
CZ _ To, co se „odbornou“ řečí nazývá narace, 
hraje svou roli v mnoha uměleckých oborech. 
V oblasti výtvarných umění má jistě i svou 
negativní konotaci, obvinění z „narativnosti“ 
je subjektivně pokládáno za něco, co oslabuje 
působnost díla v jeho výtvarné podstatě. Tra-
diční členění umění na časová a prostorová 
tomu ve svém zjednodušeném chápání příbě-
hu jako něčeho, k čemu dochází v časové linii, 
jen nahrává. Přitom je sdělení nějaké hodnoty 
prostřednictvím převyprávění příběhu vizuál-
ními prostředky, shrnutí do klasického chápání 
situace jednotné formy v místě, čase i způso-
bu, asi nejtradičnějším modem figurativní mal-
by. Příběh není vyprávěn jen jako sled událostí 
a jejich aktérů, ale jako ve specifickém místě, 
čase a prostoru se odehrávající konstelace 
situací a diskursů. Pro výtvarné umění se jako 
tvůrčí směřování, které se vztahuje k formál-
nímu uchopení dané situace, pak tato samotná 
strukturální síť definující příběh stává zásad-
ním momentem. 

Současní umělci se s narací potýkají v mno-
ha různých podobách, s nimiž se střetávají 

v přesahujících oblastech vizuální, ale přitom 
z principu narativní filmové řeči, či z literární 
tvorby, která se také již dávno stala prostřed-
kem experimentu. Intermediální kontext 
současného umění tedy poskytuje zajímavé 
pole, na němž jsou ohledávána specifika do-
minantních narativních diskursů současné 
společnosti i možnosti osobních výpovědí na 
individualizované bázi. Zásadní zde ale sa-
mozřejmě je také vědomí toho, že samotná 
struktura sdělení definuje jeho obsah. Proto 
zde nalezneme i řadu prací s tématem hry, 
příběhem a narativními strukturami.    

Výstava se snaží naznačit tyto tendence 
v rámci aktuální umělecké tvorby.

Nalezneme zde jak přesahy do oblas-
ti literárního experimentu a verbální komu-
nikace, tak i specifické momenty vizuální 
narace a konceptuální hru s kontextuálními 
informacemi.

Ramec — Rámec, v němž vypravěč kormi-
dluje dění svého příběhu, z nějž staví imagina-
tivní kulisy světa příběhu. Pro mnoho čtenářů 

je právě pobyt v tomto světě velice důležitým 
důvodem ponoření se do příběhu. Místo děje, 
jeho atmosféra, dějiny a plno dalších okolností 
jsou světem, kam pomocí narativní linie vstu-
pují a nechají se jím provázet. 

Kontext — Samotná snaha daný kontext 
definovat vede k nutnosti jeho setřídění jako 
seznamu všech faktů, míst, osob a dalších 
pojmů, které v příběhu nalezneme. Ve skuteč-
nosti je ale velice komplikované definovat jeho 
hranice. Každý příběh je pro čtenáře i syste-
matického výzkumníka místem mnoha vazeb 
a asociací, šířících se daleko za hranice listů 
knihy, obrazového prostoru malby, video sou-
boru či vypravěčova slovního projevu.  

nelineaRita — Příběh je sice svou pod-
statou děj, vyvíjející se od příčin k důsledkům, 
nicméně různorodé determinanty, přesah 
kontextu mimo popis autora i samotná snaha  
o inovativní podání umožňují nelineární podá-
ní, které může být pro umělce s ním pracující-
ho fascinujícím materiálem už svou samotnou 
formální strukturou.

FoRma — Sama narativní forma se může 
v rámci neustálého aplikování na různé příbě-
hy postupně stát autonomním mechanismem. 
Něčím, co si svůj emotivní patos nese s sebou 
samo o sobě. Třeba filmová řeč, či rétorické 
figury přítomné ve veřejné komunikaci, se po-
stupně staly zajímavým materiálem pro čistě 
formální práci řady umělců.

KombinatoRiKa — Kontext příběhu vy-
pravěči nabízí celou řadu údajů a figur, které 
může v rámci své formální hry přeskupovat 
do různorodých kombinací. Do široka rozpro-
střené možnosti těchto variant mu dávají jistě 
plno tvůrčího prostoru, současně však mohou 
přenést část tvůrčí role na samotného diváka, 
kterého daná sestava faktů může postavit do 
role detektiva, který si sám rekonstruuje pří-
běh na základě poskytnutých jednotlivostí.

EN _ The mode which the academic lan-
guage has come to refer to as “narration”, 
has played a specific role in each of the many 
fields of art. In the area of fine arts, it doubt-
less also entails a negative connotation: 
indeed, in pejorative references to “narrative-
ness”, it has been subjectively labelled as an 
attribute weakening the impact of the visual 
essence of a work ś message. The traditional 
classification of arts into those centered 
around the element of time, and others, 
working with space, with its simplified ap-
proach to the phenomenon of the story as 
something taking place along a time-line, ac-
tually only adds to the relevance of the above 
argument. At the same time however, it re-
mains true that the process of communicat-
ing a quality by means of telling a story in a 
different way, i.e., by visual means, involving 
the condensation of a given situation along 
the classical lines of unity of place, time, and 
plot, remains arguably the most firmly es-
tablished mode of figurative painting. There, 
a story is not told merely as a sequence of 
events and acts of their protagonists, but 
rather as a constellation of situations and 
discourses taking place in a specific place, 
time and space. Consequently, fine art as a 
creative endeavour related to the formal han-
dling of a given situation, this structural web 
defining a story assumes crucial import.

Contemporary artists have grappled with 
the challenges of narration in the many dif-
ferent forms under which it confronts them, 
in various mutually overlapping spheres 
of visual yet by virtue of principle narrative 
cinematic language, or in associations with 
literary production where it has likewise long 
transmuted into an instrument of experi-
mentation. Thus the intermedial context of 
contemporary art provides an exciting field 
of action within which to scrutinize the vari-
ous specific qualities of dominant narrative 

discourses relevant to present-time society, 
and to ponder projections of diverse creative 
statements structured on an individualized 
basis. Of an equally essential import there, 
though, is the awareness of the fact that the 
structure of a message alone determines 
its content. Hence also the presence here of 
more than a few works elaborating the theme 
of a play with the phenomenon of a story, 
where they themselves eventually come to 
serve as narrative structures.

The present show aims at setting these 
tendencies within the framework of the cur-
rent art production. It involves both overlaps 
into the areas of literary experimentation and 
verbal communication, specific elements of 
visual narration, and instances of conceptual 
play with context-bound information.

Scene oF action — The framework within 
which the narrator steers the development of 
their plot, where they build up the imaginary 
stage scenery for the world of their story. For 
many readers, finding themselves exactly 
within this world happens to be a key impulse 
for immersion into the given story. The scene 
of action, its atmosphere, its history, plus 
plenty of other circumstances, together make 
up a world which they enter, along the narra-
tive line, and round which they let themselves 
be guided.

context — The ambition alone to define 
a given context, however, inevitably calls for 
its alignment as the complete list of facts, 
places, characters and other elements to be 
found in the story. In fact, though, to define 
its borders is a highly complex task. To the 
reader, as well as to the systematic explorer, 
every story is the scene of multiple links and 
associations which spread out far beyond the 
limits set by the pages of a book, the surface 
of a painting, the footage of a video, or the 
length of the narrator ś verbal statement. 

non-lineaRity — Although a story is 
essentially an action that develops along a 
line from causes to effects, there still exist 
diverse external determiners, as well as in-
stances of the actual context overlapping the 
borders of the author ś description, and even 
the latter ś aspiration to an innovative ap-
proach, which together can offer the artist at 
work on it some truly fascinating material, by 
virtue of its formal structure alone.

FoRm — The narrative form itself can in the 
process of continuous application to different 
stories progressively evolve into an autono-
mous mechanism; something that carries 
its emotive pathos along by its very essence. 
For instance, the language of film, or rhetori-
cal figures present in public communica-
tion, have gradually turned to an interesting 
source of material for purely formal work of 
more than a few artists.

combinatoRicS — The context of a story 
offers to the narrator a wealth of data and 
figures to rearrange into diverse combina-
tions in the process of their formal play. The 
wide-ranging potential of these combinations 
definitely provide them with ample creative 
space, while at the same time offering an 
opportunity for passing on a part of the crea-
tive role to the spectator whom a specific 
alignment of facts can position in the role of 
a detective in charge of reconstructing the 
story, drawing on the various particular bits 
of information at their disposal.   
překlad: Ivan Vomáčka
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