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Projekt Je ne travaille jamais se zaměřil na okolnosti tvůrčího 
a „pracovního“ procesu na poli současného umění z pozice 
kurátora a teoretika. Ten ho nechápal jen jako problém 
sociální a politický, jak je dnes časté, ale chtěl ho implicitně 
ohledat v procesu jakési „inscenované teorie“ jako komplex-
ního tématu. Autor koncepce a kurátor zde sám sebe
a svou činnost postavil do uvozovek interpretace, v rámci 
níž se jako individuální vzorek vložil do laboratorního 
prostředí experimentálního galerijního prostoru. Spolu
se sebou a svojí „prací“ sem ale přenesl i fragment umělecké 
„scény“, s níž je spojen svými aktivitami. Nejde přitom ani 
tak o mimetický a performativní přenos „reality“ do scénic-
kého rámce galerie, ale spíše o přenos jednotlivých 
témat a problémů. 

Teoretický i umělecký moment se v tomto procesu sice 
zdánlivě dostaly do vztahu laboranta a jeho pokusné myši, 
nicméně ve skutečnosti jejich interakce spíše pomohla 
odhalit relativitu distance teoretické a umělecké pozice. Celý 
proces byl složen z kontinuálního, ovšem ne klasicky pravi-
delného pracovního pobytu „teoretika“ v INI a veřejných 
„pozvání“, která vždy představila jednu z rozebíraných 
oblastí. Většinou se tak stalo ve formátu dnes již klasické 
“vernisážové” formy výstavy. Někdy ale došlo i na přímou 
spolupráci mezi umělci a hostícím teoretikem. Výstupem 
každé akce tak byla nejen realizace a prezentace umělecké-
ho projektu, ale také esej na téma, které se s danou prací, 
či tvorbou umělce obecně nějak váže. Výsledkem tohoto 
procesu je tato knížečka. Definitivní verze těchto esejů spolu 
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s katalogem vystavených prací naleznete právě zde. Tématem 
je většinou pozice umělce v současné společnosti, role jeho 
osobnosti v tvůrčím procesu, či aktuálních momentů vztahu 
k realitě či předmětné skutečnosti v současné tvorbě. Eseje 
se přitom nedrží jen úzce chápané teorie výtvarného umění, 
ale pomáhají si, při pokusu o definici a analýzu daného 
problému, i modely a pojmy z jiných uměnovědných a kul-
turních oborů.

V průběhu dvouměsíční „kurátorské rezidence” se
v Prostoru INI v budově funkcionalistického paláce Elek-
trických podniků v pražských Holešovicích vystřídalo sedm 
umělkyň a umělců i jedna umělecká dvojice. Prostor INI 
si sebou nesl jistá specifika. Původně se jednalo o v duchu 
vědeckého funkcionalismu světelně, ergonomicky i techno-
logicky skvěle vybavený kancelářský prostor. Ohromné okno 
tvořící jednu stěnu, čisté a střídmé stěny většiny místnosti
a u jejího vchodu vestavěné police a umyvadlo. To předur-
čilo místnost k roli jakéhosi hybrida, v němž se mohl střídat 
provoz pracovny s poměrně čistými galerijními instalacemi. 
V tomto ohledu se zde odehrála řada formátů prezentace. 
Od tradiční malířské výstavy, přes malé kino, zvukovou
a prostorovou instalaci, až po site specific hru manipulující 
osobité vlastnosti tohoto prostoru. 

Ještě bychom se asi měli vrátit k onomu poněkud 
podivnému názvu tohoto projektu. Francouzská fráze 
znamenající „Nikdy nepracuji“, odkazuje k dnes slavnému, 
rovněž francouzskému „Nikdy nepracujte!“, spojenému
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se jménem Guye Deborda, který roku 1953 frázi „Ne travail-
lez jamais“ namaloval na zeď v pařížské Rue de Seine. Toto 
jeho graffiti pro něj bylo dlouhodobě zásadním sebevyjádře-
ním a vymezením se vůči společnosti produkce a spektáklu. 
Tato výrazná osobnost Situacionismu chápala toto heslo, 
později tak oblíbené mezi anarchisty, jako zásadní výchozí 
pozici pro své další aktivity. 

Jistě, v našem případě se nejedná o apel, ale prosté konstato-
vání. Konstatování toho, že práce kurátora, kritika
a teoretika sice může být zarámována v institutu „práce“ 
a s ní spojeném zapojením se do procesu produkce, ať již 
materiálních či kariérně udatelných hodnot, nicméně autor 
projektu ji už léta může, ať již chce nebo ne, brát pouze 
jako kreativní činnost, jež se pohybuje někde mezi klasicky 
chápaným „amatérstvím“ a uměleckou či intelektuální 
aktivitou, před jejím zapojením do procesu komodifikace. 
Za komoditu tu ovšem můžeme chápat i „kariérní“ hodnoty.

Jinými slovy řečeno, tento proces získává i přes svůj 
charakter práce kurátora, teoretika a jím vyzvaných umělců, 
především autotelickou hodnotu. Jedná se o hru, jež
se nemůže vzdát svých vazeb na „skutečnost“, nicméně se 
jim svým manévrováním snaží uhýbat. Podobně jako
u Debordovy Le Jeu de la Guerre, deskové hry inspirované 
válečnými hrami pruských kadetů, hrajeme hru na vážné, na 
Umění, které ale svou životní signifikanci stejně dostává jen 
uznáním jako institucionalizovaná „hodnota“, chápaná jako 
kulturní produkt. Prostor INI byla naše hrací deska. 



Rekontextualizace

host: Ester Geislerová



“the dynamic transfer and transformation of  something from one 
discourse / text in context … to another”

Rekontextualizace má zvláštní kouzlo. Samotný přenos do 
jiné situace dává věci nový smysl a estetickou, etickou i tržní 
hodnotu. Forma se vytvoří sama vložením do správné sítě 
vztahů a funkcí. V rámci dějin moderního a konceptuální-
ho umění se jistě jedná o ten nejexemplárnější případ tak 
milované i nenáviděné umělecké strategie. V rámci této 
tradice ovšem většinou jde o předměty, činnosti či myšlenky. 
Přesně vymezené, do uvozovek vložené jevy tohoto světa. 
Poněkud složitější případ nastává, když se mezi hranicemi 
dvou odlišných kulturních a sociálních kontextů pohybuje 
samotná „osobnost“ tvůrce. 

Specifický sociální status umělce, působícího v oblasti 
současného vizuálního umění, ho staví do zvláštní situace. 
Integrita a kontinuita jeho konání a aktivit, jak nám sám 
výraz „svobodné povolání“ dobře naznačuje, do značné 
míry závisí ne na nějaké instituci či pevném vnějším 
systému, ale spíše na setrvávání ve správně nasvícené „roli“. 
Identita umělce je vlastně velký herecký výkon, ovšem ne
ve smyslu falšování, daný herec ji musí hrát nejen vůči 
svému okolí a veřejnosti, ale především vůči sobě samému.

Ona zodpovědnost v zacházení s extrémní svobodou tvůrčí 
činnosti, kterou člověk získává svou iniciací na „umělce“, 
ho nutí k hledání vlastní formálně artikulované sebedefinice 
jako pevného bodu. Tato definice se jistě může v průběhu 
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času proměňovat. Pěkně tento aspekt zohlednil slovenský 
umělec Stano Filko, když svoji tvorbu ve zpětném pohledu 
rozčlenil na několik různých, čísly odlišených, „Stanů Filků“.

Tato „role“ umělce jistě nemusí být v životě daného člověka 
jediná. Zvlášť v dnešní době fragmentalizovaných identit, 
kde je hraní si na „někoho“ součástí mnohofasetové indivi-
duality, jak ji v rámci svého chápání postmodernity rozebral 
Zygmunt Bauman. Nicméně většinou má v životě exkluzivní 
pozici, pomáhající mu definovat se jako vyjímečná osobnost.

V této výstavní prezentaci na otázku můžeme nahlédnout 
z poněkud odlišného a výjimečnějšího úhlu. Ten by šel 
zjednodušeně popsat jakožto kontrapozice dvou modelů 
osobnosti, jejichž podobu definuje daný kontext. V našem 
případě masové mediální kultury na straně jedné a světa 
volného Umění na straně druhé. Vnější tlak obou těchto 
kontextů na „sebedefinování“ je v lecčems mnohem odliš-
nější, než by se na první pohled mohlo zdát. Jak se s onou 
sítí protikladů vyrovnává naše autorka, je spíš už přímá 
otázka na její tvorbu.

Vystavená práce, zvuková nahrávka z rozhlasového 
rozhovoru s autorkou pro Český rozhlas, tematicky reflek-
tovala její životní dvojroli jako medii reflektované osobnosti, 
která je ovšem spíš odrazem požadavků mediálního světa 
než skutečně autonomní osobností a umělkyně působící 
na poli současné vizuální tvorby. S první „rolí“ související 
povolání herečky zde autorka využila k reflexi ve své druhé 
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životní roli. Předpřipravené části dialogu, zamýšleného 
jako rozhovor s pasivní celebritou, se staly součástí její 
sebereflexe i emancipace jako tvůrčí osobnosti. Bylo tak ale 
učiněno v masovém médiu, v kontextu kde běžně autorka 
vystupuje jako „mediální celebrita“ a až sekundárně byl 
tento rozhovor ve formě nahrávky prezentován ten samý 
den v Prostoru INI.





Ester Geislerová (1984) je autorkou, která se pohybuje na dvou od-
lišných uměleckých polích. Mimo své dlouholeté činnosti herečky, tvoří 
především v oblasti videa a videoperformance. Častým tématem její práce 
je ohledávání vlastní identity, genderových otázek životní role a v po-
slední době i přenášení a rekontextualizované využití jejích dovedností a 
zkušeností z oblastí herectví a filmu do „uměleckých“ pozic. Ester Ge-
islerová je absolventkou ateliérů Veroniky Bromové a Anny Daučíkové 
na pražské Akademii Výtvarných umění.

9



Mimeze

host: Patricie Fexová



„Kolikrát v šalebné zřídlo své marné polibky vtiskl,
kolikrát do vody vnořil své paže, kterými dychtil
obejmout viděnou šíji, a nemohl chytiti sebe!
Neví, co to tam vidí, co vidí však, budí v něm vášeň,
Tentýž blud, jenž mate mu zrak, jej vzněcuje také.”

Připodobnění, imitace či mimeze jsou tak obsesivní témata 
klasické i moderní estetiky, že jejich zmínění může vyznít 
jako pouhé školometské nošení dříví do lesa. 
A to i v rámci konceptuálního modelu současné malby. 
Obnovené potýkání se malby s výzvou fotografie a masové 
vizuální kultury, vedoucí k zpět k prvkům zobrazivého 
malířství a rozvíjející se v několika proudech od šedesátých 
let, k tomu dává mnoho příležitostí. 

Poněkud specifickou pozici v tomto proudu zaujímá oblast 
portrétní malby, tedy jedné z nejtradičnějších a nejpevně-
ji vymezených „disciplín“. Vedle mnoha „standardních“ 
řemeslných výkonů či aplikace novo-expresionistického 
výrazu, nalezneme v této oblasti dnes jen málo skutečně 
autentických a aktuálních tvůrčích výpovědí. Psychologizace 
zpodobnění jedince pomocí zvýrazněného akcentování ma-
lířského rukopisu, je jednou z nejčastějších cest, jež vlastně 
započala již minimálně v 17. století (Franz Hals, Bernardo 
Strozzi, Rembrandt van Rijn). Často nezastupitelnou 
distancí od reality a možná i mezistupněm mezi reprezentací 
zpodobeného prostřednictvím technického obrazu 
a autonomní prezencí uměleckého díla jako mimetického 
gesta, je určitě fotografie. Ještě užší a specifičtější pozici 
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v již vymezeném okruhu zaujímají autoportréty, jejichž 
klasické podání v zrcadlovém odrazu je dnes již skutečně 
archaismem. Nakolik se díky tomu vytrácí pro roli umělce 
tak zásadní a v tomto procesu přítomný moment role 
Narcissa, je otázkou. Fotografický snímek zpodobující nás 
ve „skutečné“, zrcadlově nepřevrácené podobě, poněkud 
posouvá náš pohled na sebe samé. 

Naše současná životní zkušenost nám dává oproti historii 
nesrovnatelně více příležitostí porovnávat se, vyrovnávat, 
identifikovat se i distancovat od mnoha našich zpodobně-
ní. Současně nám však dává málo příležitostí, kdy bychom 
mohli být konfrontováni s uměleckou interpretací naší 
podoby, jak to dříve nabízely malované portréty. Pokud 
takový případ nastane, v kontextu současného umění
se zpodobený nestává majitelem své, dobové konvenci 
odpovídající, oficiální portrétní reprezentace, nýbrž zůstává 
součástí tvůrčího diskurzu a výtvarné řeči daného umělce.

Právě práce Patricie Fexové nám nabízejí zajímavou 
možnost konfrontace mezi identifikací zobrazeného jedince 
a hrou s mimetickými možnostmi malby na jejich samotné 
hraně. Mezi osamostatněním jejích forem směrem k abs-
traktní autonomii a mimetickým zobrazením. Dvojí možný 
pohled na ten samý „obraz“ jako na lidským biologickým 
programováním identifikovatelný obličej a jeho konkrétní 
podobu na straně jedné a na malířskou formu jako takovou 
na straně druhé, nás nutí k neustálému, čistě percepčnímu
i estetickému, přepínání mezi obojím.
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Tato výstavní prezentace ovšem získala ještě jednu spe-
cifickou pozici. Tím že v INI byla vystavena zpodobnění 
samotné autorky a kurátora, došlo tu k přímé konfrontaci 
mezi portrétem a zpodobněným. Divák zde měl možnost 
poněkud voyeurského nahlédnutí do procesu autorčiny 
vizuální hry. Došlo zde tak k dalšímu případu onoho 
různorodě interpretovaného vztahu mezi mimetickým 
procesem a autonomií výtvarného, či mezi prezencí a repre-
zentací.
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Před obrazy Patricie Fexové (1975) vždy zažívám pocit distance. Ta 
ale není onou nudnou absencí emotivní vazby, jakou někdy pociťujeme 
před akademickou manýrou. Spíše je sdílenou pozicí samotné autorky, 
s níž ohledává možnosti malířského média v současné situaci. Patricie 
je pro mne bytostná malířka, což může po výše řečeném znít poněkud 
paradoxně. Nicméně je to právě její vědomé distancování se od živelné-
ho malířského projevu a až analytické ohledávání výrazových možností 
malby, co mě vede k tomuto závěru. Její obrazy jsou syntézou koncep-
tuálního uchopení tradičních pozic malby s jejími osobními východisky. 
Proces sebevyjádření zde není uzavřen do úzkého pole formy malířského 
gesta, ale promítá se do samotného způsobu autorčina uchopení média 
malby. Její tvorba ovšem nezaobírá jen pole malby, nalezneme v ní řadu 
realizací přesahujících do jiných oblastí. Přesto právě v obrazech můžeme 
hledat jádro její tvorby.
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Kouzelník

host: Karíma Al-Mukhtarová



Kouzelník, neboli archaicky, ale přesněji řečeno iluzionis-
ta, při svých činech zdánlivě porušuje pravidla fungování 
našeho světa. Jeho moderní publikum si však je v rámci své 
víry v racionální a neporušitelná fyzikální pravidla velmi 
dobře vědomo toho, že je klamáno. Právě onen moment 
výzvy, kdy neuvěřitelné se jeví skutečným, ale současně nám 
naše pevná víra zajišťuje jistotu, v níž můžeme nacházet 
slast spíše v tom, jak dobře jsme oklamáni, je základem 
této „zábavy“. Kulturní historie magie i samotný řecký 
původ tohoto slova ovšem vycházejí z kritického a vnějšího 
pohledu na ony iluzivní rituály, jež racionálně uvažující 
Řekové i ve své víře pevní Křesťané považovali za klamání 
důvěřivých barbarů a nevěřících prostřednictvím předchůd-
ců oněch iluzionistických triků.

Magii ve smyslu náboženského rituálu i ve smyslu spekta-
kulární zábavy, tedy pojí ze západního hlediska onen pocit 
slasti ze sledování něčeho, čemu nevěříme, něčeho co klade 
překážky našemu přirozenému vnímání světa. Necháme
se klamat, aniž bychom byli oklamáni. Tedy to je aspoň naše 
sebevědomá víra. Kritici současné společnosti masových 
médií a jejího vytváření iluzivních simulaker či hyperrealit by 
s námi asi nesouhlasili. Ona všudypřítomná magie masové 
vizuální kultury a její dennodenní prožívání, nám skutečně 
může ukázat ostrý kontrast ve srovnání s již historizovanou 
a pitoreskní postavou iluzionisty. Výjimečné se stalo každo-
denním, kouzlo prorazilo do všednosti našeho světa, který 
se začíná připodobňovat virtuálním světům fantazie
a počítačových her s jejich všemocnými mágy.
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Umění ve své tradiční mimetické roli jistě sdílí s iluzionis-
mem společný moment slasti z toho, v čehož skutečnou 
fyzikální přítomnost nevěříme. Moderní a současné umění 
toto hledisko ovšem mnohoznačně zkomplikovalo. Umění 
se nám začalo zpřítomňovat v sobě samém, ať již formou 
abstrakce, či posunem kontextu. Tím se vytratila potřeba ilu-
zivního kouzla. Nicméně tím také ve většině případů zmizel 
pocit slasti z toho být oklamán. To, co naopak vystoupilo
do popředí, je ona potřeba víry. Víry v samotné umění.

Prezentace všedních předmětů v kontextu výstavy a hra
s posunem jejich vztahů a funkcí je pro to dobrým 
příkladem. Porušení smyslu a funkce předmětu tedy rolí, 
které hraje v běžném světě, rekonfiguruje význam situace 
našeho setkání s ním, směrem k nejistotě a potřebě defino-
vání pro nás nového smyslu. Pro to, abychom na tuto „hru“ 
přistoupili (jistě musíme zde chápat hru v jejím vážném 
smyslu, tedy v rámci umění jako aleatorické aktivity), od nás 
umění vyžaduje právě onu víru v to, že z dané předmětné 
situace plyne nějaký smysl. Ať již odhalitelný, či skrytě 
imanentně přítomný. 

Pohrávání si se světem fyziky a jejího vlivu na fungování 
předmětů, je jedním z hlavních polí působnosti iluzionis-
ty. Zatímco on ovšem divákovi nabídne falešné porušení 
pravidel, za pomoci jejich skutečného využití, umělec tato 
pravidla porušuje gestem, které může znamenat náznak 
zpochybnění ontologického smyslu daného předmětu, jež 
nahrazuje smyslem novým.
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V tvorbě Karímy Al-Muktharové nalezneme řadu případů, 
kdy je všední situace předmětu přeměněna v moment, který 
balancuje na hraně naší zkušenosti s fungováním světa
a fyzikálních pravidel. Současně se však její práce vždy drží 
důrazu na civilní vyznění přítomnosti dané realizace
a jejích „obyčejných“ součástí. Například její jakoby levitující 
knihovna, i s množstvím knih o umění, zavěšená ze stropu 
na jen proložením listů propojených pohádkových knížkách, 
má v sobě něco z neuvěřitelnosti a čarovnosti kouzelnického 
triku, podloženého však ve skutečnosti vědeckým principem 
násobeného tření jednotlivých listů.

Autorka se tak jistě staví do pozice kouzelníka, ale jak
o tom svědčí i její v INI prezentované práce, jen proto, aby 
poukázala na nečekanou poetiku rekonfigurované všednosti. 
Z obsese vyšíváním vycházející „prošitý“ trám i do statické 
situace aranžovaný náznak fyzikálního pnutí jízdního kola, 
strhávajícího přilepený koberec, jsou kouzly skutečného. 
Leckterý galerijní divák může podlehnout pokušení
a předem očekávat i zde, v galerii, ono „skutečné“, tedy 
iluzionistické kouzlo. Pro něj tentokrát autorka zanechala 
prosté sdělení. Estetický prožitek zde není přítomen přes 
naše sebeoklamávání, ale přes znovuocenění všedního 
v jiném pohledu. Karíma Al-Mukhtarová je kouzelnicí 
všednosti.
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Karíma Al-Mukhtarová (1989) ve své tvorbě konfrontuje zájem o svět 
fyzikálních jevů a triků s momentem fámy či spektáklu. Její performan-
ce a instalace jsou průsečíkem zájmu o racionální mentální konstrukci 
díla a až živočišného vztahu k civilnosti života kolem ní. To vše je ovšem 
schopná podat v přesně zacílené a adekvátně pojaté výtvarné formě. Její 
hra s fámami o fyzikálních jevech ji přivedla i k, ve svém výsledku, ve-
lice esteticky pozoruhodným řešením. Karíma Al-Mukhtarová je absol-
ventkou ateliéru Performačních médíí na ústecké UJEP) a studentkou 
ateliéru Intermediální konfrontace na pražské VŠUP.
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Metonymie

hosté: Martinka Bobríková & Oscar de Carmen



Především v literární teorii využívaný termín metonymie 
znamená v doslovném překladu z řečtiny (met-onymia) pře-
-jmenování. V důsledku je jeho nejjednodušším výkladem, 
že se jedná o pojmenování něčeho na základě významové 
souvislosti, tedy jiné vazby než podobnosti, jak je tomu
u metafory. Klasickými případy kde se uplatňuje metonymic-
ký proces, jsou i názvy některých epidemických nemocí, jako 
jsou Francouzská nemoc, Španělská chřipka, či Legionářská 
nemoc.

Pomalu chorobnou obsesí pracovat s literárními vyjadřova-
cími prostředky a často právě i s metonymií trpěli především 
surrealističtí umělci a jejich různorodí následovníci. Jistě, 
jazykověda jevy jako jsou metafora či metonymie označuje 
za „obrazná přirovnání“, tedy za něco, co vyvěrá z našeho 
imaginativního myšlení. Tedy procesu, jenž je sám úzce spjat 
s vizuální řečí výtvarného umění. Souvislost dvou konceptů, 
v na první pohled neviditelné rovině, je tedy často zastoupe-
na konkrétními předměty, vizuálními obrazy či funkcemi. 
V širší slova smyslu bychom tedy do metonymického 
procesu mohli zařadit i práci se symboly a znaky.

Po výše uvedených řádcích se čím dále více přesouváme 
z oblasti, kde vládne logos a lidská řeč, do hájemství 
senzuálního myšlení a umění. Řeč experimentů na poli 
tzv. nových médií, rozvíjejících se především v posledních 
padesáti letech, se mimo jiné vždy nesla i v duchu zpochyb-
nění oné pevné distinkce mezi formou a sdělením. Analýza 
signálu jako formy, jak se s ní pracovalo například v oblasti 
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zachycení analogového televizního a video signálu (např. 
Woody a Steina Vasulkovi), odkazovala i na specifika tehdy 
stále mladého média a na MacLuhanovo apelující sdělení že 
„médium je zpráva“.

V současné umělecké situaci se v rámci přesahů mimo 
tradiční pole výtvarného umění jako častý přístup objevuje 
především práce se zvukem. Struktura zvukového signálu 
sama o sobě láká k ohledávání jeho formálních aspektů 
a vztahu „reálných“ samplů a hudebních, či jinak jasně 
definovaných struktur. Současně se zde však díky „vytknutí“ 
zvuku z jeho očekávatelného zasazení, tedy reality doprová-
zené komentářem či vizuálními informacemi nebo případně 
hranic hudby, stává zásadní otázka „kontextu“. Práci 
s ním můžeme nalézt například v tvorbě nedávné laureátky 
Turnerovy ceny Susan Philipsz.

V realizaci, kterou Martinka Bobríková a Oscar de Carmen 
připravili pro prostor INI, se objevuje hned několik výše 
zmíněných aspektů. Specifický kontext místa, definovaný 
mimo jiné i ohromným funkcionalistickým oknem a za 
ním bizarně umístěnou vzduchotechnikou, autoři využili 
k akcentaci zvukových i vizuálních aspektů „genia loci“. 
Ty se ale pro ně současně staly základem pro metonymic-
ké provázání s významem klimatizace jako častého nosiče 
infekce již zmíněné „legionářské nemoci“. Tato asociace 
mezi hypertrofovanou klimatizační technikou a nemocí z ní 
často pocházející, je však jen skrytým generátorem významu 
vedoucímu k infekci, kterou zde na diváky přenášejí samotní 
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autoři. Její akustický útok mající za základ transformovaný 
akustický signál vyvěrající do podoby možná i toxického 
akustického odpadu. Ono nepodobné podobenství, tedy 
ona podivná metonymie, již nám zde autoři nabízejí, jistě 
může mít ve výsledku spíše estetický dopad. Nicméně ona 
„infekční“ hrozba, byť v neškodné podobě akustických vln, 
nám může v tomto prostředí, kde dýcháme právě prostřed-
nictvím uzavřeného systému, již zhruba osmdesát let staré 
klimatizace, vyvolat lecjaké pocity.

Nelze si rovněž nevšimnout scénických hodnot této 
instalace. Klimatizační technika s na ni připevněnými repro-
duktory, zesilujícími i přes sklo jejich hluk, byla nasvícena
z prostor prázdné galerie efektními divadelními světly. Hluk 
řinoucí se dovnitř a proud světla osvětlující podivnou vnější 
konstelaci objektů, zde vytvořily uzavřenou vztahovou 
smyčku.
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Slovensko – španělská, v současnosti především v Norsku působící umě-
lecká dvojice Martinka Bobríková a Oscar de Carmen, svoje aktivity 
zaměřuje především na hraniční oblast umění a aktuálních témat sou-
časného života. Jejich práce často obsahují ekologický a politický aspekt, 
téma udržitelného životního stylu atd. V rámci jejich experimentů lze 
nalézt zájem o generování elektřiny z rostlinného materiálu, kulinář-
ské využití potravinářského odpadu, či práci se zvukovým smogem. Je-
jich realizace mají často podobu performativních instalací. I přesto, že 
se u jejich realizací nedá ignorovat estetický aspekt, jejich práce zůstává 
z hlediska systémů uměleckého světa vždy poněkud neuchopitelná 
a neustále z něj vyklouzává směrem k proudu “skutečného” života.
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Narcismus

host: Adéla Součková



Když narcismus definoval Sigmund Freud v roce 1914       
ve spise O narcismu, z psychoanalytického hlediska jej 
vymezil zjednodušeně řečeno do dvou základních podob. 
Primární narcismus malých dětí a sekundární, patologický 
narcismus dospělých. Zatímco první stav je dle něj přiroze-
nou fází ve vývoji dítěte před jeho distancí od svého okolí 
a druhých, druhý je poruchou narušující schopnost jedince 
vnímání druhých jako subjektů. Tento nedostatek empatie 
vede ke vnímání okolního světa jako objektů a jednostranné-
ho chápání svého okolí jako své pouhé extenze.

Podle řady psychologů i méně vědecky zaměřených komen-
tátorů, lze právě mezi uměleckými osobnostmi nalézt častý 
výskyt případů různorodě profilovaných narcistních poruch. 
Ovšem to je hledisko statistické a odpovídající 
vnějšímu a značně simplifikovanému pohledu na umělec-
ké povolání. Co se stane, pokud nahlédneme na umělce 
v tomto ohledu jaksi více „zevnitř“, když přihlédneme 
především k tomu, jak nazírá a uchopuje svět kolem sebe, 
jak ho zapojuje do své tvůrčí činnosti či jak ho svou tvorbou 
reprezentuje atd.?

Ona standardní a široce oceňovaná „normalita“ dospělého 
člověka držícího si jistou distanci od okolního světa i jeho 
příslušníků a budující si k nim pragmaticky strukturovaný
a „zdravý“ vztah, s sebou většinou nese i jistou schematizaci 
pohledu na tento okolní svět.  Kategorie správnosti, vhod-
nosti, jednoznačné podoby věcí, vytvářejí pevnou podobu 
víry v naše správné místo v něm. I projev nespokojenosti 
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s daným řádem je definován sice kritickým, ale rovněž jed-
noznačným pohledem na daný stav věcí. Jistě jde o hodně 
zjednodušující model, který většina jedinců svou specifič-
ností překonává. Nicméně je to právě ono cítění „norma-
lity“ jakožto něčeho, co nám pomocí svých mantinelů a to 
včetně mantinelů zájmu o sebe samého, jakožto fenomeno-
logicky zásadního zrcadla okolního světa, nastavuje „zdravé 
a správné“ hranice chování či pohledu na svět.

Řada projevů umělecké tvořivosti je spojena na jedné straně 
se zpochybněním jasnosti daného pohledu na náš svět, 
s jeho prohloubením či nabídnutím odlišného. To platí nejen 
o etice nebo vnímání „reality“, ale i o samotných obecněji 
přítomných estetických kódech. K tomu, aby umělec takto 
mohl konat, často potřebuje jistou dávku zvýšené citlivosti 
vůči okolnímu světu, což na „narcismus“ nevypadá, ale 
tato citlivost je provázená nutností syntetizace a možnosti 
uchopení v rámci jednoho systematizovaného pohledu, což 
naopak vyžaduje jistou míru ztráty běžně chápané distance 
vůči okolnímu světu a její nahrazení jeho přímým chápáním 
jakožto „objektu“, s nímž může umělec dále pracovat. 

Že se díky tomuto výrazně subjektivně zpracovávanému 
procesu, může na svou tvorbu soustředěný umělec dostat 
v osobním životě na hranici výše zmíněné patologické 
poruchy, je pak více než pochopitelné. Zvlášť když ještě 
přidáme tlak, který na něj činí nutnost věřit ve svůj vlastní 
pohled na svět, vyjádřený jeho dílem, bez nějž by ho nemohl 
prezentovat v jeho autonomii.
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Mezi uměleckými osobnostmi ovšem nalezneme i případy, 
kdy bychom mohli spíše uvažovat nad onou Freudovou pri-
mární formou narcismu, tedy onou „dětinskou“.  Schopnost 
hrát si se svým okolím a integrovat ho do svého světa, stejně 
jako naopak schopnost ho nahradit svým světem vlastním, 
zbaveným omezení reality, s tím jistě souvisí, ale současně 
překračuje hranice tématu směrem ke světu imaginace, auto-
telickým aktivitám a ještě dále.

Realizace, kterou Adéla Součková v rámci této části projektu 
v prostoru INI vytvořila, spojila několik aspektů její tvorby. 
Vedle tří obrazů, z nichž každý reprezentuje jinou fázi
 i polohu jejího malířského výrazu, zde rozvinula do značné 
míry právě v rámci onoho hravého a intuitivního kreativní-
ho procesu, svou kresbu po stěnách galerie. Jistě i v rámci 
jejích obrazů můžeme narazit hned na několik symbolických 
narážek na téma narcismu, sebereflexe a estétství, jelikož 
toto téma je i nedílnou součástí její tvorby.
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Adéla Součková (1985) je malířka. Je rovněž performerkou a ve svých 
posledních pracích dokáže tyto aspekty spojit do komplexní syntézy. 
Její zájem o přírodní témata, svět Jungovské archetypálnosti a vitální 
novoromantický étos postupně doplnila jemnější práce se suverénním, ale 
velice křehkým a citlivým kresebným gestem. Její intelektuální zájmy 
se projevují v jemném napětí s tělesnou senzualitou a výsostnou výtvar-
ností, což se zajímavě projevilo i u jejích autorských knižních projektů. 
Je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze a Hochschule für 
Bildende Künste v Drážďanech.
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Role

host: Petr Krátký



Ještě jednou se musíme vrátit k tématu role, tentokrát 
z poněkud jiného hlediska. Role, něco co je v našem vědomí 
uvedeno oním všeobecně známým shakespearovským pro-
hlášením „Celý svět je jenom jeviště….“, do kontextu role 
„životní“. Současný umělec je svou výlučnou, současně často 
nepochopením vyloučenou i elitářstvím z běžných životních 
procesů „vytknutou“ pracovní rolí, v tomto ohledu dnes 
ve společnosti někým velice specifickým. 

Sice není hercem ve Stanislavského smyslu, skrývajícím se
za škraboškou „reprezentace“, ani artaudovským badatelem 
na hranici abnormality a šílenství, ale jeho tvůrčí aktivity, 
i s tím spojené „životní“ role, od něj vyžadují celou soustavu 
rámců pro chování definovaných společností i Artworldem. 
Ať již je to nutnost sebeprezentace jako kontinuálně svůj 
tvůrčí směr definující osobnosti, tlak na rovnováhu mezi 
profesionálním přístupem a očekávanou sociální nekom-
fortností a mnoho dalších. Jistě tedy je od něj potřeba jistá 
rozvážnost, blízká skutečnému herci, nebo určitá distance 
od svých vnitřních emocí při propagaci jejich zprostředková-
ní ve své tvorbě. Tedy onen hercův paradox, jehož nutnost 
zdůraznil Denis Diderot.  

Mezi umělci minulosti nalezneme řadu různých způsobů
a pokusů vyrovnat se s onou - nejen jako legendární topoi, 
ale i jako historický fakt existující – dvojrolí excentrického 
nonkomfornisty a elitního génia. Dvojrolí mezi vyobcová-
ním z prostředí spořádaných lidí a vyzdvihnutím na piedestal 
výkvětu lidstva. Stačí zmínit malířská knížata renesance a 
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baroka, sama sebe prezentující na svých obrazech jak 
v rolích přírodou a osudem zmítaných mytologických 
postav, naplněných oním existenciálním napětím výlučnosti, 
tak i v roli rovných s mocnými tohoto světa, tedy s aristokra-
ty a vládci. Dnešní umělec se ocitá v jiné pozici. 

Dnes tak často s politickou a sociální oblastí spojený pohled 
na svět, jej zasazuje do role kritického analyzátora moci 
a vizuální reprezentace, sociálních struktur a manipulujících 
ideologií, ať již explicitně, či i skrytěji implicitně,  a tím
i jakéhosi estetického whistleblowera. Tím je pro něj vlastně 
vhodnější „životní“ rolí pozice obyčejného, skromného
a od všech vazeb na mocenské struktury a kapitál, distan-
covaného všedního člověka. Uvědomění si „političnosti“ 
své role ve společnosti bylo pro řadu novodobých umělců 
spojeno s různými formami snahy po úniku do „obyčej-
ného“ života, či po přímé politické aktivitě, nicméně jak 
již bylo výše naznačeno, nejedná se vlastně o nic nového, 
hlavním rozdílem proti minulosti je spíše pro koho je ona 
role  určena. 

Už to není panovník, ani jiný reprezentant mocenské 
struktury. Není jím ani široká, ale izolovaná skupina 
„bohatých“. Jednoduše řečeno, můžeme dnešní situaci 
chápat jakožto přesun do hraní rolí ve vlastní elitní skupině 
tvůrců a s nimi spojených intelektuálů. Z „profesionálů“ 
se stávají hrdí „amatéři“ v onom krásném starém anglickém 
slova smyslu. Galerie a kavárny jsou jejich kluby, v jejichž 
sociálním prostředí si v rámci vzájemného vymezování 
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definují své role. Podobně funguje i specifické umělecké 
akademické prostředí, kde vstup do role umělce-vědce 
umožňuje ještě sofistikovanější sociální hru v rámci izolova-
ného kolektivu. Jistě, jsou to jen některé z rolí současného 
umělce, stále zde existují požadavky a úkoly, jež ho staví 
do rolí veřejné osoby, herce na pódiu velkých galerií 
a realizací ve veřejném prostoru. Podstatné ovšem je nejen, 
které z  těchto rolí umělec věnuje více času a svého umění, 
ale i to, která z nich je hlavním opěrným bodem a brněním 
jeho identity. 

Ve své sérii videí - „profilů“ z roku 2013, Petr Krátký 
pracuje s formátem dokumentární návštěvy a rozhovoru s 
umělcem v jeho ateliéru. V tomto případě se jednalo 
o Profil Christy Bartesch. Namísto navštívených umělců v nich 
ale vystupuje jako aktér on sám, v je reprezentujících rolích. 
Vtipem zde není ani tak ona jednoduchá záměna mezi pozicí 
herce a kameramana, ale především ono převzetí role kolegy 
umělce a re-prezentace jeho úlohy v tomto kodifikovaném 
formátu. 
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Petr Krátký (1985) ve své tvorbě neustále balancuje na labilní hranici 
mezi sofistikovaným přístupem profesionálního umělce a civilní sebei-
ronií vůči podivné činnosti, kterou vykonává. Jeho důsledné analýzy 
formálních specifik média, ve kterém zrovna pracuje, jsou provázeny 
osobitým suchým, racionálním, humorem zdůrazňujícího nám, že 
role umělce, kterou jistě bere naprosto vážně je jen jednou fasetou jeho 
životního postoje. Ve své videoperformační tvorbě často rozehrává 
k jednomu konkrétnímu momentu zacílenou choreografii sebe samotného, 
či jiných kompozičních prvků. Manipulace s médiem i s vlastním tělem 
je mu prostředkem k osobnímu vyjádření i k analýze současné situaci již 
zkonvencionalizovaných pozic jako je video-performance či konceptuální 
práce s objektem obrazu.
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Animace

host: Miroslava Večeřová
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Animāre - latinské oživit, obnovit, naplnit pohybem, dává 
našemu modernímu slovu animace poměrně jednoznačný 
význam. Ontologické kořeny tohoto „oživení“ však v dnešní 
situaci teorie umění asociují i vazby s dalším slovem spřízně-
ným s oním slovem duše – Animus, anima. Je jím novodobý, 
především antropologický termín animismus. Ten si po 
předchozím preferování jiného, původně s „primitivními“ 
kulturami spojovaného pojmu - fetišismu u Comteho, Marxe 
i jejich pokračovatelů, vyzískal v reflexi současné postin-
dustriální civilizační i kulturní situace a posunu od tayloris-
tické reifikace směrem k novodobé de-reifikaci civilizačních 
produktů novou pozornost. 

Animace jako prosté rozpohybování obrazu, loutky či jiného 
předmětu pomocí různorodých technologií. Něco, co neživý 
objekt či vizuální vjem činí pro naši percepci ze své vlastní 
podstaty se pohybujícím, tedy  obdařeným jedním z nejvidi-
telnějších aspektů života. Jistě, tento vjem je u nás provázen 
předem naučeným vědomím, že se jedná 
o pouhou reprezentaci, stejně jako je tomu u obrazových 
iluzí a technologických obrazů jiného druhu. Naše přizpů-
sobení těmto zástupným objektům a vjemům, každodenní 
setkávání s nimi i tělesná blízkost zástupných prostředků 
komunikace, jako náhrady těch, s nimiž komunikujeme, 
však vytváří něco, co se blíží právě onomu výše zmíněnému 
animismu. Ony zástupné prostředky (stačí zmínit mobilní 
telefon) také prokazují svoji „animovanou“ živost, 
ať už svým dynamickým komunikačním rozhraním, nebo 
funkcemi jejich vlastní interakce s uživatelem. Jejich před-
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mětnost a často pociťovaná potřeba jejich stálé fyzické 
blízkosti, z nich dělá vskutku i naše fyzické „partnery“. 
V tomto smyslu animace, nejen jako pohybového, ale obecně 
chápaného „oživení“, pak skutečně nemá příliš daleko 
k animismu v jeho původní smyslu vnímání neživých věcí 
světa kolem nás, jako obdařených antropomorfními charak-
teristikami a úlohou subjektu. 

Zakladatel dětské psychologie Jean Piaget definoval 
animismus jako jednu ze základních charakteristik vývoje 
dítěte v jeho „pre-operativním“ období, tedy zhruba mezi 
druhým a sedmým rokem života. Je příznačný tím, že děti 
věcem kolem sebe, jako jsou auta, mašinky apod., dávají 
vlastnosti živých bytostí. Jak ukazuje dobře Diedrich 
Diederichsen, právě na příkladu dětské mašinky s „tváří“, 
dnešní hračky se čím dál tím více tímto antropomorfismem, 
ale i třeba materiálově, blíží tomuto animistickému chápaní 
objektů jako živých bytostí. Jistě trh se dobře poučil ze studií 
dětské psychiky, nicméně tento trend pokračuje 
i v dospělosti, když na místo anonymních mechanických 
strojů nastoupily přístroje snažící se svým vizuálním, ko-
munikačním i designovým rozhraním o co největší „přátel-
skost“. Je zde skvěle patrný onen posun od převádění všeho 
na model mechanismu a předmětu – tedy reifikace, směrem 
k de-reifikaci, kdy věci kolem nás získávají své psychologické 
i tělesné charakteristiky. 

Miroslava Večeřová ve svých posledních pracích spojuje 
několik ,ve vztahu k výše zmíněné problematice, zajíma-
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vých strategií. Její zdánlivě statická videa jsou „animována“ 
prostřednictvím přímého fyzického či tělesného zásahu. 
Tradiční materiál fotografie a „základna“ jeho fyzické pří-
tomnosti v tomto světě jako dvojrozměrné obrazové plochy, 
totiž materiál papíru, se pro ni rovněž stal cílem přímých 
zásahů. Ty jsou tělesné nejen svou haptickou a až „sochař-
skou“ hodnotou, ale i lehce naznačenou vazbou mezi tímto 
materiálem a lidskou pokožkou. Tělesnost jejího potýkání 
se s médiem jej staví do role subjektivizovaného partnera. 
Zpětná animace papírových i jiných objektů prostřednictvím 
videa, či jejich konfrontace s autorčiným tělem a především 
pokožkou ve fotografiích, relativizují role objektu a subjektu, 
živého a oživovaného.

Tato materiálově i vizuálně velice jemná a delikátní hra 
se drží precizních estetických pravidel. To jí dává možnost 
i přes nebezpečí pouhé „stylovosti“ dát vyniknout oněm 
křehkým pravidlům, jimiž se řídí citový svět věcí kolem 
nás. Stejně jako zdůrazňoval Piaget ludické kvality dětského 
poznávání světa kolem nás, i umělkyně svou tvorbu bere 
jako minuciózní vizuální hru. 

V rámci své instalace autorka prezentovala dvě své fotogra-
fie - objekty a jedno video - pohyblivý obraz. Hra s vlastním 
tělem a jeho pokožkou ve vztahu k objektu hračky a pleťové 
masky akcentuje výše zmíněné. Video zachycující nekonečný 
proud vody se překrývá s další vrstvou, animovanou pro-
střednictvím ruční práce s papírem. Animace, statický 
a pohyblivý obraz  zde tvoří vrcholy pomyslného percepční-
ho trojúhelníku.  
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Miroslava Večeřová (1985) ve své tvorbě vychází z konceptuálně pouče-
ného ohledávání percepčních vlastností fotografického média. V poslední 
tvorbě pak pracuje především v médiu videa, které jí umožňuje rozehrát 
hru mezi pohyblivým a nepohyblivým obrazem. Současně se zde objevuje 
moment znejistění důvěry diváka v důvěryhodnost obrazové reprezenta-
ce. Zde často vstupuje do hry i performační akt autorky. I přes vážnost 
daného tématu, jsou tyto práce založené i na vtipu, spojeném s pomalým 
či bleskurychlým odhalováním opony iluzivní reprezentace statického 
obrazu. Důležitou roli v její práci hraje i moment oné základní ma-
teriální podpory tradičního fotografického média, totiž matérie papíru 
ve vztahu k médiu pohyblivého obrazu.



Re-sentiment

host: Lucie Nováčková
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Cit, cítění světa kolem nás, je jistě jedna ze základních psy-
chologických potřeb člověka, ať již tento termín vyložíme 
jakkoliv. Právě tento význam mělo latinské slovo sentimentum, 
z něhož vychází etymologie slova francouzského původu 
sentiment. To mělo ještě v 18. století význam myšlenky 
zbarvené nebo ovlivněné emocemi. Tento moment byl 
přitom vnímaný spíše pozitivně, jak o tom svědčí například 
jeho chápání u J. J. Rousseaua, který ve svém Emilovi, aneb 
o výchově definuje schopnost sentimentu jako základní 
moment určující komplexního člověka. Rozum dle něj musí 
být doveden k dokonalosti sentimentem, schopností procítit 
myšlenku emocemi. 

Podobně jako však kodifikovaný umělecký přístup postupně 
ztrácí svoji původní funkci i smysl a stává se autonomní 
formou, tak i emoce vytržená ze svého originálního 
kontextu a aplikovaná jako vyprázdněná šablona, se stává 
Sentimentem v jeho novodobém slova smyslu. Jeho původ 
spojený s oním nadužíváním a formalizací emotivních 
výrazových prostředků, kodifikovaných především pro-
střednictvím literatury a výtvarného umění, se postupně stal 
nepříjemnou manýrou, dráždící pocit dobrého vkusu. 
V tomto smyslu odpoutanosti od „skutečného“ smyslové-
ho prožitku, ho definoval v jeho personalizaci v postavě 
Sentimentalisty Oscar Wilde. Dle něj se jedná o někoho, kdo 
si touží užívat luxusu emocí bez toho, aby za ně musel 
platit. A tady se dostáváme k dalšímu zásadnímu bodu. Tato 
distance od skutečného prožitku je způsobena především 
jedním faktorem. Je jím to, že sentiment je v tomto smyslu 
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především vzpomínkou. Vzpomínkou stylizovanou, určitým 
způsobem zjednodušenou do určitého specifického „tónu“. 
Ten může jistě být jak pozitivní, tak i negativní. Díky svému 
charakteru „emotivní formy“ pak má sentiment i další 
zásadní vlastnost: výše zmíněné mu umožňuje stát se kolek-
tivně sdíleným afektem. 

Onen Nietzschův pojem resentiment, autor spojil s vytváře-
ním „jiného“ světa mocenským řádem, který je nepřátelský 
změně a životu. Obraz tohoto světa je pamětí vládnoucího 
řádu, zdrojem jeho neustálého sebepotvrzování. Podobně 
jako u emocí jednotlivců i tento, moderními slovy řečeno, 
institucionální resentiment definuje dle Nietzscheho něco, 
co určuje realitu na základě přiložení šablony negativní sen-
timentalizované paměti. Normalizace, tedy režim vládnoucí 
v této zemi v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého 
století, svoji identitu spojoval s navrácením se k „normál-
nosti“ poměrů. Resentiment a agrese vůči všemu co představy 
režimu o „normalitě“ narušovalo, byl jeho typickým 
průvodním jevem. V tomto ohledu by šel lokálně aplikovat 
i Nietzschův resentiment, byť on sám ho mínil velice obecně 
a anticivilizačně. 

Petrifikovaná společenská situace normalizačního režimu, 
spojená se sentimentem minulé budoucnosti, čistá ve své sim-
plifikované prezentaci možností lidského života a unifikova-
né šedé vizualitě. To je místo, v němž vyrůstala široká vrstva 
naší dnešní společnosti. Na jednu stranu paměť spojená 
s pozitivními zážitky dětství, na druhé straně něco, spojené 
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s podivnou estetikou doby v její lokální specificky deviované 
podobě, s níž srovnáváme odlišnou „porevoluční“ realitu. 
Oficiální a každodenní životní a vizuální zkušenost je 
spojená i s pro nás zde zajímavou rovněž normalizovanou 
šedou zónou povoleného umění. Tato tvorba, zastupovaná 
konvencionalizovanými přeživšími a pohrobky pozdní figu-
rativní moderny i deriváty dědictví nové figurace, 
v sobě nesla životní realitě podobný pocit petrifikovaného 
časoprostoru, kde sentiment minulosti definuje životní 
pocit současnosti. S tím spojená výtvarná manýra a vy-
prázdněnost, nemožnost pohybu a vývoje velké části této 
tvorby, dobře koresponduje i s onou intenzivní, ale senti-
mentem omezenou, dobovou dětskou zkušenosti řady z nás 
„pamětníků“. 

Lucie Nováčková ve svých obrazech často pracuje
s fenoménem paměti svého dětství, současně však do své 
práce zapojuje, jako onen Rosalind Krauss definovaný 
support, staromistrovské techniky malby nebo i médium 
amatérských, často podivně snově nepovedených fotografií, 
nositelů rodinné paměti. Shodou technických a situačních 
okolností specifické punctum (tedy termín Barthesův), 
slouží jako iniciační zdroj pro výsledné malířské realizace. 
Obrazový prostor jejích maleb je jistě prostorem snovým, 
ovšem ne oním surrealistickým iluzionismem, ale prostorem 
výsostně výtvarným. Jeho formální aspekty převládají nad 
možnou narací či symbolikou. Onen lechtivý pocit dětského 
sentimentu se zde pojí s konkrétní pravdou výtvarného 
média.  





Lucie Nováčková (1981) ve své decentní, ale svou individualitou vý-
razné tvorbě, zastupuje z hlediska kvalitních výkonů poněkud poza-
pomenutou oblast současné české malby. Její kontemplativní a s oblastí 
rekonstrukce paměti spojený malířský projev, je založený na důsled-
ném opracovávání materiálu a struktury malby. Je odkazy spojený jak 
se staromistrovskými technikami, tak s oblastí fotografie jako média 
paměti. Tato absolventka brněnské FaVU jistě nalezne i několik dal-
ších výrazných souputníků, ale oproti institucionálně organizovaným
a na kodifikovaném, a směrem k vyprázdněné estetizaci komerčního 
fetiše směřujícím, již zmíněným proudům, „post-konceptuální“ či v 
různých polohách „akademické“ malby, se jedná o pole izolovaných a 
trendovými modely příliš nezachycovaných solitérů.
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Jamais vu
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