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One-to-one.
Výzvy bílé krychle
Galerijní prezentace zásadním způsobem ovlivňuje, jak divák vnímá vystavené umělecké dílo. Odbytá
nebo nedomyšlená instalace proto může dílo v krajním
případě dokonce zcela zničit. Dovoluje ale vůbec bílá
krychle vystavit všechny druhy umění?
Nejen tato otázka stála za vznikem výstavy One-to-one. Výzvy bílé krychle. Její autoři a autorky se
zaměřili na média dnes už sice běžně vystavovaná
v galerijním prostoru, ten byl však ve své podobě bílé
krychle původně koncipován pro zcela jiné umělecké formy. Ve stejném prostoru a stejném čase se zde
tedy zároveň prezentují média architektury, zvuku,
performance, pohyblivého obrazu a grafického designu. Při jejich vstupu do galerie vyvstávají před každým z nich vlastní výzvy, jež vyplývají z pomíjivé či naopak čas-požírající povahy, z nemožnosti přesunu nebo
z vysokých nároků na diváka, ať už v jakémkoli smyslu.
Cílem autorů a autorek výstavy nebylo navrhovat
univerzální řešení, ale zdůraznit nutnost vnímat specifické potřeby konkrétního díla a adekvátně na ně reagovat. Výstava tak představuje pětici uměleckých děl
a zároveň vyzdvihuje proces i způsoby jejich instalace
a prostřednictvím doprovodných textů také teoretické
zázemí jednotlivých instalačních řešení. V mnoha variacích se tu přitom opakuje základní vzorec one-to-one,
jeden na jednoho.
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Vystavující umělci, umělkyně
a jejich kurátoři a kurátorky:

teorie-praxe
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Vojtěch Kordovský – Marie Kordovská
Julie Lupačová – Klára Hudáková, Pavla Rousková
Dávid Lipkovič – Matěj Forejt
Barbora Dayef – Kristýna Péčová
Nikola Ivanov – Kateřina Hlahůlková
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Výkonní kurátoři: Kristýna Péčová, Matěj Forejt
PR: Tereza Škvárová
Grafika: Kateřina Hlahůlková

Projekt připravil kurátorský kolektiv, který se potkal za
studií na půdě školy a který přizval její studenty a absolventy k experimentu s výzvami galerijního prostředí.
Speciální pozornost je soustředěna i na propagaci
výstavy, která, není-li jí věnována dostatečná péče,
může být stejným problémem jako špatná instalace
uměleckého díla.

Vojtěch Kordovský a Marie Kordovská se zabývají nepřenositelností architektury a možnostmi jejího vystavení bez použití
modelů, plánů či infopanelů. Novorenesanční prostory Galerie UM
využívají jako ready made instalaci, v níž vlastními zásahy tematizují
samotnou architekturu i návštěvníkův prožitek prostoru.
Julie Lupačová, Pavla Rousková a Klára Hudáková
se rozhodly prezentovat zvuk coby svébytnou součást multimediální výstavy. Propojením autorské zvukové stopy s amplifikovanými ruchy vzniká specifický audio-obraz akustické reality.
Dávid Lipkovič a Matěj Forejt ukazují, že uzavření pohyblivého
obrazu do odděleného black boxu nemusí být ideálním způsobem jeho vystavení. Obrazovky rozmístěné v prostoru vyzývají
diváka k pohybu a představují protiklad obvyklého znehybněného
dívání na filmy či videa.
Barbora Dayef a Kristýna Péčová se zaměřily na dočasnost
performance a její mizení z bílé krychle. Prvotní živá akce se odehrává během vernisáže a dává vzniknout komplexní sochařské
instalaci. Ta tak po celou dobu trvání výstavy předává zkušenost
úvodní performance, avšak jinými prostředky.
Nikola Ivanov a Kateřina Hlahůlková se věnují vystavování
grafického designu jako plnohodnotného uměleckého média.
Vnímání výstavního plakátu nikoli jen v roli služebného média, ale
naopak coby samostatného uměleckého artefaktu demonstrují
netradiční instalací archivních plakátů Galerie UM.
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Lze vystavit architekturu?

1

Marie Kordovská o instalaci
Vojtěcha Kordovského
Zamysleme se nad těmi nejzákladnějšími vlastnostmi
architektury – vnějším tvarem a rozměrem budovy,
prostorovým řešením interiéru, materiály, dopadem
přirozeného světla a použitím světla umělého, technickými nebo řemeslnými detaily a v současné době
také například vlastnostmi technologickými nebo enviromentálními. Většina z těchto znaků má společného
něco, čím se architektura zásadně odlišuje od malířství
nebo sochařství coby nejobvyklejších médií vystavovaných v galeriích: jsou nepřenositelné a tudíž je
téměř nemožné je vystavit. Umělecká díla se vystavují
především kvůli své originalitě, výjimečnosti a nenahraditelnosti a bílé krychle, ve kterých se vystavují,
mají pro jejich prezentaci vytvářet ideální podmínky.
U obrazu můžeme v tomto prostředí nejlépe zkoumat
tahy štětcem, u sochy zase třeba detailní zachycení
muskulatury. Vnímáme stopy po dlátu nebo strukturu
barevných odstínů. Různá muzea sice nabízí různé
prožitky při prezentování obrazů nebo soch, lze ale
říci, že jejich vystavování přináší jistý druh jedinečného,
autentického prožitku. Jednoduše řečeno, do muzea
umění se chodí za obrazy a sochami, ale v architektonickému muzeu architekturu nenajdete – architektonické exponáty v muzeu podobný pocit blízkosti, který
přináší umělecká díla, nevytvoří a nepomůže tomu
ani „ideální“ bílá krychle. Nejen velikost a měřítko, ale
také genius loci architektury můžeme zkoumat pouze
tváří v tvář stavbě samotné. Přenést reálnou stavbu do
muzea či galerie tak, aby se zachovaly její architektonické kvality i dojem z nich, je velmi složité a prakticky
nerealizovatelné. Existuje sice několik příkladů „muzealizace“ kompletních staveb, jde ale o ojedinělá a navíc
nákladná řešení a ve většině se nejedná o transfer
architektury do muzea, nýbrž o transformaci architektonického „skvostu“ na muzeum. 2 Obecně ale platí,
že vystavování architektury je možné pouze v podobě
vystavování její reprezentace – kreseb, skic, projektů,
modelů, fotografií atp. Je tedy vůbec žádoucí architekturu vystavovat, pokud prožitek z expozice nedosahuje

účinku, jaký na diváka mají obrazy nebo sochy? A není
architektura vlastně vždy už sama o sobě vystavená
tím, že je vystavená očím kolemjdoucích a uživatelů?
Architektura jako „ready made“
Architektonické výstavy jsou dnes sice samozřejmostí,
avšak s otázkou, jak architekturu „správně“ – či alespoň
adekvátně a co možná nejkomplexněji – vystavovat
se potýkáme stále. Projekty, modely, fotografie, knihy
a informační panely, které v muzeích architekturu reprezentují, nadále urputně navazují na tradici vystavování
závěsného obrazu nebo plastiky, tedy uměleckých
děl, do nichž nelze vstoupit a lze je „jen“ zvenčí prohlížet, případně je osahat. Návštěvníkovi muzea pro lepší
poznání a pochopení vystavené architektury chybí
prostorový element, možnost na architekturu aktivně
a mnohosmyslově reagovat, pohybovat se v ní, zažít
ji nejen navenek, ale i uvnitř. Výstava architektury samozřejmě nemůže přinést stejný prožitek jako stavba v reálném měřítku zasazená do konkrétního místa
a používaná konkrétními lidmi, ale měla by se co možná
nejvíce odpoutat od prostorové redukce a reprodukce,
které nadále výstavní koncepty ovládají. Současná
doba sice přináší mnoho technologických možností,
jak prostor vytvořit, dle mého názoru ale není dobré se
na ně příliš spoléhat. Více či méně kvalitní vizualizace je
redukovaná do prostoru obrazovky a současné možnosti virtuální reality stále ještě nepřinášejí dostatečně
realistický zážitek. Počítače, tablety a další přístroje
zároveň v namáhaném muzejním provozu málokdy
bezchybně fungují, a pokud ano, je při velké návštěvnosti téměř nemožné se s jejich obsahem dostatečně
seznámit.
Podobný názor na vystavování architektury má
i Carson Chan, americký kritik architektury a kurátor.
Podle něj by kurátoři architektury měli nabízet něco unikátního, co není možné dohledat na internetu. 3 Jedním
ze způsobů, jak toho docílit, je podle Chana přistupovat
k budovám jako k „ready made“ architektonické výstavě.
Sám tuto strategii uplatnil jako kurátor denverského
Biennial of the Americas, kde požádal architekty, aby
postavili dočasné pavilony v ulicích města. Měly reagovat na své nejbližší prostředí a řešit problémy, které
dané místo generovalo. V době, kdy stačí párkrát kliknout, abychom měli k dispozici nepřeberné množství
fotografií a kreseb, se podle Chana stává prostorový
element architektury tím nejdůležitějším, co by se mělo
při kurátorování výstavy brát v potaz. Pouze to, co není

1	
Vycházím zde z vlastního textu, který byl poprvé publikován v knize Ex-pozice. Vystavování architektury: Třetí rozměr ve sbírkotvorné
instituci, in: Martina Pachmanová (ed.), Ex-pozice. O vystavování muzejních sbírek umění, designu a architektury, Praha 2018, s. 158-166.
2	Lze uvést třeba dům Dominga Sarmienta, sedmého argentinského prezidenta z poloviny 19. století, nedaleko Buenos Aires. Aby
byl dům ochráněn před nepříznivými vlivy počasí, je od roku 1996 zastřešen skleněnou konstrukcí a využíván jako muzeum historie Argentiny a života Dominga Sarmienta.
3	Contemporary Exhibitions in Dialogue (panelová diskuse), in: Eva-Liisa Pelkonen – David Andrew Tasman – Carson Chan (eds.),
Exhibiting Architecture: A Paradox?, New Haven: Yale School of Architecture 2015, s. 37–38.

k dispozici v jiných médiích, je hodné vystavování. „Výstavy vnímám jako nezmenšitelný formát, ne jako knihu
nebo blog přenesené do prostoru,“4 říká Chan.
Na výstavě One-to-one se spolu s mým bratrem,
Vojtěchem Kordovským, věnujeme právě této myšlence – já z pozice kurátorky, on z pozice budoucího
architekta. Přestože si můžete přečíst tento text, jako
nejpodstatnější vnímáme zážitek, který architektura
jako taková přináší a který sám o sobě nepotřebuje
dalšího vysvětlování.
Novorenesanční sál, ve kterém se nachází galerie
UM, považujeme po architektonické stránce za nejzajímavější místnost školy. Bílá krychle, kterou je dnes
tento sál vyplněný, ale galerii vyděluje z architektury
své vlastní budovy. Sádrokartonová vestavba, která má
vytvořit praktické galerijní prostředí, naprosto potlačuje architekturu samotné místnosti. Nejvýraznějším
zásahem je zablokování oken, znemožnění přístupu
světla zvenčí a uzavření galerie vnějšímu světu. Přestože o sádrokartonové vestavbě přemýšlíme primárně
jako o zásahu do interiéru, neprůhledná okna ovlivňují
i způsob, jakým vnímáme stavbu samotnou z vnějšího
pohledu.
Inspirovali jsme se proto přístupem Carsona Chana
a k místnosti, do níž je vložena Galerie UM, jsme přistoupili jako k ready made expozici. „Vystavujeme“ ji dvojím
způsobem. Jeden z nich je prozaický: po místnosti jsme
rozložili zrcadla nastavená tak, aby reflektovala původní
architekturu. Zvýrazňují prvky, které návštěvník přehlíží – například zdobený strop. Druhý způsob, založený
na neméně jednoduché myšlence, je ve své podstatě
pravým opakem architektury. Abychom mohli jednu architekturu zdůraznit, museli jsme jinou zničit. Do sádrokartonového obložení stěn jsme vyřízli otvor v místě, kde
se nachází okno. To se rázem stává jedním z centrálních
témat výstavy. Světlo, které odhalené okno propouští do
sálu galerie, ovlivňuje ostatní exponáty výstavy a jejich
rozložení v místnosti. Potlačuje neutralitu bílé krychle
a jako prominentní faktor k sobě ostatní díla vztahuje.
Současně vytváří potřebu řešit vztahy mezi exponáty
a prostorem a exponáty navzájem. Tím, že narušujeme
ideální podmínky bílé krychle, které se výstava One-to-one věnuje, musí umělci i kurátoři s odhaleným oknem
počítat a buď přirozeného světla při vystavení exponátů
využít, nebo se před ním skrýt.
Práce s místem místo zploštělé architektury
Muzea, která prezentují architekturu, nemusí vymýšlet
komplikované postupy při vystavování nebo budovat
dočasné stavby. Není ani nutné chybějící architekturu
nahrazovat teoretickými informacemi a historickými
exkurzy ve formě „panelových“ výstav. Svůj program
můžou obohacovat prací se svými vlastními budovami

4 Idem, s. 184.

a jejich okolím, včetně jejich obyvatel, jako s „ready
mady“. Budova, její vnitřek, okolí i uživatelé totiž nejsou
stabilní a nadčasoví. Tím nejjednodušším příkladem, jak
s vlastní stavbou pracovat, mohou být komentované
procházky nebo popisky architektonických detailů
rozmístěné po budově muzea či galerie. Kreativní práce s architekturou galerie či muzea se pro jednotlivé
expoze může lišit. Jde o snadný, finančně nenáročný
krok, který může expozici obohatit o prostorový rozměr
a zohlednit tak vedle exponátů i jejich architektonický
„rámec“. Nemělo by se ale zůstávat jen u něj. Krátkodobé výstavy stejně jako dlouhodobé expozice architektury by měly reagovat na aktuální potřeby společnosti. Práce s místem, jeho geniem loci, jeho problémy
i lidmi, kteří na tomto místě žijí, pracují nebo sem chodí
za zábavou, se přitom nabízí jako skvělá možnost, jak
architekturu prezentovat nejen jako muzejní exponát,
ale také – a to především – jako základní místo lidské
existence.
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Ucho nezavřeš – zvuk v krychli
Pavla Rousková a Klára Hudáková
o instalaci Julie Lupačové
Zvuk je přirozenou součástí výstavního prostoru. Návštěvníci díla nevnímají pouze očima, ale shromážděné
informace o dílech a čiré realitě zpracovávají rovněž
prostřednictvím sluchu. Je vysoce pravděpodobné,
že při vstupu do galerie prezentující současné umění
uslyšíme zvuk vycházející z televizních obrazovek, počítačů, projektorů, ze sluchátek, nemluvě o ozvěnách
hlasů a našlapování návštěvníků. Galerie není tichým
prostorem, nýbrž je vyplněna zvuky, které mohou být
hlučné, tiché, jemné, agresivní, téměř neznatelné, překrývající se, rušivé. Smysly pracují současně protkané
do jednoho systému. Prostor si uvědomujeme a vnímáme komplexně a najednou, aniž bychom separovali
oko od ucha. Zatímco při pohledu na vizuální umělecké
dílo můžeme kdykoli zavřít oči, sluchem stále vnímáme
realitu akustického dění. V případě zvukového umění
útěk není možný. To dává zvukovému umění na jedné
straně jistou moc, na straně druhé však může upozornit
na jeho slabá místa.
Působení zvuku v galerijním kontextu se stále vyvíjí,
a tak prostor samotné galerie láká zvukové umělce
i kurátory, vybízí ke kritické diskusi a hledání ideálního
postavení a provedení zvukového média. Brian O‘Doherty ve svém eseji Uvnitř bílé krychle,1 který se ne náhodou dostal do podnázvu výstavy, uvádí, že historie
modernismu byla orámována výstavním prostorem.
Bílá krychle rámuje objekty aurou „uměleckosti“, váže
je na své místo a exponuje na viditelný piedestal. Je
zároveň očištěna od všeho, co by mohlo člověka odpoutat od vnímání vizuálního umění, přičemž zvuk do
této linie nezapadá – pohybuje se podél zdí, odráží se,
prochází skrze otvory, mezi prostory a napadá sousední místnosti. Může prostor uzmout a naplnit jej sebou
samotným nebo expandovat do jiných děl. Spíše než ze
zdroje do místa určení se může šířit ve všech směrech
jako plyn a na rozdíl od světla dolehnout i za roh nebo
prosáknout zdí. Způsobuje pak komplikace tam, kde
se očekává tiché rozjímání o umění. „Umělci, kteří chtějí
vystavovat zvuk v prostorách určených pro výtvarné
umění, musí přistoupit k realitě takových prostor.”2 Ona
realita může umělce a kurátory svázat, nebo jim nabídnout možnost experimentovat.
Vystavování zvukového média otevírá mnoho
otázek, o to víc, je-li zvuk součástí výstavy kolektivní

a multimediální. Co když zvukové umění nepotřebuje
speciální prostor, neboť práce se zvukem umožňuje
tvorbu samotného (akustického) prostoru? Může zvuk
ve výstavě existovat vedle jiných mediálních forem bez
narušení oboustranné autonomie? Je-li se zvukem při
přípravě výstavy počítáno natolik, že se přistoupí k vzájemnému přizpůsobení jednotlivých děl, nenaruší se
tím jejich podstata? Do jaké míry je třeba zvuk „chránit”
před okolními vlivy a naopak do jaké míry podporovat
jeho expanzi?
Instalace Julie Lupačové je svrchovaným uměleckým dílem, které rovněž funguje jako součást děl
okolních. Jistým způsobem tak využívá vlastností
zvukového média, které v jiném případě mohou jeho
prezentaci činit problematickou, přičemž práce autorky tak v sobě nepřímo pojí většinu úskalí vystavování zvuku v galerii. Julie ve své práci upíná pozornost
k médiu jako takovému a jeho dynamice v konkrétním
prostředí. Autorka vytváří obraz akustické reality prostoru, ve kterém propojuje vytvořenou zvukovou stopu,
udávající rytmus výstavnímu organismu, s amplifikovanými ruchy. Umělkyně pečlivě naslouchá okolnímu
prostředí a vybízí návštěvníka, aby si uvědomil, jaký má
jeho přítomnost dopad na akustický, potažmo výstavní
prostor. K tematizaci a ohledávání hranic zvukového
média přitom jako nadstavbu či rozšíření používá vizuální jazyk – sejmutím vibrací z membrány reproduktoru vytváří „otisk zvuku”, jehož neviditelnou povahu
vizualizuje za pomoci světla. Realitu sestávající z vln,
vibrací a frekvencí tak reflektuje ve formě hmatového
a vizuálního „slyšení“. Abstraktní a efemérní vrací do
vizuální podoby, pro kterou byla bílá krychle stvořena.
Post-digitální přístup je v mnoha ohledech charakteristický odečítáním vrstev na základní datovou
úroveň, z níž je možné dílo „přeložit” do jiného mediálního jazyka. V situaci, kdy jakákoliv forma informací
může být převedena do digitálních binárních kódů
a poté zprostředkována kterýmkoli médiem, může
alternativa převodu zvuku do obrazu nabýt polozapomenutých kvalit analogové synestézie. Možnosti
přímého analogového a digitálního přenosu zvukových
vln do obrazů Julie Lupačová rozvíjí v performance,
která je součástí programu výstavy. Manipulace obrazem autorce umožňuje reflektovat a zpětně vytvářet
akustický prostor společně s divákem. Ona akustická
událost se pak stává událostí společenskou, ve které je
naslouchající tělo zahrnuto do akustického a vizuálního
výstupu ve vyhraněném čase.

1 Brian O‘Doherty, Uvnitř bílé krychle, Praha 2014.
2 Seth Kim-Cohen, In the blink of an ear: Toward a Non-Cochlear Sonic Art, New York – Londýn 2009, s. 18.
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Black box? White cube?
Matěj Forejt o instalaci
Dávida Lipkoviče
Filmové médium je bytostně spojeno s prostředím
temného kinosálu. I v době, kdy se nám ke sledování
všudypřítomných pohyblivých obrazů nabízí velké
množství jiných technologických řešení, platí především klasická kinoprojekce za onen rituál, kterým lze
pohyblivý obraz povýšit na vysoké umění. Jiné možnosti jako by pro tento účel byly stále spíše deviací. Jistě, v prostředí uměleckého provozu se rozličné formy
pohyblivého obrazu vyskytují již po několik desetiletí
a zcela běžně jsme tedy zvyklí je sledovat také v galerijním prostoru. Ovšem ani zde jsme se od tradice potemnělého biografu dosud nedokázali zcela odpoutat.
Přitom právě kino nikdy nebylo jedinou – a nebylo
ani první – možností, jak se dívat na pohyblivé obrazy.
Ještě před vznikem filmu, jak ho známe od konce 19.
století, lidé pozorovali rozhýbané kresby či fotografie
pomocí nejrůznějších skříněk a kukátkových aparátů,
jako byly fenakistiskopy, mutoskopy, zoetropy nebo
praxinoskopy. Jejich prostřednictvím mohl člověk sledovat pohyblivé obrazy individuálně, přitom ale bez
potřeby uzavírat se do paralelních prostor mezi realitou
a fikcí. Dokonce ještě dříve, než bratři Lumièrové uspořádali v Paříži historicky první placenou kinoprojekci,
obchodoval s filmy vytvořenými vlastní technologií
Thomas Alva Edison. Diváci je mohli zhlédnout ve
speciálních zábavních salónech, vybavených vždy
několika kukátkovými aparáty, tzv. kinetoskopy. Každý
z nich byl určen pouze pro jednoho diváka, jenž krátké
filmy sám uvedl do pohybu vhozením mince.
Individuálnímu sledování pohyblivých obrazů vyhovoval i druh filmů, které se v počátcích kinematografie
natáčely a uváděly především – šlo o krátké sekvence
kladoucí důraz zejména na samotný pohyb, kterým
chtěly diváka zaujmout. Zobrazovaly často výstupy
tanečnic, kouzelnická čísla, záběry na krajinu a další
formy podívané, jež divákovi přinášely „rozkoš zprostředkovanou samotným pohledem“.1 Proto se také
v souvislosti s ranou fází dějin filmu používá pojem
„kinematografie atrakcí“. Přestože se posléze z rozličných důvodů – mezi něž patří i obchodní úspěch
firmy bratří Lumièrů či přechod k formátu narativního
filmu dlouhé stopáže – na několik desetiletí prosadilo
klasické kino coby nejdůležitější a především nejsymboličtější odbytiště filmového průmyslu, dnešní způ-

soby sledování nejrůznějšího videoobsahu v mnohém
připomínají takové diváctví, jaké známe z dob počátků
filmu nebo těch ještě starších. Dnes (už opět) není nijak
výjimečná situace, kdy si lidé sedící v jedné místnosti
paralelně prohlížejí zcela odlišné pohyblivé obrazy
každý na svém vlastním zařízení. Často se navíc nejedná ani tak o filmy, ale spíše o kratší šoty, videoklipy
či gify běžící v podobě krátkých vizuálních atrakcí (!)
ve smyčce stále dokola.
A právě z estetiky instantních internetových videí vychází ve své instalaci na výstavě One-to-one
umělec a animátor Dávid Lipkovič. Tematicky přitom
navazuje na své starší práce, ve kterých se zabývá
politickou scénou na Slovensku, odkud sám pochází,
ale také vizuální reprezentací nacionalistických hnutí
či problematikou fake news. Ve své tvorbě se tak pohybuje na tenkém ledě politicky angažovaného umění,
jež se v našem prostředí v posledních desetiletích
netěší přílišné oblibě ani mezi umělci, ani mezi publikem. Lipkovič navíc k námětům svých videí přistupuje
se znejasňující ironií a divákům nenabízí jednoduchý
návod, s kým a s čím sympatizovat. Jeho práce totiž
neslouží politické propagaci, ale upozorňují na rozličné
mediální praktiky politického boje, a to skrze použití
jejich vlastních postupů.
Ve svém aktuálním díle, sérii videí vytvořených
s využitím 3D počítačové animace i nástrojů umělé inteligence, komentuje Lipkovič nepřehlednou
situaci na slovenské politické scéně, která se právě
v době vzniku instalace nacházela ve vrcholné fázi
předvolební kampaně. Volby do Národní rady Slovenské republiky, tzn. do jediné komory slovenského
parlamentu, proběhly 29. února 2020 a s ohledem
na turbulentní atmosféru v zemi byl jejich výsledek
extrémně nepředvídatelný. Současně s předvolební
kampaní, v níž vládní strana Smer slibovala Slovákům
opětovné nastolení pořádku a ochranu před údajně
destruktivní silou opozice, probíhal na Slovensku soud
s obviněnými z vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho
partnerky Martiny Kušnírové. Právě tito obvinění měli
být podle některých informací v kontaktu se členy strany Smer, s předsedou parlamentu Andrejem Dankem
či s představiteli justice. Paralelně čelí stíhání za daňové delikty i bývalý prezident Andrej Kiska, jenž platí za
jednoho z úhlavních soupeřů předsedy vládní strany
Roberta Fica. Nepřehlednou situaci, v níž je složité
určit hranici mezi stabilitou a krizí, podsvětím a justicí
i zpravodajstvím a politickou kampaní, komentuje ve
svých videích Dávid Lipkovič, a to za využití skutečných
událostí i autentického audiovizuálního materiálu, jež
remixuje do podoby autorské ironické mystifikace.
V ní se potkávají motivy ze seriózního zpravodajství
s dětinskou vizualitou negativně laděných volebních

1 Pavel Skopal, Kino atrakcí. Cinepur, dostupné on-line: http://cinepur.cz/article.php?article=1.

spotů strany Smer i portréty slovenských politiků Roberta Fica a Roberta Kaliňáka či podnikatele Ladislava
Bašternáka, kteří díky manipulaci umělou inteligencí
pronášejí věty, jež nikdy nevyslovili.
Výchozím materiálem celé instalace Dávida Lipkoviče je tedy amalgám různorodých internetových
zdrojů, které byly původně určeny ke sledování na
různých formátech obrazovek. Aby se z výsledného
díla nevytratil kontakt s počátečním materiálem, který
je pro jeho vyznění naprosto klíčový, je třeba na tento
původ myslet i při jeho prezentaci. Ta se přitom odehrává ve dvou liniích – v prostoru galerie a mimo něj.
Záměrem autora, který běžně pracuje s internetem
coby inspiračním zdrojem i odbytištěm zároveň, totiž
nebylo vytvoření jakékoli formy exkluzivního uměleckého díla. Naopak, všechna videa mají být veřejně dostupná a byť postupně v průběhu výstavy umisťovaná
na jediný kanál streamovací platformy YouTube, mohou
se sdílením jednotlivě šířit do nových kontextů. Jejich
galerijní instalace, v níž jsou výjimečně fixovány po určenou dobu na jednom určeném místě, je tak nakonec
nikoli výsledkem, ale spíše katalyzátorem na cestě od
původního internetového obsahu k jeho rekonfigurované podobě navrácené znovu do původního prostředí.
Tímto katalyzátorem je sice sestava několika filmových záběrů částečně propojených společnou
narativní linkou, ale klasická filmová projekce umístěná
do paralelního zatemněného mimo-prostoru a s diváky znehybněnými v sedačkách by byla pro jeho
prezentaci naprosto nevhodná. Nejenže obsah celé
instalace nemá s projekční technologií nic společného
a obsahově souvisí podstatně více se sledováním na
obrazovkách než na filmovém plátně, ale navíc vykazuje i další potřeby, které je možné uspokojit spíše
v otevřenějším a osvětleném prostoru. Podobně jako si
divák na internetu vybírá, který obsah a v jakém pořadí
zhlédne, i v Dávidově galerijní instalaci se může volně
pohybovat a videa běžící ve smyčkách sledovat opakovaně a v libovolné konfiguraci. Může se tak odpoutat
od tradičně statického zakoušení filmu. Zároveň ale ani
galerijní prostor není nikdy zcela svobodný či bezpříznakový a prostorové rozvržení tedy divákovi některé
trasy a pohledové konstelace usnadňuje a jiné naopak
téměř znemožňuje.
Možnost vnímat sérii videí coby komplexní zážitek,
plnohodnotný teprve díky pohybu a změnám perspektiv, lze ilustrovat na příkladu povedené instalace
umělkyně Hito Steyerl z loňského benátského bienále.
Diváci zde sledovali sérii filmových projekcí ze soustavy mol, jejichž architektura na některých místech
vybízela spíše k rychlejšímu průchodu, na jiných zase
k delšímu setrvání – a to třeba i vsedě. Nezbytnost poskytnout divákům v podobných instalacích dostatek

prostoru k pohybu i k zastavení lze ukázat rovněž na
videoinstalaci Eda Atkinse z téže přehlídky. Ta byla
do stísněné kóje v benátském Arsenale přenesena
po dřívějším uvedení v Martin-Gropius-Bau v Berlíně, kde ji bylo možné vidět na větších obrazovkách
i na podstatně rozsáhlejší výstavní ploše. A zatímco
v původní berlínské verzi bylo možné si vychutnávat
pohyb mezi jednotlivými sály, vnímat prolínání zvuků
doléhajících odjinud i pachů divadelních kostýmů, jež
byly součástí instalace, benátská miniaturní varianta
v zásadě jakýkoli volnější pohyb znemožňovala a tedy
i vylučovala v tomto případě tolik důležité momenty
překvapení a (znovu)objevování.
Zdaleka ne všechna audiovizuální díla jsou založena na paradigmatu narativního filmu. Mnohá dokonce
ve svém jádru pracují s cykličností a umožňují tak prezentaci ve smyčkách, které může divák zhlédnout od
libovolného momentu (což je v rozporu s linearitou
klasického filmového vyprávění). Takové pohyblivé
obrazy se pak nepotřebují uchylovat do bezpečí „etuje
času“, 2 jak kino poeticky nazývá velký obránce kinokultury a cinefil Lars Henrik Gass, ale naopak ve své
cyklické časovosti dokáží existovat v galerijní „bílé
krychli“ a její „výstavní věčnosti“, 3 jak ji popsal klasik
Brian O’Doherty. Jsou přitom integrální součástí dané
výstavy, nejsou odsunuty stranou do přítmí kabinetu
kuriozit, jehož návštěva diváka nutí k přenastavení na
zcela odlišný způsob dívání a prožívání.
Při svých úvahách si v žádném případě nekladu za
cíl stanovit, který způsob dívání na pohyblivé obrazy
má navrch. Právě naopak. Kino a galerie jsou dva zcela
odlišné organismy, které nabízejí odlišné možnosti. Je
těžké je usmířit. Ale k čemu by to také bylo? Nejdůležitější je vnímat a chápat jejich tradice, možnosti i limity,
pracovat s nimi a vědět, čím mohou některým dílům
prospět a jiným uškodit.

2 Lars Henrik Gass, Film und Kunst nach dem Kino. Köln: Strzelecki Books 2017, s. 43.
3 Brian O’Doherty, Uvnitř bílé krychle. Praha: Tranzit.cz 2014, s. 14.
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Odpočítávání v bílé krychli aneb
galerijní prezentace performance
Kristýna Péčová o instalaci
Barbory Dayef
Performance je dnes etablovaným uměleckým žánrem. Její historii jsou věnovány odborné publikace a její
obliba od devadesátých let minulého století neklesá,
právě naopak. Muzea, která se v novém tisíciletí z míst
konzervace a tiché kontemplace proměnila v chrámy
kulturní zábavy, zhusta využívají její interaktivity, jež
v sobě skrývá značný návštěvnický potenciál. Stala
se rovněž běžnou součástí výstav či uměleckých přehlídek. Nejednou je ale její pozice ze samostatného
uměleckého díla redukována na formu pouhého doprovodného programu. Právě pro své ošemetné postavení
byla performance zařazena do výstavy One-to-one.
Spolu s hledáním možností, jak ji v Galerii UM představit, se vnucuje i obecnější otázka: proč je plnohodnotné
vystavení performance žijících umělců v bílé krychli
problematické?
Odpověď je, zdá se, nasnadě. Hlavní úskalí performance ve vztahu ke galerijní prezentaci vyplývá z jejího
charakteru, který je, jak se s oblibou říkává, efemérní.
Jedná se o pomíjivé médium spojené s konkrétním
časem a prostorem, čili vlastním „teď a tady“. Současně
není vázané hmotnou formou a po chvíli se tak z bílé
krychle jednoduše vytrácí.
Lákavé řešení, jak onomu zmizení zabránit, nabízí
kontinuální průběh performance po celou dobu konání
výstavy. Nepřetržitým děním podmiňuje vystavení
svých performativních děl například Tino Sehgal, čímž
zajišťuje jejich stálou přítomnost a brání odstavení na
„vedlejší kolej“. Takový požadavek ovšem ihned plodí
další komplikace: málokterá galerie je ochotná (případně vůbec schopná) celodenní a několikatýdenní
či dokonce několikaměsíční práci jednoho nebo více
performerů zaplatit. Zdánlivě nenáročné médium se
tím mění v nesmírně nákladnou, často i nedosažitelnou
záležitost. Že je tento pragmatický aspekt v souvislosti
s vystavováním performance zásadním problémem,
ukazuje případ loňské Turner Prize. Její finalistka Tai
Shani, známá především pro své performační aktivity, se na výstavě netradičně prezentovala svébytnou

instalací. Sama jako jeden z důvodů uvedla nedostatek finančních prostředků na pořádání performance
ze strany organizátorů prestižního ocenění.1 Redukováním živých akcí se Shani zároveň vymezila vůči
stavu, kdy dílo spatří pouze „důležití“ diváci, tedy ti,
kteří obdrží pozvánku na oficiální zahájení. Podobné
diskuzi o financování a přístupnosti tohoto média se
nevyhnulo ani poslední benátské bienále. Vítězný litevský pavilon s virální performance Sun & Sea (Marina)
sice „fungoval“ po celý půlrok, kdy ho mohl zdarma
navštívit kterýkoli kolemjdoucí, otevřen byl ale pouze
dvakrát týdně a po návštěvnících vyžadoval značnou dávku trpělivosti při čekání v mnohahodinových
frontách. Oba uvedené příklady dokazují, že dokonce
i pro největší umělecké instituce je dodnes obtížné se
s performance důstojně vypořádat.
Není proto divu, že i performance žijících umělců
jsou v galeriích běžně představovány skrze fotografickou nebo video dokumentaci. Někteří umělci se této
praxi brání úplným zákazem focení a natáčení – otevřeme-li si například anotaci tvorby zmiňovaného Sehgala
na webu Tate, zasvítí na nás nápis „obrázek není k dispozici“. Většina performerů ale už tyto radikální pozice,
formulované slavnou tezí Peggy Phelan, tedy že „život
performance je pouze v přítomnosti“ a že „performance
nemůže být dokumentována, nahrána ani uložena,“ 2 nezastává. Mnozí umělci naopak od počátku s obdobnou
prezentací počítají a živé dílo jí přizpůsobují. Přesto není
prosté vystavení záznamu vždy ideálním východiskem.
Pokud odhlédneme od specifického tématu vztahu
performance a její dokumentace, který je, jak ukázala
nedávno Hana Buddeus, komplikovanější a rovnocennější než se zdá na první pohled, pro kurátory nadále
často znamená především levnější řešení nezávislé
na autorovi díla. 3 Aniž bychom podceňovali jejich význam, je nutné si uvědomit, že snadnost prezentace
fotografie či videa je rovněž jen zdánlivá (viz příspěvek
Matěje Forejta) a recepci původního díla může taková
instalace uškodit.
Problém vystavování performance též podnětně
dokresluje situace jejího sběratelství. To bylo dlouho
soustředěno právě na dokumentační materiály a fotografické pozůstatky proběhlých akcí, neboť živé
performance neodpovídaly požadavku sběratelů po
materiální a trvanlivé komoditě. Zatímco v českých
kolekcích živá forma děl většinou nadále chybí, což –
slovy Jiřího Surůvky – „padá na kunsthistorické hlavy“, 4
jinde tento fenomén zaznamenal v jednadvacátém
století proměnu. Tak například v Bruselu se minulé

1	Naomi Rea, ‘Only the ‘Important’ People Get to See It, and That’s a Problem’: Turner Prize Nominee Tai Shani on the Inaccessibility
of Performance Art, https://news.artnet.com/exhibitions/tai-shani-on-performance-art-1676260, vyhledáno 9. 12. 2019.
2 Peggy Phelan, Unmarked: The Politics of Performance, Londýn 1993, s. 146.
3	Hana Buddeus, Zobrazení bez reprodukce? Fotografie a performance v českém umění sedmdesátých let 20. století, Praha 2017.
4	Jiří Surůvka, Díry v plášti českého performera aneb co bych byl býval řekl na konferenci performerů, kdybych tam byl býval byl, in:
Vladimír Havlík (ed.), Akce a reakce. Performativní aspekty v současném umění a umělecké výchově, Olomouc 2015, s. 44.

září konal prodejní veletrh věnovaný výhradně performativní tvorbě, jehož katalog ilustruje pestrost pozic samotných performerů ve vztahu k vystavování
vlastních prací. Kromě obligátní dokumentace umělci
na veletrhu nabízeli scénáře, nástroje i objekty sloužící
k provedení performance sběratelem či institucí. Jejich
nákup ovšem podléhal konkrétním podmínkám – tedy
zejména (ne)možnosti a stanovenému počtu reenactmentů díla nebo svolení k jejich odehrání za absence
autora. Lieven Segers se kupříkladu kupcům zavazoval
doživotním příslibem k re-instalaci díla jednou ročně,
a to buď soukromě či „u příležitosti narozeninové oslavy
nebo večeře.“5 Evann Siebens zase zakoupením díla
ukládala povinnost proplácet práci, cestu i ubytování
při každém reenactmentu, přičemž současně slibovala
každou zakoupenou performance pojmenovat po
jejím novém majiteli. Jak poznamenali Pip Laurenson
a Vivian van Saaze, náročnost sbírání tohoto média
tudíž nespočívá (pouze) v oné tradované efemérnosti
či nehmotnosti, ostatně právě bruselský veletrh poukázal na jeho schopnost určité přenosnosti i trvanlivosti.
Výzvou je především udržování samotného uměleckého díla, které je drahé a závisí navíc na specifických
nárocích umělce. 6 Sběratel a kurátor se tak tváří v tvář
performance ocitají před stejnými obtížemi.
Do performativní praxe nicméně v nedávných dějinách vstoupilo ještě jedno médium, o němž zatím
nebyla řeč. Oním médiem je instalace, která, jak si
všímají mnozí umělci a teoretici, má k performance až
překvapivě blízko. Obě totiž představují časově a prostorově vázaná díla, mezi nimiž z pohledu prostředků,
času či svázání s osobou autora není značný rozdíl,
jak na základě své práce uvádí třeba Jiří Kovanda.7
Instalace spoluutváří poslední vývoj performance
a je jí rovněž sama ovlivňována: „Umělec zde uplatňuje
nejen svůj výtvarný, ale i dramatický talent, pracuje se
světlem a prostorem, ale také s časem, neboť divák se
uvnitř instalace pohybuje a jeho vjemy se v čase odvíjejí.
Pracuje i s dějem, přesněji s dramaturgií děje, protože
instalace (…) má nejen začátek, ale i konec, fyzicky končí
s výstavou, není „věčná“ jako obraz či socha, má nejen
svůj konkrétní prostor, ale i čas, protože ve vymezeném
čase probíhají pohyb, vnímání a porozumění diváků, kteří
do instalace vstupují,“ poznamenala už v devadesátých
letech Milena Slavická. 8
Integrace obou médií má zvláštní význam ve spojitosti s vystavováním performance v bílé krychli. Instalace, která vzniká pro nebo během performance,
může v galerii setrvat i po skončení samotné akce.

Není však jen jakýmsi „zbytkem“ či kulisou, ale tvoří
nedílnou součást celého díla i samostatný výstavní
objekt. Nadto – popisuje-li Buddeus fotografii jako zpřítomnění historické performance pro současnost, která
může v divákovi vyvolat opuštění fotografie a vstoupení
do děje9 – platí totéž v případě prostorové instalace,
přičemž prožitek uplynulé performance může být
zprostředkován ještě explicitněji a fyzičtěji.
A právě takovým způsobem lze vnímat i práci Barbory Dayef pro Galerii UM. Svou performance staví
umělkyně na pohybu a aktivitě zúčastněných aktérek,
které podpalují zápalnou šňůru, pronášejí osobní proslov, prolézají okenním otvorem nebo formují kanelovaný sloup. Skrze tuto prvotní performance ovšem
současně vzniká komplexní instalace, jež odráží svou
genezi a tlumočí proběhlý děj po dobu trvání výstavy.
Rozřezaný sádrokarton naznačuje svůj původní tvar,
vypálené nápisy jsou živou vzpomínkou ohně, nedokončený hliněný sloup nese stopy tvarujících prstů.
Každá část instalace přiznává zásah performativní
akce, zároveň ale představuje svébytný celek sochařských kvalit. Její samostatnou pozici zdůrazňuje také
absence videozáznamu v prostorách výstavy. Ten sice
umělkyně návštěvníkům zcela neupírá (dostupný je
každému na webových stránkách galerie), nicméně
chybějící přímá konfrontace umožňuje soustředěnější
pozornost diváka bez nucené doslovnosti. Performance a instalace jsou si tak v bílé krychli rovny a navzájem
se doplňují.
Dílo Barbory Dayef bylo vytvořeno přímo pro výstavu One-to-one, přičemž tematicky i materiálově
vychází z její dřívější tvorby. Absolventka ateliéru sochařství UMPRUM často využívá různé architektonické motivy a reaguje na okolní prostor, který v tomto
případě definuje radikální zásah dalšího vystavujícího
umělce Vojtěcha Kordovského. Dlouhodobě také pracuje s formami a symbolikou starověkých kultur, jejichž
odkazy mnohdy umocňuje použitím hlíny, která rovněž
budí jasné historické a významové konotace. Manipulace s materiálem, které se Barbora tentokrát v rámci
performance dopouští, dále připomíná postupy charakteristické pro pronikání tohoto média do oblasti
současné keramiky (například v tvorbě Alexandry Engelfriet), tedy ovládnutí hmoty fyzickým aktem. Takto
zrozený sloup rozehrává v Galerii UM provokativní
kontrasty – stálosti, elegance a přesné proporčnosti
původní antické předlohy versus spontánnosti, tělesnosti a neuhlazenosti performačně vzniklé podpěry.
Obdobný efekt krásy a znepokojení vyvolávají rov-

5 https://aperformanceaffair.com/, vyhledáno 5. 1. 2020.
6	Pip Laurenson, Vivian van Saaze, Collecting Performance-Based Art: New Challenges and Shifting Perspectives, in: Outi Remes,
Laura MacCulloch, Marika Leino (eds), Performativity in the gallery: staging interactive encounters, Bern 2014, s. 39.
7 Jiří Kovanda, Od akce k instalaci?, Výtvarné umění: Umění instalace, 1994, č. 4, s. 75.
8 Milena Slavická, Výtvarné umění: Umění instalace (pozn. 7), s. 4.
9 Viz Buddeus (pozn. 3), s. 98.

něž líbivě dekorativní, avšak nerozluštitelná slova na
sousedních deskách. V neposlední řadě celek díla
vědomě zdůrazňuje aspekt času, vlastního základu
obou vystavovaných médií. Postupné hoření šňůry,
kreslící po bílých plochách, odpočítává čas nejen sobě,
ale i dalšímu paralelnímu dění a v posledku celé performance. Stejně tak trvání výstavy odměřuje dobu
existence instalaci, jež nemůže být dále přemisťována.
V Galerii UM se prolíná performance se sochařskou instalací, která předává zkušenost živé akce, jen
pomocí jiných prostředků, než je přítomnost vlastního
těla performerky. Řešení vychází z možností konkrétní
galerie, v níž se performance Barbory Dayef ocitá, ale je
také validním způsobem jejího vystavení. V bílé krychli
si tak médium očividně nachází své jasné místo, zůstává však výzvou kurátorům, kteří jsou nuceni se s jeho
prezentací vždy znovu a nově potýkat.

5
EXPOSTER
Kateřina Hlahůlková o vlastní
instalaci vytvořené společně
s Nikolou Ivanovem
Při přípravě společného díla „EXPOSTER“ s Nikolou
Ivanovem jsme se soustředili na fenomén výstavních
plakátů Galerie UM, realizovaných v horizontu jejího
trvání, tedy od roku 2001 do součastnosti, v rozsahu
dohledatelném v archivu UMPRUM. Vytvořili jsme samonosnou instalaci pracující s problematikou vystavování tohoto média. Standardně bychom mohli mapovat
jednotlivé opakující se prvky na plakátech a následně
vytvořit infografiku, zobrazující výsledná zjištění. Nebo
je naopak můžeme vnímat z jiného úhlu pohledu. Například zkoumat jejich bitmapové složení transformované do zvukové informace. V aktuální vizuální éře je
zásadní umět vnímat obrazové informace, pracovat
s nimi, dešifrovat je a selektovat. Nebrat zobrazovanou
realitu jako jedinou možnou a neoddiskutovatelnou, ale
připustit si i další možné transformace a roviny, které
může obsahovat právě primární obraz či zvuk. Transformace probíhá pomocí programu BW. Ten funguje
jako jednoduchý software na principu konvertování
bitmapových obrázků do zvuků a naopak. Každý řádek načteného obrazu se převádí na zvukový signál
pomocí inverzní Fourierovy transformace. Je možné
zde nastavit parametry výšky, hloubky, délky frekvence
ale rozdíly ve výsledku nejsou zásadní. To umožňuje
minimální možnost zásahu zvenčí a čistou konverzi.
Jednotlivé zvukové tóny zastupují konkrétní bitmapové a barevné informace o plakátech. Divák se
tedy může zaměřit na médium plakátu nejen z jeho
informační stránky, ale z čistě vizuálního pohledu,
transformovaného do abstraktní zvukové stopy. Hra
s formou a médiem je stěžejním prvkem tohoto projektu. Ukazuje možnou transformaci jedné informace
do mnoha podob. Stejně tak jako vlnění světla či zvuku,
mohou poskytovat rozličné a přitom koherentní vnímání skutečnosti. Je tak možné slyšet viděné a zpětně
vidět slyšené.
Jednou ze zásadních otázek při vystavování grafického designu je způsob přístupu k originálům a reprodukcím. V rámci současného grafického designu
je reprodukovatelnost naprosto samozřejmým a žádaným jevem. Čím větší počet kopií, ať už v tištěné či

digitální podobě, tím větší dosah projektu. Existují samozřejmě i autorské publikace, originální ruční plakáty
aj., ale primárně je zde reprodukovatelnost přirozenou
vlastností. Jak píše Walter Benjamin, „zatímco vůči ručnímu reprodukování, jež bývá zpravidla pranýřováno
jako falzifikát, si originál uchovává plnou autoritu, není
tomu tak v případě technické reprodukce.“1 Technické
reprodukce můžeme vystavovat bez devalvace vizuální
hodnoty originálu. Jejich případné poškození je navíc
jednoduše nahraditelné.
Pořádat výstavy grafického designu je vždy problematické: grafický design totiž neexistuje ve vzduchoprázdnu a zdi výstavních prostor dílo izolují od skutečného světa. Umístíme-li knihu, hudební album, nebo
plakát v galerii, vytrhneme je tím z jejich kulturního, komerčního i historického kontextu, bez něhož nemůže být
práce pochopena. Prezentovat design tímto způsobem,
je jako se dívat na sbírku vycpaných ptáků a snažit se zjistit, jak létají a zpívají. Přesto je čím dál více obvyklé nahlížet
na design jako na „objekt“ nejen v knihách a časopisech,
ale i v „bílé krychli“ výstavních prostor.2
Grafický design se stále častěji staví ne do pozice
služebného užitého oboru, ale do pozice výtvarného
umění. Jeho autoři, grafičtí designéři, se již nevnímají
pouze jako služebníci realizující představy zadavatele,
ale jako autonomní plnohodnotní tvůrci. Představu
o volné tvorbě často neodlišují od obvyklých zakázek.
Své představy a náměty realizují i v rámci komerčních zadání. Hranice mezi volným a užitým se tak pro
ně stírají. Na základě tohoto vývoje je tedy přirozený
přesun jejich tvůrčích výstupů ze zakázkové sféry i do
galerijního prostoru. Otázkou je zda, i tady mohou tyto
artefakty uspět.
Jak nejlépe prezentovat design v muzeu zaměstnávalo kurátory od dob, kdy v roce 1857 South Kensington muzeum otevřelo pro veřejnost jako archiv objektů
užitého umění a „moderního designu“, které zůstaly
ze Světové výstava z roku 1851 (Great Exhibition of
the Works of Industry of all Nations, Crystal Palace
Exhibition, London). Grafický design byl v muzeích
prezentován jako umění, jako kulturní či historický artefakt a jako spotřební zboží, ale zřídka způsobem, který
odráží celou jeho komplexnost. 3
Jak vystavovat grafický design řešil již Afred Barr
Jr. od počátků The Museum of Modern Art (MoMA).
Toto muzeum je jednou z nejstarších institucí na světě, která vytvářela sbírku grafického designu. To vše
díky silné zálibě Alfreda Barra Jr. v oblasti typografie
a grafického designu. V MoMA začal shromaždovat
kolekci plakátů již ve 30. letech 20. století. 4 Bohužel
vystavoval plakáty řazené stejně jako modernistickou

1	Walter Benjamin, Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, německý originál poprvé vydán roku 1936.
2	Grafický design v bílé krychli / Graphic Design in the White Cube, Brno: Moravská galerie v Brně 2006.
3 http://designobserver.com/feature/graphic-design-at-the-museum/7027
4 Good (graphic) design http://www.stedelijkstudies.com/journal/good-graphic-design/#_edn10 (cit. 10. 1. 2016)

malbu, podřízené současným a minulým stylům. Věřil,
že plakáty jsou pokračováním malby v běžném životě.
Nejdříve tak ovlivňovala malba grafický design a plakát.
Po 60. letech a éře Popartu zase naopak ovlivňovala
popkultura a reklama, jejíž součástí byl grafický design,
malbu a výtvarné umění.
Důležitým světovým hráčem na poli vystavování
grafického designu je samozřejmě také Musée de la
Publicité, které je součástí Les Arts Decoratifs v Paříži.
Nachází se v severním křídle paláce Louvre. Na rozdíl
od muzea Louvre však nemá stálé expozice. Konají se
zde krátkodobé výstavy grafického designu a reklamy
čerpající mimo jiné z vlastní stálé sbírky. Tu tvoří asi 50
tisíc plakátů z období od 18. století až po 2. světovou
válku a stejný počet od 2. světové války po současnost.
Mimo to obsahuje také na 20 000 reklamních filmových materiálů z Francie i celého světa a nad 30 000
reklamních tiskovin, propagačních materiálů i rozhlasové reklamy. Z této bohaté sbírky muzeum vychází
při sestavování ojedinělých výstav grafického designu,
kde se dostávají do vzájemného dialogu nejen dobově ale i tematicky rozličná díla. Díky tomuto přístupu
objasňuje kontext vývoje oboru grafického designu.
Jednou z těch, které stojí za pozornost, je výstava
Design graphique: Acquisitions récentes, jež prezentuje výběr z děl věnovaných do sbírky samotnými designéry. Ze sedmi set děl, které do kolekce každoročně
přibudou, bylo vybráno pro tuto výstavu tři sta prací
vykreslujících současnou tvář různých odvětví grafického designu. Ukazují rozličnou podobu práce na poli
grafického designu, pro kterou je klíčová hravost a jejíž
pravidla spoluurčuje klient. Souběžně jsou tak zde prezentovány osobnosti a studia jako Frédéric Teschner,
Pierre di Sciullo, Les Graphiquants, Jocelyn Cottencin,
M/M (Paris), deValence, Fanette Mellier, Change is
good, Irma Boom, H5 a Yorgo Tloupas.
Zásadní postavení v této oblasti má Muzeum designu, jež bylo založeno roku 1989 v londýnském Kensingtonu sirem Terencem Conranem jako první muzeum
moderního designu. Věnuje se průmyslovému, užitému
a grafickému designu, módě a architektuře. Jsou zde
prezentovány všechny odvětví designu členěné chronologicky i tematicky. Podstatné je prolínání těchto
disciplín tak, jak na sebe v běžném životě navazují a reagují. Nenalezeme zde tedy kóje jednotlivých produktů
vytržených z kontextu, ale prezentované artefakty jsou
naopak zasazeny do jejich přirozeného prostředí. Výbornou součástí expozice je interaktivní oddělení, kde
návštěvníci na základě zhlédnuté expozice, s pomocí
specificky zaměřené knihovny a jistých výrobních
postupů mohou navrhnout vlastní design v libovolném
odvětví. A opravdu se zde zapojuje množství návštěvníků všech věkových kategorií.
Vedle velmi kvalitní stálé expozice muzeum pořádá
krátkodobé výstavy zaměřené na současné tendence
v oblasti designu, ale také historický exkurz. Vedle

sebe tak mohou stát výstavy mapující grafický design
ruské komunistické propagandy Imagine Moscow
a současné reakce na antropocentrické vidění světa
Fear and Love. Muzeum designu v Londýně sice není
specializováno pouze na grafický design, ale i přesto
v jeho expozicích zastupuje významnou pozici. V tomto
případě není propojení grafického designu s jinými
disciplínami důvodem k upozadění jeho prezentace,
ale naopak logické provázání jeho přirozených funkcí.
Vytržení z kontextu a vystavování v odosobněné bílé
krychli by v tomto případě nebylo adekvátní. Důležitá
jsou transdisciplinární propojení a přesahy jednoho
média v druhé. S podobnými principy pracuje také
výstava One-to-one, jež si zvolila navíc problematicky
vystavitelná média, která spolu v této instalaci jistým
způsobem komunikují.
Na příkladu těchto historických i současných přístupů k vystavování grafického designu je jasné, že
jeho role v pozici uměleckého artefaktu v galerii není
jednoznačná. Neexistuje samozřejmě jasné dogma či
forma, jak spolehlivě a kvalitním způsobem prezentovat toto proměnlivé médium. Z tohoto hlediska k němu
také musíme přistupovat a nebát se experimentů, nových forem, zasazení do kontextu i transformace ve
zcela jiné médium. To může pomoci nazírat na objekty grafického designu z jiné perspektivy. Konkrétně
zde prezentované plakáty, jež kdysi zvaly na výstavy,
se teď samy staly vystavovaným exponátem. Zvuková transformace odstranila jejich informační funkci
a transmutovala je na výtvarný artefakt. Zvuková stopa
může vyzdvihnout obvykle nepovšimnuté prvky plakátů. Z tohoto hlediska je nutné s objekty grafického
designu v prostoru bílé krychle zacházet buďto čistě
jako s výtvarným uměním, nebo je naopak zasadit do
kontextu a přiznat jim jejich původní funkci.

6
Krizový scénář
Tereza Škvárová o výstavním PR
Termín vernisáže výstavy stanoven. Hned je podle Facebooku jasné, kolik konkurenčních událostí se v daný večer koná. Grand Opening ve Veletržním paláci – nevadí,
ten je až od sedmi. Artist Talk zahraniční umělecké hvězdy na AVU – oj, oj. Křest publikace mapující architekturu
hradů z doby Václava IV. - dobrý, to není naše cílovka.
Už teď je ale jasné, že „srdečně vás zveme na vernisáž…“ nebude stačit. Času a financí není nikdy dost,
ale na to už jsme si zvykli. Takže zpět o pár měsíců do
minulosti.
První schůzky s kurátory, vymýšlení konceptu výstavy, výběr umělců a jejich děl. U toho všeho by v ideálním
případě PRista měl být a v ještě lepším případě by jeho
názor měl být vyslyšen. Po čase totiž z těchto schůzek vyplynou základní teze pro propagaci. Pro koho je
výstava určená? Co by si z ní divák měl odnést kromě
letáčku a pár fotek na Instagramu? Jak potom nejlépe
zprostředkovat „zprávu“, kterou výstava a jednotlivá
díla předávají?
A jak přimět lidi mimo vlastní sociální bublinu, aby
na výstavu zašli? A to s maximálním respektem. Respektem ke kurátorům, umělcům, dílům, ale vlastně
i návštěvníkům. PRista – jako prostředník mezi všemi
těmito skupinami – vybírá cílovou skupinu, volí vhodnou
strategii a tón komunikace, sepisuje harmonogram,
a především vytváří… kampaň! Přestože je toto slovo
spjaté více s komerčním než kulturním prostředím, je
to tak.
Termín vernisáže se nezadržitelně blíží, vizuál výstavy a další grafické podklady měly být hotovy, tisková
zpráva několikrát editována, propagační reprodukce
stále v nedohlednu. PRista mezitím čile komunikuje
s médii i odbornou a laickou veřejností a snaží se výstavě tvořit nejlepší image ještě nedokončené výstavy,
zatímco tým se dostává do fáze óne-to-oné. Fáze rozesílky tiskových zpráv, předávání informací médiím, editace webu, správy sociálních sítí, domlouvání rozhovorů
a příjezdu televize (to jen ve snu) trvá až do zásadního
momentu…
Je doinstalováno, nasvíceno, uklizeno, vše funguje.
Tým si může oddychnout, zítra už jen tiskovka a verni.
PRistovi zbývá ještě: propagace výstavy a doprovodného programu do posledního dne konání výstavy, komunikace s médii, komunikace s fanoušky, oslovování potenciálních návštěvníků, reflexe recenzí a komentářů…
Příští výstava bude určitě víc v klidu a tento scénář se
snad nebude opakovat… A co stálo na začátku vašeho
rozhodnutí navštívit výstavu?

