, o kom
píšu. Po snězení každé křupky si oklepu ruce. Při konzumaci pečiva si průběžně oklepávám drobky ze svého oděvu. Jakmile se autobus začne blížit k zastávce, pohnu se směrem k místu nástupu. Stojím-li v řadě, pokouším se ihned zaplnit vzniklou mezeru. Když někoho pomlouvám, zjistím, že dotyčný stojí za mnou. Když u malování piji čaj, vždy namočím štětec do čaje. Když musím někde použít návleky na boty, často v nich pak přijdu domů. Když v televizi běží reklama na minerální vodu tak dostanu
žízeň. Pokaždé když taje sníh, cítím ve vzduchu jaro. Občas se potřebuji uklidnit nákupem zbytečných věcí. Po probuzení potřebuji chvíli čas probrat se ze spánku. Ve sklech dopravních prostředcích pozoruji spolucestující a tvářím se, že to nedělám. Ač
mám několik dioptrií, schválně nenosím brýle a nechávám si zamlžený svět. Někdy si v obchodě vybírám frontu podle lidí, kteří v ní stojí. Většina mužů, kteří pískají na veřejnosti, píská pod tónem. Když píšu a jsem unavená, písmena rukopisu si začnou
lehat. Někdy mám hroznou potřebu udělat salto dozadu, třebaže jsem ho nikdy neuměla. Když proti mě někdo náhle otevře dveře, nemůžu se udržet a řeknu BAF! Když po dešti na asfaltku vylezou šneci, musím je přenášet na druhou stranu. Když si
večer lehnu do postele a zavřu oči, mám pocit, že se nade mnou zavírá hladina. Když myslím na elektřinu a technologie s ní související, dostanu závrať. Když na mě štěkne pes, štěknu na něj taky. Někdy se mi v hlavě přepne vnímání zvuku, chvíli se
v hlavě rozléhá jako v nějaké dvoraně, pak slyším jen vlevo, pak je to zas normální. Když jsem unavená, začnou mi drhnout oční víčka. V tramvaji si pokud možno sedám na sedadlo, za nímž už žádné není – pokud za mnou někdo sedí, mám takřka vždy
neodbytný pocit, že mi ten kdosi hodí nějakou smyčku na krk a začne mě škrtit. Občas, když házím vajgla do kanálu, mám strach, že kanál je plný hořlavin a výparů a exploduje jak v nějakém akčním filmu. Když mám mobil v kapse přepnutý jen na
vibrace, stává se mi občas, že cítím na těle jeho drnčení, i když mi nikdo nevolá. A mám-li ho v levé kapsičce košile, napadá mě, že mi tak „vrní“ moje srdce a nebo kardiostimulátor, který ale nemám. Když si napouštím vanu, přijdu dvakrát zastavit vodu
příliš brzy a potřetí příliš pozdě. Při přecházení se rozhlédnu nejdřív na stranu, ze které by nic přijíždět nemělo. Pokaždé, když se dotkne voda mé kůže, mám pocit, že jsem potkal dávno ztraceného přítele. Ve chvíli kdy se vyprázdní má střeva, vyprázdní se i má mysl. Častokrát, když jdu večer spát, mám dojem, že se už neprobudím. V momentě, kdy se ráno probudím a chci se poprvé nadechnout, připadá mi, že si mé plíce vzaly přes noc dovolenou. Jakmile otevřu okno, na okamžik se zastavím s nutkáním odletět a už se nevrátit. Někdy chci všeho nechat a jen běžet, seč mi síly stačí. Pokud se vzbudím uprostřed noci, část mě si chce jít odskočit a druhá část zas usnout. Když jsem doma, přemýšlím co bude v práci, když jsem v práci, přemýšlím co
bude, až se vrátím domů. Když mě někdo utěšuje, je mi víc smutno, než když mě nikdo neutěšuje. Když se na něco netěším, většinou mě to pak baví. Když se těším, obvykle mě to tolik nebaví. Když nic nedělám, jsem unavenější, než když něco dělám.
Nemůžu usnout a když usnu, nemůžu se probudit. Když se na něco ošklivého nechci dívat, dívám se o to víc. Strašně usínám na gauči a když si lehnu do postele, únava zmizí. Zpívám si do klapotu podpatků lidí, co jdou přede mnou. Když pospíchám,
zpravidla jsem pomalejší, než když nepospíchám. V koloně jede vždycky druhá řada, než ve které jsem. Směju se, když mluvím o smutné události. Když mačkám citrón, vždycky mi stříkne do oka. Přemýšlím, kolik lidí se dneska narodilo nebo umřelo.
Z některých vůní je mi teskno. Když udělám nějaký „xicht“, zkouším ho před zrcadlem, jak to asi vypadalo. Pokaždé, když vystupuju z tramvaje, alespoň třikrát se otočím, zda jsem tam něco nezapomněla. Když se s někým seznamuji, často jsem tak
nadšená z toho, že jsem řekla svoje jméno, že jméno toho druhého hned zapomenu a nebo ani nevnímám. Když mi někdo něco vypráví, v jistých intervalech ho přestanu poslouchat a prohlížím si ho. Když se dívám po lidech, představuji si, jak se ráno
oblékali a proč si vzali zrovna tohle oblečení. Pokud má někdo na obličeji výraznou pihu, neustále k ní sjíždím pohledem. Když někdo domluví, jeho poslední slova mi ještě dlouho znějí v hlavě a neustále si je opakuji. Žvýkám-li žvýkačku moc dlouho na
jedné straně úst, musím si ji přehodit na tu druhou, protože cítím, že zuby na druhé straně byly zanedbány. Někdy si opakuji v hlavě nějaké sousloví, které jsem viděla někde napsané, ale vůbec se nepamatuju kde. Když mi vyčuhuje část těla z pod
peřiny, mám pocit, že se mi s ní v noci něco stane. O některých lidech mám pocit, že by se měli jmenovat jinak, protože znám jistý počet lidí se stejným jménem a ti jsou docela jiní. Nikdy si neodpustím olíznout nakonec lžičku když rozděluju na talíře
hořčici. „I‘m convinced my fingers slow the internet down“ Vždy když dám něco do mikrovlnky a zapnu ji, mám strach, že každou chvíli exploduje. Když přijdu do prázdné učebny, nesednu si nikdy do první lavice. Líbí se mi, když jsou nákupní vozíky
zaparkované ve dvou či třech řadách, abych si mohl vybrat. Když vyškarbuji poslední zbytky termixu, lituji, že jsem na začátku nabíral tak velké lžičky. Když jedu v autě a vidím, že ze silnice, odbočuje značená turistická stezka, mám chuť po ní pěšky
vyrazit. Občas, když míjím někoho ošklivého, stále na něj civím a po několika metrech se lehce otřesu. Když sedím v hospodě, často se mi stane, že omylem fouknu do popelníku a popel se rozletí po celým stole. Vždy, když jsem smutná, je mi chladno.
Někdy na otázku odpovídám další otázkou. Když jím čokoládu, mám pocit, že mám od ní upatlanou celou pusu. Když chci zjistit kolik je hodin a podívám se na hodinky, mnohdy čas nezaznamenám a musím se podívat znovu. Někdy mám chuť zasahovat neznámým lidem do života. Když odcházím z místa, které mě nějakým způsobem zaujalo, mám pocit, jako by tam mé vědomí zůstalo a vzdalovala se jen má tělesná schránka. Když přespávám na neznámém místě, těsně před probuzením se mi zdá,
že se probouzím doma. Když je venku tma a já sedím za oknem v pokoji, kde je světlo a nevidím ven, mám strach, že mě někdo zvenku pozoruje. Když se má splnit něco, po čem jsem dlouho toužila, chci, aby to už bylo za mnou a já nemusela mít strach
z toho, jak to dopadne. Často sa mi stáva, že si spomeniem na niečo čo som si chcel pozrieť na internete práve vo chvíli keď sa mi vypína počítač. V internetovom prehliadači si odkladám stránky/videá/články v záložkách na neskôr až kým nemám
zaplnenú celú lištu a potom sa ich aj niekoľko dní zbavujem. Často mě bolí vlasy, když je rozpustím po celém dni nošení v gumičce. Když se seznamuji s někým novým, tolik se soustředím na to, až řeknu své jméno, že hned zapomenu, jak se jmenoval
ten, který se mi před chvílí představoval. Neusnu bez vyčištěných zubů. Při jídle se mi občas dostaví zneklidňující pocit, že jsem ztratila schopnost polykat. Miluji vůni svého polštáře. Když usínám, často se mi zdá, že někam padám – a škubnu sebou.
Velice se ostýchám okamžiku shledání či loučení, který je doprovázen objetím, políbením či podáním ruky. Někdy jsem bezdůvodně v pondělí ráno v práci podrážděný. Když vidím u silnice výstražnou značku pozor zvěř s vyskakujícím jelenem, podvědomě předpokládám, že musí vyskočit zprava. Když se někdo vedle mě v tramvaji podrbe, nebo si poposedne, udělám to taky a pak je mi trapně, že se opičím. Na ulici často dělám, že neznám lidi, co znám. Když se v noci probudím s přeleželou rukou,
jsem řesvědčená, že mám po ruce. Nemám ráda smajlíky a přesto je furt používám. Když někdo přijde s něčím převratným, třeba kšiltovka s větráčkem, tak mě naštve, že mě to nenapadlo dřív. Občas se cejtím provinile, když se dívám na filmy, co už
jsem viděla. Když někomu něco vyprávím a cejtím, že už je to pro něj neúnosný, stejně pokračuju. Před usnutím se mi zdá všechno katastrofálnější, než ráno. Občas si čtu jenom nadpisy článků v novinách a hned mám pocit, že všemu rozumím. Když du
ven po setmění, mám pocit, že se stane něco výjimečnýho. Občas mě potěší, že jsem byla nejrychlejší spermie. Ve vlaku chci mít kupé sám pro sebe. Jakmile si uvědomím svojí nohu přehozenou křížem přes tu druhou, změním okamžitě jejich polohu.
Když jsem sám v kupé, občas se do široka protáhnu. Stromy z jedoucího vlaku se otáčejí kolem své osy. Když ejakuluji ve stoje mám pocit, že jsem nasál cosi chodidly z vnitřku země. Když se v létě rozednívá, v jednu chvíli se náhle změní zvuk okolí. Při
změně času vždy alespoň týden přepočítávám, kolik hodin by bylo v čase minulém. Začala jsem zadělávat těsta na vánoční cukroví, ale zjistilo se, že jsme někomu půjčili mlýnek, takže nelze pokračovat.

dennodenního vnímání – nemají ambici cokoli řešit, pouze se snaží
zviditelnit tyto okrajové zóny – nastavením, aplikací na přesná
místa, která jsou ohmatávána nespočtem lidských pohledů bez
nejmenšího podezření a rozrušení – účastní se na těchto místech
svojí existencí.“16
V prvních participech je zásadní poetika okrajů zorného pole, pozadí,
rámu obrazovky, periferie. Drobné objekty a skrz šablony nastříkané
obrazy reálných věcí na jejich obvyklá místa zaplňují okrajová místa
galerií nebo nenápadně účinkují ve veřejném prostoru. Vaněk také
hovoří o „aktivované prázdnotě“.17 Participy vyplňují neobsazené
zóny i formou prostého „být nápomocný“ – jako třeba Particip
č. 21, „Spoluúčast na postoji Ivana Voseckého k problémům vzniklým
v souvislosti nasprejováním jeho šablony s nápisem ,Všechno je
boží vůle‘ na městské domy v Broumově a pomoc při zamalovávání
nápisů a uvedení fasád do původního stavu“.18 V roce 2003 se ve
Vaňkově práci objevuje pojem distribuce jako další způsob nakládání
s prostorem i se statusem uměleckého díla.19
Vaňek přenáší používání pojmu šablona i na šablonovité situace
– šablonou zkušeností doslova je Particip č. 19 – jakési grafy nebo
schémata běžných úkonů, jako je svlékání svetru nebo jízda na
eskalátoru. Particip č. 19 je tak už předznamenáním sbírky vět.
Prvních čtyřicet vět Participu č. 39 napsal Tomáš Vaněk sám, a když
vyčerpal své zkušenosti, začal distribuovat letáčky, na nichž byla
plná strana vět uzavřena výzvou, aby lidé posílali podobné věty na
Vaňkovu mailovou adresu. Letáčky, které si lidé brali v galeriích, pak
čekaly na nalezení v kapsách a kabelkách, a nakonec velmi často
přiměly své čtenáře k reakci.
Tak začala vznikat síť nepředstavitelných rozměrů. Autoři textových
děl se musí vždy potýkat s materialitou provedení, se situací čtení
v galerii a s designem a instalačním řešením. Tomu se nelze vyhnout
ani při jakékoli prezentaci Participu č. 39, přesto je zde nejdůležitější
virtuální síť vzniklá napojením se přispěvatelů na autora konceptu
a také množina situací a také síť vznikající mezi čtenáři jako
potenciálními účastníky popisovaných situací. Napojení se e-mailem
16
Zdroj: http://www.particip.tv/
17
Přednáška Sebepojetí skrze tebepojetí, přednáškový cyklus Umění včera a dnes, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 14. května 2013.
18
Zdroj: http://www.particip.tv/participy#!/gallery-72157627894351024
19
Particip č. 34 – 2003 – distribut. Při slavnostním zahájení činnosti aktivity TRANZIT
jsem lidem na požádání sprejoval na jakoukoli bankovku šablonu špendlíku se stínem. Bylo pak
na nich, jestli si bankovku nechají na památku či s ní někde zaplatí, a dají ji tak do oběhu. 2003,
kino AERO, Praha. Zdroj: http://www.particip.tv/.
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je méně osobní a jednodušší než poštovní spojení, přesto si uchovává
něco ze spiklenectví klasického mailartu. Tuto kvalitu podporuje
i zvláštní „ošetření“ díla, kdy před londýnskou výstavou si umělec
na galerii vymínil, že toto dílo nelze prodat, je otevřené a není ničím
majetkem, to znamená, že také zmíněná síť je stále otevřená a sbírka
se dále rozrůstá.
Situace nelze vymyslet, lze se na ně pouze rozpomenout. Čteny
generují zaujetí postoje ano-ne, jsou tak blízko k malovanému
obrazu, přijetí je souhlas v čelní pozici. Jednou z nejparadoxnějších
Vaňkových šablon pro sprej na zeď je šablona zrcadla, tři čárky
prostorovosti v rámečku. Věty Participu č. 39 jsou také svého druhu
zrcadly: stejně jako zrcadla ožívají, když se na ně díváme a můžeme
se v nich poznat – proces čtení je zároveň procesem vyhodnocování
vět z hlediska individuální zkušenosti, ačkoli najděme jiné slovo
než hledisko nebo úhel pohledu, neboť nejde jen o zrak. Na větách
je právě pozoruhodné, jak nezvykle velká část z nich zachycuje
zkušenosti jiných smyslů, zejména hmatu, ale i sluchu.
Podléháme ich-formě a ztotožňujeme se s často přesně padnoucími
popisy situací, z dokonalého splynutí s kolektivním mluvčím
nás vytrhuje jen občasná zmínka o rodu opačném k našemu.
Nejlapidárnější větou participu je „Záděra“. Možné charakteristiky
situací jsou: chyba, zkrat, údiv, výpadek, přerušené vnímání, protože
situace si vnímání vezme, vezme si pozornost. Věty pojmenovávají
obsese, fobie, intuice, zkušenosti společné dětem a dospělým
i myšlenkové postupy, které nás provázejí z dětství, jako je víra
v „zákon schválnosti“ a dětská pověrčivost, projevující se šlapáním
na správná místa.
Věty mají blízko k vtipům – zaprvé už prostě tím, že vůbec byly
zapsány. K vtipu je přibližuje také mechanismus sdílení a krátkost
a zhuštění slovního materiálu, jak je popsal Sigmund Freud v eseji
Vtip a jeho vztah k nevědomí, kde rozebírá vztah vtipu a snové práce.
„Předvědomá myšlenka je na okamžik přenechána nevědomému
zpracování a výsledek je ihned vědomě vnímán.“20 Toto nevědomé
zpracovávání se děje stejným způsobem, který známe z dětství:
„Myšlenka, která se noří do nevědomí za účelem vytvoření vtipu,
hledá tam jen starý domovský prostor her se slovy. Myšlení je na
okamžik vráceno na dětský stupeň, aby se na okamžik zmocnilo
dětského zdroje slasti.“21
20

Sigmund FREUD, Totem a tabu, Vtip (teoretická část), Praha: Práh 1991, s. 115.

21

Tamtéž, s. 118.

23

Hakim Bey, Dočasná autonomní zóna,
Praha: tranzit.cz 2004, textové intervence:
Tomáš Vaněk.

Tomáš Vaněk, Particip č. 39,
výstava Challenge, 2004, Galerie
Jána Koniarka, Synagoga, Trnava.

Výběr fenoménů, kterým se Roland Barthes věnoval v Mytologiích,22
je součtem jevů, nad kterými sémiologovi zůstal rozum stát. Podoba
Římanů na plátně kin nebo vlastnosti a rozšíření umělé hmoty byly
pro něj nově vystoupivšími výčnělky a reliéfy na povrchu reality,
na které opakovaně narážel. Množina textů je otiskem doby svého
vzniku, a uzavřenost množiny je zde důležitá proto, že fenomény
reklamních postupů, nápojů, jídel atd. se prezentují ve své vzájemné
propojenosti, jak byly prohlédnuty (slovy Komenského Labyrintu)
autorem, který stojí velmi živý uprostřed a prostřednictvím knihy
nám propůjčuje svoji optiku.
Věty Participu č. 39 jsou v lecčems podobným odrazem své doby. Jsou
útržkovitou mytologií, v jejímž proudu se znovu objevují skutečnosti
především městského prostoru. Jestliže ale pro Barthese byla
jednotlivá zastavení prostředkem ke kritice a k vyjádření určitého
světového názoru, ve kterém bychom mohli například vystopovat
ekologické myšlení, kritiku konzumerismu, popkultury atd., věty
jsou spíše jistým odlitkem kolektivního těla v životním prostoru,
jehož vlastnosti particip pouze konstatuje, aniž by je nějak hodnotil.
Kritický potenciál Participu č. 39 je spíše v jeho ustanovení ve světě
umění.
Ján Mančuška vystavil v galerii Starter & Sorter pomůcky televizního
diváka, před televizí se poprvé zhmotnil hrdina komiksu Josefa Bolfa
Chtěl bych sbírat kousky tvého srdce... a Zbyněk Baladrán vysvětluje
volbu způsobu prezentace své diplomové práce následovně: „Televizi
jako médium jsem si zvolil záměrně pro její schopnost zbavit vše
iluze, zrušit distanci mezi televizní krabicí a vším ostatním.“ Televize
„nivelizuje všechno bez rozlišení – dokument, fikci, politiku, rodinné
záběry“.23 A před televizí jsou si všichni jedlíci této informační
a emoční kaše rovni. U Tomáše Vaňka i u Josefa Bolfa však televize
není ani tak zdroj jako spíše totem ozařující místo, na kterém je
možné se vypnout, vysadit pozornost, přestože ruka ještě přepíná,
anebo překlenout hodiny nespavosti. K tomuto určitému perifernímu
času odkazuje i název Vaňkovy výstavy v HuntKastner Artworks –
„když se dívám na televizi, nepřemýšlím“. Takovým obdobím jiné
pozornosti je i čekání prokládající pohyb v městském prostoru, čas
strávený v tramvajích, na eskalátorech.
Situacionisté psali o tom, jak bychom měli věnovat větší pozornost
časům stráveným každodenním cestováním, těmto periferním
22
23

26

Roland BARTHES, Mytologie, Praha: Dokořán 2011.
Zbyněk BALADRÁN, „Projekce“, in: CO14 2003–2005, Praha: VVP AVU 2010, s. 139.

časovým úsekům, při nichž se však do našeho vědomí ukládají
nezanedbatelné vrstvy emocí, cizích emocí, obrazů, nudy. V těchto
denně konzumovaných porcích opakovaných zkušeností totiž žijeme
mnohem víc, než si připouštíme. Věty participu mimovolně dokazují,
jak uniformními se stávají naše životy. Popis situace, kdy naše ruka
ujíždí po madle rychleji než tělo po eskalátoru, by mohl s trochou
ironie ilustrovat Agambenovu tezi, že společnost ztrácí gesta.24
Z pohledu emblematiky lze věty participu považovat nejspíše za
obrazy, tedy za texty, které obrazy nahrazují, jak je tomu u nahých
emblémů. Každá jednotlivá věta je tedy pictura, zatímco nadpisem
by mohl být Vaňkův text: sbírka vět – jednoduchých popisů situací,
o kterých by se dalo říci, že je známe téměř všichni. Komentář,
subscriptio, je pak vnitřní komentář čtenáře, zahrnující proces
vyhodnocení pravdivosti věty z hlediska vlastní zkušenosti.
Jaký je pak význam takového emblému? Pořád se mi vkrádá na
mysl slovní spojení Slepená intimita, což byl název výstavy, kterou
roku 2001 připravil v Galerii Jelení Vít Havránek. „Proč se ještě
vracet k něčemu tak profláklému, jako je intimita? Intimita je
provětraná,“ píše v tiskové zprávě k výstavě Slepená intimita a o kus
dál prohlašuje: „Současné umění je mohutnou silou přitahováno
ke každodennosti. To není ostatně nic nového. Mohli bychom
napsat celou historii pokusů transformovat umění v ,činnost‘. Tyto
pokusy, musíme konstatovat, byly v důsledku neúčinné. Neúspěšné!
Duchamp, Beuys, Kaprow… jsou neúspěšní umělci. Nedokázali
pokořit umělecký provoz, muzea, zákony trhu…“25 Particip č. 39
odpovídá na výzvy naznačené Havránkem – svou povahou na
umělecké scéně a trhu i svým tematizováním každodennosti –, ale
spíše než o konstrukce jakési multiplikované intimity jde v Participu
č. 39 o ladění se na určitou frekvenci, ve které předpokládáme,
že nejsme sami. To je tím, co jej odlišuje od jiných projektů
tematizujících ve své době civilnost, každodennost nebo nenápadně
intervenujících do mimouměleckého kontextu.
Particip č. 39 je emblém zdánlivě periferních zón, ve kterých se naše
životní zkušenosti překrývají, emblém tohoto překrývání. Vaněk
se skrze svou posedlost okraji dostal k tomu, co je v centru. „Jak
nám naše subjektivní zkušenost umožňuje rozpoznávat skutečnost
24
Giorgio AGAMBEN, „Poznámky o gestu“, in: Prostředky bez účelu, Praha: SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ 2003, s. 45.
25
Slepená intimita, 5. 6. – 22. 6. 2001, Galerie Jelení, kurátor: Vít Havránek, vystavující
umělci: Josef Bolf, Jiří Černický, Lukáš Jasanský a Martin Polák, Krištof Kintera, Lenka Klodová, Jiří Kovanda, Jano Mančuška, Roman Ondák, Tomáš Vaněk, Maxim Velčovský. Zdroj: http://
www.galeriejeleni.cz/vystavy/2001/slepena-intimita/.
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jiných já, jiných zakoušejících bytostí? Zdálo se, že řešení této otázky
implikuje tělo – naše vlastní tělo stejně jako tělo toho druhého –
jakožto mimořádně důležitá struktura… Zvenčí nahlížená gesta
a pohyby jiných těl jsou odrazem a ozvěnou našich vlastních, zevnitř
zakoušených pohybů a gest,“26 objasňuje David Abram Husserlovu
cestu k pojmu intersubjektivity, jak ji chápe fenomenologie. Tomáš
Vaněk se zřejmě v podstatě intuitivně dostal až k jisté definici
intersubjektivních fenoménů a k nástroji, kterým je možné je
zakoušet. Dostal se tam ale nikoli na základě teoretizování, ale
vědomým prožíváním vlastní tělesnosti. Každý je kompetentním
čtenářem i autorem Participu č. 39, kdo je tady v těle. Vaňkovi
zůstává nezpochybnitelná zásluha autora hry.

Jan Nálevka, . /tečka/
„Můžeme ztratit všechno, jen ne čas,“27 podotýká názvem jednoho ze
svých děl mnohoznačně Jan Nálevka. Právě má dlouhodobá fascinace
názvy a texty, kterými Nálevka doprovází, nebo spíše doprovázel svá
díla, vedla k zařazení Jana Nálevky do této práce. V určitém období
byla mezi názvy, díly a doprovodnými texty křehká rovnováha
a vztah mezi názvem, samotným objektem díla a jeho popisem
evokoval emblematickou strukturu. Domnívám se, že ačkoli bude
text pro Nálevku nadále důležitý, od výstavy v Atriu Moravské galerie
se tato struktura poněkud mění pod tlakem čím dál větší působivosti
samotné materializace konceptů. Jakkoli zdánlivě otevřený vhled do
umělcova myšlení tyto práce poskytují, pokusím se na jejich základě
dešifrovat další významovou rovinu těchto současných emblémů.
Dílo Jana Nálevky v současné době představuje soustředěně
vybudovanou a na české scéně ojedinělou pozici. Podobnosti
s minimalisty nebo přísně konceptuálně uvažujícími umělci při
delším pohledu zblízka roztávají, zatímco se naopak čím dál zřetelněji
zhmotňují jisté stálé postupy, principy a strategie umělcovy tvorby
a myšlení, které jsou naprosto originální a které charakterizuje

stálost, věrnost, formální čistota i přísnost a tematizace procesu
tvorby. Paradoxně o to více mi při přemýšlení o Nálevkově díle
vyvstávají v mysli různorodé aspekty tvorby osobností, s nimiž se
umělec konfrontoval na počátku své cesty.
Jan Nálevka je absolventem Střední uměleckoprůmyslové
školy bižuterní v Jablonci nad Nisou, kde jako pedagog působil
konceptuální umělec, sochař a autor konstruktivisticky pojatých
instalací Jan Stolín. Dále nelze nezmínit vliv tzv. brněnského
konceptu. V letech 1994–2000 Nálevka studoval Fakultu výtvarných
umění VUT Brno, jeho profesory byli J. H. Kocman, Peter Rónai,
Petr Kvíčala, Václav Stratil. J. H. Kocman pořádal pro své oblíbené
studenty Jana Nálevku a Milana Mikuláštíka osobité bytové
semináře, při nichž je nad pečlivě připraveným čajem seznamoval
s osobním pohledem především na konceptuální umění. Výukovým
materiálem byl Kocmanův léta střádaný archiv, obsahující originální
díla, xerokopie, pozvánky, články... Brněnské konceptuální souhvězdí
– Jiřího Valocha, Dalibora Chatrného a J. H. Kocmana – mohl Nálevka
v devadesátých letech zažít v nejlepší formě. Jiří Valoch byl do roku

26
David ABRAM, Kouzlo smyslů. Vnímání a jazyk ve více než lidském světě, Praha: DharmaGaia 2013, s. 55.
27
Jan Nálevka: Můžeme ztratit všechno, jen ne čas, 2009–10, kresba modrou propiskou,
kancelářský papír A4, 6 × 500 ks. Autorský komentář: Všechny listy balíku bílých kancelářských
papírů byly ručně nalinkovány tak, aby výsledek byl co možná nejméně rozeznatelný od standardních předtištěných linkovaných papírů. Čistá plocha papíru dostala svůj „řád“. Kresebným
materiálem se stala modrá propiska, nejobyčejnější kancelářský nástroj. K nalinkování jednoho
balíku papírů bylo potřeba několik desítek hodin intenzívní systematické práce. Výsledek je
mnohem pracnější verzí (napodobeninou) běžného utilitárního materiálu. Zaplňuje linkovaná
struktura původně prázdný papír, nebo jen prázdné řádky zpřítomňují nepřítomnost textu...?
Zdroj: http://jan.nalevka.sweb.cz/Jan.Nalevka.2013.2012.2011.2010.2009.2008.2007.pdf
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Jan Nálevka, Můžeme ztratit všechno, jen ne čas, 2009–10,
kresba modrou propiskou, kancelářský papír A4, 6 × 500 ks,
z výstavy Till the Blue Skies Drive the Dark Clouds Far Away,
2010, Galerie Kabinet, Brno, foto Martin Polák.
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2001 činný jako kurátor Domu umění, studenti FaVU se tam mimo
jiné podíleli na instalaci výstav. Valoch Nálevkovu tvorbu s velkým
zájmem soustavě kriticky reflektuje už od jeho prvních studentských
prezentací. Vedle toho je třeba zmínit Petra Kvíčalu a jeho
monumentální, ornamentem pokrytá obrazová pole, a především
Václava Stratila, měnícího média a strategie se stejnou lehkostí,
s jakou určuje názvy svých obrazů nebo vybírá nápisy, které píše
na plátna, a v jehož tvorbě hrají monochromy a šrafování velkých
formátů zvláštní úlohu.
Významnou roli v definování specifik mladšího brněnského okruhu
(jmenuji alespoň Janu Kalinovou, Pavla Ryšku, Jiřího Havlíčka, Filipa
Cenka, Milana Mikuláštíka, s nímž Nálevka účinkuje ve skupině
Mina, Jiřího Havlíčka, Petra Strouhala, Barboru Klímovou) hrál
kurátor a kritik Jiří Ptáček, který s Janem Nálevkou dlouhodobě
spolupracuje – podobně často, nebo ještě intenzivněji spolupracuje
Ptáček snad jen s Václavem Stratilem.
Jak poznamenal Jiří Ptáček, „Jan Nálevka ironicky pohlíží na vlastní
roli umělce/tvůrce. Ale divák to vůbec nemusí postřehnout“.28
Pohled prizmatem ironie – na sebe i na svět a především na umění
jako druh činnosti mezi činnostmi – prostupuje celou Nálevkovou
tvorbou. Je to ironie zvláštního druhu, a dalo by se říci, že tak jako
je vše u Nálevky poněkud ambivalentní, je i tato ironie ambivalentní,
její druhou stranou je láskyplný zájem. Tento láskyplně ironický
pohled na své okolí jako by se zrcadlil i dovnitř umělcova konání,
během nějž přetváří interpretace svých vzorů a vlivů, jež na něj
působily, v postupy jemně parodující monochromní polohy malby
či kresby, nespektakulární konceptuální výkony i textové práce.
První důležitou sémantickou vrstvou jeho prací podle mě je,
že Nálevka svým konáním reflektuje své předchůdce, přátele či
„učitele“, podobně jako reflektuje i svou pozici umělce, což je patrné
zejména z textů, které jsou součástí jeho prací. Všechna ta výše
uvedená jména jako připomenutí té skvělé společnosti ať kontrastují
s hodinami samoty, o kterých se bude psát dále.
V letech 1995 až 1997 se Nálevka věnoval kresbám tužkou,
kdy vytvářel monochromní kresby tuhami různých tvrdostí,
vystavované někdy jako vzorníky, a také strukturální asambláže
z tyčinek grafitové tuhy různých průměrů nalepených na překližce
i z dřevěných potištěných tužek. Kruhové monochromní kresby
kružítkem (Bez názvu, 1995) předjímají mnohem větší „tečky“
28
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Jiří PTÁČEK, „Nakresli mi sešit“, Nový prostor, 2010, č. 363, s. 21.

vytvořené propiskou o šestnáct let později. Jakýmsi vyvrcholením
grafitové obsese je sádrový objekt Koh-i-noor (1997, objekt, grafit,
sádra, cca 50 cm) pokrytý opět grafitovou kresbou a pojmenovaný
podle prvorepublikové značky tužek i podle proslulého drahokamu.
Aura exkluzivity obklopující objekt vyrobený z nejobyčejnějších
materiálů předznamenala nevyzpytatelnou působivost dalších,
podobně pracně vzniklých děl. Zároveň se zde běžný kresebný
prostředek, spojený se školním prostředím, stává až jakýmsi fetišem,
podobně jako tomu bude později s „kancelářskou“ propiskou.
„Z astrologického hlediska je Saturn neblahou hvězdou, v jejímž
znamení se rodí melancholikové. Nejpomalejší ze všech planet
symbolizuje plynutí času, smrt, záhubu, ale také formování –
omezuje, tísní a zkouší, nutí k vytvoření pravidel, hranic, pořádku.
Saturnské dědictví mytického Krona, truchlivého, svrženého
a znetvořeného vládce, pohlcujícího a neplodného, ošáleného
i moudrého, je předobrazem melancholikova těkání v protikladech
nečinnosti a tvůrčího napětí, otupělosti a kontemplativnosti,
ubohosti a blaženosti,“29 píše literární historička Blanka
Činátlová v recenzi na knihu W. G. Sebalda Saturnovy prstence.
K melancholikovu prožívání patří ambivalence. Tendence k tvoření
pravidel a následně k jejich vyčerpávajícímu naplňování, při němž se
práce až příliš blíží sebeobětování, stejně jako těkání v protikladech
sklíčenosti a manické pracovitosti je vlastní i Janu Nálevkovi. V jeho
umělecké praxi se snoubí vášeň s nudou, civilnost s exkluzivitou, píle
se zbytečností práce, smysl s nesmyslem.
Názvy Nálevkových prací, jež jsou často citací písně, jiného textu
nebo běžně užívané fráze a které vytrženy z kontextu získávají
zvláštní emocionální naléhavost, mnohdy odkazují k dalším
melancholikům nebo osobnostem, které měly s vlivem Saturna
své zkušenosti – jsou jimi Truman Capote (název jeho románu
parafrázuje název díla Jiné pokoje, jiné hlasy, 2011, kresba modrou
propiskou na papíru formátu a4 a letter, 2 × 500 ks, 2 psací stoly),
Ladislav Fuks (Ráda bych ještě podotkla, že…, 2010, kresba modrou
propiskou na kancelářském papíru A4; Jak už jsem dříve podotkla,
2012–13, kresba modrou propiskou na kancelářském papíru A4,
500 ks), Božena Němcová (A tou nocí nevidím jedinou hvězdu, 2009,
DVD, 8 min., smyčka). A podle László L. Földényie, jenž ve své knize
29
Blanka ČINÁTLOVÁ, „Nesnesitelná tíže srpna. Sebaldův katalog samotářů, vynálezců
a ruin“, A2, 2012, č. 16, s. 39.

31

Jan Nálevka, Ráda bych ještě podotkla, že…, 2010,
kresba modrou propiskou na kancelářském papíru A4,
pohled do stejnojmenné výstavy v Moravské galerii
v Brně, 10. 2010 – 16. 1. 2011, foto Martin Polák.

Listy bílého kancelářského papíru byly ručně nalinkovány tak, aby výsledek byl co možná nejméně rozeznatelný od standardních předtištěných čtverečkovaných papírů. Čistý papír dostal svůj řád. Přestože
byla plocha papíru zaplněna, můžeme ji stále vnímat jako prázdnou, jako tabulku, která jen determinuje
způsob případného příštího zaplnění, jako uspořádání prázdného prostoru, organizaci v nejobecnějším
slova smyslu. Exaktní řád je narušen lidským faktorem: ačkoliv jsou všechny kresby stejné, každá je
svými drobnými nepřesnostmi originál. Kresebným materiálem se stala modrá propiska, nejobyčejnější
kancelářský nástroj. Výsledek je nesrovnatelně pracnější verzí (napodobeninou) běžného utilitárního
materiálu. Kresby byly instalovány v prostoru tak, aby čtverečkovaná struktura každé z nich navazovala na ostatní. Stávají se tak jednou časoprostorovou kresbou, pokrývající všechny stěny galerie, otevřenou geometrickou strukturou, která teoreticky může pokračovat do nekonečna. Přestože byly stěny
galerie zaplněny, můžeme je stále vnímat jako prázdné, jako vizualizaci prázdného prostoru. (text J. N.)

Melancholie rekapituluje dějiny tohoto fenoménu, by mohl přidat
další: „,Vím že nic nevím‘ – výrok melancholika Sókrata (neboť
Aristoteles viděl melancholika i v něm) není slovní hříčka, nýbrž
ironie zrozená z úžasu. A když na otázku, zda je prospěšné se oženit,
podle záznamu Diogena Laertia, odpovídá: ,Ať učiníš cokoli, budeš
litovat,‘ podává opět svědectví o nejhlubším poslání filosofa: odvede
žáka dychtícího po učení na hranici bytí a nebytí, ne snad proto,
aby ho srazil do neutuchajícího zoufalství, ale aby pochopil sám
sebe.“30 Nadání vidět více, v antice dokonce věštecké, je to, co činí
melancholika melancholickým.
Blanka Činátlová pojmenovala (během semináře Imaginace věcí,
jenž jsem navštěvovala) na základě úvahy Friedricha Nietzscheho
melancholikův přístup k jednání jako paradoxní stav, v němž
„melancholik nejedná, protože ví“.
„Opojení dionýského stavu se svým stíráním obyčejných mezí
a životních hranic chová v sobě totiž, pokud trvá, jistý letargický
živel, do něhož se ponořuje vše, co bylo prožito v osobní minulosti.
Tak se touto propastí zapomenutí odlučuje svět všední skutečnosti
od světa skutečnosti dionýské. Jakmile se však ona všední skutečnost
vrátí opět do vědomí, vzbuzuje pocit hnusu, vyplývá pak z toho
asketická nálada, jež popírá vůli. V tomto smyslu podobá se dionýský
člověk Hamletu: oba jednou vrhli pohled do pravé podstaty věcí,
oba pomalí, i hnusí se jim jednat; neb jejich jednání nemůže pranic
změnit na věčné podstatě věcí, i pociťují to za něco směšného či
potupného, žádá-li se na nich, aby napravovali svět, jenž je vymknut
z dráhy. Poznáním se zabíjí jednání, k jednání je třeba býti zahalenu
v šlář iluse – toť pravé naučení hamletovské a nikoli ona laciná
moudrost o peciválském snílkovi, který z přemíry reflexe, z jakéhosi
nadbytku možností nedostane se k jednání; ne reflektování, ne! – ale
pravé poznání, pohled do tváře děsné pravdy, toť, co váží víc než
všechny motivy, jež nutkají k jednání; tak tomu s Hamletem, tak
tomu s dionýským člověkem. Teď už nepomáhá nižádná útěcha,
touha jde dál než k posmrtnému světu, dál než k samým bohům,
život i se svým svůdným zrcadlením v bozích či v nesmrtelnosti po
smrti je popřen. Jsa si vědom, že jednou zřel pravdu, vidí teď člověk
všude jen děs nebo absurdnost bytí, teď chápe symboličnost osudu
Oféliina, teď poznává moudrost lesního bůžka Sílena: jímá ho hnus.“31
30
László L. FÖLDÉNYI, Melancholie, Praha: Malvern 2013, s. 29.
31
Friedrich NIETZSCHE, Zrození tragédie z ducha hudby, Praha: Karel Stibral, Studentské nakladatelství Gryf, 1993, s. 29.
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Těžko říci, jak se to Nálevkovi vlastně stalo: jednou nahlédl pravou
podstatu umění (dovolím-li si parafrázovat Nietzscheho), jedná, jako
by nejednal, maže hranice mezi tvorbou a úkolem, troufá si strávit
hodiny linkováním prázdného papíru. Autorský komentář k práci
Jak jsem již dříve podotkla (2012–13, kresba modrou propiskou na
kancelářském papíru A4, 500 ks) praví: „Všechny listy balíku bílých
kancelářských papírů byly ručně nalinkovány tak, aby výsledek byl
co možná nejméně rozeznatelný od standardních předtištěných
čtverečkovaných papírů. Poté byly všechny čtverečky sítě úhlopříčně
proškrtnuty další čtverečkovanou sítí. Čtverečkovaný papír můžeme
stále vnímat jako prázdný, čtverečky jsou jen utilitární strukturou
determinující způsob případného příštího zaplnění. Překrytím další
čtverečkovanou sítí v úhlu 45° došlo k faktickému proškrtnutí
prázdného prostoru každého ze čtverečků, a tím i ke znehodnocení
utilitárnosti původní sítě, kterou už není možné dále zaplňovat.
Teprve teď je papír opravdu prázdný…“
Pohledem emblematiky, za lemma můžeme pokládat název Jak již
jsem dříve podotkla, naznačující, že se cosi poněkud opakuje či že
to navazuje na minulé (a sice na výstavu Ráda bych ještě podotkla,
že…). Pictura, obraz, je instalace stovek ručně linkovaných papírů
v prostoru galerie nebo jejich fyzická přítomnost a subscriptio je výše
citovaný autorský komentář.
Autorské komentáře popisují proces tvorby, který často sestává
z monotónní pracné činnosti vedoucí do cíle, do nějž (anebo těsně
vedle) by se dalo dostat mnohem jednoduššími prostředky. Zahrnují
nejen popis pracovního postupu, ale často i hodnocení smyslu
konání. Bez těchto krátkých smutných vyprávění, která vysvětlují
vše a nic, bychom hleděli na čistá minimalistická, eventuálně
postkonceptuální díla. Autorské popisky ale nechávají vystoupit do
popředí osobnost jejich tvůrce, jeho hodiny samoty a erudici, která
ho vede k tomu, aby dělal to, co dělá. Daly by se chápat i jako návody,
zároveň se sem vkrádá silně performativní rys. Podobné popisy
doprovázejí dokumentace performance. Pokus ale není dost dobře
možné opakovat – výsledek je přítomný a laťka je příliš vysoko. Tyto
texty zpřítomňují to, co jsme nemohli vidět, snad jen tušit, aby nás
uvedly v úžas, a jsou matoucí právě proto, jak jsou přesné. To, co
popisují, totiž není to, co je opravdu podstatné.
V roce 2011 měl premiéru film Larse von Triera Melancholie. Ve finále
je otázkou života či smrti, zda se planeta zjevující se na nebi zvětšuje,
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nebo zmenšuje. Sestra, jejíž svatbu jsme sledovali v první polovině
filmu, se nakonec neodevzdává svému muži, ale síle iracionality,
která jí v druhé polovině filmu umožňuje provést sebe i blízké
obdobím před katastrofou a katastrofě vstříc.
Jan Nálevka se v roce 2011 také věnoval pozorování zvětšujícího se
kulatého tělesa. Šlo ovšem o práci označenou jako .32
Tečka zvětšená v mandalu lavíruje mezi návrhem na vlajku
a energetickým zářičem – podobně jako její obdélníkové
předchůdkyně z cyklu Will You Ever Return? (2004–6, kresby modrou
propiskou, papír, 40 × 30 cm, série 40 ks) ukazovaly mezinárodní
kancelářskou modř i okna do nočního nebe. Modrá barva propisky
je tu ve své nejsilnější pozici, trivialita kancelářského nástroje je
zapomenuta a my se noříme do hloubky nejduchovnější z barev
v nejdokonalejším z tvarů. Autorský komentář nás z nočního nebe
navrací do reality, je to jen tečka, interpunkční znaménko, spíše
znamení. Znamení konce.
Pokud přijmeme interpretaci Nálevkových děl jako vytváření
emblémů melancholie,33 máme co dělat s institucionální kritikou, ale
s takovou, která je obrácená k samé instituci umění, nebo s kritikou
práce v nejširším slova smyslu. Můžeme si představovat, jak
souběžně s přibýváním linek na papírech nebo s narůstáním výseče
kruhu o další a další temně modré letokruhy roste i jiný prostor
někde jinde, nelze odmyslet od těla duši, která je rukou připoutána
k úkolu. Tento prostor je také součástí práce a tenké spojení mezi
ním a přítomným dílem tvoří právě umělcův text. Možná toto
rozpínající se místo vyplňuje onen ztracený objekt, o němž píše
v souvislosti s melancholiky Slavoj Žižek (milované ženy nechť
nahradí propisky): „Ačkoli je mu upřen přístup do nadsmyslových
ideálních forem, melancholik stále vykazuje metafyzickou touhu po
jiné absolutní realitě za naší běžkou skutečností, která v čase podléhá
úpadku a rozkladu; jediný způsob, jak se dostat z této prekérní
situace, je chopit se běžného smyslového, hmotného předmětu
32
., 2011, kresby modrou propiskou, papír, 150 × 170 cm, série 9 ks. Autorský komentář:
Tématem kreseb je kresba samotná – systematické zaplňování kruhové plochy pokládáním
jednotlivých čar těsně vedle sebe. Pro vznik každé kresby bylo potřeba mnoho hodin intenzivní
práce. Na konci tohoto procesu však je pouze monochromní plocha. Kresba, která nic nezobrazuje. rukopis je v rámci možností maximálně potlačen. Jako kresebný materiál posloužila
modrá propiska – nejobyčejnější kancelářský nástroj. Použitým materiálem a zvoleným tvarem
se kresby do jisté míry stávají textem. Kruhový tvar je možné vnímat jako hodně zvětšený
nejdrobnější grafém – tečku, typografické znaménko zakončující větu.
33
Jak uvádí Martin Bedřich, k emblému je možné přidávat další a další obrazy, které ale
budou mít stále stejný význam. Martin BEDŘICH, „Co je to emblematická struktura v textu?“,
Česká literatura, 2008, roč. 56, č. 6, s. 850.
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Jan Nálevka, ., 2011, kresby modrou propiskou, papír,
150 × 170 cm, série 9 ks, z výstavy ., 2011, Výstavní síň
Sokolská 26, Ostrava, foto Ivo Wobořil

(např. milované ženy) a pozdvihnout ho na absolutno. Melancholický
subjekt tak pozdvihuje objekt své touhy do podoby nekonzistentní
směsice hmotného absolutna; ale poněvadž tento objekt podléhá
rozpadu, lze jej bezpodmínečně vlastnit pouze potud, pokud je
ztracen, v jeho ztrátě.“34
Zaplňuje linkovaná struktura původně prázdný papír, nebo jen
prázdné řádky zpřítomňují nepřítomnost textu...?, říká si tiše
Nálevka a nepřestává linkovat. Starosvětská aura ruční práce, která
neodbytně obklopuje nejsugestivnější z jeho prací, je přidanou
hodnotou, která „se děje“, ale mluvit o ní se příliš nedá, a proto
nemůže být ani tématem autorských popisek. U posledních prací s ní
však jemně rezonuje ženský rod slovesný v názvech, jako by jejich
autorem bylo Nálevkovo ženské alter ego. Kdo ví, co Jan Nálevka
odžije za nás.

Rashid Johnson, Our People, Kind of
Dílo Rashida Johnsona Our People, Kind of tvoří monumentální kusy
desek, z nichž vystupují menší i větší poličky s bambuckým máslem,
mosaznou monstrancí ve tvaru kosočtverce a dvěma výtisky knihy

34

Slavoj ŽIŽEK, Mluvil tu někdo o totalitarismu?, Praha: tranzit.cz 2007, s. 142.
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Our Kind of People.35 Knihy pojednávající o životě černé vyšší střední
třídy si však neprolistujeme, protože slouží jako podstavce pro
květináče. Dva krátké vodorovné tahy zlatým sprejem, které Johnson
používá často téměř jako tag, ještě podtrhují archaickou symetrii
instalace. Dílu jsem poprvé čelila na Johnsonově výstavě „There
Are Stranger Villages“ (2010, Galerie Guido W. Baudach, Berlín), kde
bylo nainstalováno jako největší a nejmlčenlivější mezi podobnými
pracemi z černých a bílých kachlí, nesoucími vinylové desky, další
knihy o afroamerické identitě, příručky pro radioamatéry, více mastí,
mýdel, černého vosku a nevyzpytatelných rostlin. Zaujalo mě, jakým
způsobem nechává Johnson ve svých instalacích zřetelně promluvit
texty na hřbetech knih, které získávají zvláštní poetickou hodnotu
zároveň s tím, jak instalace potlačuje obsah knih. Obrovské plochy
nástěnných objektů připomínají oltáře, které do sebe často zahrnují
i odraz diváka – ostatně Johnson později vytvořil sérii objektů
pokrytých střepy skutečných zrcadel.
„V sedmnáctém století se funk vyskytuje ve významu ,zapáchat‘
a ,zápach‘, o století později jako výraz pro ,starý a zatuchlý‘ (například
sýr nebo tabák). Ve dvacátém století se začal používat v jazzovém
žargonu jako synonymum tělesnosti a hlubokého hudebního
zážitku. I nadále je ale slovo funk spjato s tělesným zápachem, a to
zejména černochů,“ píše hudební publicista Karel Veselý a dodává:
„Překrucování protikladů a žonglování s významy je nedílnou
součástí jazyka, který používají černoši v Americe.“ Podobně jako
třeba slovo cool, jež v přeneseném smyslu neznamená studený, ale
skvělý, dostalo v sedmdesátých letech původně negativní slovo funk
najednou kladný význam. „Nelogičnost a zmatení dělají z jazyka
zbraň a etnické či sociální minority ho tak někdy používají jako
součást svých taktik podrývání dominantní moci.“36
Funkovou hudbu charakterizuje zemitost a tělesná energie, výrazný
rytmus na první dobu a živočišnost projevu, a s Johnsonem lze
souhlasit, že jeho práce jsou funky. Z titulů knih pak dělá něco
jako značky, při opakovaných použitích knih a vinylů v různých
kombinacích se nabízí přirovnat hřbet knihy k hudebnímu samplu.
Připadá mi, že zařadit cizí fragment a hrát si s ním znamená ve
filosofii samplování také něco jako vyjádření pocitu přináležitosti.
Johnson se hlásí celou svou tvorbou k bohaté tradici afroamerické
kultury, dokonce tato kultura jako by byla jeho hlavním tématem.
35
36
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Lawrence Otis GRAHAM, Our Kind of People, New York, Harper Perennial 2000.
Karel VESELÝ, Hudba ohně, Praha: BiggBoss 2010, s. 123–124.

Rashid Johnson, Our People, Kind of,
2010, detail, foto Jiří Thýn.

Projevuje se to i v jeho kurátorských aktivitách – uspořádal např.
několik výstav abstraktních obrazů starších afroamerických malířů –
podobnost jeho nástěnných objektů s abstraktní malbou je zřejmá
hlavně v tom, jak Johnson pracuje s čistou formou kumulované
energie materiálů.
Texty, tedy tituly, jsou důležité i u jeho fotografií, kde přecházejí od
věcného popisu fotografovaného objektu (White Girl, 2007) přes
post-postkoloniální humor (Self-portrait as the Black Jimmy Connors
in the Finals of the New Negro Escapist Social and Athletic Club
Summer Tennis Tournament, 2008) až k poezii jazzových afronautů
(The Brother with Knowledge of Other Planets, 2007). Jeho zacházení
s fotografií využívá její vztah k performanci, inscenaci, magii,
sociologii a konstrukci kolektivní paměti; paměť jako vlastnost
materiálů i jako neustále citovaná historie tvoří důležitý komponent
instalací.
Texty nejnovějších reflexí postavení afroameričanů na funky
podkladu jako by se napojovaly na původní energii této kultury,
na její kořeny, roots, častý motiv černé hudby. Zároveň se text
názvu dostává na vratkou plochu, na níž je původní význam
maten, je s ním žonglováno, our kind of people – our people, kind
39

Rashid Johnson, Our People, Kind of, 2010, černé mýdlo,
vosk, svařovaná mosaz, knihy, barva ve spreji, rostliny,
bambucké máslo, 280 × 508 × 22.5 cm, foto Jiří Thýn.

of, přesmyčka pohrávající si s pocitem sounáležitosti, vymezení,
které je zpochybněno, kind of – tak trochu, na hranici ironie, takže
možná neznamená něco úplně pozitivního. Celá ta těžká masa slouží
vlastně jako polička pro něco tak lehkého, jako jsou knihy, ale v díle
Our People, Kind of knihy opět slouží jako podložka pod květiny.
Po zmínce o ironii sem již doléhá hlas Slavoje Žižeka z předchozí
kapitoly: „Melancholie je tudíž vytříbené postmoderní stanovisko,
které nám umožňuje přežít v globální společnosti tím, že si udržíme
zdání věrnosti svým ,kořenům‘.“37
Instalace Rashida Johnsona svou materialitou implikují možnost
existence jiné, jinak bohaté kultury, jinak založené, možnost černé
kultury bez koloniálního traumatu, stále spojené s vlastními kořeny.
Knihy, které jsou v nich obsaženy, však zároveň tuto možnost
problematizují, ať už přímo významem toho, co můžeme číst, nebo
tím, že komentují a dokumentují dějiny skutečných Afroameričanů.
Titul jedné z posledních knih, jejíž hřbet Rashid Johnson aproprioval,
zní: The Rage of a Privileged Class: Why Are Middle-Class Blacks
Angry? Why Should America Care?38

Corita Kent, Come Alive
Mezi umělce, kteří podobně jako Rashid Johnson zacházejí
s citacemi, parafrázemi, kdy texty jsou nacházeny a apropriovány
37
ŽIŽEK, Mluvil tu někdo o totalitarismu?, s. 140.
38
Ellis COSE, The Rage of a Privileged Class: Why Are Middle-Class Blacks Angry? Why
Should America Care?, New York: HarperCollins Publishers 1993. Anotace praví: A controversial
and widely heralded look at the race-related pain and anger felt by the most respected, best
educated, and wealthiest members of the black community. Zdroj: amazon.com.

Rashid Johnson, Brother with
Knowledge of Other Planets, 2007
Lambda Print, 152,4 x 190,5 cm,
Collection of Mary Stowell, Winnetka Image courtesy of the artist, https://www.pinterest.com/
pin/42150946482797731/

jako svého druhu ready-made, patří také Corita Kent. Popartová
umělkyně, setra řádu Neposkvrněného Srdce Panny Marie v Los
Angeles a dlouholetá pedagožka a duše Immaculate Heart College
tamtéž ve svých sítotiskových textových plakátech povýšila úsilí
kreativních pracovníků vložené do efektivity sloganů o stupeň výš
a bezezbytku přitom zúročila pozitivní náboj a adresnost těchto
sdělení.
V šedesátých a sedmdesátých letech se proslavila jako autorka
angažovaných, často protiválečných plakátů, v nichž mnohdy
pracovala s citacemi uměleckých i reklamních textů a jejichž zářivé
barvy a popartová vizualita rozeznívaly religiózní obsahy – až
vzniklo téměř něco jako reklama na Pannu Marii, propagující ji jako
The Juiciest Tomato of All (1964). Předjala punkové plakáty, když
o dobrých patnáct let dříve začala používat kontrast různých fontů
nebo písma tiskového a psacího.39 Dalším z charakteristických rysů
jejích plakátů je deformované písmo, zmenšující či zvětšující se ve
zdánlivé perspektivě, jako tomu bývá u fotografických záznamů
textů z exteriéru. To je mimochodem také důsledkem určitého
postoje k veřejnému prostoru (jistě typického pro pop-art). Corita
často brala studenty na pracovní výlety na městskou periferii,
odkud přinášeli k dalšímu zpracování vizuální materiál ve formě
fotografií. Tento postoj sběrače a recyklátora se projevuje i ve využití
textů, nalezených ve veřejném prostoru i v literatuře – je to téměř
„sběratelské čtení“ nebo „čtení jako pytlačení“, o němž píše Tomáš
Dvořák s odkazem na Michela de Certeaua,40 ovšem objektem tohoto
čtení nejsou jen knihy, ale nejširší životní prostředí. Corita Kent
ovšem cituje celou řadu zdrojů, jsou to např. Walt Witman, Rainer
Maria Rilke, Lyndon B. Johnson, Martin Luther King, John Lennon
& Paul McCartney, časopis Life, Robert Frost, Henry David Thoreau,
reklama na prací prášek Dash, Bible, rabín Arthur Waskow, reklamy
na toastový chléb značky Wonderbread a další.
Jazyk reklamy natolik prorůstá veřejným diskurzem, že běžně
ovlivňuje naše vyjadřování. Corita Kent odkryla v reklamních
a popkulturních sděleních evangelijní potenciál, či spíše vrátila
jazyku samotnému očištěné zpět to, co bylo jednou zcizeno
a obehráno. Existence nápoje, jakým je pepsi-cola, je dobrá zpráva
39
Julie AULT, „The Spirited Art of Sister Corita“, in: Come Alive! The Spirited Art of
Sister Corita, Londýn: Four Corners Books 2006, s. 32.
40
Tomáš DVOŘÁK, „Antologické čtení“, in: Eva KRÁTKÁ, Monika MITÁŠOVÁ, Terezie
NEKVINDOVÁ, Sláva SOBOTOVIČOVÁ, Dagmar SVATOŠOVÁ (eds.), (A)symetrické historie,
zamlčené rámce a vytěsněné problémy, Praha, VvP AVU 2008, s. 38.
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určitého charakteru. „Come alive! You are the Pepsi generation!“
burcoval Američany v šedesátých letech výrobce povzbuzujícího
nápoje ke konzumu a konformitě. Coritino Come Alive! (plakát,
sítotisk, 1967) je překvapivé svou lapidárností, všeobecností, to
je asi opravdu katolická – v původním slova smyslu katolický
jako všeobecný – výzva, ale raději ještě šířeji zaměřené zvolání,
adresované všem a stále živé. Převedeno do struktury emblému,
obrácený nápis „come alive!“ jako by byl z nebe psaným lemmatem,
a když se trochu snažíme, přečteme i ujištění „you can make it!“,
obraz skrytý za zrcadlem. Náměty ke komentářům se skrývají v těch
velkých písmenech, ve formě jednoduchých sdělení i otázek. Stejně
jako další její práce i tato integruje různorodý textový materiál
do celku nesoucího dobrou zprávu. Obsahem prací Cority Kent
je sdělení, které jí samotné velelo nebýt konformní, v životě ani
v umění.

Corita Kent, Let the Sunshine in, 1968, sítotisk, 74 × 58 cm,
Corita Kent, Somebody Had to Break the Rules, 1968, sítotisk, 74 × 58 cm,
z knihy Julie AULT, Come Alive! The Spirited Art of Sister Corita, s. 66–67, foto Kateřina Zochová.

Corita Kent, Come Alive, 1967, sítotisk, 33 × 58 cm,
z knihy Julie AULT, Come Alive! The Spirited Art of Sister
Corita, s. 56–57, foto Kateřina Zochová.

Corita Kent, Yes People Like Us, 1965, sítotisk, 88 × 73 cm, Corita Kent, Wet and
Wild, 1967, sítotisk, 46 × 58 cm. Z knihy Julie AULT, Come Alive! The Spirited Art
of Sister Corita, s. 64–65, foto Kateřina Zochová.

Opakování
Opakováním textových fragmentů v rámci jednoho díla i v průběhu
tvorby se vytváří možnost pro pohyb v sémantickém poli, nebo
vzniká pnutí k tomu, aby se sémantické pole proměňovalo, když se
nemění forma. Při opakování textových fragmentů za sebou pauza
aktivuje podvědomí, dochází k propadu pozornosti do podvědomí
skrz opakované, čímž se v mysli vědomé a nevědomé složky
propojují. Odtud působivost refrénů i modliteb.
Opakování může být použito k nastolení moci, jak popsala Barbara
Johnstone41 – opakování je totiž prostředek, jak přimět někoho, aby
akceptoval něco neakceptovatelného.
„Když se Gertruda Steinová později snažila vylíčit principy své
tvorby, mluvila o souvislé přítomnosti obsahující více a více
čehokoli a více a více začínání a začínání a začínání. Čas u Steinové
nepokračuje, ale stále se vrací a stále znova začíná – je to, jako
bychom sestupovali pod čas…“42
Gertruda Steinová považovala opakování slov ve svých prózách za
prostředek, kterým se lze dostat k podstatě opakovaného.
Opakování zvyšuje naléhavost, ale lze jím naopak i záměrně
vyprazdňovat význam.
Opakování krátkých textových segmentů v básni vytváří repetitivní
vizuální strukturu, jež vyvolává zdání pohybu uvolňující další
asociace.
Jiřímu Valochovi, Filipu Cenkovi a Sue Tompkins je společné i to, že
jejich texty jsou – a nejen skrze opakování – výjimečně sugestivní.

Jiří Valoch, pokaždé úplně jiná slova
Psát o opakování v souvislosti s Jiřím Valochem znamená zabývat
se principy prostupujícími nejen jeho uměleckou tvorbu, jejímž
základním materiálem i tématem je jazyk, slovo, komunikace,
ale i jeho životním stylem a pohybem v dalších rolích, ve kterých
v českém, slovenském i mezinárodním uměleckém prostředí působí
a kterými jsou teoretik a historik umění, kurátor a sběratel.
Od opakování v textových strukturách vizuální poezie vede u Jiřího
Valocha cesta k opakování jako prověřování funkčnosti jazykového
systému, jak ho formulovali strukturalisté, v autorských knihách,
41
Barbara JOHNSTONE, „Repetition in Discourse: A Dialogue“, in: Marianne HOLM
HANSEN (ed.), 100 Things Not Worth Repeating: On Repetition, LemonMelon 2011, s. 1–28.
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Jindřich CHALUPECKÝ, „O Gertrudě Steinové“, in: Getruda STEINOVÁ, Vlastní životopis Alice B. Toklasové, Praha: Nakladatelství československých výtvarných umělců 1968, s. 216.
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až k znovuobjevování textů v instalacích. Rozhodující impuls pro
práci s textem v instalaci znamenalo pro Jiřího Valocha v roce 1999
pozvání od Jana Stolína do liberecké galerie Die Aktualität des
Schönen. Galerista a sochař Jan Stolín Valocha požádal, aby své texty
rozmístil v celém prostoru galerie. Výstava nazvaná Zkratkovitě se
tak stala první z řady instalací skládající se z textových fragmentů
vysázených polotučnou futurou různé velikosti na stěny galerie,
a jednou z nejkrásnějších. Text střídmě traktoval velkorysý prostor
galerie, vedle velmi konkrétní emoci navozujících přírodních motivů
(„snad jen hrachory“ … „trsovité“) se zde objevily další konstantní
strategie a témata Valochových instalací, jako variace antonym
(„viditelné/neviditelné“), tautologie („stopa stopy“), téma paměti,
komunikace a dramaturgie čtení postupným umístěním fragmentů
v prostoru.
Další instalace různou měrou rozvíjely postupy nalezené v Liberci,
někdy s větším důrazem na umístění fragmentů ve figuře sémantické
komplikace, jindy více či méně reagující na konkrétní prostor galerie.
Opakující se spojení slov, jako „pes jménem láska“ citující báseň
brněnského rodáka Ivana Blatného, „slovo pro marcela duchampa“
nebo „slovo jako slovo“ nebo „slovo na podlaze“, evokovala jak
neměnnost Valochova přístupu, tak i existenci jakéhosi archivu
fragmentů, ze kterého umělec vybíral, čím obsadí konkrétní galerijní
prostor. Vyčerpávajícím shrnutím strategií i témat je Instalace43
pozapomenutá už sedmým rokem v respiriu Veletržního paláce –
objevují se zde barvy, téma slova jako obrazu, hromadění slov a za
tím vším je znát školení strukturalistickou teorií jazyka, o níž by
se dalo říct, že se ve Valochových pracích stává i tématem nebo
prostředím.
Jak píše Petr Steiner ve svém textu o poetice strukturalisty Romana
Jakobsona, znak se ustavuje opakováním: „Znak si podržuje
svou totožnost i v opakování pouze proto, že každý jeho výskyt
je ztělesnění sebestejné jednotky langue.“44 Zároveň „… každý
akt označování umísťuje znak do nových a neopakovatelných
časoprostorových vztahů, pak každý z těchto aktů znak nutně
přeměňuje v jedinečný, s ničím neztotožnitelný případ.“45
Každé znovu se opakující slovo „slovo“ je takovým s ničím
neztotožnitelným případem. Máme vědět, že je to pokaždé jiné slovo
43
Jiří Valoch: Instalace, Veletržní palác, 2. patro – respirium, Praha, 21. 9. 2006 – 14. 1. 2007.
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Petr STEINER, „Mezi fenomenologií a futurismem: Meziválečná poetika Romana
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45
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Jiří Valoch, Zkratkovitě, 1999, galerie Die Aktualität des
Schönen, Liberec, kurátor Jan Stolín, pohledy do instalace,
foto archiv Jana Stolína.

zde na tomto světě, zatímco je to pokaždé stejné slovo v ideální
říši langue. A pověstný langue, jazykový kód, systém sám o sobě,
jak jej pojmenoval otec strukturalistické lingvistiky Ferdinand de
Saussure, se stává podobným zdrojem motivů jako otevřená krajina –
„v sekvenci ,observing the landscape‘ spojuje Valoch krajinné motivy
s pojmy nepředmětnými z pouhé možnosti“, psal Hans Grapmeyer
o Valochově autorské knize.46 Vedle motivů, jakými je opakující
se „horizont“, „záblesk“ nebo dokonce otázka „et in arcadia?“,
evokujících pohyb otevřenou krajinou nebo krajinu jako žánr, se
slovo „slovo“ v různých variacích objevuje jako kóta na mapě, ale
i jako místo vztahování k divákovi-čtenáři. „Slovo“ je také stopou,
a „stopa“, případně „stopy“, patří k dalším opakujícím se segmentům
instalací, ale i starších textových prací, jakými jsou třeba básně
z nevydané sbírky In modo classico.
„Obecně nazýváme ritornelem každé uskupení výrazových látek
vyznačujících teritorium a rozvíjejících se v teritoriální motivy
a teritoriální krajiny (existují ritornely motorické, gestické,
artikulační, optické),“ píší Deleuze a Guattari.47 Když Barbora Klímová
prostřednictvím e-mailu žádala ty, kdo s Jiřím Valochem někdy
spolupracovali, aby jí pro Valocha poslali jedno slovo a případně
rozšířili výzvu k dalším spolupracovníkům, umělcům, teoretikům,
kurátorům, mapovala tak síť vztahů, které kolem sebe Jiří Valoch
za více než 40 let rozepředl, jako by to byla jedna velká grafická
partitura setkání, hovorů, návštěv. Uvažování o vzniku těchto
sítí mě vede k přemítání o Valochově neúnavné chůzi městským
a příměstským plenérem podobně jako o trajektoriích jeho
pohybu po místnostech galerií během jeho nespočetných proslovů
k výstavám. K udržení teritoria je nutné opakování těchto drah –
ritornel.
Bylo by značně lákavé popsat Valocha jako brněnského flaneura,
bloumajícího pasáží Alfa, věc však komplikuje již zmíněná účelnost
tohoto pohybu vedoucího k udržování teritoria. Zanechávání
stop ve formě textů, ať už jde o textové instalace nebo o proslovy
a doprovodné texty k výstavám, k této permanentní obchůzce
patří stejně jako sbírání dokladů o provedené cestě. Tím chci

46
Hans GRAPMEYER, „Umění jako jazyk. K dílu Jiřího Valocha“, in: Jiří Valoch (výst.
kat.), Ústí nad Labem: Unie výtvarných umělců ústecké oblasti 1995, nestránkováno.
47
Gilles DELEUZE – Félix GUATTARI, „XI. 1837 – O ritornelu“, in: Tisíc plošin, Praha:
Herrmann & synové 2010, s. 364.
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Jiří Valoch, Bez názvu, 2013, výstava 16–20 000 Hz, Meetfactory, kurátoři
Daniel Vlček a Miloš Vojtěchovský, Praha 2013, foto Michal Ureš.

říci, že se domnívám, že ve Valochově „sbírce“48 umělecké dílo
není ani tak komoditou, ale spíše dokladem myšlení, předmětem
doličným, a v tomto smyslu lze pak chápat Valochovu sběratelskou
posedlost jako naplňování potřeby mít možnost se kdykoli podívat,
připomenout si, oživit si skrze konkrétní práci vztah s různými
způsoby spřízněnými osobnostmi. Takové dílo se zároveň ocitá v síti
souvislostí s díly jinými, ale nejen s díly, ale i s dalšími dobovými
doklady, jako jsou pozvánky, katalogy, tiskoviny nejrůznějšího
druhu, jak je Jiří Valoch archivuje v celém svém bytě v jakémsi gestu
obětování svého životního prostoru potřebám budoucích badatelů
nebo prostě Umění.49 Tento přístup k dílům druhých podle mne
inverzně doplňuje přístup k dílům vlastním, která naopak netřeba
si připomínat, takže je Jiří Valoch většinou nemá a zájemce o ně
odkazuje na „archiv“ dávného souputníka J. H. Kocmana.
Jiří Valoch se tak stává pohyblivým médiem aktualizujícím
48
49

Sbírku věnoval Jiří Valoch Národní galerii, kde je postupně katalogizována.
Tento rozsáhlý archivní materiál je postupně odebírán Moravskou galerií v Brně.
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Jiří Valoch, Bez názvu, 2013, Zlín, koncepce a architektonické řešení projektu Revitalizace
spodní části Gahurova prospektu studio Ellement, kurátorka realizace uměleckého díla
Lucie Šmardová, grafická příprava Zdeněk Macháček, foto Jan Pavézka.

v diskurzu současného umění strategie staré několik desítek let,
přičemž je třeba zdůraznit, že zároveň udržuje sám sebe v obraze
o současných souvislostech, vždy připraven zabývat se tím, co je
geometrické, repetitivní, reduktivní, minimalistické, konceptuální,
textové a jiné.
Valochovy textové práce považuji za velmi aktuální zvláště teď, kdy
jsou podněty a postupy, které do literatury přinesl konceptualismus,
hojně diskutovány.50 Podle Valocha definuje konceptuální poezii
„maximální redukce jazykového materiálu a důsledné podřízení
estetických záměrů hlavnímu požadavku, totiž komunikovat ideu,
navozovat nějaký myšlenkový vztah, podněcovat ve čtenáři určitý
myšlenkový proces“.51 Důraz na vztahování se a komunikaci odlišuje
50
Konceptuální poezii se věnoval např. časopis Psí víno, který v čísle 64 (vyšlo v červnu
2013) přinesl slovenský překlad eseje básníka Kennetha Goldsmithe „Prečo konceptuálna literatúra? Prečo práve teraz?“ (přel. Dominik Želinský), časpis A2 se věnoval tématu konceptuální
literatury v čísle 21 (vyšlo 9. 10. 2013), v němž otiskl studii Markéty Magidové „Konceptuální
literatura?“ a stať „Únava z konceptualismu?“ Michala Rehúše.
51
Eva KRÁTKÁ, „Česká vizuální poezie a její teorie“, in: Eva KRÁTKÁ (ed.), Česká vizuální poezie. Teoretické texty, Brno, Host 2013, s. 41.
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podle mě Valochovo pojetí konceptuální poezie od toho, které
reprezentuje již zmíněný Kenneth Goldsmith – u Valocha není takový
důraz na techniky digitálního psaní, sdílení, mechaničnost tvorby,
nekreativní psaní a „cut and paste“ techniku. Jeho texty jsou spíše
konceptuálními gesty, rezonujícími v konkrétní situaci, pro kterou
byly vytvořeny. V tomto pojetí textu jako vztahování se a jako
gesta provedeného v konkrétních prostorových a společenských
souvislostech spatřuji východisko pro literární novátory, až budou
unavení formálními experimenty, ke kterým Goldsmithovo pojetí
konceptuální poezie vede.
V současnosti Jiří Valoch s maximální lehkostí, jako by všechny ty
předchozí galerijní instalace byly jakýmsi mistrovským cvičením,
situuje své fragmentární výpovědi do veřejného prostoru. Výsledek
použití mnohokrát prověřeného postupu má zvláštní sílu právě
proto, že není nic přidáno, je to sugestivní věrnost léta budované
pozici. První takovou prací byl text „tato slova jsou jen zvuky“
na stěně smíchovské Meetfactory.52 Dalším, rozlohou poměrně
rozsáhlým dílem budou texty v připravované realizaci ve veřejném
prostoru v rámci úpravy terénu, kterou pro travnatou plochu před
zlínským Domem umění navrhlo zlínské architektonické studio
Ellement.53
Nápis „pokaždé úplně jiná slova“ se několikrát za sebou objevuje sem
tam z boku obrubníků zapuštěných chodníků se stálou pravdivostí.
Je to podobně uhrančivé „pozdější“ dílo i performativní metafora
autorova neustávajícího pohybu jako sebeironická performance
ga,54 při níž Jiří Valoch pronáší velmi emotivní proslov v jazyce ga,
skládajícím se pouze z této jediné slabiky („gagagagá!“), zatímco
neustále popochází, uklání se a gestikuluje v podobném rytmu,
v jakém jindy pronáší svá úvodní slova k výstavám.

52
Jiří Valoch: Bez názvu, 2013, výstava 16–20 000 Hz, Meetfactory, Praha, kurátoři
Daniel Vlček a Miloš Vojtěchovský, Praha 2013.
53
Jiří Valoch, Bez názvu, 2013, Zlín, koncepce a architektonické řešení úpravy veřejného
prostoru studio Ellement, kurátorka realizace uměleckého díla Lucie Šmardová, grafická příprava Zdeněk Macháček.
54
Jiří Valoch: ga, 2011, videoperformance v rámci výstavy Jiří Valoch / Bronislava Šnajdrová: ga / Podle Slavíka, galerie Sam83, Česká Bříza, 8. 5. 2011 – 6. 8. 2011.

53

Filip Cenek, Jednoho jasného dne
„Čas u Baudelaira se rozpadá zvláštním způsobem; z minulosti
zůstává jen několik vzácných dnů. Ty jsou významné. Tím se
vysvětluje, proč se tak často u něho vyskytují obraty jako ,když
jednoho večera‘ a podobné,“55 píše podle Waltera Benjamina Proust
o Baudelairovi.
U Filipa Cenka z minulosti zůstává pár vzácných vět, a z budoucnosti
zbývá jeden den:
A jednoho dne…
jednoho jasného dne
někoho potká a pozná ho.
Neubrání se
a řekne:
„Dobré jitro.“56
Toto je přepis textu z diaprojekce Jednoho jasného dne, ale kdybych
chtěla být přesná, musela bych zaznamenat i obrazy a také zvuky
projekčních přístrojů.
K tomu, aby bylo řečeno něco o opakování v tvorbě Filipa Cenka,
by možná stačilo opakovat jeho vlastní slova: „Odněkud jsem si do
sešitu k projekcím před lety vypsal, že není důležité něco říct, ale spíš
říct něco znovu a v tom opakování říct něco poprvé.“57
K opakování vede už sám charakter karuselové projekce, během
níž dochází k opakování sledu diapozitivů doslova pořád kolem
dokola ve specifické situaci galerijní projekce, která na rozdíl od
kinoprojekce nemá začátek a konec, ale čeká na návštěvníka už běžíc,
připravená kdykoli pozřít jeho pozornost.
Dvoukanálová diaprojekce, kdy se promítá přes sebe obraz z karuselu
s fotografiemi a obraz z karuselu, který promítá pouze texty, nebo
snad lze říci titulky, je pro Filipa Cenka svébytným médiem, a nikoli
zvláštní instalací, jak o tom mluvil v rozhovoru s Marikou Kupkovou:
„Zásadní posun pro mě nastal hned ve třetí realizaci s diaprojektory
(přelom let 2004/2005), kdy jsem o instalaci začal přemýšlet jako
o médiu (tak jako třeba o filmu nebo fotografii), jehož formu
55
Walter BENJAMIN, „O některých motivech u Baudelaira“, in: Dílo a jeho zdroj, Praha:
Odeon 1979, s. 99.
56
Přepis textů projekce Jednoho jasného dne, 2kanálová diaprojekce, 250 × 170 cm,
4–5 min., asynchronní nekonečná smyčka, 2010. Společně s Terezou Sochorovou a Markétou
Lisou.
57
Zdroj: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/rozhovor-vjing-vj-vera-lukasova
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nemusím měnit a přitom můžu ve výsledku ukazovat něco jiného;
věcí samou nebyla už ,instalace dvou diaprojektorů v asynchronní
smyčce‘, ale to, co se dělo v rámu obrazu a na jeho okrajích.
Zviditelnění-vystavení systému budování viděného obrazu bylo jen
vstupní podmínkou pro jedno z možných čtení.“58
Obrazovou složku diaprojekcí tvoří fotky, na kterých jsou keře,
fragmenty krajiny, lidé v ní, skvrny, odrazy, stromy, záblesky,
moře. Filipa Cenka fascinují břehy a švy, keře a větvení. Je
vlastně paradoxní, že fotografie, zachycující trvání, jsou takto
rozpohybované, navíc doplněné texty, jejichž přítomnost sice obvykle
znamená děj, ale tady jsou to spíše ztuhlé cáry myšlenek, jejichž
původce neznáme.
Než se budu věnovat vztahu Filipa Cenka k hudbě, ráda bych si
povšimla, jak často se v jeho rozhovorech a textech reflektujících
vlastní tvorbu objevuje spojení „zlehka popostrkovat“:
„Milostný příběh, zlehka popostrkovaný zvukem.“59
„Večer surrmediální improvizace. Nástroje i hudebníci na začátku
koncertu s prázdnou, postupně zaplňovanou pamětí. Nepointované
zvukové a obrazové situace v juxtapozici k okolí. Stroje a přístroje
lehounce popostrkované lidmi. Učesáni i rozcucháni zároveň.“60
„Ale nejdobrodružnější (hlavně ve vzpomínce) jsou pro mě atypické
projekce k hudbě, která nemá písňovou formu, která improvizovaně
plyne z prázdna a bezprostřednosti, bez čekaných point. Jen stroje
a přístroje zlehka popostrkované lidmi. Nestýskající si povzdechy
a ohlédnutí se v přítomném čase vyprávění.“61
Toto zřejmě preferované tempo a způsob pohybu, lehounké
popostrkování, je příznačné nakonec asi pro všechno, co Filip Cenek
dělá. Skoro by bylo na místě upravit mu na míru běžně užívaný
termín živá animace. U Filipa Cenka je to zlehka popostrkovaná
animace. Je to určitý způsob pohybu, kdy se něco nepohybuje samo,
ale je lehce rozpohybováno něčím jiným, je to i tah počítačovou myší,
i tempo vyprávění, a skoro jako by se takhle navzájem posunovaly
i dva kotouče karuselů. A nakonec je to i metafora spolupráce,
a Filip Cenek má za sebou spoluprací celou řadu, postupně pracoval
58
Rozhovor s Marikou Kupkovou, zdroj: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/kupkova-cenek-rewind
59
Anotace k Nora a Petýja (tichá verze). Animace, 9 min., 2005. Společně
s Jiřím Havlíčkem, Magdalenou Hrubou, Filipem Neradem a Ivanem Palackým.
Zdroj: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/nora-a-petyja-potichu
60
Anotace k vystoupení, Koberce, záclony (Ivan Palacký & VJ Věra Lukášová), Fresh
Film Fest, Karlovy Vary, Theatre Optique / Cinema-Concert, čtvrtek 31. 8. 2006, 20:00.
61
Něco o VJingu. E-mailový rozhovor M. Kuříkové s VJ V. Lukášovou (nekráceno),
prosinec 2009. Zdroj: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/rozhovor-vjing-vj-vera-lukasova
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Filip Cenek, Jednoho jasného dne, 2kanálová diaprojekce, 250 × 170
cm, 4–5 min., asynchronní nekonečná smyčka, 2010. Společně s Terezou Sochorovou a Markétou Lisou. Pohled do instalace na výstavě Filip Cenek, Ivan Palacký, Koberce záclony, Galerie U dobrého pastýře,
2011. Foto archiv Filipa Cenka.

Filip Cenek, Vratké kino, 2011, stereo diaprojekce, dynamicky
programovaná asynchronní smyčka, 2–3 min., pohled do instalace na
výstavě Finalisté Ceny Jindřicha Chalupeckého 2011, 4. 11. 2011 – 15. 1.
2012, DOX, Praha. Foto archiv Filipa Cenka.

s Magdalenou Hrubou, Jiřím Havlíčkem, Terezou Sochorovou
a dalšími.

něněco ti přečtu.“

…
Řekne:
„Je hezky.“
A bude hezky.
A všechno začne znovu.
Co spojuje,
není ve vzduchu a v myšlence,
ale okamžiku,
něco společného,
rozdělené na dva pohledy.
Mohu stokrát pomyslet na svého psa,
věřit, že to ví,
vnímavé bytosti,
ale nemohu mu tím nahradit zážitek,
který nás, ve dvojici, spojuje.62
Cenek působí jako VJ Věra Lukášová s hudebníkem Ivanem Palackým
ve formaci Koberce záclony. Název souzní s charakterem zvukové
i vizuální stopy, které jsou si podobné v určité civilní a valivé
spojitosti generované stroji, ať už jde o počítač a v něm předoucí
program nebo pletací stroj Dopleta.
V roce 2006 Filip Cenek spoluzakládal elektropopovou skupinu Midi
lidi, jež zároveň s hudební produkcí (Petr Marek, Prokop Holoubek,
Markéta Lisá) ustavila i vlastní VJskou sekci (do r. 2010 Magdalena
Hrubá, Jan Šrámek a Filip Cenek). K hudebním spolupracím lze
připočítat i voyeurský klip pro skupinu Ty syčáci nebo gymnaziální
léta s kytarou. 63
Hudba je blízko. Dvoukanálové projekce mají svou jednoduchou, ale
velmi sugestivní zvukovou stopu, kterou produkují asynchronně se
přetáčející kotouče. Diapozitivy se v karuselu točí kolem prázdného
středu. Opakování jako žitá věčnost, do které se propadáme. I šum
a poryvy větru mají rytmus, nebo ho v nich nacházíme. Rytmus
také není něco, co je udáváno zvenčí, ale něco, co přirozeně traktuje
myšlení, mluvení, dívání. Věta, jak jinak než opakující se, „Počkej,
62
Přepis textů projekce Jednoho jasného dne, 2010.
63
Viz rozhovor s Marikou Kupkovou. Zdroj: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/kupkova-cenek-rewind
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Filip Cenek, Bez názvu, 8 A.M., videoanimace z fotografie
Michala Kindernaye (Pilsen2Pilsen Project), 1:30 min., 2007.
Foto archiv Filipa Cenka.

něco ti přečtu“ otevírá další rovinu textu a zároveň zní jako refrén,
hlas povědomý z dřívějška, známý z minulých temnot minulých
projekcí. Texty jsou recyklovány, ale nevadí to, spíše naopak. Krouží
kolem dívání, jazyka, vzpomínání. Jako by existovalo nějaké místo,
kde se hromadí stopy hlasů, které vyřkly něco podstatného. Zdroj
není důležitý, ale polyfonie je zachována. „V zásvětí jsou písmena
trojrozměrná, to, co čteme, jsou jen stíny.“64
Podobně jako při sledování obrázků máme pocit, že nejsme diváky,
ale ukrytými pozorovateli, dvoukanálovými projekcemi s textem
je nám sugerován postoj mluvčího, vypravěče, komentátora,
nebo alespoň toho, komu právě přišlo na mysl, že… Opakování
nezpůsobuje zcizování, ale spíše zvlastňování. Předvídáme další větu
jednoduše proto, že si ji pamatujeme.
„Někdy se překvapím a udělám to tak, jako bych začala mluvit
uprostřed věty; jako když ráno zjistím, kdo jsem, protože si
vzpomenu, že jsem šla včera spát. Cítím se jednoduše, důvěřuji šeru,
tichu, jedné nebo dvěma odloženým věcem, které se nezametly pod
koberec. Ještě není konec. Večer průvan klidně pohnul záclonou
a ukázal mi cosi, co zlehka popostrkované zvukem stéká, muchlá
se, a hledat v tom příběh (způsob, jak vynechat všechno nahodilé)
znamená krok stranou. Černá místa zůstávají černými, abychom
viděli, že dívat se do tmy je něco jiného, než zavřít oči. (…) Někdy se
překvapím a udělám to tak, jako bych byla roztrhaným lístkem do
kina,“65 napsala VJ Věra Lukášová a Filip Cenek její slova zrecykloval
v projekci Vratké kino.66
Jiný básník k tomu říká:
Co nazýváme začátkem, je často konec
a ukončit, to značí začít.
Konec je tam, kde začínáme.
…
Neustaneme ve zkoumání,
a až vše prozkoumáme,
dospějeme tam, kde jsme začali,
a poprvé poznáme to místo.67
64
Koberce, záclony, výhybka, 5/10–2/11 2012, Galerie Školská 28, Praha, záznam na
http://intermedia.ffa.vutbr.cz/carpets-curtains-junction-skolska-28-prague
65
VJ Věra Lukášová, 2005 – http://intermedia.ffa.vutbr.cz/zeromoon-nights-artus
66
Vratké kino, 2–3 min., 2011, stereo diaprojekce, dynamicky programovaná asynchronní
smyčka.
67
Thomas Stearns ELIOT, Pustina a jiné básně, Praha: Odeon 1967, s. 146–148, překlad
Jiří Valja.
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Sue Tompkins, strojopisné práce
V dokumentaci výstavy Poor. Old. Tired. Horse. (ICA, Londýn, 2009,
kurátor Mark Sladen), zaměřené na konkrétní poezii od 60. let
po její přesahy v současnosti, jsem narazila vedle klasiků na mně
neznámá jména. Při jejich dohledávání na internetu jsem se dostala
k videozáznamům performancí Sue Tompkins, které mě nadchly jako
způsob, jakým je možné realizovat poezii, dokonce vrátit ji k jejím
začátkům až někam před řecké chóry.
Poor. Old. Tired. Horse. je název časopisu, jehož 25 čísel vydal v letech
1962–1967 skotský básník, výtvarný umělec a zahradník Ian Hamilton
Finley a který překročil lokální význam zejména svým důrazem na
vizuální poezii.68
Poor. Old. Tired. Horse. je verš z básně Please, kterou napsal americký
básník Robert Creely.
Robert Creely: Please
for James Broughton
Oh god, let’s go.
This is a poem for Kenneth Patchen.
Everywhere they are shooting people.
People people people people.
This is a poem for Allen Ginsberg.
I want to be elsewhere, elsewhere.
This is a poem about a horse that got tired.
Poor. Old. Tired. Horse.
I want to go home.
I want you to go home.
This is a poem which tells the story,
which is the story.
I don’t know. I get lost
if only they would stand still and let me.
Are you happy, sad, not happy, please come.
This is a poem for everyone.69
68
Vizuální poezie se objevuje poprvé v šestém čísle, kde je představen výběr brazilských
autorů. Jinak má časopis širší záběr než oblast vizuální poezie, je to prostě poezie, publikovaní autoři jsou dadaisté, např. Richard Huelsenbeck, kromě Skotska je jejich domovem Anglie,
Amerika, Finsko, Sovětský svaz, 9. číslo je věnované ruským avantgardním umělcům, v č. 10 se
objevuje Robert Lax, v č. 14 Heinz Gappmayr a Charles Biederman: An Art Credo, název č. 23 se
skrývá ve zkratce v titulu Teapoth 23, číslo je věnováno čaji, číslo 24 festivalu konkrétní poezie
v Brightonu. Zdroj: http://ubumexico.centro.org.mx/text/vp/POTH007_poor
_old_tired_horse_6.pdf
69
Zdroj: http://4and20blackbirds.wordpress.com/2011/05/14/
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Pohled do výstavy Attitude, Gerdhausen,
Berlin 2006, foto archiv The Modern
Institute, Glasgow.

Sue Tompkins, Bez názvu, 2006, detail, psací stroj na novinovém
papíře, z instalace ve Flaca Gallery, Londýn, 2006, foto archiv The
Modern Institute, Glasgow.

Sue Tompkins, Bez názvu, 2006, psací stroj na papíře, detail z instalace na výstavě Try
Again. Fail Again. Fail Better. – Momentum 2006, 4th Nordic Fesival of Contemporary
Art, Moss, Norsko, 2006, foto archiv The Modern Institute, Glasgow.

Záznamy, na nichž Creely sám čte své verše, ukazují, jak se nejen
při psaní, ale i při přednesu nechává vést odposlechnutou melodií
s přesností náhodné nahrávky. Tuto Creelyho volnou souvislost se
Sue Tompkins jsem pokládala za něco jako dobré znamení, je to můj
oblíbený básník. Zároveň jeho způsob přednesu má některé rysy
tvorby Sue Tompkins.
Stejně jako za časů Iana Hamiltona Finleyho i v současném Glasgow
se přirozeně propojuje literatura, vizuální umění a hudba v umělecké
scéně s rysy diverzity, otevřenosti, civilnosti či neokázalosti i s jistou
periferní citlivostí, která se projevuje žitým spojením s přírodou,
komunitním duchem a DIY postupy. Sue Tompkins studovala malbu
na School of Arts v Glasgow, kde působila ve skupině Elizabeth Go,
zpívala ve skupině Life Without the Buildings, společně se sestrou
Hayley Tompkins tvořila koláže a malované objekty. V několika
posledních letech se její tvorba koncentrovala na performance,
strojopisné práce na papíře a také site specific instalace, často na
principu koláže a asambláže. V současnosti se znovu vrátila k malbě.
Proměnlivost i navracení se a používání repetitivních vzorců jsou
konstantní rysy práce této umělkyně.
Strojopisné práce připomínají konkrétní poezii vizuálním účinkem
opakování, které v sémantickém smyslu upozorňuje, že komunikace
se děje či stagnuje skrz opakované prvky. Fragmenty výpovědí ze
svého životního prostoru, jednotlivá slova a drobné struktury píše
Tompkins často na papíry určené pro tisk novin, které jsou tak velké,
že aby je dostala do psacího stroje, musí je skládat, takže vznikají
křehké reliéfy.
Její navazování na vizuální poezii provází jakási sebevědomá
lhostejnost k opakování formálních postupů starých čtyřicet let.
Autoři vizuální poezie v 60. letech chápali psací stroj jako STROJ –
tedy jako prostředek k odosobnění poetického diskurzu od samého
počátku. Jako u mnoha jiných nástrojů i u produktů psacího stroje
došlo s technickým pokrokem k posunu, kdy psaní na stroji už
chápeme spíše jako ruční práci. Tompkins nedělá umělou poezii,
ale reprodukuje to, co může být strojové, nebo řekněme robotické
v komunikaci – třeba když na stránce papíru nechává jako drobný
a proměnlivý ornament sem tam vyvstávat krátké ujištění „yes you
do“ … „yes you do“ … „yes you do“…
Strojopisy Sue Tompkins tak spíše evokují obrat do minulosti,
pomalost, jistou pracnost, vnímáme jejich haptické kvality, křehkost
a neopakovatelnost. Práce na papíře zároveň úzce souvisejí s jejími
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performancemi, při nichž čte a improvizuje na základě editovaných
souborů svých textů a poznámek. V letech 2005 a 2006 kombinovala
listy papíru se strojopisnými fragmenty v instalacích s malbami,
plátna v expresivním gestu pokrytá barevnou hmotou, která udrží
další slova a třeba i vlepené mince nebo papíry, malé hutné plochy
kontrastovaly s rozměrnými, často různě přeloženými novinovými
papíry, jen sem tam poznamenanými písmem. Ten kontrast je pro
Sue Tompkins typický. Písmena jsou stopami po doteku tvrdého
železa a křehkého papíru, podobně jako souběžně vystavené
kusy látky doplňují zipy nebo zavírací špendlíky – od roku 2011
(výstava v The Modern Institute, Glasgow) se mezi listy strojopisů
nebo samostatně objevují kusy lehkých látek, šifonu a organzy,
s našpendlenými zipy různých barev. Opakující se způsob připevnění
zipu, táhnoucího se vzhůru z pravého dolního rohu a rozepnutého
třeba do jedné třetiny, takže připomíná kresbu ženského klína,
evokuje cosi tělesného, jako by všechny kusy látky byly bytostmi
stejného druhu.
Zavírací špendlík – prostředek provizorní záchrany i známka punku
– na lehounké látce nebo stránce z časopisu funguje jako závaží,
ale symbolizuje i určitou lehkost v jednání a možnost provizorního
spojování věcí a lidí. Závažím i komentářem k dočasnosti všech
spojení jsou ale často i slova na papíře – někdy tak těžká, že se
divíme, že mohla být napsána, přitom tak drobná, ztracená v ploše
papíru, navíc opakovaná, takže se nám nezdají: „I am disconnected to
life! Sign it!“70
Pokus o zařazení můžeme číst v tiskové zprávě k výstavě Its Chiming
in Normaltown: „A collector of phrases, words, and lyrics, she plays
with fragments of language, distorting meaning through stuttering,
repetition, and interruption; text is fused and broken apart, paused,
remixed. Even within this free verse, loose and temporary structures
take hold in a kind of a punk classicism.“71 Jindy se v opakovaně
variujících nesmyslných zvoláních a užívání postupů koláže
a montáže dostává na stopu dada. Punkový klasicismus, a punk
měl k dada přece velmi blízko, je ale asi nejpřesnější zařazení práce
umělkyně, která přes všechnu svobodu velmi přesně cítí rytmus ve
všech jeho projevech, vizuálních i zvukových, a tím se napojuje na
tradici, ovšem tradici velmi starou, starší než tato kultura. A pokud
70
Detail z instalace Bez názvu, 2006, práce na papíře, kartony, malby, různé velikosti,
Beck‘s Futures, ICA London, 2006.
71
Z tiskové zprávy k výstavě Sue Tompkins: Its Chiming in Normaltown, Midway Contemporary Art, Minneapolis 2012.
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bych měla jmenovat nějaké její předchůdkyně, zůstanu-li pro začátek
u žen, musím zmínit Gertrudu Steinovou (i s ohledem na zachovalé
záznamy, na nichž čte své repetitivní portéty), a mluvené nahrávky
Laurie Anderson. Co se týče mnoha dříve existujících nahrávek
používajících repetitivní struktury, práce Sue Tompkins spíše než na
Josepha Beuyse nebo na fluxusové experimenty navazuje na Briona
Gysina měnícího opakováním význam vět, bez patosu, spíše ještě
jako v poťouchlé hře se slovy než v umění.
Některé její texty se rytmickou strukturou blíží lidové písničce:

Opakující se zmínky o čase, systémech nebo o rušení něčích plánů,
případně o mnohých plánech konvenují se vznikáním a hroucením
vizuálních struktur na papíře. Důležitým tématem je křehkost toho
všeho. Ale nejdůležitějším tématem je láska. Recenzent výstavy
v Edinburghu o Sue Tompkins napsal: „The muscle she seems to
use most is her heart.“74 Pomocí tohoto svalu se slabost, křehkost
a chyby obrací v nejsilnější zbraň.

when I was young and I was new
when I was young and I was new
when I was young and I was new
no nobody no nobody
nobody no nobody
nobody no nobody
can give me back the post
nobody no nobody
nobody no nobody
nobody no nobody
can give me back the post72
Jindy Tompkins využívá rytmus existující mimo papír, když píše
„I will slow you down“,73 a pak ocituje pomalý houpavý love song
ze třicátých let, později proslavený woodupovou skupinou The
Flamingos „I Only Have Eyes for You“, jako by se pomalu tekoucí
rytmus písně mohl přenést na papír. To je ostatně důležité pro
všechny strojopisné práce, jejichž repetitivní, ale i všechny ostatní
struktury mají často základ v rytmu a kadenci mluvené řeči. Vztah
mezi psaným a mluveným textem je u Tompkins velmi úzký a jedno
ovlivňuje druhé, strojopisy jako by se snažily zaznamenat mluvenou
řeč i se zádrhely a přeřeknutími, při performancích zase vychází
z psaných textů. Nelze pominout vliv hudby – současného i pár
dekád starého popu i černé hudby 60. a 70. let – písňové texty také
často cituje v textech i performancích.
Obsahově se její texty často vztahují k další blízké osobě,
v posledních pracích lze tušit stopy rozhovorů s malou dcerkou.
72
Přepis úryvku audionahrávky Sue Tompkins: Country grammar, 2004, zdroj: http://ubumexico.centro.org.mx/sound/tompkins_sue/Sue_Tompkins_-_Country_Grammer_.mp3
73
Sue Tompkins: Bez názvu, 2007, text na novinovém papíře, rámováno, 85,1 × 62,1 cm.
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Sue Tompkins, Trough a Deep Greenness, 2013, hedvábí,
zavírací špendlíky, zipy, 53 × 110 cm, z výstavy ‚Skype
Wont Do‘, Diana Stigter, Amsterdam, 18. 5 – 22. 6. 2013,
foto archiv The Modern Institute Glasgow.

74
Zdroj: http://www.scotsman.com/news/art-review-claude-cahun-sue-tompkins-inverleith-house-edinburgh-1-1545719
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Kniha
Této části práce je třeba předeslat, že mi nejde příliš o fenomén
takzvaných autorských knih nebo artists books. Když píšu kniha,
myslím na formát umožňující organizaci a svázání různorodého
materiálu do členitého prostoru, který má začátek a konec, ale
lze se jím pohybovat libovolně, který může propojit text a obrazy
(fotografie) a pro nějž byl vyvinut systém odkazování, takže je možné
procházet jím napříč po autorem vyznačených cestách. Kniha je
uzavřený svět se začátkem a koncem a pevně danou strukturou,
jako úsečka obsahující úsečky další; oproti ní blog, na který zde
také dojde, je formát organizace událostí ve směru volného pádu, se
zdůrazněnou časovostí.
„Představy konce zavedených forem podněcují zpětný pohled na
jejich počátky. Dominantním motivem již není problém, kupříkladu,
smrti tištěné knihy a jejího nahrazení elektronickým hypertextem.
Spíše je nyní tradiční kodex a praktiky jeho psaní, čtení a sdílení
vnímán jako textová forma, jež vlastně nikdy nebyla přísně
lineárním, autonomním a stabilním útvarem,“ píše Tomáš Dvořák.75
Právě takové pojetí knihy probleskuje přístupy vybraných umělců.
Ale jakkoli kniha není přísně lineární, stabilní a autonomní, je
to vždy jakási suma, něco definitivního, vlastní vesmír uzavřený
hřbetem, na kterém se obvykle skví titul, z nějž podle své zkušenosti
odhadujeme hloubku a řád toho neznámého prostoru, ještě než jej
otevřeme.

Sue Tompkins, performovaný kodex
Interpretovat performance Sue Tompkins jako čtení knihy dává
smysl, když si uvědomíme, co performancím nutně předchází.
Podkladem pro performance jsou pečlivě editované soubory
záznamů, které Tompkins shromažďuje delší dobu na jednotlivých
listech. Shromažďování a řazení listů do neměnného pořádku vyústí
v definitivní spojení, takže vznikne svazek používaný pro jednu
performaci. Tento svazek záznamů je také možné považovat za
partituru nebo scénář hry pro jednu ženu, který umělkyně během
performance po jednotlivých listech čte, modifikuje intonací, zpívá,
a mezitím v neustálém pohybu vytváří a naplňuje i klame očekávání
publika tím, jak mění rytmus artikulace textových fragmentů.
Performancím i pracím na papíře je společný důraz na hodnotu
75
Tomáš DVOŘÁK, Sběrné suroviny: texty, obrazy a zvuky nedávné minulosti, Praha:
Filosofia 2009, s. 13.
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rezonance, která vždycky potřebuje prostor – při psaní je pojednáván
umístěním slov do prázdné plochy papíru, při performanci je
vytvářen časováním návratu k textu na pultu, dávkováním pauz.
Jakmile se performerka objeví na scéně, vše se stává součástí jejího
jednání a zároveň narůstá polarita mezi dvěma místy, mezi nimiž
se pohybuje, mezi pultíkem jako místem listování a artikulace
a pak místem někde za pultíkem, kam pozadu odtančí v pauze,
kde poskakuje a usmívá se na publikum, a tímto mezipohybem
relativizuje nebo potvrzuje, co předtím vyřkla.
Prezentovat zde přepisy textů performance je nesmírně ošidné.
Divák totiž nikdy nemůže vidět celek, tak jak jej vidí čtenář textu.
Přepis je jen pokusem ukázat aspoň něco z obsahu:
the walls
the walls of the city are high the walls of the city are steep the walls
of the city are made by me you helped
…
the walls of the city are high the walls of the city are scotched
...
the walls of the city are high the walls are broken all over
the walls of the city are hot still the walls of the city don‘t go the
walls of the city I believe76
Texty se odvíjejí z mnoha různých vrstev, můžeme si představit,
že se Tompkins probírala záznamy různých druhů. Zároveň kolem
sebe slovy a někdy i gesty vytváří a boří prostory jiné, nechává nás
uvěřit v existenci toho, co řekla, a pak to popírá. Pohybuje se v čase
i v prostoru a také po ose svého věku. Pohybuje se napříč významy
od marginálních po osudové a zpátky.
run run run run
running to LL Bedrock today
I am running to the future
no giant
too shy
...
oh it´s a passion
oh you can feel it yeah
76
Přepis části performance Sue Tompkins, More Cola Wars. Diana Stiger Gallery Amsterdam. 3. 3. 2007. 00:21:2007. DVD copyright The Modern Institute / Toby Webster Ltd.
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Sue Tompkins, LL Bedrock, 2012, performance, cca 30 min.,
foto Midway Contemporary Art, Minneapolis.

imagine sea behind me
here sea
we can´t change the color77

God only knows what I´d be without you
God only knows what I´d be without you
God only knows

Někdy se zdá, že slova nebo spojení slov opakuje tak dlouho proto,
že na začátku je použila výhradně kvůli jejich zvuku a teprve během
opakování zpřítomňuje i jejich význam.
Jindy je to zápas s výslovností, jako by správné vyslovení teprve
znamenalo uskutečnění.
„Lidi koktají jen na začátku slova, neříkají koktání-ní-ní-ní,
protože na konci už se nebojí. Tam už je jenom lítost,“ řekla Laurie
Anderson v rozhovoru Pavlu Klusákovi.78 Opakování je krom
zaříkávání i překonávání strachu z vyslovených slov. Nebo opakování
nepříjemných sdělení, opakování příkazů.

Vladimír Papoušek a Petr Bílek píší o badateli Johnu Hillisi
Millerovi, že „předvedl Faulknerův narativní vesmír jako v podstatě
neinterpretovatelný jakýmkoli lineárním způsobem ... Faulknerův
vesmír je přístupný domácímu americkému čtenáři stejně jako
každému jinému čtenáři jiného jazyka či jiné kultury jen jako
specifická forma vlastního ,misreading‘, jako překvapivé setkání
s jistým typem nepřístupnosti, kterou je ne každý ochoten
podstoupit... To, co je v knize reprezentováno, ... je proměnlivou
komplexitou, která je ve své nedostupnosti výzvou k interpretaci
i estetickému hodnocení.“82
Mishearing, které zažívají diváci performancí Tompkins, při nichž se
právě vyslovené nebo odezpívané fragmenty ihned stávají minulostí
a nepolapitelné se ztrácejí – nebo jsou prostě někdy od začátku
nesrozumitelné, jak mi potvrdili i diváci, pro něž je angličtina
rodným jazykem –, by mohlo vést k dojmu, že performance nelze
uchopit jako celek. Jenže – právě jak to popisuje John Hillis Miller
u Williama Faulknera – cítíme, že ačkoli je pro nás text performance
nepolapitelný, jde o určitou komplexitu, jejíž sugestivní existenci
přijímáme navzdory ztížené možnosti porozumění, a která nás
dokonce vtahuje a doznívá v nás podobně jako třeba silný zážitek
z filmu nebo hudební skladby (tedy z něčeho, co automaticky
považujeme za komplexní).
Opačným pohybem mezi knihou a performance je v roce 2013
publikovaná knížečka through and through.83 Text byl napsán v roce
1998 v Glasgow „skrz naskrz“ sestrami Hayley a Sue Tompkins a tvoří
jej dvacet abeced s přiřazeným slovy, vytvořených ve spolupráci,
téměř performativně.84
Je to přímý záznam předříkávání, improvizace, sdílení nápadů,
práce s rytmem a asociacemi. Text doprovázejí černobílé fotografie,
zachycující téměř abstraktní předměty nebo prostá zátiší, a doplňují
atmosféru knihy, která mohla být nadiktována třeba u kuchyňského
stolu (fotografie mísy s jablky) dvěma sestrami sedícími naproti sobě.

let the let the let the let the let the let the let the deadline come79
computer computer computer computer I am not a computer80
we don´t need a guitar man sorry
we don´t need a guitar man sorry
we don´t need a guitar man sorry
hey hey
time kills
we don´t need a guitar man sorry
stop it yea yea
smile smile smile smile81
Často se objevují se citace z písní, performance More Cola Wars
končí s Beach Boys (God only knows, album Pet Sounds, 1966):
God only knows what I´d be without you
God only knows what I´d be without you
God only knows
77
Sue Tompkins: LL Bedrock, performance, 2012, záznam z provedení v Midway
Contemporary Art, Minneapolis, 7. 12. 2012.
78
Zdroj: http://klusak.blog.respekt.ihned.cz/c1-46040580-lidi-koktaji-jen-na-zacatku-slova
79
Sue Tompkins: LL Bedrock, performance, 2012, záznam z provedení v Midway Contemporary Art, Minneapolis, 7. 12. 2012.
80
Sue Tompkins, More Cola Wars, záznam z provedení v Diana Stiger Gallery
Amsterdam. 3. 3. 2007.
81
Sue Tompkins, More Cola Wars. Diana Stiger Gallery Amsterdam. 3. 3. 2007.
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82
Vladimír PAPOUŠEK – Petr A. BÍLEK, Cosmogonia. Alegorické reprezentace „všeho“,
Praha: Filip Tomáš – Akropolis 2011, s. 20.
83
Hayley TOMPKINS – Sue TOMPKINS, through and through, LemonMelon 2013.
84
„We wrote this together in 1998, a long time ago. Sue doing the typing, both of us
thinking and talking out loudly.“ Tamtéž, text na záložce.
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Hayley TOMPKINS – Sue TOMPKINS, through and through,
LemonMelon 2013, foto Kateřina Zochová.

Sue TOMPKINS, Long Hand, LemonMelon, 2011. Formát A3. Foto Kateřina Zochová.

To naproti sobě je důležité, kniha je totiž graficky upravena pro čtení
dvěma osobami, text se střídavě otáčí o 180°, takže si představuji, že
ideální čtení bude téměř kopírovat situaci vzniku, dvě čtenářky nebo
čtenáři si střídavě nahlas předčítají.
Vydalo ji nakladatelství LemonMelon, provozované grafickou
designérkou Marit Münzberg, se kterou Sue Tompkins už předtím
dvakrát spolupracovala. Šlo o autorskou knihu, nebo spíše veliký
sešit Long Hand,85 vydanou v roce 2011, v témže roce Sue Tompkins
přispěla do knihy 100 Things Not Worth Repeating: On Repetition.86
Vysokorychlostní tiskařský systém Risograf, vyvinutý firnou Riso
Kagaku Corporation, jakýsi mezistupeň mezi kopírkou a ofsetovým
tiskem, který umožňuje tisknout do formátu A3 v několika barvách,
určuje ne zcela stejnorodý měkký charakter tisku publikací
LemonMelon a určuje asi i svobodu, s jakou bylo možné vydat veliký
sešit Long Hand, v němž jedna z linkovaných dvoustránek hostí
jediné ručně psané citoslovce: La

85
Sue TOMPKINS, Long Hand, LemonMelon, 2011.
86
Marianne HOLM HANSEN (ed.), 100 Things Not Worth Repeating: On Repetition,
LemonMelon 2011.
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Ján Mančuška – Já, Umělci, Texty
Ve španělštině je jedno slovo.
Místo ‚probudit se‘ říkáte ‚recordase‘,
to znamená zaznamenat sebe sama,
vzpomenout si na sebe sama.87
I když těžištěm této práce nejsou konceptuální práce založené na
textu, nemohu se vyhnout dílu Jána Mančušky, které tu ční jako
balvan a jehož silové pole zasáhlo přirozeně nejen jeho přátele
a spolupracovníky, ale v jejich dílech ovlivňuje další tvůrce i po
dvou letech po Mančuškově skonu. Bylo by v intencích Mančuškova
myšlení o chybění vymodelovat tvar toho balvanu třeba jen
popisováním těchto vlivů a přesahů, bez toho, abychom se zabývali
konkrétními Mančuškovými pracemi, ale tomu by musela být
věnována samostatná práce.
U Mančušky je zajímavé, jak konstrukce kořenů jeho tvorby a to,
že je nacházel v anvantgardě, ovlivnilo jeho uvažování o celém
projektu umění velmi modernistickým způsobem, jako by avantgarda
byla stále možná, jakoby šlo o to, nalézt správnou formuli pro
proklouzávající „dnešek“, která je pokračováním toho nejlepšího
„minulého“ a která logicky povede ke správnému „příštímu“. V letech
2002 až 2006 se Mančuška nejvíce věnoval budování teoretického
kontextu vlastní práce spolu s Vítem Havránkem88 a Zbyňkem
Baladránem. Na začátku tohoto období stojí asi první Mančuškovo
konceptuální gesto, jímž také uzavřel určitou etapu své tvorby.
Je jím trojice katalogů, které vydalo v letech 2002–2004
nakladatelství Divus: Ján Mančuška: Já, Umělci, Texty. Toto
gesto sebeorganizace, které v dalších svých katalozích dovedl
k dokonalosti,89 začalo u příležitosti výstavy Praha 13 v Galerii
Václava Špály v roce 2002 katalogem Ján Mančuška: Já (2002),90
v němž umělec shrnul svou tvorbu z let 1999–2001 a k němuž vyšly
87
Text objevující se v animaci VJ Věry Lukášové pro Koberce záclony, Bez názvu, 8 A.M.
Video-animace z fotografie Michala Kindernaye (Pilsen2Pilsen Project), 1:30 min., 2007, zdroj:
http://intermedia.ffa.vutbr.cz/bez-nazvu-8-a-m
88
Vít HAVRÁNEK – Ján MANČUŠKA, „Revoluce v asynchronním prostoru“, Korpus,
2004, č. 1, s. 22–23. Psáno pro časopis Springerin, 2004, č. 1.
89
Další dva katalogy, Chybění a Against Interpretation, jsou dokladem horečnatého
Mančuškově tempu v několikaletém období, které mu bylo dáno na práci po této jakési přípravné fázi. Ján MANČUŠKA – Vít HAVRÁNEK (ed.), Chybění, Praha: JRP Ringier – tranzit.cz
2006; Hilke WAGNER (ed.), Ján Mančuška, Against Interpretation (výst. kat.), Braunschweig:
Kunstverein Braunschweig 2011.
90
Ján MANČUŠKA, Já, Praha: Divus 2002.

79

Ján MANČUŠKA, Já, Praha: Divus 2002.
Ján MANČUŠKA, Umělci, Praha: Divus 2002.
Ján MANČUŠKA, Texty, Praha: Divus 2004.
Grafická úprava Petr Babák. Foto Kateřina Zochová.

ještě další dva svazky stejného formátu: Umělci (2002)91 a Texty
(2004),92 všechny ve skvělé grafické úpravě Petra Babáka ve třech
pastelově barevných obálkách s hnědou izolepou vylepenými
písmeny M, U a T na přední straně obálky.
„Zajímá mě návrat zpět do čistýho dokonalýho, myšlenkovýho
konceptu. Snažím se všemi prostředky o jakýsi kruhový návrat
zpět tam, odkud to vyšlo. První a nejdůležitější věc je konkrétní
sebezařazení. Promítá se nutně do artefaktu, kterým probíhá
komunikace mezi mnou a divákem,“93 říká Mančuška v rozhovou
manželům Ševčíkovým, a tímto artefaktem jsou pro začátek tyto tři
katalogy.
Do oddílu Umělci Mančuška už zařadil autory, jejichž práci
charakterizovalo používání textů, konceptuální přístup
a performativita: byli to Jesper Alvaer, Milena Dopitová, Jiří
Kovanda, Josef Bolf, který v té době doplňoval malby na igelitech
komiksovými bublinami, Jan Šerých a Tomáš Vaněk, Stano Filko,
Roman Ondák, Boris Ondreička. Mohl by to být katalog výstavy,
jejímž kurátorem by byl Ján Mančuška, nebo osobní album, do nějž si
Mančuška zařadil dokumentaci prací, které ho formovaly. Do svazku
Texty vybral tyto autory: Andy Warhol,94 Eugéne Ionesco, Claude
Lévi-Strauss, Philip K. Dick, G. A. Effinger, Hans Belting, Marcel
Proust, Dave Hickey, Josef Vondrášek, Albert Camus. Už tady se
objevuje téma času, forma rozhovoru a divadelní hry, určité způsoby
práce s jazykem, ke kterým Mančuška později sám dospěje, na
druhou stranu mírně překvapí texty skupiny Jižní pól – připomenou
ovšem, že Mančuška byl také talentovaný hudebník.
Doplnění běžného alba fotografií s díly, jakým katalog obvykle bývá,
o mnohem osobnější svazek věnovaný dílům umělcům, kteří měli
na Mančušku vliv nebo s nimiž se v té době přátelil, a o další svazek
textů, které ho inspirovaly, vidím s odstupem jako gesto, z kterého
se odvíjí linie jeho pozdějších prací, jejichž objektem byla zkušenost
sebe-identifikace, performativita, experimenty s nelineárním
vyprávěním. Mám na mysli například dílo Množství vody, kterou
jsem dokázal udržet v ústech a dosud se nevypařila (2006, sítotisk na
sklenici, voda, performance), performanci Ten druhý (Požádal jsem
svoji ženu, aby mi na těle začernila místa, která si nevidím) 2007,
91
Ján MANČUŠKA, Umělci. Praha: Divus 2002.
92
Ján MANČUŠKA, Texty, Praha: Divus 2004.
93
Jana a Jiří Ševčíkovi s Jánem Mančuškou (rozhovor). In: MANČUŠKA, Já, s. 115.
94
Od A k B a zase zpět (název textu Andyho Warhola, z něhož je citováno) použil později Mančuška jako název pro video, v němž plenéru natáčí odraz videokamery v zrcadle.
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instalaci Velké zrcadlo (2008) a divadelní projekt Hra pozpátku
(2010).
Zároveň jde i o gesto sebevědomé, přikládající těmto osobním
preferencím samozřejmý význam, a v tom nakonec také o gesto
romantické. Přichází mi na mysl jistá charakteristika jiného
významného českého umělce – když Bohumír Mráz napsal o Jiřím
Kolářovi, že „představuje v pražském prostředí krajní polohu českého
romantismu, a to romantismu zapíraného nebo popíraného“.95
„Konceptuální osoby“ je překlad názvu stati Karla Císaře, která
uzavírá Mančuškův poslední katalog Against Interpretation, vydaný
při příležitosti Mančuškovy výstavy v Kunstverein Braunschweig.96
Karel Císař se v ní zaobírá konceptuálním charakterem Mančuškova
díla, přičemž klade důraz na kontinuitu jeho práce v měnících se
médiích textu, instalace, filmu, divadelní hry. Od textové instalace
Hrnek (2003) sleduje v Mančuškově tvorbě témata, jako je
porozumění sobě, vlastní versus cizí nebo druhý, nechronologický
koncept času, minulost, která je zachována, identita rozložená do
několika rolí. Trojice katalogů Já, Texty, Umělci už tato témata
předznamenává, už v nich Mančuška pojednává sám sebe jako
„konceptuální osobu“ a zejména v oddílu texty, který lze chápat jako
antologii, dokonce s předstihem konstruuje primární prameny ke
studiu této osoby.
Vzpomínám si, že když pár měsíců po Mančuškově skonu proběhla
v tranzitdisplayi o Mančuškově díle „kritická seance“,97 bylo také
debatováno o určité nepřípadnosti názvu výstavy i katalogu Against
interpretation (i s ohledem na možnou inspiraci stejnojmennou esejí
Susan Sontagové z r. 1964), který byl interpretován jako jistá marná,
a v kontextu Mančuškova díla ne zcela pochopitelná vzpoura nebo
vzdor proti intepretaci. Možná můžeme ale slovo against chápat
v souladu s principem prostupujícím Mančuškovým dílem (a tak
trochu navzdory slovníku) jako prosté prostorové určení – proti, tak
jako si stoupáme proti zrcadlu, abychom se v něm viděli.

95
Antonín MOKREJŠ – Josef HLAVÁČEK, „Osobitost českého duchovního života 60.
let“, in: Rostislav ŠVÁCHA – Marie PLATOVSKÁ (eds.), Dějiny českého výtvarného umění VI/1,
Praha: Academia 2007, s. 27.
96
Ján Mančuška: „Against interpetation“, 4. 12. 2010 – 20. 2. 2011, Kunstverein Braunschweig e. V.; Karel CÍSAŘ, „Begriffspersonen / Conceptual Personae“, in: WAGNER (ed.), Ján
Mančuška, Against Interpretation (výst. kat.) Braunschweig: Kunstverein Braunschweig 2011.
97
Ján Mančuška: Kritická seance. Večer věnovaný Jánovi Mančuškovi. 19. 10. 2011, tranzitdisplay, v rámci festivalu 4+4 dny v pohybu, diskutující: Karel Císař, Hilke Wagner, Tereza
Stejskalová, Tomáš Pospiszyl, Vít Havránek.
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Zbyněk Baladrán – Vít Havránek, Atlas transformace
Atlas je soubor map nebo názorných vyobrazení. Kniha, kterou
společně vymysleli Zbyněk Baladrán a Vít Havránek,98 je vyobrazení,
zejména map a grafů, propojených s dalšími hesly, plná. Můžeme se
dohadovat, že název inspiroval Mnemosyne Atlas Abyho Warburga,
a můžeme i tuto inspiraci pokládat za příznak transformace.
Atlas transformace je fyzickým dokladem projektu Monument
transformace, který Vít Havránek a Zbyněk Baladrán realizovali
v letech 2006 až 2009. V roce 2009 bylo samozřejmým horizontem
projektu dvacáté výročí sametové revoluce, za tři roky proběhlo
třináct výstavních prezentací vyvíjejícího se Monumentu
transformace na samostatných a skupinových výstavách po celé
Evropě.
„Atlas Transformace je globálním průvodcem po transformačních
procesech. Tento ,slovník‘ tvoří pomocí strukturovaných hesel
a uměleckých grafů nástroj pro uchopení procesů společenských
a politických změn v zemích, které samy přijaly adjektivum
,transformační‘, anebo jsou tímto termínem označovány. Atlas
transformace shrnuje více než 200 základních ,hesel‘ a klíčových
termínů transformace. Vznikl za přispění několika desítek autorů
z celého světa a jsou zde znovu publikovány některé zásadní dobové
texty.“99
V důsledku nejde ani tak o obsahy hesel, neboť jejich různorodost,
způsobená už rozdílností autorských východisek, nám neposkytuje
pevnou půdu pod nohama, zdoláváme spíše jakýsi reliéf neustále se
měnící hloubky, výšky i tvrdosti. Hesla nesplňují jeden z hlavních
rysů encyklopedických projektů, kterým je vzájemná provázanost
obsahů. Už tím, že se některá hesla objevují dvakrát, editoři zřetelně
dávají najevo, že všechny definice považují za provizorní.
Hesla by tedy mohla být kótami na mapě, spíše než o mapu jde
však o panoramatický pohled z určitého místa. Tady stojím, a na
obzoru vidím Kapitalismus, Každodennost, Know-how, Kolektivitu,
Komunismus, Komunistický manifest, Konflikt i Konsenzus,
Konzervativismus, Konzumerismus, Korporace… Zdá se, že
nejpodstatnější je jejich soupis, že jde o jakýsi rituál dotýkání se
problémů vyjmenováním.

98
Zbyněk BALADRÁN – Vít HAVRÁNEK (eds.), Atlas transformace, Praha: tranzit.cz 2009
99
Zdroj: http://www.monumenttotransformation.org/atlas-transformace/vety-o-transformaci.html.
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Jediné osobní jméno mezi hesly je „Slobodan Miloševič“. To je velice
matoucí. Nebude tedy možná na škodu číst jako slovníková hesla
i medailony samotných autorů. I oni mají své místo v panoramatu,
někteří stojí na obzoru, jiní jsou docela blízko jako dobří známí.
Jakmile začnu chápat knihu takto, dává to smysl. Ijla Kabakov, Jan
Keller, Alexander Kiossev, Václav Klaus, Milan Knížák, Stanislav
Komárek, Karel Kosík, Zdeněk Košek, Primož Krašovec, David
Kulhánek, Jiří Kunc.
Když Françoise Susini-Anastopoulos píše o encyklopedických
projektech německých romantiků jako o nostalgických pokusech
o návrat k řádu a totalitě, říká v souvislosti s Novalisovým
encyklopedickým projektem: „... encyklopedický postup ... sa javil
ako jediný schopný nastoliť zmierenie medzi kvantitatívnym
a kvalitatívnym, medzi jednotlivým a všeobecným a umožniť, aby
vlastné Ja malo konečne pocit, že jeho domov je všade.“100
Encyklopedické publikace jsou více než jiné knihy médiem
znehybnění, neboť zatímco si nárokují úplnost, vydávají se vstříc
zastarávání. Toto znehybnění je zároveň ovládnutím, zdomácněním,
ochočením...
Kniha je tak jakýmsi patníkem na místě, na kterém v prvním
desetiletí jednadvacátého století stáli dva středoevropští
intelektuálové a umělci, hledající svůj domov ve světě. Krásná
grafická úprava Adély Svobodové (anglická verze knihy získala
cenu za Nejkrásnější švýcarskou publikaci roku 2010, kterou
udělilo Swiss Federal Office of Culture, Zurich, a německou Zlatou
medaili za nejkrásnější knihu světa roku 2010, již udílí Stiftung
Buchkunst, Leipzig) a impozantní obrazová část atlasu, jež odráží
vášeň Zbyňka Baladrána ke grafům, mapám a mentálním mapám
a jejímž důsledkem je zařazení umělců, kteří tyto způsoby znázornění
používají k artikulaci svých náhledů na chod světa, je podobným
pomníkem určitého osobního, zejména estetického názoru.
Diagramy a mapy umělců (např. Zbyněk Baladrán, Eric Beltrán, Boris
Ondreička, Lia Perjovschi) střídají schémata insitního umělce Zdeňka
Koška a v podobné pozici se ocitají, a překvapivě dobře obstojí,
vizuální básně Josefa Hiršala a Bohumily Grögerové.
I díky nim lze nakonec knihu, jež začíná na předsádce náčrtem své
vlastní anatomie, chápat jako poetické gesto, jako umělecký projekt,
jehož další interpretace bude čím dál více spojovat jeho obsah
s dobou jeho vzniku, jako to dělají autory citovaní archeologové.
100

SUSINI-ANASTOPOULOS, Fragmetárne písanie, s. 211.
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Zbyněk BALADRÁN – Vít HAVRÁNEK (eds.),
Atlas transformace, Praha: tranzit.cz 2009.
Vlevo dole:
Zbyněk BALADRÁN – Vít HAVRÁNEK: September
5th 2020, Prague, Graz – Praha: Steirischer Herbst
Festival GMBH – tranzit.cz, 2012,

foto Kateřina Zochová.

„Jeden z možných přístupů k atlasu je vidět ho jako ,rhizomatickou‘
asambláž. Asambláž je v archeologické terminologii vrstva artefaktů
nalezených ve vzájemném spojení. Je to skupina vracející se společně
do určitého času a místa, aby reprezentovala sumu minulých
aktivit.“101
„Man dies, the book remains – shouldn’t all books be burned together
with the body of the dead author? What kind of world would it be, if
it would be like this?“ ptají se Zbyněk Baladrán a Vít Havránek v jiné
knize, kterou společně udělali a kterou lze chápat jako po mnoha
stránkách inverzní počin k Atlasu transformace. Útlou publikaci
September 5th 2020, Prague102 napsali za den jako katalog skupinové
výstavy „Adaptation“, jež proběhla v rámci festivalu Štýrský podzim
v Grazu v roce 2012 a jejímiž byli kurátory. S úlevou čtu útržkovité
kavárenské záznamy přemítání, jak napsat knihu během dne, jak
vůbec něco napsat, báseň, průvodce, manifest, scénář, nebo jak
udělat knihu a nepsat nic, obsahující řadu nerealizovaných konceptů
knih a postupně častější zmínky o smrti, řekli bychom pomíjivosti,
samozřejmě i nějaké grafy a koláže, ale nakonec dva skvělé, už dříve
napsané texty: Baladránův „Cuvier aneb výklad snů“ a Havránkův
text o dětství, dospívání a prožívání revoluce a porevolučních let,
jenž začíná po zmínce o autobiografii jako o faustovské smlouvě,
v rámci jíž je načrtnuta krajina, v níž se autobiografie, neboli
ospravedlnění něčích životních rozhodnutí, může odehrát.103 Kniha
dokládá, že se kurátoři adaptovali v situaci skupinové výstavy jako
umělci a pro mě působivě doplňuje, co v monumentálním a o tři roky
mladším Atlasu postrádám.

Zbigniew Libera, The Gay, Innocent and Heartless
S formátem knihy v posledním desetiletí pozoruhodně pracoval
polský umělec Zbigniew Libera. Pomocí montáží přetvářel knihu
v prostor pro vlastní utopii, pro kterou je charakteristická svoboda,
anarchie a smysl pro komunitní život.
Používání textu, často v kombinaci s fotografií, prostupuje celým
Liberovým dílem, počínaje vizitkami, které si nechal vytisknout
101
Zbyněk BALADRÁN – Vít HAVRÁNEK, „Úvod. Věty o transformaci“, in: BALADRÁN
– HAVRÁNEK, Atlas transformace, s. 7.
102
Zbyněk BALADRÁN – Vít HAVRÁNEK: September 5th 2020, Prague, Graz – Praha:
Steirischer Herbst Festival GMBH – tranzit.cz, 2012.
103
„A Faustian contract – according to the nature of contract … a landscape is outlined
in which the autobiography (i.e. a justification of one’s own life decisions) comes into being.“
– BALADRÁN – HAVRÁNEK: September 5th 2020, Prague, 20:27 – knížka příznačně postrádá
stránkování, ale obsahuje časové údaje .
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v roce 1982 a skutečně je rozdával při různých příležitostech
(představoval se jimi jako „erotoman“, „epigon“, „flákač“), přes
video Ja Aluś snímající náhrobní nápis v jakési starodávné variaci
na dílo Jenny Holzer až k fotografickým pracím, jako je třeba Sen
Busha (Bushův sen, 2003), série fotomontáží obálek společenských
časopisů, na nichž se objevují ženy z Blízkého východu se zahalenými
hlavami dojatě vítající americké vojáky. Ve hře s tištěnými médii
pokračoval Libera vytvořením pracovní skupiny složené kromě
něj samotného ze dvou novinářů a kunsthistorika. Jejím výstupem
byla práce Mistrzowie (Mistři, 2003), jež sestává z textů doplněných
fotografiemi a graficky upravených tak, jako by vyšly v některém
z vlivných polských periodik. Andrzej Partum, Zofia Kulik, Jan
Świadźinski jsou sice významní polští umělci 70. let, ale za své mistry
je pokládá především Libera a několikastránkové rozhovory ani
kritické eseje o nich publikovány nebyly. Jsou vyfotografováni tak,
aby vzbuzovali autoritu – Libera k tomu ve svém retrospektivním
katalogu104 poznamenává, že to byl hlavní cíl této práce. Ukázat
někoho, kdo by měl být autoritou.
Další montáží textu a fotografií je Co robi łączniczka (Co dělá
spojovatelka, 2006), reprint fiktivní knihy ze šedesátých let, montáž
textu Dareka Fokse o varšavském povstání a Liberova obrazového
doprovodu, napodobujícího výzdobu vojenské skříňky, sbírky
fotografií žen a dívek, které by mohly být onou spojovatelkou.
Kniha The Gay, Innocent and Heartless105 zahrnuje fotografie
partyzánů v Jizerských horách spolu s fotografiemi textů W. S.
Burroughse, J. M. Barrieho a Che Guevary a fiktivním článkem
z National Geographic, v němž se Zbigniew Libera jmenuje
„fotograf a kreslič map partyzánské skupiny“. Texty jsou v knize
reprodukovány na fotografiích knih a časopisů, fotografiích monitoru
počítače i rukou psaného deníku. Tato pestrost přístupů rozšiřuje
vnitřní prostor knihy o pracovní postupy různých autorů.
Název The Gay, Innocent and Heartless106 je citátem z knížky o Peteru
104
Dorota MONKIEWICZ (ed.), Zbigniew Libera. Works from 1982–2003, Zachęta Narodowa Galeria Stzuki, Varšava 2006, s. 188.
105
Zbigniew LIBERA, The Gay, Innocent and Heartless, Varšava: Fundacia profile 2008.
106
„Why can‘t you fly now, mother?“
„Because I am grown up, dearest. When people grow up they forget the way.“
„Why do they forget the way?“
„Because they are no longer gay and innocent and heartless. It is only the gay and
innocent and heartless who can fly.“
J. M. Berrie, The Adventures of Peter Pan (1911)
Zdroj: http://www.literature.org/authors/barrie-james-matthew/the-adventures-of-peter-pan/
chapter-17.html.
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Na této a předcházející dvoustraně Zbigniew LIBERA, The Gay, Innocent and
Heartless, Varšava: Fundacia profile 2008. Foto Kateřina Zochová.

Panovi, chlapci, který nechtěl dospět, jméno země Neverland, ve
které zažíval se skupinou chlapců ztracených v Kensingtonském
parku svá dobrodružství, se objevuje na mapě v knize. Nejde o mapu
nějakého skutečného území, ale o mapu chlapecké mysli, jak o ní píše
v Peteru Panovi J. M. Berrie – na níž se ovšem objevují i místa jako
Kropotkino, pojmenované podle revolucionáře a anarchisty.
Odkaz předlohy podrývá lehce homoerotický náboj fotografií i občas
vykukující květináč pod kaktusem připomínající, že i krajina na
fotografiích je v podstatě montáží.
Liberův přístup k médiu knihy předznamenal jeho další tvůrčí etapu,
v níž se, po absolvování mistrovského režisérského kurzu u Andrzeje
Wajdy, pustil do natáčení celovečerního filmu. Fotografie partyzánů,
které v knize The Gay, Innocent and Heartless představovali
Liberovi přátelé, často umělci nebo jeho sousedé z komunity ve
Wolimierzi, v podstatě už mohly být scénami z filmového natáčení.
Kniha v Liberově pojetí je tedy také otiskem spolupráce, což je pro
Liberovu tvorbu důležité a s čímž souvisí i jeho působení jako člena
punkové skupiny, provozovatele dvou klubů a pedagoga. Tohle
„undergroundové“ propojení osobního a profesního dává fotografiím
zvláštní působivost, již lze očekávat i od budoucího Liberova filmu
Walser, jenž se teď natáčí v Slovinsku a který pojednává o světě, na
němž se přestaly rodit děti.
„One of the most relevant ideas of KwieKulik e.g. in the 1970s was the
concept of ,parasitic art‘, that is you construct a new work out of bits
and pieces of other artist’s works,“107 napsal Libera k metodě práce
na cyklu Mistři. Uplatnil ji i v knize The Gay, Innocent and Heartless
a jistě lze jako inspiraci jmenovat také střihovou techniku108 W.
S. Burroughse. Konstruování příběhu otevřeně manipulativním
zacházením se zdroji je dalším přístupem k textu a k formátu knihy.

107
MONKIEWICZ (ed.), Zbigniew Libera. Works from 1982–2003, s. 187.
108
„Na druhé posteli ležely dlouhé nůžky, výstřižky z novinové společenské rubriky, fotografie a sešit, do kterého to vše nalepoval zrovna, když reportér dorazil. Před několika měsíci
si založil v Tangeru takové sešity tři. Obsahovaly materiály psané na stroji, fotografie a tištěné
články poskládané jako koláž ve francouzských účetních knihách. Jedna byla věnována Gibraltaru a zbylé dvě obecným problémům.“ William S. BURROUGHS, Miluju postavy z podsvětí,
Olomouc: Votobia 1996, s.9–10.
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Marek Meduna, medunameduna.blogspot.com
„Předstírat znamená se poznávat,“ napsal Alváro de Campos.109
Kdyby začátkem 20. století existoval internet, Kniha neklidu by
možná byla blogem. Neexistoval, takže Fernando Pessoa házel své
útržky do truhly.
Blog je místem odhazování, je to průvan informací, kdežto kniha
je závětří, sbírání, vzpoura (marná) proti času. Blog povzbuzuje
k hromadění, každý marginální pohled nebo text stojí za to vystavit,
protože je prostě nový a nahradí to, čemu jsme tu čelili beztak příliš
dlouho a co už chceme zase posunout dolů, do minulosti, přidáním
dalšího obrazu nebo textu. Blog je přístupný každému, kdo má
internet, je to velmi veřejné místo, a zároveň velmi osobní, je to
místo pro konstrukci i dekonstrukci identity.
O kategorii odpadu v rámci kulturních studií i ve vztahu ke
konstrukci společenské reality píše působivě Tomáš Dvořák
v předmluvě ke své knize Sběrné suroviny. Zmiňuje román Michela
Tourniera Meteory a o jeho hrdinovi říká:
„Estetika Alexandra Surina, vyparáděného frajera sajrajtu, který se po
svém hájemství prochází ve výstřední, na míru šité garderobě a svou
špičatou hůl používá už k docela jiným úlovkům, spočívá v procesu
hromadění a kondenzace předmětů druhého řádu, v nestabilní
a pomíjivé mase, jež dokáže vypovídat pouze díky své mohutnosti.
Pokud jej nějaký jednotlivý předmět vůbec zajímá, pak nikoli originál,
nýbrž jeho imitace, či ještě lépe imitace imitací a jejich nekonečné
série. Pokud ještě vůbec něco sbírá, pak nikoli jedinečné předměty,
nýbrž skládky jako takové.“110
Hromadění, imitace, imitace imitací a serialita charakterizuje blog
Marka Meduny, jenž při jeho naplňování osciluje mezi autobiografií
a jejím odpadem. Po instalacích krátkých textů v galeriích je
blog pro Medunu možná ideální formou, která integruje jeho
fragmentární texty, obrazový materiál zahrnující grafické úpravy
tiskovin, koláže, dokumentaci výstav a zároveň třeba i jeho autorské
zprávy k výstavám vlastním i k těm, na nichž se podílí jako kurátor,
iniciátor… Objevují se plakáty filmu The War of The Worlds
předělané na The War of The Words; dvakrát seznamy umělců,
kteří se jmenují Meduna, a pak je tu skvělý Rozhovor s Michalem
Pěchoučkem vedený Markem Medunou a Radimem Kořínkem (post
č. 8512), poznamenaný archivářskou angažovaností skupiny Rafani,
109
110

Fernando PESSOA, Kniha neklidu – druhá, Praha: Český spisovatel 1995, s. 153.
Tomáš DVOŘÁK, Sběrné suroviny: texty, obrazy a zvuky nedávné minulosti, s. 19.
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jejímiž jsou oba členy. Devatenáct Angel Merkelových, kvalitní
sbírku jejích předvolebních karikatur, střídá jeden Miroslav Kalousek
v bílém motýlku.
Meduna je nejliterárnějším z textových umělců. Jeho psaní je blízko
psaní Ladislava Šerého nebo Patrika Ouředníka, kteří suverénní
nelineární klipové prózy publikovali. Ouředníka, ve Francii žijící
českou literární hvězdu, ostatně i cituje na svém blogu,111 čímž
objasňuje název své poslední výstavy Mezi zloději psů (28. 9. – 14.
11. 2013 Fait Gallery, Brno). Jinde parafrázuje Witolda Gombrowicze,
dalšího mistra ironie a časových smyček, kritického ke své původní
vlasti. Možná to není ani parafráze, ale mohli bychom to nazvat
rovnou vychylováním, jak jej popsal Guy Debord ve Společnosti
spektáklu112 – Meduna neužívá uvozovky a suverénně splývá
s původním autorským subjektem.
Odkazy k literatuře a svébytná literárnost prostupuje Medunovu
malířskou a kreslířskou tvorbu, na poslední výstavě jsou to třeba
působivé videoanimace košatých názvů obrazů a kreseb, které na
sebe berou podobu jakýchsi osvobozených popisků. Ostatně když
měli Rafani pojmenovat formu, ve které natočili svůj první film,113
nazvali jej filmovým traktátem – autorem rozsáhlých textových
pasáží filmu byl samozřejmě Marek Meduna.
Mezi texty jsou ovšem důležité a vlastně i převládají obrazy. Tvary,
které se nevejdou na obrazovku, takže si je prohlížíme, jen jak
projíždějí, zúročují onu přirozenou svitkovitost blogu. Umělecká
skupina Rafani po fázi bohatého dokumentování a interpretace
své činnosti včetně doprovodných a proklamativních textů
experimentovala s vynecháním textů vůbec a s nesrozumitelností.
Na to musím myslet, když mi před očima projíždějí nejnovější
šedočerné počítačové grafiky nebo pastelkami vyvedené abstraktní
geometrické kresby nebo silueta andělsko-ďábelského stvoření
(post č. 8507). Nesrozumitelnost, vytržení z kontextu, nemožnost

pojmenovat zobrazené, je proklamativní. Tvary, drobné formáty,
osvobozené kusy digitální grafiky demonstrují, s jakou přesností
si Meduna médium blogu podmanil. Příspěvky na blogu ubíhají
podobně jako praporky třepotající se na lanech cirkusu nebo pouťové
události, estetika střapců a okrajů je pro Medunovo vyjadřování
příznačná, podobně jako se pro něj poslední dobou stal relevantním
formátem balicí papír, jehož složité ornamentální vzory, které by se
mohly zdánlivě rozbíhat do nekonečna, prokládané ploškami textů,
pečlivě píše, kreslí a vybarvuje. Chápání blogu jako nekonečného
svitku paradoxně kontrastuje s pocitem, který mám nejen u tohoto
blogu, ale i u dalších blogů a webových stránek, a sice že jde o místa,
která jsou se svým potenciálem zpřítomnit se všude, kde je internet,
a být založena bez složité nakladatelské mašinerie zdánlivě mnohem
stabilnější než křehké knihy z papíru.
Je zřejmé, že blog je pro Medunu jakýmsi substitučním formátem –
je to formát pro publicistiku, propagandu i její podrývání, je to skicák
i portfolio. Je to místo pro zanechávání i matení stop.
Marek Meduna se často chová, jako by už bylo dávno pozdě. To,
co je matoucí pro publikum umělce, třeba proto, že to znemožňuje
vytvořit nějaký instantní výklad jeho díla, který by se stal podložím
pro umělecký úspěch, ať si ho představujeme jakkoli, tak přesně to je
velmi dobrá vlastnost pro spisovatele, pokud se jím Meduna jednou
rozhodne stát.

111
„Nejasně cítíme, že i v patosu se skrývá pravda, pro nás trochu unikavá, leč o to
dráždivější. Kdesi hodně vespod české duše tušíme, že Cyranova velkohubost představuje možnou odpověď malohubosti jistého zloděje psů, za nějž, marná sláva, jest nám dáno nésti ne-li
osobní, tedy aspoň rodinnou odpovědnost. Cyranův chochol se tak stává virtuálním chocholem
českého národa, o němž sníme v předvečer kompromisů.“ Patrik OUŘEDNÍK, „Co nemá trhliny,
skvrny“, in: Patrik OUŘEDNÍK, Svobodný prostor jazyka, Praha, Torst 2013, s. 242.
112
„Vychylování je opak citátu, tj. teoretické autority, jež je vždy falzifikována již jen
proto, že se stala citátem; je to fragment vytržený z kontextu, ze svého pohybu a nakonec i ze
své doby jakožto globálního rámce, a je odloučen od oné specifické volby, již představoval uvnitř
tohoto rámce, ať již přesně rozpoznaného či chybného. Vychylování je tekutá řeč anti-ideologie.
Objevuje se v komunikaci, která si uvědomuje, že nemůže usilovat o to, aby v sobě samé disponovala jakoukoli definitivní zárukou. Jde o řeč, jež se co nejdůsledněji snaží, aby ji nemohl potvrdit
žádný starý a nadkritický odkaz...“ Guy DEBORD, Společnost spektáklu. Praha: :intu: 2007, s. 111.
113
RAFANI, 31 konců/31 začátků, 2011.
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Závěr
Myslím, že se mi podařilo prokázat, že naznačené kategorie, emblém,
opakování a kniha, jsou funkční, a to zvláště pro díla založená na
organizaci textových fragmentů.
Věty Participu č. 39 Tomáše Vaňka je v modu emblému možné
pochopit jako obrazy a do struktury tohoto emblému zahrnout
i úlohu čtenářské interpretace. U prací Jana Nálevky je aplikace
emblému nejvíce nasnadě, díky jejich trojdílné podobě. U práce
Rashida Johnsona Our People, Kind of, dovolí emblematický přístup
konfrontovat materialitu díla s texty na hřbetech knih, a i když
už u něj nenacházím onu jasnou strukturu, lze některá jeho díla,
stejně jako Nálevkova, chápat také jako osobní emblémy nebo
impresy. Coritu Kent jsem pro sebe objevila prostřednictvím knihy
Julie Asault nalezené v pařížském knihkupectví, v bezprostředním
kontaktu s jejím dílem mi brání časová i prostorová vzdálenost. Její
zařazení do kategorie emblematických děl je pro mě však důležité
kvůli tomu, jak pracuje s apropriací cizích textů. Způsob reprodukce
jejího díla, totiž fotografie knihy, přesně odráží situaci, v jaké se s
touto umělkyní setkávám.
Zařazení Sue Tompkins, Filipa Cenka a Jiřího Valocha pod kapitolu
Opakování mi umožnilo přiblížit se k jejich dílům z nezvyklého
úhlu – což platí zejména u Filipa Cenka a Jiřího Valocha. V případě
naposledy jmenovaného mi vztažení opakování i na opakující se
struktury jednání v čase dovolilo definovat rysy jeho působení
v mnoha prostupujících se rolích. Filip Cenek považuje samo
opakování, v rozporu s obvyklým pojetím originality a vývoje
v rámci díla jednoho autora, za důležitou hodnotu a tento fakt
pozoruhodně souzní s technickou stránkou jeho projekcí a zároveň
je základem zvláštní literární kvality Cenkových děl. Navázání
spolupráce se Sue Tompkins mi mimo jiné otevřelo také pohled na
specifickou skotskou uměleckou scénu. Doufám, že i tento kontakt
bude opakovaný.
Uvedené knižní počiny umělců tento formát nějakým způsobem
posouvají a komentují nebo rozšiřují jeho možnosti. Kniha pro ně je
specifickým prostorem pro řešení individuální problematiky. To platí
také pro blog Marka Meduny, který jsem zařadila i kvůli své fascinaci
formátem svitku. Zmínění autoři unikají nebezpečí některých
„autorských“ knižních počinů, kdy se kniha stává spíše sběratelským
fetišem, než nosičem informací.
Jak jsem uvedla dříve, formát knihy je pro mě především určitým
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prostředkem organizace. Sama jsem jej použila, abych mohla spojit
osoby, texty a fotografie. Pokusila jsem se postavit tuto práci v její
výsledné podobě jako určitý „malý svět“ a při tomto přemýšlení
jsem do ní zahrnula několik umělců, kteří většinou na větší ploše,
lépe, velkoryseji provedli něco podobného. Pokud vlivem rozdílného
rozsahu jednotlivých podkapitol vznikla v rámci skupiny vybraných
umělců určitá hierarchie, je samozřejmě naprosto subjektivní. Tato
hierarchie by se dala interpretovat jako panoramatický pohled, jak
o něm píši v textu o Atlasu transformace – někdo stojí blíže, a záběr
textu je tedy možná větší, a někdo dále. V některých případech pro
mě bylo důležité zařadit sem dokumentace děl alespoň jako doplnění
celkové kompozice o další typy jedinečné tvůrčí energie.

Fragmentární psaní a jeho dokumentace
Text v této knížce odráží dobu, kdy jsem se různými způsoby
setkávala s pracemi zmíněných umělců. Tento odraz je fragmentární.
Způsob, jakým píšu „volné“ texty, v nichž zpracovávám svá
osobní témata, se promítl i do způsobu psaní této práce. Zařazení
fragmentů odborné literatury i poezie, kterými jsem často lehounce
popostrkována (slovy Filipa Cenka) k přemýšlení o osobnostech
umělců a jejich dílech, doplňuje text o další osobnosti, které se sem
dostaly prostřednictvím citací.
Psaní o těchto tématech je spíše než vědeckou prací pokusem
o zprostředkování intenzity mých vlastních fascinací. Nemohu
hodnotit, nakolik se mi toto zprostředkování podařilo, mohu ale
doložit, jak kontakt s díly zmíněných umělkyň a umělců a promýšlení
zmíněných témat ovlivnily mou vlastní tvorbu během doktorského
studia.
Téma emblému jsem vnesla již na workshop se studenty FaVU
v Banja Luka, který proběhl pod názvem Atelier Banja Luka pod
vedením Jespera Alvaera a Jiřího Ptáčka v září roku 2010. Pokusili
jsme se tento formát aktualizovat jako spojení textů a krátkých
nenarativních videí. Výsledkem tohoto uvažování je má práce
Gravitace (2010), skládající se z audionahrávky a videa instalovaného
na pozadí textového dokumentu s jednou větou komentáře. Obsah
instalace je pokusem o transpozici události rodinné historie, kterou
sděluje audionahrávka. Videozáznam natočený z okna čínské
restaurace je okomentován větou, která posunuje jeho význam.
Emblematickou strukturou byla ovlivněna i práce Šest mečů (2010),
skládající se z obrazu (dočasná koláž ze smirkového papíru) a citátu
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Rádio sůl, 2010, devět barevných digitálních
fotografií textu na monitoru počítače,
poprvé vystaveno na stejnojmenné výstavě
v Café Steiner, Brno, kurátor Jiří Ptáček.
Směr čtení je zleva doprava.
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Videoinstalace z výstavy Gravitace, (2010, Galerie Ve
sklepě, Praha, kurátor Kryštof Vancl): video 3:09 běžící
na podkladu textového dokumentu
s větou: „A to co je na tomto světě gravitace, to je
na onom světě láska.“ Opodál zněl ve sluchátkách ve
smyčce zvukový záznam věty: „Špatný příklad využití
gravitace – oběšená prababička.”

Bez názvu, 2010,
video, 1:17.

Everything Is Everything, 2011, Galerie Minikino, Ostrava, kurátor Vladimír
Holec, paspartované fotografie a ručně tištěný manifest v galerijních rámech.
Pohled do výstavy a detaily manifestu.

Jiří Valoch & Lenka Vítková, Škála, 2013, Fotograf Festival,
Ateliér Josefa Sudka, kurátorka Katarína Uhlířová, foto Dita Havránková.

starého přísloví, k této práci jsem navíc napsala krátký komentář.
Rádio sůl (2010) je devět fotografií textu odvíjejícího se v počítači.
Myslím, že způsob reprodukce textu byl ovlivněn pracemi Zbigniewa
Libery, jehož retrospektivní výstavu jsem navštívila na sklonku roku
2009. Při fotografování a posunování textu jsem využívala opakování
jako metafory cesty, na níž je možné se zastavovat i vracet.
Fotografie zároveň tematizují samo prostředí textového dokumentu
jako odvíjejícího se svitku, čili textového formátu typického pro
hebrejské písemnictví. Text sám je koláží z mých zápisků z cesty po
Izraeli. Popisy modlících se lidí střídají deníkové záznamy a několik
úryvků volně přeložených ze životopisu rabiho Nachmana.
Z představy textového dokumentu jako svitku vychází také video Bez
názvu (2010), roadmovie zachycující jízdu kursorem po prázdných
stránkách za zvuku písně Slow skupiny Bird Pen. Jde zároveň
o metaforu (ne)možnosti psát. Opakování textů natištěných na
otáčejícím se válci v metafoře pohybu pořád dokola se objevilo na
společné výstavě s Terezou Velíkovou Poznámky k chůzi (Galerie
Jelení, 2011).
Grafická úprava ručně tištěného textového plakátu z výstavy
Everything Is E 0verything (2011) je založena na kontrastu údernosti
fragmentárního manifestu fiktivní autistické internacionály a velké,
téměř prázdné plochy papíru, na jehož krajích je vysázen. Manifest,
propojující zlomky různých vyprávění, mizející na okrajích papíru,
obklopovaly na výstavě drobné fotografie zasazené ve velikých
paspartách. Pohled do těchto malých okének sugeroval pohled jinam,
tam, kam je těžké patřit, jak o tom mluví text manifestu. Název jsem
si půjčila z písně Lauryn Hill.
Moje poslední textová práce je tisk na zelenkavém plastu na společné
výstavě s Jiřím Valochem nazvané Škála, jež proběhla v rámci
Festivalu Fotograf v Ateliéru Josefa Sudka 16. 10. – 15. 11. 2013. Jiří
Valoch svým textem „mezi černou a bílou“ komentoval prostředí
ateliéru prostoupené médiem fotografie. Můj fragmentární text
reagoval na Valochův text širším rozevřením motivu černobílého
vidění a duality černé a bílé. Zdá se mi, že jsme se opět jaksi přiblížili
k emblému.
Bez dokumentace zmíněných prací by tato knížka nebyla úplná.
Domnívám se však, že pojednávaný „materiál“ bude v mé tvorbě ještě
nějakou dobu doznívat.
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Poznámka:
Citace anglických textů jsou ponechány v originále, pokud jsem
neměla k dispozici český překlad. Pokud text vyšel v češtině, používám
jeden z českých překladů.
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