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ART HAS NO HISTORY 

„Umění nemá historii!“ Toto zvolání se v rámci současné  
umělecké situace, která se na vědomé i nevědomé rovině  
neustále osvěžuje výtažky ze své vlastní historie, jistě může 
zdát poněkud absurdní. Nicméně, není právě ona spirála  
plná opouštění i návratů předchozího jakýmsi základem 
toho, co se nazývá „současné“? Toho co nahrazuje pocit 
kontinuálního vnímání proudu historie ahistorickou pozicí 
„jen teď a tady“?
Zajímavým momentem současného dění, jenž odhaluje toto 
posunuté vnímání vlastně již jednou jinak „poznaného“  
je komplikovaná situace, v níž se nachází široký rejstřík,  
tvořící slovník dnes oblíbených výtvarných forem. Tato  
výstava se s vědomím výše zmíněného zaměřuje na to, jak 
se tato tendence projevuje v posledních letech v okruhu 
umělců, kteří prošli „konceptuální lekcí“, jež se stala nedílnou  
součástí jejich pracovního procesu, avšak nyní většinou pra-
cují s výtvarným materiálem a mnoha formami, které  
se vážou na výtvarnou tradici.
Poněkud zjednodušeně řečeno, lze za moment definující na 
výstavě prezentovanou tvorbu považovat napětí mezi kla-
sickým konceptuálním přístupem a užitím výtvarnosti ve 
smyslu klasického estetického produktu. S tímto přístupem 
je spojena „intelektuálně„ uchopená myšlenková struktura, 
do níž autor dílo zapojuje. 

Ta má často blíže „učenému“ umění pozdně renezančních 
manýristů, než jako myšlenkovému formalismu chápanému 
pozdnímu konceptualismu. 
Odlišný úhel pohledu na tuto problematiku může ale poskyt- 
nout i někdo, kdo svoji představu o umění získal jakožto 
uzavřený a komplexní systém postupného vývoje forem.  
Totiž historik umění. Ten je v onom aktuálním, pro něj  
anachronickém „současnu“, postaven před nepřeberný shluk 
strategií a forem, které mu leccos připomínají z jeho „uzavře-
né“ historie, nicméně levitují v pro něj velice nepřehledném 
kontextuálním meziprostoru. 
Náš historik umění se ale na výstavě alespoň pokusí tuto 
„ne-historii“, s níž se jakožto historik snaží vyrovnat, uvést 
do rámce který mu poskytuje obsáhlý korpus na toto téma 
zaměřeného teoretického myšlení. Tento první návštěvník 
výstavy předběhl všechny účastníky vernisáže a zanechal jim 
alespoň stopy své interpretace, složené z úryvků onoho  
korpusu, zanechaných na stěnách galerie.





„Art, of course, has a lot of history, in fact it has recently been drowning in it.“
John Roberts 

„Je zjevné, že vytváření uměleckých děl obsahuje mnoho prvků krutosti a vraždy. 
Neboť každá přesná forma je zavražděním jiných verzí..“ 
Carl Einstein

„Řád v umění je jako logika ve vědě: je to neodmyslitelný, leč nedostatečný požadavek k tomu, 
aby dílu dodal punc velikosti.“
Meyer Shapiro

„Historie umění je zápasem všech zkušeností.“ 
Carl Einstein



—
Filmaři (B.B.S.); kresba na papíře; 2010
Ručník (na palubě J.B.A.); kresba na papíře;  
2010 Ruka (po G.A.); 
 kresba na papíře; 2010



Tři na výstavě prezentované kresby Jana Brože se na první  
pohled zdají typickými „čistě výtvarnými“ produkty, blízký-
mi snaze mnohých současných umělců vyvázat se z předcho 
zího „konceptuálního“ zatížení. 
Umělcův zjevný důraz na samotný kresebný proces, viditel-
ný na rozsáhlých prokreslených plochách kreseb, se toho 
zdá zjevným důkazem. Diváka alespoň trochu znalého  
vizuální kultury či novodobého umění však mohou některé 
souvislosti poněkud zarazit jistými analogiemi či zvláštním, 
jakoby nesourodým výběrem použitých motivů. 
I přes ony zjevné „výtvarné“ hodnoty tedy za kresbami mů-
žeme odhalovat poměrně složité kódování, vztahující se 
tvorbě některých pozoruhodných osobností umění před-
chozích desetiletí či k inspiraci specifickým výtvarným  
dílem. 
Někdy se jedná o přenesení zdánlivě irrelevantního detailu, 
souvisejícího s autorovou zálibou v analýze ornamentál- 
ních struktur, jindy o jakýsi negativ k momentu tělesnosti  
tvůrce se vztahujícího zásadního uměleckého díla a do  
třetice může jít o využití výrazného momentu, zastupujícího 
jistou narativní situaci. 
Jan Brož si ve svých kresbách neustále uvědomuje onu 
zvláštní dvojznačnost, spočívající mezi slastí kresebného 
procesu a (irrelevancí jím zpracovávaného obsahu.

V. Č.  

JAN BROŽ
nar. 1988



—
Feel the Jump; performance, video; 2011



Známé dílo Vstup do prázdna francouzského umělce 
Yvese Kleina, spočívající ve skoku umělce z výše  
prvního patra do volného prostoru ulice, je pokládáno  
za symbolické radikální gesto, otevírající pro umění  
nový prostor. Karíma Al-Mukhtarová na něj vědomě 
navázala ve své performanci „Feel the Jump“. Její akce 
nicméně končí tam kde začíná – v okamžiku, kdy se 
její tělo dostane do úhlu po němž by měl následovat 
volný pád, se její pohyb zastaví a umělkyně se v lehké 
diagonále vší silou snaží udržet za pomoci viditelných 
pomůcek v dané poloze. 
Tento moment „zmražení“ pohybu je spolu s faktem, 
že akce je realizována na soklu v galerijním prostoru, 
základním okamžikem díla. Neustálý pocit tahu gravi-
tace, kterému se umělkyně vzpírá a estetizovaná forma 
jejího provedení, dobře poukazuje na onen podstatný  
moment, kdy se z tvůrčího procesu stává konvenciona-
lizovaná forma, což je jev který nerozlučně provází  
i celkovou situaci současného umění.

V. Č.

KARÍMA AL-MUKHTAROVÁ
nar. 1989



—
Bez názvu, z cyklu podle Mistra Vyšebrodského oltáře;  
malba na plátně; 2011 - 5 obrazů



Malbě starými malířskými válečky, používanými k výzdobě  
interiérů, se Rathouský věnuje již několik let. Válečkové 
vzory, kterých Rathouský střídá několik desítek, jsou samy 
o sobě nečekaně výtvarně účinné. Prosté motivy, od opako-
vání jednoduchých rostlinných ornamentů až po kubistické  
či surrealistické formy, přenesením z interiérových dekorací  
na plátno nabývají estetické samostatnosti a svébytných 
významů. 
Od začátku roku 2010 Rathouský začal využívat válečkové  
motivy v abstraktních malbách krabic, v nichž jednoduchost  
námětu a malířského provedení kontrastuje se skrytými 
obsahy a myšlenkovými strukturami. Velmi brzy si povšiml 
podobnosti válečkových vzorů na barevných pozadích  
s gotickými brokáty a vzory zlatých puncování deskových 
obrazů, a sérii nazval Obalová gotika. 
V následném studiu gotických deskových obrazů nalezl  
velkou inspiraci zejména v jednom z nejvýznamnějších  
malířských děl českého středověku, tzv. Vyšebrodském  
oltáři. Studium gotických obrazů, zejména těch zobrazujících  
utrpení Ježíše Krista a mučedníků, Rathouského dovedlo  
k zájmu o zobrazení krve. 

Skvrny, stříkance, potůčky či kapky vyjímá z jejich obrazové- 
ho kontextu a dále s nimi pracuje na čistém prostoru plátna. 
Vznikají tak nové struktury, posouvající historický odkaz na 
nové cesty.

Kateřina Štroblová

LUDĚK RATHOUSKÝ
nar. 1975



—
Sklad dveří a oken; papír, tisk; 2004

—
1m2et4r; instalace; 2011
Model diagonály v éře bahna; 
instalace; 2011



MAREK MEDUNA
nar. 1973

Volil jsem z palety čisté mechaniky: vkládání, násobení, 
změna měřítka, opakování, sestavování. Skrývá-li se za tím 
určitá estetika, pak v této větě nechybí otazník. V opačném 
případě jsem na nesprávném místě.
—
Není formalismus projevem myšlení, oblekem smyslu umě-
ní, jež je definován vkusem svého krejčího? Nicméně  
i prostý krejčí musí volit vně své dílny a den co den vhazuje 
lístky do urny a volí z nabízejících se takzvaných možností. 
Co jsem však řekl o samotném smyslu? Nic. Však z náznaků 
je možné usuzovat... Domněnka, nic víc. 
—
Nejistý jsem na každý pád, rozklížený ve formě i obsahu, 
propadající se do bažiny sebejistoty, vypravěčův hlas začal 
odpočítávat, aniž by to ovšem dodalo 
jakoukoliv jistotu.
—
Maluji obrazy. Jsem malíř. Malířství je spojeno s minulostí. 
Někteří říkají: zatíženo. Vyjadřují se raději jinak. Třeba píší 
texty. Ty jsou lehké jako současnost.

M. M.



—
1,2,3, z cyklu Hledání ztraceného času; ocel; 2011 - tři objekty 



MATYÁŠ CHOCHOLA
nar. 1986

I přes mé narůstající teoretické strategie posledních 
let jsem poslední rok shledával, že nacházím čím dál 
víc zalíbení v primitivních věcech a že mi čím dál větší 
potěšení činí obstarávání hmotných potřeb mé duše. 
Ač jsem mlád, má duše je prastará, mořský vánek mě 
žene z říše nemrtvých do říše mrtvých a zase zpět, 
a nedopřává mi nikde klidu. Vnitřní a vnější vesmír 
existuje a nevylučuje se s tím, že jsem si to vymys-
lel. Umění shledávám čím dál tím více vyprázdněným 
a mrtvým oborem, o co víc samo sebe dokonale  
zrelativizovalo a popřelo v posledních padesáti letech. 
Vidím pouze naplňování prázdných a odumřelých  
kategorií, odvozených od včerejšího významu, který  
mezi tím byl sám sebou popřen. Přesto že v druhu 
umění, které samo sebe dávno popřelo, není třeba  
pokračovat, nebo souložit s jeho mrtvolou, vidím 
nové cesty tam, kde skutečné umění může být nyní. 
Není potřeba vytvářet nová dogmata a to staré  
ostentativně bortit, ale potvrdit jeho fosilní charakter  
živou tkání, vyvstávající z nás a místa, v kterém jsme 
sami sebe v této situaci shledali. Společenská poptávka  
po umění je téměř nulová, ale přitom převážná většina  
třetího sektoru zůstává zanedbána a deficit nebo  
společenská nadrženost způsobená jeho zakrnělostí  
po stránce sociálně-metafyzické práce, vytváří citel-

nou nerovnováhu a napětí mezi zbytkovou orientací  
masy. Přitom právě tuto nevyužitou úlohu tmelícího 
blázna, zprostředkovatele s jinými světy, lidového  
podivína, mudrce, jehož výskyt po staletí zajišťoval 
kontakt zbytku společnosti s bezprostředním meta-
fyzičnem, může umělec, jehož úloha nikoho nezajímá, 
skvěle naplňovat, zvlášť poté - jak je výše řečeno - kdy 
byl koncept umění uměním samotným rozmasakrován  
na dokonale do sebe zarotovanou kaši, jejíž maximou 
mohla ve své radikalitě být pouze, jako meta umění,  
prázdná galerie. Poté co bylo toto tabu překonáno,  
není třeba lpět na žádných výtvarných formalismech  
a za výtvarný akt je možné pokládat jakoukoliv upřím-
nou činnost za účelem vnějšího osvobození od  
čehokoliv. Není třeba bořit žádné zdi, protože v tomto  
okamžiku přestávají samy existovat. Lze jen dokončit  
proces neúspěchu, zklamání a prohry. Proces, který  
je možno podstoupit, je-li chápán jako nedílná součást  
celkové proměny a její dynamiky. Úspěch se neobejde  
bez prohry a zklamání. Trvalé pokračování nárůstu 
energie není možné bez jejího výbuchu a ztráty. Princip  
ne-úspěchu je esenciálním momentem příchodu nového  
a nečekaného - veliké legrace. 

M. Ch



—
Oblík; objekt; 2009
Sedlo pod oblíkem; objekt; 2009
Jedna, dva, tři; instalace; 2011



MILAN SALÁK
nar. 1973

Už nějakou dobu se můžeme v galeriích současného umě-
ní stále častěji setkávat s tendencí, kdy se nám umělci jako 
téma své práce snaží předložit obraz samotný. Přesněji  
řečeno obraz definovaný z konstrukčního hlediska, tedy na 
rámu napnuté plátno určené k aplikaci malby. 
Právě tyto jeho základní skladebné složky zastupující ho  
jakožto artefakt, poskytly řadu možností k formální  
i konceptuální analýze obrazu jako archetypální roviny 
uměleckého projevu. 
Jedním z těch tvůrců jejichž tvorba se na české umělecké 
scéně této problematiky úzce dotýká je i Milan Salák. Jeho 
nepravoúhle konstruované konstrukce sestavené z prvků  
klasických blindrámů, odkazují svými tvary stejně tak  
ke své vlastní specifické skladebné logice, tak i ke autorovu 
oblíbenému tematickému repertoáru, mezi nějž patří struk-
tury map, krajinné tvary, či konstrukce historických letadel, 
stejně jako obraz tvořená dřevem a plátnem. Jiná strategie, 
uplatňující tentokrát paradoxně znějící taktiku „nosné  
malby“, s níž Salák přišel v poslední době, spočívá v uplatně- 
ní silikonových tmelů různých barev jakožto  malířského 
média, jehož optické „zarovnání“ vzniká následným připev-
něním kousků skla. Toto obrácení rolí, kdy malba nese  

jakousi negaci podkladu. Podobně jako předchozí práce zo-
hledňuje specifický svět obrazu jako artefaktu, bez kterého 
si ani dnešní uměleckou situaci evidentně nelze představit.

V. Č.



—
3, ze série Abstraktní komiks; 
malba na plátně; 2009 
6, ze série Abstraktní komiks; 
malba na plátně; 2011
5, ze série Abstraktní komiks; 
malba na plátně; 2009 



PATRICIE FEXOVÁ
nar. 1975

Patricie Fexová studovala na FaVU VUT v Brně a posléze  
na pražské AVU, kde v roce 2001 absolvovala v ateliéru  
Vladimíra Skrepla. Její dosavadní tvorbu by bylo možno  
charakterizovat jako konceptuální malířství. V poslední  
době se proto zajímá o fenomén samotné malby.  
Prozkoumává její nejelementárnější složky, jimiž se malba  
projevuje - především tedy barvu samotnou a její fyzické 
a fyzikální vlastnosti - hmotnou rozprostraněnost a spek-
trální lomení, které je ve své podstatě hlavní podmínkou 
umožňující jakoukoliv formu barevnosti. 
Ke svým subtilním průzkumům používá různých oklik,  
ale i přímých cest bez mimetických odboček. Dokáže proto 
objevovat spektrální lom světla v tak nemalířských objek-
tech, jakými jsou kompaktní disky, z nichž poté skládá  
prostorové instalace nazvané »Informace«, jež přirovnává  
k barevným pastám vymáčknutým z tuby. Na straně druhé 
se ale zajímá i o samotný způsob nanášení barevné pasty 
na plátno. Díky tomu mohl vzniknout její »Abstraktní  
komiks« - série obrazů, v nichž je hlavním tématem, slovy 
Patricie Fexové, příběh tahů štětce v jeho různých varian-
tách, akcentech, proměnách a rukopisech.

Martin Mikolášek



—
Hexaton; video; 2011 
Pentaton; video; 2011



PETR KRÁTKÝ
nar. 1985

Ve svém díle jsem pracoval s pozdně modernistickými  
sochami umístěnými ve veřejném prostoru v areálu Rhode  
Island School of Design a Brownova kampusu v americ-
ké Providence. Tématem tohoto videa je využití těchto děl 
v novém smyslu.
Natočil jsem sám sebe, jak vždy jednou klepnu do každé ze  
soch a zaznamenal jsem specifický zvuk, který tím vznikl. 
V těchto videích se zajímám o jiná specifika těchto děl, než 
jen ta vycházející z vizuální estetiky. Použil jsem je spíše 
jako hudební nástroje. Následně jsem zeditoval jednotlivé 
části videa a seřadil je. Vytvořil jsem tak jednoduchou me-
lodii. 
Klíč který jsem uplatnil při výběru využitých plastik je ten, 
že jsou abstraktní, stejně jako výsledná melodie. Melodický 
moment je dalším důvodem, proč jsem toto video vytvořil. 
Melodie vzniká v momentu, kdy celá sekvence puštěná ve 
smyčce začíná vždy znovu a znovu. 
Smyčka je běžný způsob, jak prezentovat videa v galeriích. 
V tomto případě je technická potřeba přetvořena do obsa-
hu uměleckého díla.

P. K.



—
Vlastnoručně vyrobená dřevotříska; 
dřevotříska; 2011



VASIL ARTAMONOV
nar. 1980
ALEXEY KLYUYKOV
nar. 1983

Vlastnoručně vyrobená dřevotříska. Tato věta tvoří název, 
ale současně i doslovný popis díla, které na výstavě prezen-
tovala umělecká dvojice Vasil Artamonov a Alexey Klyuykov. 
Dřevotřískové desky jsou materiál typický pro instalační 
praxi výstav současného umění. 
V posledních dvou desetiletích se pak jim vlastní struktura 
a faktura staly výraznou součástí estetiky spjaté s výrazo-
vými prostředky postkonceptuálního uměleckého proudu 
a s neokonceptualním pojetím výstavní prezentace. 
Neosobní technická produkce tohoto materiálu, spojená 
s jeho kutilsky příjemnou užitnou hodnotou z něj udělala 
ideální prostředek pro vytváření dobově příznačné řeči. 
Artamonov a Klyuykov na tuto skutečnost zareagovali  
se svojí typickou vážnou ironií, když si onu dřevotřískovou 
destičku sami vyrobili z pilin a lepidla a následně ji jakožto 
exponát nainstalovali na velkou bílou plochu klasického vý-
stavního panelu. 
Obrátili tím naruby řadu základních předpokladů předcho-
zího využívání tohoto materiálu. Jeho zdánlivá neutrální  
civilnost se proměnila v až sochařský výtvarný přístup 
a destička se stala tím, čím už dřevotříska v posledních  
letech v uměleckém provozu skutečně byla, totiž výrazným 
formálním znakem řady prezentovaných děl.

V. Č.
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