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Walking,          
running, 
dancing, 
grasping, 
fetching 

or carrying
...

CZ _ Výstavní projekt je zaměřený na roli 
fyzického gesta a kontaktu v současné umě-
lecké situaci. Fyzické projevy těla, symbo-
lická gesta, náznaky akce i samotná fyzická 
interakce mezi jedinci patřily mezi základní 
vyjadřovací prostředky klasického umění. 
V současné umělecké tvorbě se ale objevu-
jí především v oblasti videa, performance 
a paralelně v oblasti současného tance. Tyto 
zdánlivě nejbezprostřednější prostředky me-
zilidské komunikace v sobě ale také nesou 
celou váhu historie recepce lidského těla ve 
vizuální kultuře. 

Únos Sabinek, Zuzana a Starci, Smrt Orfea, 
Umučení sv. Tomáše, Apolón a Dafné a mnoho 
dalších mytologických, biblických či apokryf-
ních výjevů, které se nesou obrazovou a so-
chařskou řečí klasického západního umění. 
Co na nich nalezneme společného? Odpověď 
je vlastně prvoplánová a prostá. Tím pojítkem 
je fyzický kontakt. Ústředním motivem těchto 
obrazových kompozic však nejsou jen ona 
v gestickém i přímém kontaktu na sebe vázaná 
těla, ale především s nimi spojené nonverbální 
vyhrocené situace, jež vyjadřují. Již od antiky 
tyto výjevy reprezentují v časové a prostorové 
jednotě zhuštěné vyjádření celého příběhu 

a často také s ním spojené sdělení, současně se 
ale jejich řeč postupně definovala ve samostat-
né vizuální kódy. 

Pokud pohlédneme na současnou masovou 
vizuální kulturu, zjistíme, že tato násilím, ero-
tikou či obojím naplněná řeč těl se stala její zá-
sadní náplní. Většinou ovšem zbavená morální-
ho étosu svých prazdrojů. Nicméně stejně jako 
je pro nás dnes řeč barokních shluků těl přede-
vším estetickým kódem, jsou jím vlastně i akč-
ními těly naplněné současné filmy. Při pohledu 
na možné vazby mezi současnou a historickou 
vizuální řečí se můžeme obrátit i na dnes velice 
populárního excentrického německého histori-
ka umění počátku 20. století Abyho Warburga, 
který ve svém projektu Mnemosyné rozvinul 
model Formule patosu, nesoucí se jako osamo-
statněná psychologická forma až do novodobé 
vizuality. Do jeho výzkumu se řadí i činnosti vy-
jmenované v názvu této výstavy, citované z jeho 
úvodu ke zmíněnému projektu. Jistě, ony výše 
zmíněné expresivní kódy jsou jen nejviditelnější 
špičkou mnohem širšího a většinou jemnějšího 
spektra možností fyzického kontaktu, které se 
ale před jejich intenzitou vytrácí. 

Onen spletenec vzájemné tělesné interakce, 
kde se my i ten druhý dostáváme do několika-

násobného chiasmu vztahu těla-objektu a nás-
-subjektu, v novodobém myšlení vnímaný ve 
své nezměrné složitosti, značně zkomplikoval 
onu klasickou jednotu tělesné akce, identity, 
prostoru a formy, jak nám ji ztělesňují klasická 
díla, například Giambolognův Únos Sabinek. 
Dnešní fragmentalizovaná zkušenost a nemož-
nost uchopit ani svou vlastní tělesnost ve vší 
jasnosti staví před současné umělce mnohem 
problematičtější situaci. 

Na klasické vzory současné umění jistě 
příliš nenavazuje, lidská těla a jejich akce se 
sice nevytratila z jeho bojiště, ale dominuje 
zde existencionální soustředění na tělesnost 
jedince či téma mediality. Naše téma se však 
stále objevuje v hranicích videa, performance 
a  videoperformance. Jinak je tomu v oblasti 
současného tance, pro nějž se nuance tělesné 
komunikace naopak staly jedním ze zásadních 
témat. A právě na tuto oblast setkávání výtvar-
ného umění a tance se zaměřuje tento výstavní 
projekt.

Ohledání možností klasického tématu, 
zbaveného ovšem onoho mocného vizuálního 
kódu, který ovládá recipienty masové kultury. 
Snaha o jiný přístup, odklonění, či dekonstrukci 
kódu, který se ve svém samoúčelném osamo-
statnění stal nebezpečným nástrojem vizuální 
moci. To jsou nejčastější momenty, s nimiž se 
zde setkáme. Častá civilnost a bezprostřednost 
těchto prací stojí v opozici vůči mediálnímu tělu 
masové kultury. Ve skutečnosti ale i zde, byť 
v transmutované podobě, nalezneme dědictví, 
které se Warburg pokoušel definovat svými 
Formulemi patosu. Stejně jako naše kultura 
běžného pohybu, tak i naše tělesná interakce 
a doteky jsou provázeny zděděnými, tran-
smutovanými a dále přenášenými formami. 
Přičemž bychom neměli podceňovat ani jejich 
leckdy na první pohled skryté vazby na rovněž 
přenášenou významovou rovinu.

EN _ The current exhibition project is focused 
on the role of the physical gesture and con-
tact in contemporary art conditions. Physical 
manifestations of the human body, symbolic 
gestures, signalled action, and actual physical 
interaction between individuals, all ranked 
among fundamental elements employed by 
classic art. In contemporary artistic produc-
tion, however, they have  tended to be present 
primarily in the fields of video and perfor-
mance, and in parallel with these, in the field 
of contemporary dance. These seemingly 
most immediate means of interpersonal com-
munication nonetheless also inherently bear 
the entire weight of the history of the recep-
tion of the human body in visual culture. 

The Rape of the Sabine Women, Susanna 
and the Elders, The Death of Orpheus, The 
Martyrdom of Saint Thomas, Apollo and 
Daphne, and many more mythological, bibli-
cal or apocryphal scenes recur in the pictorial 
and sculptural language of classic Western art. 
What do they have in common? The answer is 
in fact straightforward and simple. Namely, this 
linking element is physical contact. The central 
motif of these pictorial compositions, though, 
is not that of all those human bodies, mutually 
interconnected by way of both gestural and/or 
explicit physical contact, but above all the vari-
ous contextually associated pointed non-verbal 
situations which they represent. Ever since the 
classical Antiquity, these scenes represent the 
corresponding stories, condensed under the 
dictates of unity of time and space, and often 
also convey the various messages with which 
they are linked. At the same time, however, 
their language gradually evolved into a system 
of autonomous visual codes.

Looking at contemporary mass visual cul-
ture, one will see that this body language filled 
with violence, eroticism, or indeed both, has 
become its key content. More often than not, 

however, it is devoid of the ethos of its semi-
nal sources. That notwithstanding, just as to 
us today the language of Baroque clusters of 
bodies is more than anything else an aesthetic 
code, the same would actually seem to apply 
to the contemporary film production with its 
overabundance of action-packed bodies. Ex-
ploring potential links between the present-day 
and historical visual languages, one may just 
as well turn to the eccentric early-20th-century 
German art historian, Aby Warburg, who has 
lately become widely popular and who devel-
oped, in his project entitled Mnemosyne, the 
model of pathos formulae whose relevance has 
projected, as an autonomous psychological 
form, well into the modern-day concept of visu-
ality. The scope of his research also encom-
passes the activities enumerated in the title of 
the present show, quoted there from his intro-
duction to the project mentioned above. Surely 
enough, those above-listed expressive codes 
are only the most visible tip of a much broader 
and mostly more refined spectrum of variants 
of physical contact which, however, evaporates 
vis-a-vis their intensity.

That tangle of mutual bodily interaction, 
where both ourselves and the others fall into 
the multiple chiasma of the relation between 
the body as an object and us as a subject, 
observed by modern-time reasoning in its 
immeasurable complexity, has rendered 
considerably complicated that classic unity 
of bodily action, identity, space and form, as 
embodied by such classic works as for instance 
Giambologná s Rape of the Sabine Women. 
Todaý s fragmented experience, and the inca-
pacity meaningfully to grasp even oné s own 
corporeality with complete clarity, confronts 
contemporary artists with a much more prob-
lematic situation.

No doubt contemporary art does not link 
up too tangibly with classic models: while hu-

man bodies and their actions have not quite 
disappeared from its stage yet, it is indeed 
dominated by an existential concentration on 
the corporeality of the individual, or on the 
subject matter of mediality. Nevertheless, our 
subject does still maintain its presence within 
the boundaries of video, performance, and 
video-performance. The situation is different in 
the field of contemporary dance, where on the 
contrary nuances of physical bodily communi-
cation have become one of the key themes. And 
it is exactly this sphere of encounter between 
the visual arts and dance that is in the focus of 
the present exhibition project.

An exploration of the potential of a classic 
subject matter, albeit stripped of that powerful 
visual code which holds sway over the recipi-
ents of mass culture. An aspiration for a differ-
ent approach, for a deflection or deconstruction 
of the code which has become in its self-pur-
posed autonomy a treacherous instrument of 
visual dominance. These are the most obvious 
points tackled here. The casualness and sense 
of immediacy characteristic for many of these 
works stand in opposition to the media-gen-
erated concept of the body known from mass 
culture. In fact however, even here one will find 
traces, however transmuted they may be, of 
the legacy which Warburg strove to define in 
terms of his pathos formulae. Similarly as our 
culture of standard patterns of movement, our 
bodily interaction and tactile contacts, too, are 
accompanied by inherited, transmuted and 
continuously transmitted formulae. Given all 
this, nor should we underestimate their often 
superficially unnoticed links with an equally 
continuously transmitted semantic plane.
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Mira Gábeorová / EXPORT-ing → 2004, video, 4:40 min

Radim Labuda / Lift  and Carry → 2009, video, 12:12 min

Aleš Čermák / Pro začátek můžeme znovu zformulovat náročný systém podmínek pro kladnou odpověď typu: „Ano! Opravdový život je přítomnost.“
→ 2013, videodokumentace akce, 11:45 min

Jana Stanulová / Nepřirozené může být čistým, pokud vychází z nuly, 1+1 → 2014, performance 

Adéla Součková / Tančení → 2014, performance z dokumentace
Zdenka Brungot Svíteková, Berrak Yedek
to-appearing → 2014, performativní intervence

Daniela Baráčková / 6→ 2006, video, 0:40 min

Zuzana Žabková / Mojim prvým milencom býval rebrík poschodovej postele (My fi rst lover was the bunk bed ladder)
→ 2014, video, 2:52 min
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