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Úvod

Toto je druhé a pravděpodobně poslední číslo sborníku Meta zamě-
řeného na reflexi textů vztahujících se k výtvarnému umění. Za pod-
kladový materiál jsme si tentokrát zvolili Art+Antiques, Hospodářské 
noviny, Artalk a Artmix. Posledně jmenovaný televizní magazín jsme 
do výběru začlenili i přesto, že nemá recenzní charakter. K jeho zařa-
zení nakonec přispělo vědomí významu České televize v rámci české-
ho mediálního prostředí a její normotvornost jakožto veřejnoprávního 
média. Cílem tak bylo blíže se podívat na to, jaké povědomí o umění 
bude zprostředkovávat publiku skrze vlastní koncepci či dramaturgii 
pořadu.
Náš redakční kolektiv se od minulého čísla proměnil. Lucie Rosenfeldová, 
Martin Prudil a Radim Langer se naší činnosti tentokrát neúčastnili. Mís-
to nich přišli Pavel Šmíd, Pavel Jestřáb a Michal Novotný. Své místo zde 
tedy neměli jen umělci, ale náš tým se rozšířil v osobě Michala Novotného 
i o kritika a kurátora. Až na Alžbětu Bačíkovou, která svůj podíl na psaní 
výrazně umenšila, v našem týmu bohužel absentovaly ženy.
Stejně jako u prvního sborníku Meta 1 jsme si  určili období tří 
měsíců reflexe publikovaných příspěvků ve vybraných periodicích. 
U Art+Antiques a Artalk byly vybírány jen texty zahrnuté pod recenzní 
rubriky. V případě Artmixu byl magazín pojat jako celek. V Hospodář-
ských novinách většina textů neměla podobu recenze. Volili jsme proto 
ty, které nám přišly nejzajímavější, a to v  dobrém i špatném smyslu. 
Podobně jako první vydání, i toto obsahuje faksimile původních textů, 
případně odkazy k  textům na Artalku a příslušným dílům magazínu 
Artmix.
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V předchozím čísle jsme se pokoušeli náš styl metakritik pokud možno 
ujednotit. Toho jsme se pro tentokrát vzdali. Rozhodli jsme se nepo-
tlačovat individualitu každého z pisatelů, příspěvky jsou tak rozdílné 
stylem i rozsahem.
Stejně jako v minulém čísle jsme se snažili neposuzovat texty dle správ-
nosti či nesprávnosti názorů recenzenta. Pokoušeli jsme se nechrlit inter-
pretační halucinace. Soustředili jsme se na obecné problémy. Zajímalo 
nás, zda články obsahují argumentaci, nebo jsou jen vyjádřením nepod-
ložených tvrzení. Zkoumali jsme, jestli jsou tzv. usouvztažnitelné k před-
mětu svého pozorování, k té či oné výstavě.
V prvním čísle sborníku jsme se snažili popsat naše motivace, nebude-
me zde proto od základů opakovat naše důvody vedoucí k reflexi umě-
lecké kritiky. Je ale třeba znovu zdůraznit, že ji považujeme za velmi 
důležitý instrument, a to jak pro samotné umělce, tak pro veřejnost. 
Nikoliv pouze ve smyslu osvěty, ale hlavně skutečné, třeba i vyhrocené 
kritičnosti.
Stále nemáme jednoznačný návod na to, jaká má umělecká kritika být, 
kromě obecných a vlastně nepříliš vypovídajících kategorií jako jsou 
vypovídající, osobní, odvážná, zajímavá, jazykově vytříbená. Spíše js-
me schopni postihnout několik postupů, které se nám zdají nešťastné, 
nebo vlastností, jež se zdají být součástí velké skupiny textů.
Mnoho autorů používá stereotypní floskule a novinářská klišé fungují-
cí jako jakési myšlenkové polotovary. Ty stačí jen ohřát pro příležitost 
daného článku. Domníváme se, že se nejedná jen o stylistiku. Pokud 
se tyto formy používají soustavně, znemožňují se fakticky pohybovat 
mimo hranice instantního myšlení. Pisatel sklouzává ke stereotypnosti, 
kampaňovitosti a mechaničnosti a stvrzuje se již potvrzené.
Stejně tak je třeba zvažovat, kdy a do jaké míry má cenu připomínat 
osobnost a životopis inkriminovaného umělce. Je potřeba pracovat 
tak, aby se ze  čtenářů nedělali hlupáci s  hlubokou amnézií, kterým 
žurnalista jen opakuje známé věci.
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Mnoho textů trpí jakýmsi reliktem akademického psaní. Snaží se 
objektivizovat a referovat z odstupu. Tyto texty vyjadřují názor pro-
střednictvím citací, které mu dodávají na váze. Ale psaní kritik nemá 
být uzavřeným akademickým formátem. Jejich objektivita je nakonec 
iluzorní a citace často zbytečně ředí nebo budují alibistickou distanci 
pisatele od hodnocení.
Naprosté většině textů pak hodnocení chybí buď úplně, nebo je v rám-
ci textu podceněno. Zmíníme jen dva postřehy z praxe, které je možné 
vnímat jako příznačné.
U kritizování se velmi často předpokládá, že je vedeno osobními pohnut-
kami. Málokdo odlišuje útok na sebe od oprávněného přehodnocování 
kvality a úrovně samotné práce. Z nedávné doby známe příklady situací, 
kdy si „potrefená husa“ bere negativní hodnocení osobně. V tomto duchu 
například reagoval Jan H. Vitvar v rozhovoru s Jiřím Ptáčkem na serveru 
Artyčok na naši reflexi jeho psaní v časopisu Respekt. Druhým takovým 
příkladem byl moment, kdy Viktoru Čechovi po publikování jeho recen-
ze na výstavu Divoký sny v pražské Galerii Rudolfinum zavolal sám 
rozezlený autor Jiří Černický. Nerozlítila ho kvalita či nekvalita recenze, 
ale dílčí a vlastně velmi uměřené negativní hodnocení jeho výstavy. Kri-
tika, i ta spalující, je naproti tomu vždy vyjádřením zájmu o kritizované. 
Nepředpojaté negativní hodnocení znamená, že pisatel investoval do 
článku nemalou energii potřebnou k nutnému zamýšlení se nad moti-
vy a cíli. Kritik, snažící se prohlédnout strategie tvůrce, tak činí jakožto 
výraz pozitivního zájmu o předmět své volby psaní. Negativní kritika 
tak představuje další možný úhel pohledu rozšiřující pojem daného díla 
nebo výstavy.
Divíme se, že neexistuje širší spektrum poloh, které by kritikové zastá-
vali. Proč nemají například větší chuť se umělcům a kurátorům vysmát, 
ironizovat jejich práci, ztrhat ji nebo k ní být sarkastičtí? Máme nedo-
statek smyslu pro humor? Je v tom jakási opatrnost, která se kanalizuje 
v zákulisí výtvarné scény v hospodách, kavárnách a na vernisážích?

5



Jako posledně se snažíme vyhýbat hodnocení kvality řemeslné stránky 
psaní a soustředíme se hlavně na obsah. Recenze často bývají stylisticky 
zvládnuté, z hlediska názoru ale bezzubé. Zadání je splněno, ale povět-
šinou téměř nikdo neriskuje výraznější názor, ještě méně politický nebo 
sociální postoj.
Ačkoliv se naše praxe zase soustředí na dílčí recenze a tíha kritiky tak 
dopadá hlavně na hlavu jednotlivých pisatelů, uvědomujeme si, že pro-
blémy leží v obecně podceňované funkci a postavení neexistující „kritic-
ké obce“. Domníváme se, že klíčem ke zlepšení situace je zodpovědná 
kritičnost a reflexe výtvarného prostředí obecně. To se může stát pod-
kladem i pro zlepšení ekonomické situace recenzentů, která je ve vel-
kém množství případů nedůstojná.
Vzhledem k tomu, že je obsah většiny na umění zaměřených médií pro-
dukován externími přispěvateli na základě tantiém počítaných od počtu 
znaků, samotná kritika nezajišťuje ani minimální zdroj příjmů. Platby 
za články tak představují spíš symbolickou kompenzaci množství věno-
vaného času a energie, což se zřejmě často promítá do snahy recenzen-
tů ověřovat si fakta, rešeršovat a cizelovat výsledný článek.
Spjatost kritika s jedním médiem je spíše výjimkou. Mnoho autorů 
píše příležitostně a média střídá. Spíš než na vinu roztržitých pisatelů 
to poukazuje na roztříštěný způsob organizace práce a kompetencí. 
Důležitou podmínkou koncentrované kritiky je přitom soustavnost. 
Kritik zakládá svůj názor na zkušenosti s  intepretací děl a pokud 
píše nepravidelně, nemůže potřebné kvality v interpretaci i jejím sdě-
lení zcela dosáhnout. Soustředěná práce v jednom médiu navíc čte-
náři ukazuje přehlednou osobní pozici pisatele a jeho dlouhodobou 
zainteresovanost.
Nepravidelnost a fluktuace pisatelů napříč médii tak jen napomáhá prů-
měrnému psaní. S nedostatečným finančním ohodnocením se následně 
pojí i převažující mladý věk kritiků. Mladý autor na škole či těsně po 
ní jistě občasnou praxi v některém z periodik ocení více než nezávislý 
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kurátor zatížený množstvím vlastních projektů. Počáteční entuziasmus 
může snadno vyprchat. Stejně tak ochota dělat hodně práce za málo 
peněz.
Kritika není jednoznačným povoláním, všeobecná prekarizace a štěpení 
pracovních úkonů z ní činí občasnou či dočasnou aktivitu. Psaní člán-
ků je tak možné vnímat jako přestupní stanici někam jinam, např. ke 
kurátorství, akademické kariéře, ke kulturnímu bafuňářství nebo jako 
upozaďovanou bokovku k témuž. I to svědčí o ztrátě jejího významu. 
Starších recenzentů věru není mnoho. Z toho mála ještě mnozí zastávají 
roli cynicko-rutinérských žab na prameni.
Dalším důvodem nevalné úrovně je to, zda se nepříliš zkušeným pisa-
telům dostává vůbec nějaké reflexe. Primární je v tomto ohledu práce 
editora, který má možnost jednak ovlivnit výslednou podobu textu, 
jednak podat prvotní důležitou zpětnou vazbu již při jeho psaní.
Každé periodikum by mělo mít vybudován redakční mechanismus, 
který tlačí autory ke zlepšení jejich práce a zároveň jim umožní kriticky 
růst. Články by se měly vracet. A nejen ze stylistických, ale i obsaho-
vých či argumentačních důvodů. Také by mělo být v rámci spolupráce 
pisatele a editora zřejmé, o jaký žánr se má jednat. Často se za recenzi 
vydává například reportáž či pouhá informační zpráva.
Doufáme, že debata o kritice a jejím adekvátním ohodnocení bude 
nabývat na síle. Že bude pokračovat formulování požadavků na ni a arti-
kulování její společenské relevance. Věříme, že věci se mění k lepšímu. 
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Artalk

Artalk je internetový magazín, který byl založen v roce 2007 a je rozkročen 
mezi laickou a obornou veřejností. Přináší informace, recenze, rozhovory 
a komentáře a publikuje fotodokumentaci a tiskové zprávy z téměř celého 
výtvarného spektra.
Stránka má dvě hlavní kategorie, které se dále dělí na Artalk.magazi-
ne a Artalk.service. Artalk.magazine je homepage Artalku a obsahuje 
rubriky Recenze, Rozhovory, Komentáře, Blogy. Artalk.service fungu-
je jako informační servis a obsahuje rubriky Top5týdne, Monitoring 
médií, Tiskové zprávy, Aktuality, Fotoreport, Blacksquare.
Vyhledávání, hierarchizace informací i grafická podoba jsou nepřehled-
né. Zároveň s tím je grafická podoba Artalku jaksi zastaralá. Obzvláště 
problematické je vyhledávání, kdy je obtížné odlišit to, zda dotyčný či 
dotyčná je námětem textu či jeho autorem. Někdy se zdá, že něco chybí, 
jindy jsou informace pohřbeny v množství. Seřazení vyhledaných infor-
mací není chronologické a objevuje se podle jakéhosi nezřejmého klíče. 
Artalk se mimo téměř nevyužívaných diskusí pod články vůbec vyhý-
bá principům internetového publikování jako je zapojení přímé reak-
ce čtenáře, jeho hodnocení aj. Možná i proto celková podoba Artalku 
působí tak trochu anachronicky.
Za námi sledované období února, března a dubna 2016 se objevilo na 
stránkách Artalku 42 recenzí. Z větší části se jednalo o recenze výstav. 
3 autoři napsali po 3 textech, 3 po 2 a zbylých 28 autorů sepsalo po 1 
textu. Z celkem 34 autorů se 27 narodilo v osmdesátých nebo devade-
sátých letech. Jen 7 autorů bylo starších. Většina pisatelů se tak rekru-
tuje z řad studentů a čerstvých absolventů. Autory textů nejsou jen 
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teoreticky vzdělaní recenzenti, ale rovněž praktikující umělci. Kme-
noví autoři, kteří by tvořili kvalitativní i názorový základ recenzní 
rubriky, zřejmě chybí. Jestli jsou důvodem nedostatečné prostředky 
k jejich udržení, je otázkou na redakci. Magazínu se spíš daří vytvá-
řet roztříštěnější výměnu napříč scénou než soustředěně představovat 
pevné kritické pozice.
Zaměřeni na samostatné výstavy a kolektivní výstavy je vyvážené. 
Zhruba polovina textů rovněž hodnotí výstavy, které proběhly ve 
větších státních či městských institucích, druhá polovina reflektovala 
výstavy v menších galeriích, a to komerčních galeriích i alternativních 
prostorech. Napsány byly jen 3 recenze na zahraniční výstavy. Roz-
ložení reflektovaných výstav po České republice by šlo označit jako 
poměrné. Pozoruhodná je pouze jedna recenze na výstavu v Národní 
galerii. Zde ale pravděpodobně není vina na straně Artalku.
Náš tým zvládl zpracovat 22 recenzí a 1 komentář. Máme-li se poku-
sit o jakési shrnutí, většina recenzentů, na něž naše texty reagova-
ly, buď nehodnotí skoro vůbec, nebo volí metodu vyvažovaní, nega-
tivně hodnocenou dílčí skutečnost dává do kontrastu k  celkovému 
pozitivnímu dojmu. Mnohokrát se místo argumentace spíše asociuje. 
Jen málokteré recenze vyznívají negativně. Téměř se zdá, že v Čes-
ku nevznikají špatné či alespoň problematické výstavy. Vášně, které 
výstavy vzbuzují, zřejmě při cestě k  recenzentům vyvanuly a ti tak 
raději volí bezpečný neutrální tón. Jen málokteré recenze vyznívají 
zasvěceně, spíš se obvykle zdá, že recenzent přišel na výstavu, pro-
hlédl si ji, přečetl si tiskovou zprávu a na základě toho cosi upekl bez 
velkých ohledů na minulost a postoje umělců a kurátorů. Polemika 
je vzácná. Humor, sarkasmus nebo ironie do repertoáru většinového 
recenzenta Artalku nepatří.
Jako pozitivní příklady dobrých recenzí bychom vypíchli texty Petra 
Duba a Viktora Čecha, slušné recenze sepsaly i Klára Peloušková a Katarí-
na Hládeková. Pozoruhodné, v negativním i pozitivním, jsou příspěvky 
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Martina Drábka, odvážně diletantské a mimoběžně iritující texty vytváří 
Pavel Besta. Většina dalších článků je spíše neslaná nemastná.
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Médium: Artalk, 1. 2. 2016
Název textu: Zašifrované poselství AABBABBAACBC
Autor hodnoceného textu: Pavel Besta
Autor hodnocení: Marek Meduna

http://artalk.cz/2016/02/01/zasifrovane-poselstvi-aabbabbaacbc/

Pavel Besta recenzuje výstavu AABBABBAACBC, která proběhla 
v pražské Nové galerii. V úvodu shrnuje okolnosti vzniku Nové gale-
rie, bilancuje její dosavadní působení a konstatuje zaměření především 
na malovaný obraz.
Galerie prezentuje výstavy bez popisek. Pavel Besta se domnívá, že 
v  případě výstavy AABBABBAACBC nebylo toto rozhodnutí právě 
šťastné. Zvláštní je, že se netáže, jestli kdy mohlo být šťastné prezento-
vat díla bez popisek či bez plánu. Jakoby techniky, data, názvy děl, bez 
ohledu na známost či neznámost autorů, nebyly podstatné. Pak násle-
dují odstavce, které kombinují popisy vybraných artefaktů se snahou 
o zobecnění a autorovými komentáři.
Recenzent čte výstavu přes její název, který chápe jako kryptický. Dává 
ho do souvislosti se spletitým prostorem Nové galerie. Připomíná mu 
labyrint. Díla většiny vystavujících si jsou podobná ve volbě technik, 
stylu, materiálu a jisté schematičnosti. Přívlastky jsou pouze konstato-
vány. Besta je zřejmě chápe jako objektivně popisné, proto snad necítí 
potřebu je jakkoliv prokazovat. Recenzent uvádí, že v době jeho náv-
štěvy se konala komentovaná prohlídka. Pavel Besta se jí ale schválně 
nezúčastnil. Domnívá se, že díla mají promlouvat sama o sobě. Násled-
ně však srovnává svůj dojem z děl Julia Reichela s jeho slovy z televiz-
ní reportáže, kde však autor děl komentoval volbu materiálu, niko-
liv vytyčený záměr jednotlivých artefaktů. Reichel sdělil, že využívá 
svetry a textil, protože v módním průmyslu lze nalézt jednak fetišis-
mus, jednak nadprodukci, což ho baví. Reichel mluvil o okolnostech, 
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inspiracích. Recenzent si však umínil, že ony okolnosti, inspirace mají 
být obsahem děl. 
Reichel ve stejné reportáži zmínil jako svou metodu znovuvyužití, 
vychýlení hotového materiálu. K tomu se však recenzent nevztahuje. 
Otázkou však je, co mohou říci jakékoliv artefakty samy o sobě. Vždyť 
díla je třeba vždy porovnávat s dějinami výtvarných forem, s aktuální-
mi souvislostmi, se zkušenostmi recenzenta. Domnívám se, že recen-
zent zaměňuje podléhání autorským intepretacím s tím, že je nutné při 
hodnocení děl okolo nich ustanovovat jakési souvislosti.
Besta nachází mezi jednotlivými vystavujícími formální podobnosti až 
na hranici nerozlišitelnosti a zároveň postrádá jakousi ústřední myš-
lenku. Domnívá se, že výtvarníci buď maskují absenci sdělení, nebo se 
překombinovaně o nějaké sdělení snaží. To jim však uniká. Kupodivu 
to nechápe jako protimluv, vždyť obsahy výtvarného umění se skrývají 
především v práci s výtvarnými formami. 
Kdybychom si z recenze odmysleli rekapitulace objektivních faktů, 
popisy, tak by nám mnoho nezbylo. Prakticky jediné srovnání učiní 
recenzent při srovnání zápisu villonské balady a názvu výstavy, avšak 
ani ono nikam neústí. Žádné souvislosti současné malby, žádné její žán-
ry, postupy, okolnosti nejsou zmíněny. Bez oněch souvislostí se jaksi 
ztrácejí proporce, detaily, rozdíly. Pak není divu, že recenzent půso-
bí jako znalostmi neposkvrněná osobnost, která prochází současným 
uměním jako Alenka říší divů.
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Médium: Artalk, 3. 2. 2016
Název textu: Kdo si troufá, vítězí?
Autor hodnoceného textu: Tereza Záchová
Autor hodnocení: Marek Meduna

http://artalk.cz/2016/02/03/kdo-si-troufa-vitezi/

Tereza Záchová pro Artalk sepsala recenzi výstavy Kdo hraje? realizo-
vané v galerii MeetFactory. Všímá si v nich především konotací, které 
vzbuzuje téma výstavy, po vzoru úvodního kurátorského textu. Zkus-
me si znovu projít text recenze.
První odstavec představuje kurátora výstavy Jaro Vargu.
Druhý prezentuje, kým autorka recenze protentokrát nebude, co nebu-
de dělat a co máme čekat od samotného textu. Věty je možné chápat 
metaforicky. Pro svoji pozici recenzentky hledá paralelu v oblasti spor-
tu. Není mi úplně jasné, proč je tento odstavec součástí textu. Vyškrt-
nutím bychom o nic nepřišli.
Ve třetím odstavci autorka uvádí pojmy, ke kterým došla konotováním 
výstavního tématu. Posléze k němu vztahuje jednotlivé autory a arte-
fakty. Konec odstavce patří tvrzení, že sport je veskrze masový feno-
mén a že sportovními fanoušky jsou i mnozí umělci.
Čtvrtý odstavec opět uvádí konotace výstavního tématu, tentokrát 
pomocí otázek. Zhruba ve stylu tázání Carrie Bradshawové v Sexu ve 
městě. Barthesův příměr wrestlingu a divadla jak autorka recenze, tak 
i kurátor rozšiřují na vztah sportu a divadla, potažmo konstruovanosti 
či autentičnosti emocí, které jsou spojeny se sportovními výkony.
Pátý odstavec říká, že se jedná o ambiciózní výstavu a že každý z uměl-
ců dostal přidělen více méně adekvátní prostor.
V šestém odstavci Tereza Záchová zmiňuje svou pochybnost ohledně 
výraznosti/velikosti artefaktu vytvořeného dvojicí Anetta Mona Chi-
sa, Lucie Tkáčová. Konstatuje též absenci českých autorů na výstavě. 
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Recenzentka však následně sama uvádí, že se jedná o podružnosti výsta-
vy, které není co vytknout, když „kurátorský záměr je přesný a kvalitní“.
Sedmý odstavec je konečně kritický. Vytýká výstavě jistou sterilitu.
Poslední osmý odstavec shrnuje ty předchozí. Výstava upozorňuje na 
vytváření emocí, které mohou sloužit manipulaci (politické, reklamní 
apod.). Celý text končí štulcem Centru současného umění DOX, kde 
recenzentka podobně kvalitní projekty postrádá.
Vždy mne překvapuje, že recenzenti mohou natolik podlehnout téma-
tu výstavy, že své příměry a obraty volí z oblasti, kterou recenzovaná 
událost zpracovává. Většinou, stejně tak jako nyní, to působí poněkud 
nejapně.
Domnívám se, že text je zhruba z poloviny zanesen jakýmsi asociativ-
ním balastem, přičemž většinou se jedná o konotace, které působí jako 
rozmělnění kurátorského textu. Příliš ho nepřekračují, a když už, tak 
se s ním spíše míjejí.
Recenze působí jakoby se Tereza Záchová výstavu skoro bála kriti-
zovat, jako kdyby kritika byla čímsi trestuhodným, co je třeba ihned 
zlehčovat. Myslím, že událostí podobného typu není nedostatek na to, 
aby se veškeré ostny dopředu pedagogicky ulamovaly z obav, že by se 
snad podryl entuziazmus vystavujících, kurátora. Někdy se mi zdá, že 
v oblasti výtvarného umění je vše natolik nejisté, že většina kritických 
postojů je autocenzurně utlumena, nechtíc ohrozit pozici recenzova-
ných umělců, kurátorů, institucí. Tímto je hodnocení pouze přenese-
no do šuškání kuloárů, kde pak působí neartikulovaně, fantazmaticky. 
Vždyť recenzentkou zmíněná sterilita výstavy by mohla být vnímána 
jako principiální výtka vůči výstavě, která měla v  plánu se zaobírat 
konstruováním emocí.
Recenze není příliš analytická. Není ani dostatečně evokativní, ani nemá 
takové literární kvality, aby obstála jako literární útvar. Ba ani není dosta-
tečně tezovitá a adresná, aby dostála případných polemických kvalit. Je 
prostě vyvážená a spíše nijaká. 
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Médium: Artalk, 10. 2. 2016
Název textu: Romantika ve dvou v Entrance Gallery
Autor hodnoceného textu: Klára Peloušková
Autor hodnocení: Pavel Jestřáb

http://artalk.cz/2016/02/10/romantika-ve-dvou-v-entrance-gallery/

Klára Peloušková navštívila výstavu v čase jejího zahájení, zúčastnila se 
vernisáže. V úvodu recenze se tak odvolává na zahajovací slova kurátor-
ky Terezy Jindrové. Pro člověka, který onu zahajovací řeč neslyšel, není 
z textu recenze zcela zřejmé, kde končí Tereza a začíná Klára. Obsah 
úvodu recenze nicméně nastiňuje generační galerijní problematiku 
mladí a neklidní versus staří a nehybní.
V  druhém odstavci se recenzentka uvolněným jazykem přibližuje 
k výstavě samotné, když píše, že „Podstatným aspektem výstavního plá-
nu galerie na letošní rok je však právě spojování „zralých“ umělců s umělci 
„zelenáči“.
Představuje pozitiva spojení a hypertextovým odkazem se odvolává 
na svůj starší text vztahující se k výstavě FOR YOUR EYES ONLY, Fait 
Gallery, výběr ze sbírky Jiřího Valocha, kde aspekty principu propojení 
generačně vzdálených autorů pojednává mnohem konkrétněji a v širší 
míře.
V části věnované dvěma autorům (Ivan Kafka, Tomáš Moravec) vysta-
vujících v  Galerii Entrance sahá automaticky po generačně starším 
a nijak ho při obecném hodnocení jeho díla nešetří. Způsob, jakým je 
o bardovi referováno, je možné ve výsledku chápat tak, že je opakují-
cím se kolovrátkem (v reálu stačí jeho dílo jen googlit), který uplatňuje 
provařené strategie a neumožňuje tak divákovi vykolejit, což naplňuje 
i instalace v Galerii Entrance. 
Tomáš Moravec je tedy pak ten, který nastupuje přerušit tok Ctrl-C Iva-
na Ctrl-V Kafky a činí tak dle Kláry Pelouškové dobře. Revitalizované 



16

dílo staršího autora tak díky intervenci autora mladšího nabývá koneč-
ně nových rozměrů. 
Tímto způsobem nahlížení nebyla rozhodně motivována kurátorka 
výstavy Tereza Jindrová, jejíž text Klára Peloušková hodnotí záhy. 
Vyzdvihuje srozumitelnost a čtivost, vytýká délku a v případě interpre-
tace přílišné odkrytí karet. Sama pak updatuje interpretaci prostřed-
nictvím motivu času, který ve vztahu k  dílům velmi sugestivně líčí 
takřka jako manuál pro neposkvrněného návštěvníka a celý odstavec 
následně vrcholí smířlivým, poetickým happyendem. Romantickému 
étosu, z kterého je nervózní, tak sama zatápí pod kotlem, až se z toho 
následně ošívá. 
„Celé je to velmi romantické. Plynutí času, metafora zániku, osudové setká-
ní… Tak romantické, že přemýšlím, jestli by vhodnějším přívlastkem nebylo 
‚sladkobolné’.“
Sladkobolný je však teprve poslední odstavec. Ve vztahu k Ivanu Kaf-
kovi totiž text značí proměnu Kláry Pelouškové. Ta ve finále recenze, 
v zasněžené krajině, tváří tvář dopravním značkám zákazu zastavení, 
překvapivě zastavuje, značky personifikuje, vede s nimi dialog a než 
opouští zahrady Břevnovského kláštera, prozírá.
„V té chvíli si totiž uvědomím, co je to vlastně za neohrabané panáky, kteří tam 
tak nepatřičně, nemotorně stojí a civí na mě.“
A to je dobře.
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Médium: Artalk, 16. 2. 2016
Název textu: Co je skryto pod stolem
Autor hodnoceného textu: Lukáš Pilka 
Autor hodnocení: Marek Meduna

http://artalk.cz/2016/02/16/co-je-skryto-pod-stolem/

Recenze Lukáše Pilky na výstavu Jana Brože a Richarda Nikla v galerii 
Nevan Contempo se nese především v informativním duchu.
Nejprve pisatel uvede několik postřehů na téma, co všechno se může 
skrývat pod stolem. Následuje popis výstavy, který kupodivu zcela 
pomíjí obrazy/objekty na stěně, a to včetně textu Deanny Havas vyve-
deného uhlem. Recenzent si všímá pouze dvou stolů, které jsou, jak 
zřejmě soudí, ústředními artefakty výstavy. Názorně demonstruje kon-
trast toho, co je k vidění nad a pod stolem. Vztah užitnosti a nadbyteč-
nosti, jednoduchosti a složitosti. Pod každým stolem je zavěšen generá-
tor elektrického proudu. „Designerskou“ složitost noh stolu a umístění 
generátoru dává do souvislosti s takzvaným plumbingem, o kterém se 
mu prý zmínil sám Jan Brož. Toto přiznání se k  informaci od auto-
ra díla působí poněkud bezelstně. K závěru hodnotí spíše estetickou 
a formální kvalitu děl a jejich ambivalenci, která se nachází kdesi mezi 
užitým a volným uměním a jeho kategoriemi (jsou to sochy, objekty, 
instalace?).
Když pominu, že autor se nevztahuje k celku výstavy, opomíjí zmíněný 
text i zbylé dva artefakty, ale obrací pozornost pouze k ústředním sto-
lům, mám dojem, že recenze končí tam, kde mohla a snad i měla začít, 
tedy u důkladného rozboru formálních, estetických, kontextuálních 
kvalit objektů. Od popisu artefaktů je přikročeno k zobecnění až příliš 
snadno a příliš rychle. Není proto divu, že zobecnění je značně formál-
ní a neurčité, recenze nehodnotí, téměř nevztahuje, nepolemizuje a nic 
neriskuje.
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Médium: Artalk, 17. 2. 2016
Název textu: O pomíjivosti vztahu
Autor hodnoceného textu: Edita Kubištová
Autor hodnocení: Marek Meduna

http://artalk.cz/2016/02/17/o-pomijivosti-vztahu/

Nevím, zda sním či bdím, ale vypadá to, že k základní výbavě české-
ho kritika umění patří především poeticky zabarvený popis expozice 
a schopnost asociace. Český kritik je lyrik, který rozum vykázal pryč 
ze svého psaní. Český kritik bere umění smrtelně vážně. Preferuje inti-
mitu a nevtíravost. Odmítá polemičnost, hodnocení, rozbor, proble-
matizaci uměleckého výstupu. Ale stejně tak i výsměch, ironii, humor, 
vymezení, negaci. Snad se domnívá, že umění je natolik nesamozřejmé 
a vzácné, že není vhodné rušit jeho posvátnost. Výsledkem jsou splně-
né normostrany, dojem, že vše je v pořádku, samozřejmě nesmí chybět 
postranní debaty v  kuloárech. Vznikají tak hodnocení, která nejsou 
artikulovaná, která přítomností protékají jako nezachytitelný spodní 
proud vlivů a dojmů. 
Edita Kubištová a její kritika patří přesně do této skupiny. Zapadne 
tam jako zadek na hrnec. Pokud bych měl parafrázovat její slova z hod-
nocení, kde říká, že výstava Jana Pfeiffera „je efemérním, avšak intimním 
zážitkem, sérií volně plynoucích, prolínajících se obrazů, které v návštěvníkovi 
svou místy až posvátnou geometričností zanechají pocit, že byl svědkem něčeho, 
co mělo možná pro svou vzácnost zůstat skryto.“, tak bych dospěl k následu-
jícímu: Recenze Edity Kubištové je standartním, avšak pominutelným 
textem, sérií volně plynoucích, prolínajících se obrazů, které v čtená-
řovi svou místy až posvátnou plytkostí zanechají pocit, že byl svědkem 
něčeho, co mělo možná pro svou nijakost zůstat nenapsáno.
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Médium: Artalk, 24. 2. 2016
Název textu: Tíživá krása chybění
Autor hodnoceného textu: Tereza Hrušková
Autor hodnocení: Pavel Šmíd

http://artalk.cz/2016/02/24/tiziva-krasa-chybeni/

Autorka textu je tak zasažena tvorbou umělkyně, že se řítí jako ura-
gán textem vpřed, aniž domýšlí následky. Touží přiblížit krásu/nekrásu 
objektů/neobjektů, vysvětlit touhu po skutečném bytí/nebytí Isabelle 
Richner, která nemá bohužel šanci být v očích Terezy Hruškové normál-
ní bytostí. Všechno je u ní složité, takřka vše podvrací, takže v nastalém 
chaosu čtenář nakonec neví, kde to všechno začalo a čeho se chytit.
Její práce demonstrují „chybění“. Do „chybění“ se autorka recenze zami-
lovala, patrně to slovo vymyslela.
Celý další odstavec zabere konstatování, že umění naživo je lepší než 
umění přes monitor. Nevím, jestli je nutné psát o výstavě jako o dozvu-
ku jiné výstavy, která se navíc konala už před rokem. Hruškové připa-
dá důležité neustále to připomínat.
V třetím odstavci už to pustí naplno. „Její objekty jsou neskutečně krás-
né.“ A hned to pro jistotu zase zpochybní, když píše, že „její objekty jsou 
falešné, falešná je jejich neúplnost, protože nikdy nebyly úplné.“. Chce něco 
strašně pozitivního říct, ale záhy se toho zalekne. Zřejmě se jí to zdá 
příliš banální, tak přidá cibuli. A když to nepomůže, tak chilli a vše 
rozpatlá na kaši.
S další novou a novou informací zabředává do kakofonie svých vlast-
ních tvrzení. 
V Beskydech se tomu říká, že někdo „mele hovna“.
Na konci se ještě vítězoslavně po té spoušti porozhlédne a rýpne si do orga-
nizátorů, že je škoda, že tato osvěžující výstava trvá pouhých deset dní. 
No, když nic horšího.
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Médium: Artalk, 25. 2. 2016
Název textu: Špaňhelova poezie motýlích křídel
Autor hodnoceného textu: Pavel Besta
Autor hodnocení: Pavel Jestřáb

http://artalk.cz/2016/02/25/spanhelova-poezie-motylich-kridel/

Úvod recenze Pavla Besty by se dal hodnotit jako perex návnada na 
další řádky. Autor čtenáře seznamuje s faktem, že po sérii zahraničních 
výstav jsou práce Jakuba Špaňhela po delší době k vidění v Praze, že 
i přes komornější přehlídku působí expozice v  Galerii Václava Špály 
reprezentativně a „umožňuje nahlédnout hlouběji ke kořenům, z nichž vyrůstá 
košatá bohatost Špaňhelovy tvorby.“. Čtenář, lapený a nabuzený, tak očeká-
vá sondu do malířova světa. 
Tu Pavel Besta zahajuje záhy, když píše, že „pestrou paletu svých základ-
ních motivů rozšířil přednedávnem Jakub Špaňhel o jeden další stěžejní 
námět.“, totiž venkovskou krajinu.  
Všímavý recenzent následně s laskavým humorem poznamenává, že 
„Snad aby návštěvníci Galerie Václava Špály tuto novinku jen tak nepřehléd-
li, rozhodl se kurátor Jiří Přibáň vytvořit z několika takových obrazů entrée 
výstavy.“, čímž v podstatě definuje zbylý tón recenze.
Když záhy soustředí pozornost na inspirační zdroj, tlačí na pilu 
v nevhodných místech. Dozvídáme se tak o „posedlosti“ Reynkem, která 
odchodem Špaňhela na venkov nabrala další obrátky, načež graduje 
svou vlastní tezi jasným důkazem pro toto tvrzení, kterým je namalo-
vaný Reynkův portrét vystavený v prvním patře galerie.
„Skoro by se dalo mluvit až o posedlosti, jež dostala odchodem na venkov nový 
rozměr a nová křídla.“
O nová křídla jde ale především v kapitole „Zanícený entomolog“ (další 
posedlost?), kde konfrontuje Jakuba Špaňhela s tvorbou Adrieny Šimo-
tové a vytýká mu, že v jeho díle, na rozdíl od Šimotové, chybí osobní 
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výpověď. Jisté zadostiučinění nachází alespoň v cyklu věnovaném motý-
lům, kde vyzdvihuje Špaňhelovo „okouzlení“, i když je autorovi jasné, 
že na první pohled plátna postrádají filozofický přesah.
V  tuto chvíli Pavel Besta, aniž by to tušil, jakoby psal sám o sobě. 
Z celého textu lze totiž cítit líbezné okouzlení světem umění, přičemž 
stavu okouzlení odpovídá i způsob vidění.
Místy se nelze ubránit dojmu až jakési roztomilé naivity, což se děje např. 
ve chvíli, kdy Jakubu Špaňhelovi předkládá nabídku možných inova-
tivních receptů, nebo když uvádí jako příklad netradičních malířských 
postupů tvorbu pomocí malířských válečků či nanášení barvy seshora 
na plátno položené na zemi (jak revoluční).
„Jistá míra intervence by zřejmě byla na místě, ať už třeba prolnutím několika 
časových rovin, doplněním o symboliku nebo vytyčením si účelových charak-
teristik některých částí objektů, tak jak to ve svých skicách dělá architekt Josef 
Pleskot. Obrazy by tak byly rozšířeny o nové možnosti výkladu. Kdo ví, třeba se 
toho dočkáme.“
Zjevná je také neobratná práce s  jazykem a volbou slov. Dozvídáme 
se tak o „sendviči“ v podobě „působení na AVU pod Milanem Knížákem 
a Jiřím Davidem“, o hostování  v „ateliéru Jiřího Georga Dokoupila v Ber-
líně“, způsob práce Adrieny Šimotové je charakterizován jako „plátna, 
která jsou redukována jen na subtilní šmouhy.“, nebo že Adriena Šimotová 
vychází z „po většinou velmi krušných zkušeností a prožitků“.
Jako vyloženě úsměvné se jeví srovnání: „Na rozdíl od zpěváka Dana Bár-
ty, který si zamiloval vážky, jeho uchvátili motýli.“ 
Pavel Besta ve své recenzi pátrá, radí, informuje. Mnohdy svérázně 
a zkratkovitě a s talentem pro rychlý soud. Z recenze je patrné, že je hod-
ný, umění má rád a leccos o něm ví, a i když Jakubu Špaňhelovi v textu 
doporučuje proměnu obsahu i formy, jeho má rád taky. Problém je, že 
tak činí jazykem zvednutého rokokového malíčku na ruce Kristiána 
Kodeta, čímž nechtěně vytváří „z poezie motýlích křídel“ kýč.
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Médium: Artalk, 29. 2. 2016
Název textu: This experience was born digital
Autor hodnoceného textu: Jozef Mrva
Autor hodnocení: Pavel Jestřáb

http://artalk.cz/2016/02/29/this-experience-was-born-digital/

V úvodu recenze Jozef Mrva, absolvent ateliéru Intermédia na FaVU, 
představuje výčet jednotlivých „mladých tvůrců“. Nesahá po slovu umě-
lec a nahrává si tak pro informaci, že „mladá krev“, jak jsou autoři děl 
častováni v  textu později, je zastoupena čtveřicí studentů z ateliérů 
UMPRUM a FaVU.
Spolu se jmény vystavujících se v úvodu rovněž dozvídáme, že všichni 
reprezentují post-internetový proud v současném umění.
Následuje zařazení mladé krve do tzv. netizens-generace, jež „vyrostla 
na internetu, umí se na něm pohybovat a dokáže jej sebevědomě reflektovat.“
Poté se Jozef Mrva pouští v krátké stopáži do charakteristiky post-
internetu, přičemž vyzdvihuje možnost „prezentovat jedno dílo v něko-
lika verzích – jak online, tak offline“. Z  tohoto hlediska přijde autoro-
vi zajímavé, „že všechna vystavení díla jsou dostupná na webu.“. Výstavu 
v  NoDu tak přibližuje k  formátu vystavování Speed Show, který 
obsáhle charakterizuje jako „neformální vernisáž, která probíhá v inter-
netových kavárnách, kde se na jeden večer zarezervují všechny počítače a na 
jejich monitorech jsou prezentována webová díla, případně díla dostupná 
online.“, načež tvrdí, že „od Speed Show se ale samozřejmě tato výstava 
diametrálně liší jak produkcí, tak charakterem děl – až na jednu výjimku se 
nejedná o interaktivní videa.“.
Autor se tak dostává do rizika, že přirovnání záhy vyvrácené sebou samým 
může působit buď jako rozběhlá fascinace post-internetem, na základě 
níž se nabyté myšlenky řetězí jak „komenty na fejsu“, nebo snaha zamach-
rovat arzenálem vědomostí. 
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Na konci odstavce pak recenze poukazuje jednak na monumentali-
tu děl promítaných na velké plochy, jednak na nemožnost zhlédnout 
videa se zvukem kvůli hluku sousedícího baru.
Po vhledu do post-internetu Jozef Mrva představuje pojítko mezi auto-
ry a přistupuje k  otevřené obhajobě: „Snaží se vystihnout náladu doby, 
do níž však také projektují svoje stavy mysli a pocity – v éře personalizované-
ho webu 2.0 a sociálních médií živících se emocemi uživatelů se jedná o zcela 
logický přístup a videa se tedy nejeví jako podbízivá nebo prvoplánová.“
Po argumentaci, ve snaze sejmout možné negativní nálepky, recenzent 
charakterizuje jednotlivé tvůrce a vyzdvihuje jejich konkrétní práci. Zpr-
vu líčí tvorbu Andrey Mikyskové. Barvitý průnik do světa mladé autor-
ky působí jako čtivé „píár“ se šmrncem sexy tajemství, třebaže diváka 
v galerii může jímat pocit, že sleduje VJing v sále Roxy, což podporují 
všudypřítomné rozlámané drum and bass beaty servírované přilehlým 
barem.
Ve stejně oslněném, erudovaném tónu se odvíjí i zbylé medailonky, 
v rámci nichž se autor nebojí užít i cool slovník typu „Swag kape ze sil-
ně postprodukovaných videokoláží ze série SCREENBOY Kryštofa Ambrůze“. 
V případě Jozefa Mrvy však takové jazykové obraty nepůsobí ironicky, 
autor tak naopak prostřednictvím trendy slovníku ztvrzuje své sympatie.
Najít v celé recenzi zásadnější kritické vymezení není možné. K jedno-
mu záchvěvu kukaččího vejce (autor je sám post-internetovým uměl-
cem) dochází v případě, kdy hodnotí zvolený způsob prezentace Ladi-
slava Tejmla: „V tomto ohledu ale prezentace jeho práce v galerii pokulhává, 
jelikož na rozdíl od webového prohlížeče jsou zde videa přehrávána lineárně.“
Jozef Mrva se v teoretické problematice post-internetu pohybuje jistý-
mi kroky, místy až jakoby se text přeléval od  racionální argumentace 
v didaktickou exhibici doktora post-internetu. Autor text pojímá obsáh-
le a systematicky, snaží se post-internet charakterizovat, obhájit a před-
stavit autory, vyzdvihnout jejich kvality a v  několika málo případech 
i zhodnotit vyznění jejich práce v daném prostoru.  
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Přestože se nedá tvrdit, že by Jozef Mrva upletl z hovna bič, je nasnadě 
otázka, do jaké míry je jeho text namísto kriticky vymezující se recenzí 
spíše rozsáhlým bonusem ke kurátorskému textu z klávesnice umělce 
fascinovaně zakousnutého do trendu.
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Médium: Artalk, 4. 3. 2016
Název textu: Sen o zářícím domu z cihel
Autor hodnoceného textu: Martin Drábek
Autor hodnocení: Pavel Jestřáb

http://artalk.cz/2016/03/04/sen-o-zaricim-domu-z-cihel/

Martin Drábek je srdcař. 
Hned v samém počátku servíruje ohromující míry 90 (doba existence), 
20 000 (děl v depozitáři), 100 (děl na výstavě), kterými se pyšní Galerie 
výtvarného umění v Ostravě. Tu, jak ostravský patriot tvrdí, navštěvuje 
pravidelně a otevřeně se přidává k oslavě jubilea. 
Ve chvíli, kdy přistupuje k popisu výstavy, jakoby snil, v  němém 
poblouznění byl zpátky v prvním patře „chrámu umění“. Objevují se 
slovní spojení „divadelně působivá“, „ztělesnění konzervativní důstojnosti“, 
„klidná empatická důvěryhodnost“. 
Zrychlený tep a naběhlé chřípí však přerušuje zdánlivě studená spr-
cha druhého patra zapříčiněná velkým počtem děl navozujících pocit 
stísněnosti. 
Martin Drábek ale původně kritické vymezení záhy převrací v  plus 
(když ji milujete, faldíky jsou sexy a šilhání je roztomilé) a onu přebuje-
lost mění v pozitivní signál, že galerie je důležitá instituce s procentuál-
ně největším zastoupením umění 19. a 20. stol. Zdá se, že je odpuštěno.
Záhy však přece jen přichází kritický tón, ten je však vyřčen z pozice, 
kdy člověku na někom skutečně záleží natolik, že je mu přešlapů druhé 
strany líto a chce pomoci s nápravou. V tu chvíli se vynořuje patetic-
ký apel. Kolem domu umění „rotuje umělecká scéna“ jak apoštolové na 
orloji a „dům se v hustém smogu chvěje konzervativními konturami a je to tak 
dobře.“. To vše je ale pouhým odrazovým můstkem pro litanicky hrozící 
prst vybízející k proměně galerie v „chrám“ umění, v kamennou, kon-
zervativní instituci bez experimentu. Do popředí vystupuje pisatelovo 
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JÁ, „část mé duše konzumenta umění občas zatouží po posvátném, bezpeč-
ném a maximálně komfortním prožitku.“. Někde v těchto místech celý text 
vrcholí. Petr Bezruč, Slezské písně, Jiří Wimmer, Ostrava.
Martin Drábek se probouzí ze sna o zářícím domu z cihel. Zamilova-
ný po letech soužití pohlíží na objekt lásky s odstupem, vady na kráse 
vystupují v jasnějších konturách, jsou pojmenovávány racionálně, bez 
příkras. Najde si Martin Drábek jinou?
Konečně jasnou, toliko potřebnou střízlivou fázi, kdy s místem svázaný 
recenzent právě z pozice srostlého pupeční šňůrou míří nekompromisně, 
narušuje poněkud krkolomně formulovaná argumentace, která vyznívá 
tak, že nepřítomnost jednotného korporátního designu galerie produ-
kuje výstavy rozdílné kvality co do instalace děl i designu informačních 
textů. Chápu, že nejasná vizuální strategie může být zejména v případě 
paralelně probíhajících výstav zdrojem nesourodosti. Jaký vliv má ale 
na instalaci výstav? Mám to chápat tak, že design plní roli kurátora? 
Není Martin Drábek ten, který se po celou dobu brání experimentu? 
Není. Samotný závěr je znovu v otěžích patosu a finišuje doporučením 
klišovité mantry.
„(…) měli by si stále opakovat, že jejich divák je divákem citlivým, vnímavým 
a tím pádem divákem, který k plnohodnotnému prožitku potřebuje maximální 
péči a to ve všech aspektech svého pobytu v galerijním prostoru.“
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Médium: Artalk, 10. 3. 2016
Název textu: Rozprávač-hrdina-umelec-učiteľ
Autor hodnoceného textu: Katarína Hládeková
Autor hodnocení: Marek Meduna

http://artalk.cz/2016/03/10/rozpravac-hrdina-umelec-ucitel/

Text Kataríny Hládekové přibližuje výstavu Terasa a k ní vydaný kata-
log nazvaný Nekrolog Martina Zeta. Činí tak zasvěceně a funkčně. Pisa-
telka referuje o tom, proč výstava není retrospektivní, jaký má vztah ke 
katalogu, co obsahuje katalog, co bylo přítomno na výstavě. Popisuje, 
proč se při výběru děl pro katalog stalo důležitou referencí město Brno, 
toho času pedagogické působiště Martina Zeta. 
A tak dále a tak dále.
Bohužel autorka nechává bez hodnocení samotný tvárný princip výsta-
vy, tedy přenesení satelitů z terasy FaVU do galerie, světel z galerie na 
terasu a trvalé otevření oken galerie. Neptá se, zda se jedná o adekvátní 
gesto, zda je překvapivé, inspirující či naopak jaksi omšelé, staré, zavá-
nějící již konceptuální rutinou nebo zda je to nějak jinak. Neuvádí pro 
porovnání podobné postupy, a to ať už vznikly v českých, moravských, 
slovenských či světových souvislostech.
Taktéž obsah katalogu není podroben žádné kritice. Jaké jsou vlast-
ně Zetovy „fotografie, ukážky z emailovej komunikácie, vlastné poznámky, 
básne“? Co si o nich autorka myslí? Vztahuje se především ke struk-
tuře katalogu, k jeho řazení a nikoliv k umění a textům, jež obsahuje. 
Reflektuje různě nastavená zrcadla, která odrážejí tvář (tvorbu) Mar-
tina Zeta. Ale netáže se, proč zrcadla vůbec vytahovat, proč se namá-
hat je různě natáčet. Mají Zetovy texty větší ambici než obvyklé texty 
píšícího výtvarníka? Drží výběr děl pro katalog kvalitativně stejnou 
úroveň, nebo jejich kvalita kolísá? Měl autor coby editor od svého díla 
odstup, nebo nekriticky selhal tváří v tvář své brněnské „sumě“? Co je 
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estetickou, formální esencí jeho díla? Je to charakter důrazného ges-
ta, které je minimalistické a zároveň maximalistické, jak píše k závěru 
článku o výstavě Terasa? A pokud mám být hnidopišský, je pro mne 
i otázkou, zda je minimální nebo minimalistické, maximalistické nebo 
jen bohaté na významy.
Katalog prý začíná anotacemi Martina Zeta, které sepsal o sobě samém 
v er-formě. Zet se tak stává fikcí a legendou. Jeho aureole a charismatu 
zřejmě podlehla i pisatelka, a proto píše, referuje, informuje, ukazuje, při-
bližuje. S patřičnou uctivostí rámuje svatý obrázek Martina Zeta. Sama 
cituje výrok Zeta-učitele, že „poukazování na chyby a nedostatky, většinou 
pedagogy vyzdvihované jako to nejdůležitější, co mohou studentům poskytnout, 
mu připadalo nepřijatelně hierarchické“. Možná proto Katarína Hláde-
ková mimoděk replikuje postoje Martina-učitele-hrdiny-Zeta. Protože 
hodnocení je přeci nepřijatelně hierarchické. Rozpitvávat, že podobná 
slova od představitele instituce (FaVU VUT), který chtě nechtě zastává 
mocenskou pozici, je značně alibistické, nemá valného smyslu. Je to 
zjevné.
Tato absence mne mrzí o to více, že se jedná o text dobrý, zasvěcený 
a psaný se zájmem. Myslím, že by mu jen prospělo trochu více staré 
dobré analýzy, pomocí níž lze prohlédnout šalby zrcadel a zakouzle-
ných rámů.
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Médium: Artalk, 15. 3. 2016
Název textu: Jan Merta servíruje Předkrm ve SVITu
Autor hodnoceného textu: Kateřina Štroblová
Autor hodnocení: Pavel Jestřáb

http://artalk.cz/2016/03/15/jan-merta-serviruje-predkrm-ve-svitu/

Kateřina Štroblová recenzi člení na dvě části. V  první polovině 
představuje galerii SVIT. Dalo by se říct, že tak činí z logiky věci, 
neboť galerie začíná změnou výstavního prostoru novou etapu. 
Ucelený obraz o historii, aktuálním dění i zamýšlených krocích je 
dotvářen prostřednictvím citací galeristy Michala Mánka. Ve dvou 
informacemi nabitých takřka „píár“ odstavcích je tak v  tandemu 
Štroblová, Mánek prezentována galerie jako aktivní instituce s jas-
nou strategií. 
Druhá polovina textu se věnuje už samotnému Janu Mertovi. Recen-
zentka hned zkraje uvádí fakt, že Jan Merta je součástí stáje SVIT dva 
roky a v rámci činnosti galerie se jedná o jeho první samostatnou výsta-
vu. Následně autorka textu na umělce nahlíží tzv. od lesa, kdy zprvu 
systematicky čtenáře (až jakoby nedotčeného) zasvěcuje do Mertova 
díla. Dešifrování se děje citlivým, srozumitelným jazykem. 
Na místech, kde Kateřina Štroblová potřebuje zpřesnit informaci, sahá 
po závorkách. Tehdy vyvstává napovrch až jakási zvukomalebná lyrič-
nost. Skoro to vypadá, že se chce Kateřina Štroblová zvoleným jazykem 
přiblížit Mertovým malbám, které v jednom místě označuje slovy „lyric-
ká poezie“. S trochou nadsázky by se tak dalo podřadit, šlápnout na plyn, 
souvětí rozsázet do volného verše

„Je nutné se spokojit s vědomím, 
že pro autora jsou zobrazené skutečnosti 
něčím víc, že ví 
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(a většinou nepoví, 
pouze naznačí).“

a obnažit tak slabinu textu, kterou je paradoxně právě přílišná poetičnost. 
Namátkou slova „lyrická“, „nostalgická“, „melancholická“, „vidění světa užaslý-
ma dětskýma očima“, „křehkost a subtilnost“, to vše ve výsledku vytváří dojem, 
jako by byl Jan Merta kouzelným dědečkem, který malby vyčaroval. 
Kateřina Štroblová dokáže ale také otočit, odstoupit a nechat zaznít 
kritický tón. To když se věnuje výstavě samotné a hodnotí rozptýlenost 
nálad jednotlivých děl, zmiňuje neucelený dojem. 
Ve výsledku Kateřina Štroblová předkládá zjevně srozumitelnou recen-
zi na malé ploše, kterou by s trochou snahy mohl zhltnout i trpělivý 
a citlivý laik postrádající slovník cizích slov. 
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Médium: Artalk, 18. 3. 2016
Název textu: Mantis nebo carausius?
Autor hodnoceného textu: Tereza Záchová
Autor hodnocení: Marek Meduna

http://artalk.cz/2016/03/18/mantis-nebo-carausius/

Tereza Záchová píše o výstavě Dominika Gajarského Carausius morosus 
v Galerii hlavního města Prahy.
První odstavec věnuje červenému osvětlení výstavy, které si spojuje s tem-
nou komorou. Popisuje ji, naznačuje, jak se chová zrak návštěvníka v rudě 
osvětleném prostoru, jaké fotografické náčiní můžeme v temné komoře 
očekávat.
Volba červeného světla je dávána do souvislosti s „vágností času“, čímž je 
zřejmě míněna jistá estetická anachroničnost artefaktů, tedy že artefakty 
při povrchním čtení mohou působit jako z jiné doby. Ale kdo ví. Gajar-
ský je prý inspirován Františkem Drtikolem a Man Rayem. Vždyť dělá 
fotogramy, à propos fotogramy, každý je dle pisatelky na výstavě sám 
za sebe. Na každém je otisknuta jiná anekdota a různé předměty, někdy 
i intimní. Recenzentka se táže, kdo mluví v rámci anekdot. K ničemu ale 
nedospívá. Otázka neslouží budoucí myšlence.
Navazuje popis jediného přítomného a ústředního videa. Na videu je 
záběr části ženské aktu a jakéhosi hmyzu. Prý kudlanky. Pisatelce to 
připomíná René Magritta. Vztah ženy a kudlanky ji irituje. Je to lechti-
vé? Je to frivolní? Ptá se například. A odpovídá si, že autor hraje s divá-
kem na podprahové úrovni důmyslnou hru.
Zpětně si recenzentka všímá, že se nejednalo o kudlanku, ale, pardon, 
o Pakobylku indickou, která je, ejhle, přítomna i na fotogramech. A na 
rozdíl od kudlanky je i mírumilovná. A právě po ní se jmenuje výstava, 
tedy Carausius morosus.
Takže, jak říká „pan“ Werich: „Všechno je jinak.“
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Následně se text zvrhne do naprostého blábolení o kráse hmyzu, morál-
ním odsuzování kudlanky, vztahu k aktuální migrační krizi. Meditování 
o tom, co může být označováno za agresivní? Co znamená chovatelství 
a pěstitelství exotických zvířat a rostlin? Jaké se za tímto fenoménem 
mohou skrývat morální zřetele?
Červené osvětlení pisatelka vnímala zpočátku prvoplánově, pak jí však 
s odkazem ke světovým problémům přišlo trefně zvolené. Červená jako 
krev jí kupodivu banální nepřišlo.
Výstava prý klade otázky „proč?“ a „ale?“. Existuje ale výstava, která tak 
nečiní? Může být „ale?“ otázkou?
Recenze končí citátem Františka Drtikola, „Drtil jsem kola, která mě svírala. 
Jsem fotograf. Fotografoval jsem světlem. Píši do duší lidem světlem poznání.“, 
jehož smysl vůči předchozímu textu jsem při vší snaze nedokázal najít. 
Měl zřejmě dodat textu na významu a pádnosti, ale jaksi se minul.
Text se zmítá mezi plochými asociativními popisy a pofiderními nad-
interpretacemi, čirými absurditami a banálními konstatováními. Klade 
mnohé otázky a rychle je opouští, protože žádnou z nich není scho-
pen rozvinout. Text vlastně zcela pomíjí kontext současného umění, 
již před nějakou dobou proběhlý obrat k modernismu, jeho důvody, 
instalační detaily, ba i rozdíly mezi Man Rayem a Františkem Drtiko-
lem. Vždyť oba dva fotili nahé dívky.
Na závěr jsem se pokusil porovnat recenzi s tiskovou zprávou a našel jsem 
video, na němž Dominik Gajarský komentuje svou výstavu. A světe div se, 
mluví o mírumilovnosti pakobylek a migrační krizi. Myslím, že recenzent 
by měl zvažovat autorské interpretace, spíše jim nedůvěřovat, než stavět 
podivně poslepované konstrukce na jejich nejistých základech.
Rád bych položil otázku „ale?“. Sevřela mne však sama hrůza. „Proč?“
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Médium: Artalk, 22. 3. 2016
Název textu: Pošetilost umělce ve zralém věku
Autor hodnoceného textu: Viktor Čech
Autor hodnocení: Milan Salák

http://artalk.cz/2016/03/22/posetilost-umelce-ve-zralem-veku/

Recenze Viktora Čecha je věnována výstavě Jiřího Černického Divoké sny 
v galerii Rudolfinum. Čtenář poměrně rychle vycítí, že se nejedná o derivát 
tiskové zprávy. Jde skutečně o recenzi – literárně žurnalistický útvar, kde 
pisatel nejen představuje, ale následně i hodnotí umělecké dílo veřejnosti 
představené. Ačkoliv to není podmínkou žánru, recenzent v tomto textu 
zaujímá pozici, ve které je kritický k vystaveným dílům a zároveň čtená-
ře dokáže přesvědčit o vlastním respektu k vystavujícímu umělci. Obojí je 
spojeno s předložením argumentů. Jakkoliv se poměrně shoduji se závěry 
argumentace Viktora Čecha, musím také konstatovat, že na několika mís-
tech mi tzv. drhne schopnost kontinuálně číst. Někdy za to může recenzen-
tův syntax, jindy nečekaně urychlený recenzentův myšlenkový vývod.
V začátku, a vlastně v celém textu, se recenzent různými přesmyčkami 
stále vrací k  fenoménu devadesátých let. Černického při těchto pří-
ležitostech prezentuje jako jednoho ze zásadních autorů tehdy nastou-
pivší generace. V  hodnocení starších Černického prací se recenzent 
opírá o vlastní znalosti a poukazuje na nedostatečné zastoupení prací 
z tohoto období v katalogu výstavy. Tento deficit vlastním článkem ale 
nenapravuje, přičemž prostor v daném internetovém médiu by pro to 
asi byl. Čechovy pasáže o atmosféře minulých dob a o ní se opírající 
proklamace kvalit Černického dobových děl potom totiž nepůsobí pří-
liš zasvěceně a podrážejí jeho následnou poetizující argumentaci.
V prostřední části textu recenzent rozebírá principy, na kterých je posta-
vena aktuální Černického výstava. Nerozlišuje mezi díly vzniklými pro 
výstavu a přenesenými realizacemi z  předchozích autorových výstav, 
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které do předkládaného konceptu projektů vlastně nepatří. Bohužel. 
V duchu tohoto i předchozích zjednodušení redukuje Čech svoji trefnou 
argumentaci pouze na problematický vztah „pseudo-skic“ a nudných 
nápadů. Výčet umělců a skupin, kteří podle recenzenta realizovali skoro 
totéž a lépe, je poměrně kusý. S ohledem na nemnohé domácí autory, 
kteří v posledních desetiletích samostatně vystavovali v Rudolfinu, by 
jistě měl být připomenut minimálně ještě Petr Nikl, tedy autor, který 
z této galerie již před patnácti lety udělal hřiště. Koncepce Černické-
ho rudolfinského vystavování se mu přiblížila asi nejvíc. Nebylo by 
ani bez zajímavosti uvést, že zmiňovaný „Daniel“ Pepperstein, správně 
Pavel Pepperstein, je i syn Viktora Pivovarova, jehož poeticky radikál-
ní způsob „prezentace“ vizí na výstavě Představte si, která proběhla 
v první polovině devadesátých let také v Rudolfinu, by se dal rovněž 
připomenout, když už se recenzent tak často vyjadřuje k době, kdy 
řešení „ruské“ otázky prý mělo smysl.
Možná, že se Čech ve svém klasifikování ducha devadesátek neplete. 
V textu ale pro to schází správná argumentace. V závěru článku si ale 
Viktor Čech všímá práce (Nikdo čitelný) využité na reklamních banne-
rech výstavy a velmi přesně na konkrétním příkladu shrnuje to, co se 
před tím snažil vyjádřit snad až příliš všeobecně a poněkud schematicky.
Text je přes uvedené výhrady nadprůměrnou recenzí. Vybočuje ale 
zejména tím, že na rozdíl od zbylých recenzí výstavy Divoké sny nevy-
znívá pochvalně.
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Médium: Artalk, 30. 3. 2016
Název textu: Šišatá výstava v Galerii NTK
Autor hodnoceného textu: Lenka Sýkorová
Autor hodnocení: Marek Meduna

http://artalk.cz/2016/03/30/sisata-vystava-v-galerii-ntk/

Lenka Sýkorová pojala svou recenzi výstavy Shaped Canvas v Galerii 
NTK poměrně kuse.
První odstavec říká, že výstava ohledává fenomén nepravidelného či 
nepravoúhlého rámu, a to většinou, nikoliv však nutně, prostřednic-
tvím maleb.
Druhý odstavec rekapituluje přístup kurátora výstavy Milana Mikuláští-
ka. Pisatelka jej charakterizuje jako svobodně experimentující a insti-
tucionálně kritický, nesvázaný profesně-kariérními limity kurátorského 
řemesla. Mikuláštík prý výstavu chápe jako umělecké dílo.
Ve třetím odstavci se praví, že Mikuláštík nejprve hledal klasickou gale-
rijní bílou kostku, ale nakonec výstavu připravil pro jím vedenou Galerii 
NTK, jejíž prostor je výrazně odlišný.
V závěrečném čtvrtém odstavci Sýkorová vytýká kurátorovi koncepční 
roztříštěnost. Generační, mediální, motivistickou. Tedy vytýká mu onu 
profesní podvratnost, kterou na počátku pozitivně kvitovala. 
Text je velmi stručný. Jedna a půl normostrany opravdu není mnoho. 
Pisatelka většinou spíše informuje o kontextu a charakteru výstavy. 
Konstatuje zřejmé věci. 
A článek bohužel končí ve chvíli, kdy mohlo dojít na nějaké přemýšlení, 
na nějaký risk. Recenze je korektní a současně bojácná. Kdyby se podob-
ná recenze objevila například v Hospodářských novinách, asi bych ji 
uvítal. Ale v médiu jako je Artalk ji vnímám jednak jako nedostatečnou 
vzhledem k délce, vždyť na stránkách Artalku není rozsah limitován, 
jednak jako názorově neuspokojivou. Okruh čtenářů Artalku, který se 
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rekrutuje především stran odborné veřejnosti, jistě neuspokojí takto 
mělký ponor do problému, takto tupý polemický osten.
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Médium: Artalk, 1. 4. 2016
Název textu: Spojeny senzibilitou
Autor hodnoceného textu: Martin Drábek
Autor hodnocení: Pavel Šmíd

http://artalk.cz/2016/04/01/spojeny-senzibilitou/

Martin Drábek je jako zaťatý boxer.
Rána za ranou dopadá na výstavu Marka Pokorného. Vystavující ženy, 
Alice Nikitinová a Žanna Kadyrová, jsou jak podle něj, tak podle růz-
ných žebříčků kvality nejen schopné, úspěšné, ale i vlivné. Přinášejí 
Ostravě dobrou zprávu, tedy vlastně dvě, protože v rámci textu každá 
z autorek přináší svou zprávu vlastní. Tou je jednak to, že v Ostravě 
vůbec vystavují, jednak to, a snad to Ostrava unese, že Marek Pokorný 
v Platu pracuje s kurátorským konceptem. Má to ale Ostrava štěstí.
Rána na solar, Martin Drábek sice netuší, kam kurátor míří názvem 
výstavy Ochranné zbarvení, přesto radostně přiznává, že se mu stal 
leitmotivem k následujícímu textu.
Teď rána na bradu. Recenzent očkuje případné návštěvníky, že by 
mohli jako on mít pocit, že vystavuje jen jedna osoba. Ale pozor, je to 
jen proto, že se minimálně v jednom bodě propojují. Následně dopl-
ňuje, že dekorativně estetizující forma s něžným a haptickým obalem 
je zároveň rozcestníkem a spojníkem.
Oddychový čas. Martin Drábek popisuje zvětšený pytlík čaje Žanny 
Kadyrové.
Ale pozor, následuje prudký atak na Alici Nikitinovou. Zdá se, že pod 
uměleckými nálepkami (apropriace suprematismu, neoplasticismu 
a minimalismu) tlak skoro nevydrží. Naštěstí jí stačí promalovat se anti-
malbou k sebedůvěře a pocitu přirozenosti (uf). Ale pozor podruhé, 
hrozí infikace něžnou radostí z vizuální senzibility. Nakonec se útočník 
natolik zamotal v mezeře mezi vzpomínkami na abstrakci a fyzickým 
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prožitkem reálného tvaru a podobnými myšlenkovými pavučinami, že 
to chvíli vypadá na klid zbraní.
Pozor potřetí, Marek Pokorný je stále ve hře. A Drábek je jako mlátič-
ka. Originální kurátorská koncepce je prý vlastně standart, který se od 
něj očekává. Jeho instalace „si přivlastnila aspekty společné tvorby – pozor-
nost k předmětnému světu a zkoumání čisté formy a stala se externím tělem, 
jež jim nenápadně dodává logiku a příležitost být diváky skutečně spatřeny.“.
Závěrečný výpad. I přes všechny vypočítané „klady“ něco důležitého 
zůstalo autorovi recenze odepřeno. To něco je významový kontext. Ten 
byl sice výše konstatován, ovšem zdá se, že ne uspokojivě. Moc tomu 
literárnímu zmatku nerozumím. Drábek je přesvědčen, že kdyby ales-
poň některá díla dostala textový rámec (?), tak by to sice výstavě ubra-
lo na formální preciznosti, ale autorkám by se dostalo vyrovnanějších 
pozic (??) a pro diváka by se otevřely další možnosti, jak ihned viděné 
propojit s myšlením (???). Vzápětí se Marek Pokorný kácí k zemi a je 
odpočítáván.
Možná jsem se svým sarkasmem přes čáru, ale podivný styl Drábkova 
textu k tomu přímo vybízí.
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Médium: Artalk, 5. 4. 2016
Název textu: Jan Nálevka spolknutý matricí
Autor hodnoceného textu: Filip Jakš
Autor hodnocení: Marek Meduna

http://artalk.cz/2016/04/05/jan-nalevka-spolknuty-matrici/

Recenzi výstavy Jana Nálevky Nové pojetí pokroku sepsal pro Artalk 
Filip Jakš. 
Text se prakticky sestává z výkladu tří děl přítomných na výstavě v gale-
rii Fotograf. Jakšovy myšlenkové vývody však často nechápu. Například 
když zmiňuje, že dělení na ekonomické třídy je výsostně modernistické. 
Je to skutečně pravda? A co s tím má co společného zájem umělce Jiří-
ho Skály o ryze postmoderní fenomén prekariátu. Asi to, že Filip Jakš 
tvorbu Jiřího Skály dobře zná, neboť spolu často spolupracují. Nebo 
další případ, kde se ztrácím v recenzentových slovech: „Metaforu domu 
jakožto vypálené stavby jazyka vykresluje v knize Dům Daleko Věra Linharto-
vá: „Můj dům spálený nikoli znova vybudovaný, ale rázem z rumiště povstav-
ší.“ Rekonstrukce matrice Jana Nálevky je příznačná – i když stavba pro svou 
omezenost vyhořela, je dnes stejně omezeně načrtávána znovu.“ Spojení jazy-
kové exprese Věry Linhartové a distancovaného přístupu Jana Nálevky 
věru nerozumím. Ale třeba jsem nedůvtipný. 
Filip Jakš oceňuje kvality doprovodného textu Jiřího Ptáčka, čemuž 
se nedivím, neboť kurátorský text se skutečně snaží vykládat ony tři 
vystavené Nálevkovy práce bez nadinterpretací a balastu. Následně se 
pisatel, přes oslí můstek zmínky o mechaničnosti jako zásadní kvali-
ty Nálevkovy práce, vrátí k tomu, co zřejmě zajímá jeho samého, ale 
možná i Jiřího Skálu, tedy k proměně práce s jazykem v době interne-
tu a k experimentálním básníkům šedesátých let, k jejich étosu „roz-
bíjení jazyka“. Jak ale s tím vším souvisí Jan Nálevka, to zůstává jaksi 
nejasné. Recenze se jako obvykle obešla bez hodnocení, pokud za něj 
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nebudeme považovat citované tvrzení Václava Magida, že „přirovnává-
ní meziválečné společnosti k té dnešní, konzumní, je uměleckou formalitou“. 
To je však formulováno spíše jako řečnická otázka, která ústí do nikam, 
protože jak sám pisatel konstatuje, k uchopení přístupu Jana Nálevky 
se příliš nehodí. Pisatel se snaží vyvarovat jazykových klišé, pokouší se 
psát jinak, což je jistě výborné, bohužel se tak děje na úkor vzdálení 
se meritu věci. Při porovnání Ptáčkova kurátorského textu a Jakšova 
recenzního vyznívá ten recenzní nesrozumitelně a bezzubě, tedy poně-
kud nešťastně.
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Médium: Artalk, 7. 4. 2016
Název textu: Začíná nová éra života na Zemi?
Autor hodnoceného textu: Tereza Záchová
Autor hodnocení: Milan Salák

http://artalk.cz/2016/04/07/zacina-nova-era-zivota-na-zemi/

Tereza Záchová je v Ústí nad Labem vystudovaná a tamtéž i galerii pro-
vozující teoretička. Charakter jejího textu dokládá, že rozhled autorky 
bezpochyby přesahuje hranice Ústecka. Srozumitelná recenze se neo-
mezuje na pouhý popis výstavy, kam pisatelka zabloudila jenom díku 
tomu, že výstava byla za rohem. Naopak.
V nijak zbytečně dlouhém pojednání se čtenář dozvídá důležité infor-
mace související s výstavou. Oceňuji, že recenzentka připomíná i fakta, 
která by divák výstavy mohl přehlédnout a někdy by ani neměl šanci 
získat. Vůbec myslím není na škodu, že se přitom objevují i zasvěcené 
výtky směrem ke kurátorovi. Současně jsem i rád, že se recenze výstavy 
nestala platformou pro prezentaci myšlenek recenzentky a citací věhlas-
ných autorit týkajících se vizí nepěkného konce světa.
Text recenze se koncentruje na hodnocení toho, co nabízí výstava, tzn. 
na práci kurátora a vystavujících umělců. Záchová zde zaujímá objek-
tivizující polohu teoretika, a to společně se zmínkami o jejím osobním 
názoru na dílo či myšlenku. Čtenář se tedy dozvídá nejen to, co na výsta-
vě uvidí, ale částečně i kontext, ve kterém lze vystavená díla vnímat až po 
předchozím seznámení s tvorbou prezentovaných autorů. Jako drobnou 
výtku můžu snad jen zmínit, že zhodnocení práce kurátora výstavy Jana 
Zálešáka by si zasloužilo, ve smyslu odkazu na jeho předchozí kurátor-
skou aktivitu, srovnatelnou pozornost. Některé v textu nastíněné souvis-
losti by pak mohly být i zřejmější. 
Zvláštní, že se mi obtížně hledají věty, kterými rozvinout dobrý dojem 
z recenze, který zaznívá z předchozích řádků. 



42

Ale! Když už si recenzentka našla prostor i pro větu H. U. Olbrista, 
vešlo se tam skutečně vše podstatné?
Na základě textu recenze jsem přesvědčen, že Tereza Záchová si je vědo-
ma toho, jak mohou některá díla v daném „whitecubovém“ výstavním 
kontextu působit příliš efektně. Jak se „lehkost“ prezentace potom až 
příliš blíží lehkosti estetizujících prezentací jakýchkoliv námětů ve pro-
spěch trendy výstavnímu looku. „Pohodových“ apokalyptiků je v českém 
umění od Váchala, BKS až k Hoškovi, Vytiskovi a Maskerovi spousta. Je 
otázka, jestli se časem nezačnou podobnému zájmu těšit i díla „neotřele“ 
vytuněná nelakovanou konstrukcí ze svařovaných roxorů a plexisklo-
vých kontejnerů nejrůznějších tvarů.
Recenzentkou citovaná „H.U.O. věta“ by fungovala, i kdyby zněla, že: 
„Není důležité zaplnit prostor, ale vytušit, co bude dobře vypadat.“ Ale 
nezní. Olbrist mluví o „potřebnosti“ a recenzentka některá díla považu-
je zjevně za tak hodná pominutí, že o nich ani nepíše. Proč ale zrovna 
toto kurátorovi nevyčítá?
Nemyslím si, že by na výstavě některé práce recenzentka přehlédla. Lze 
se spíše domnívat, že k nim nenachází vztah a nepovažovala za nutné 
pouštět se do integrace výsledků jejich případné analýzy. Jestliže však 
v textu neexistuje zmínka, že recenzentka píše jen o tom, co jí přijde 
podstatné, nelze neuvedení faktu, že na výstavě jsou i další práce, než 
vytknout jako profesní botu. Samozřejmě, kdyby zmínila práci Josefa 
Bolfa a Viléma Nováka, je jisté, že by některé v recenzi uváděné závě-
ry nefungovaly. Mohla by zůstat tam, kde se recenzentka hrdě hlásí 
k zálibě v dívání. 
Věta o počtu zásadních tvůrčích východisek vystavujících umělců by se 
ale musela rozšířit o zmínku postoje, kdy si umělec v zobrazování apoka-
lypsy libuje, a to často i na výsluní zájmu spokojených zákazníků. 
Větu o lehkosti prezentace, a s ní asi i celý poslední odstavec, by potom bylo 
třeba vyhodit. Uvádí totiž zobecňujícím způsobem nepříliš doložitelné 
závěry. Snad by bylo legrační, kdybych tím myslel zmínku, kde Záchová 
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připouští existenci Blanických rytířů. Tak tomu ale není. Krom již zmí-
něného totiž padá i relevantnost povzdechu o nulovém počtu apoka-
lypse věnovaných výstav (jak dokládá text Marty Fišerové, který také 
publikuje Artalk, a kde tato brněnská umělkyně a kurátorka připomí-
ná vlastní podobný projekt).
Tereza Záchová v její recenzi uvedla mnoho zasvěcených výtek a argu-
mentů, aby se ale nakonec vrátila ke schématu standardní recenzní žur-
nalistiky. Citát osobnosti, pochvala tvůrce, zmínka o jedinečnosti pro-
jektu a vtipný bonmot.  A tak ani mně nezbývá nic jiného, než se přidat 
a pochválit její s  lehkostí napsaný text a rozloučit se okřídleným citá-
tem Uko Ješity, „kolik třešní, tolik višní“, v kombinaci s konstatováním, že 
„nemusí pršet, jen když kape“.
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Médium: Artalk, 7. 4. 2016
Název textu: Stroj času versus rozlévající se mléko
Autor hodnoceného textu: Marta Fišerová
Autor hodnocení: Michal Novotný

http://artalk.cz/2016/04/07/86867/

Přestože je text Marty Fišerové komentářem a nikoliv recenzí, a tedy 
má poněkud jinou funkci a zadání, domnívám se, že je stále poněkud 
problematické věnovat první třetinu textu sdělení, že já jsem udělala 
výstavu na podobné téma (ne-li na stejné a dříve), která vyšla dobře 
(ne-li lépe). 
Text je v kontextu ostatních přispěvatelů portálu Artalk stylisticky 
vytříbený, až tedy na první dva poněkud přestřeleně agitační odstavce: 
„Naše země stojí před velkým rozhodnutím o svém budoucím směřování“. „Pře-
sto se však do některých myslí vkrádá myšlenka na nezvratitelnou katastrofu.“ 
Obecně však postrádá jasnou argumentaci. 
Přestože autorka nejprve prezentuje svou pozici vůči tomu, že výstava 
není dostatečně znepokojující, jednotlivým dílům posléze věnuje jen 
zkratkovitý prostor. Text přesto jako určitá imprese z výstavy fungu-
je, a to právě díky jaksi uměleckému vyznění. I když popis vlastního 
domu je „úletem“, který zprvu působí opět nepochopitelně osobně, 
„Koukám z okna. Je krásné slunné odpoledne. Můj muž drancuje trávník hrá-
běmi a snaží se z něj vyrvat mech. Klasický jarní úkol.“, nakonec, při urči-
tém naladění, se na způsob myšlení autorky a cíl textu, který je jakým-
si provoláním a částečně i ódou na dílo Viléma Nováka (pokud tedy 
odhlédneme od prvotního sebestředného sdělení), dá pohlížet jako 
na celek, který funguje. A to hlavně díky konečnému povolání umělců 
k aktuálnosti sdělení, které je asi ve skutečnosti poněkud více proble-
matické než autorka míní. Přesto z jejího úhlu pohledu poměrně dobře 
formulované. 



45

Otázkou samozřejmě zůstává, jestli má smysl podobný text publiko-
vat v dané rubrice a médiu a jestli by si i jeho zpracování nezasloužilo 
spíše jakýsi manifestační formát. A také co to vlastně znamená ono 
být aktuální, když, jak autorka sama podotýká, bezpochyby to, „jak se 
asi bude mluvit o období, ve kterém žijeme v hodinách dějepisu“, nikdo neví 
a vědět nemůže.
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Médium: Artalk, 8. 4. 2016
Název textu: Do stavu nevědomí
Autor hodnoceného textu: Pavel Besta
Autor hodnocení: Marek Meduna, Jan Šerých

http://artalk.cz/2016/04/08/do-stavu-nevedomi-s-janem-serychem/

Recenze Pavla Besty na první pohled splňuje mé nároky na recenzi. Argu-
mentuje se v ní. Autor projevuje svůj názor. Dává tvorbu recenzovaného 
autora do užších i širších souvislostí. Ovšem při druhém pohledu je zřej-
mé, že je vše poněkud jinak. Nalezené souvislosti jsou poněkud křečovité, 
recenzent vyvozuje podivné závěry, používá floskule i zvláštně artikulo-
vané věty. Ke svému textu připojuji reakci Jana Šerých na recenzi Pavla 
Besty, která je vlastně velmi dobrou meta recenzí.

Floskule či zvláštně formulované věty:
„stala pomyslným uměleckým domovem Jana Šerých“
„galerie pokračuje v mapování“
„pražský rodák se profiloval“
„plátna byla důsledně složena jen ze dvou barev“
„Jednotlivá díla se sice s chladnou analytičností točila kolem proměnlivé hes-
lovitosti dnešní doby“
„odkazy na chladné počítačové programy či na schematičnost doby a popkultury“
„byla jakousi zmenšeninou současné velmi technicky zaměřené (podle někte-
rých přetechnizované) společnosti“

Polopravdy a mimoběžná tvrzení:
„Výstava Takemehome znamenala výrazný předěl v tvorbě Jana Šerých.“ Tak-
to to vypadá, že se tvorba odvíjí od výstav v Hunt Kastner, což není 
pravda. Nebo jen její malá část.
„Podle všeho se jednalo o odkaz (Takemehome) na první počítačové programy, 
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jejichž schémata byla podobná, a výstava díky tomu získala až asepticky odlid-
štěnou atmosféru.“ Skutečně? Stačí si přečíst tiskovou zprávu k výstavě 
Takemehome a zjistit, že je to poněkud jinak. Výstava se zabývala pře-
devším kódy, například Morseovou abecedou.
„Přehlídka umělcových prací nese mnohoznačný a do určité míry i zavádějící 
název LIMBO. Podle všeho jde o nesprávný překlad tohoto slova z angličtiny 
do češtiny, kde však v prvním pádě nabývá tvaru „limbus“.“ Když se recen-
zent dovolává minulých výstav v Hunt Kastner, mohl by si povšim-
nout, že všechny mají anglický název (Takemehome, Lies and Layer ), 
proč by ta současná měla být výjimkou? 
„Oproti výstavě Takemehome nejsou ovšem barvy na plátnech variovány, ale 
spojuje je jednotné schéma – černá je vždy použita jako podklad, na nějž autor 
„nanáší“ jednoduché světlé geometrické struktury. Malba tenkými bílými lini-
emi může vzbuzovat dojem, jako kdyby šlo o řezy do obrazu. Možná, že skuteč-
né, velmi přesné chirurgické vrypy a šrámy by posloužily věci lépe.“ Vlastně 
je to přesně naopak. Nanesena je černá, bílá je podklad, který je vidět 
díky mezeře v černém nátěru. 
„Jde o velký, přes celou stěnu natažený plakát.“ Jedná se ještě o plakát?
„Video totiž nabízí jen spletité křivky, jimž sice nelze upřít jistou eleganci, 
vycházejí ovšem z geometrických tendencí, které byly inovativní zhruba před 
půlstoletím“. Tedy dle Pavla Besty už nelze použít žádnou geometrii. Co 
bylo uděláno, nelze odestát.

Podivuhodné odkazy:
„Text je napsán zrcadlově, tedy tak, jak vytvářel své zápisky kupříkladu Leonar-
do da Vinci.“
„Jisté styčné body mají s plátny Barta van der Lecka a Vilmose Huszára, kteří 
už v roce 1917 stáli u zrodu známého uměleckého hnutí De Stijl.“ 
„Nejpodobnější jsou ovšem pracím Josefa Alberse, který po odchodu z Německa 
do Spojených států vytvořil od 30. do 60. let desítky analogicky laděných geo-
metrických děl.“
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„Blízko mají také k dílům o generaci staršího belgického malíře Alberta Ruben-
se a již zmiňované Esther Stocker. Ta ovšem na rozdíl od svého českého kole-
gy posouvá koncept geometrické abstrakce o krok dále tím, že ho instaluje do 
prostoru.“
Je podivuhodné, že referenční okruh je nalézán především ve starším 
modernistickém umění. Pavel Besta, až na Esther Stocker, žádné sou-
visející současné umění nenalézá. Okruh jmenovaných autorů přiléhá 
víceméně esteticky, nikoliv koncepčně. 

A na závěr:
„Ačkoli bylo cílem kurátorky vzbudit v návštěvnících výstavy pocit znejistění, 
budí přehlídka spíše rozpaky.“
Pokud chápeme znejistění jako metodu, kterak poukázat na limity 
a podmíněnost lidského porozumění, pak recenze vlastně dokazuje, že 
Janu Šerých jeho záměry vycházejí. Otázkou je, jakou míru zasvěcení je 
třeba očekávat od diváka, aby si autorovu hru užil, aby nezůstal inter-
pretačně uvězněn v hledání estetických podobností či hledání encyklo-
pedických nesrovnalostí. Vlastně se domnívám, že recenze Pavla Besty 
není recenzí, ale výsledkem experimentu, jak se chová kritik-amatér 
v jistém typu situace.

Reakce Jana Šerých
Jako autor výstavy si uvědomuji, že využívat formátu komentáře pod 
článkem není nejšťastnější způsob komunikace s recenzentem, tím spí-
še s případným publikem, přesto ale nedokážu odolat pokušení uvést 
několik výše uvedených teorií na pravou míru. Činím tak s pocitem jis-
tého provinění, protože jsem si, díky vlastní nechuti výstavu a priori ver-
bálně popisovat, k takové recenzi vlastně trochu naběhl.
Za největší omyl Pavla Besty považuji jeho fabulaci na téma názvu. 
Ten skutečně není nechtěnou chybou v překladu – je zkrátka anglicky 
nejspíš proto, že dokonalý český ekvivalent tohoto slova neexistuje. 
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Srozumitelným vodítkem by zde mohl být úvod textu Terezy Stejska-
lové: http://artalk.cz/2016/03/07/tz-jan-serych-4/
Z mého pohledu pak tedy selhává zmiňovaná asociace oněch pochybných, 
ve skutečnosti pouze dvěma různými způsoby zfalšovaných, fotografií 
Měsíce a spánku, která je opravdu banální, zároveň ale zcela nezamýšle-
ná. Trochu podobně se to má s velkoformátovou měsíční fotomapou, při 
jejímž popisu se recenzent pouští do zvláštního mystifikačního freestylu. 
Video, v němž není mimochodem přítomna jediná křivka, nemá být čistě 
eklektickou citací reduktivního umění; základem proměňující se geome-
trické struktury jsou trajektorie mých vlastních marných pokusů poradit 
si se šachovým problémem zvaným Jezdcova procházka. Zároveň ovšem 
chápu, že dopracovat se k této informaci pouhým pozorováním je pro 
návštěvníka obdobně náročné, jako nahodile hledat správné řešení zmí-
něného rébusu. Díky umístění projekce na zatažená okna galerie může 
ovšem divák číst celou instalaci jako lehce návodnou alegorii mříží.
Do jisté míry by se mé upřesňování mohlo týkat i popisovaných obrazů, 
vzhledem k vlastní nejistotě ohledně definic jejich „pravého“ významu 
ale raději zůstávám opatrný. (Snad jen ten příspěvek s vrypy a šrámy, 
svědčící možná o potlačené kreativitě recenzenta, považuji za poně-
kud nevkusný.) V čem se ovšem s autorem textu rozcházím opravdu 
zásadně, je jeho – pro mě nepochopitelný – optimismus týkající se víry 
v „nevyčerpatelnou studnici forem“, jež dnes může nabídnout geometrická 
abstrakce. Ve vztahu k vystaveným obrazům by jistě bylo možné, čas-
to přiléhavěji, zmiňovat práce mnoha dalších umělců. Otázkou ovšem 
zůstává, zda má takové srovnávání vůbec nějaký smysl. Cílem výsta-
vy nebylo formálně inovovat geometrické tendence v umění, ale záro-
veň ani resuscitovat vlastní rutinu popkulturních odkazů. Přestože si 
nemohu být jistý, odkud jsem podle autora recenze vlastně vyšel, para-
doxně docela rád přijímám jeho závěrečnou tezi o bloudění v kruhu. 
Jen má to bloudění možná jiné důvody i účel, než se pisatel domnívá.
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Médium: Artalk, 9. 4. 2016
Název textu: Ján Mančuška: Rozbitý v priestore
Autor hodnoceného textu: Pavol Múdry
Autor hodnocení: Pavel Šmíd

http://artalk.cz/2016/04/09/jan-mancuska-rozbity-v-priestore/

Text je vyrovnaný a klidný. Autor recenze ví, o kom a o čem píše. Jeho 
snahou je hlavně popsat prostorové a instalační nedostatky brněnské 
výstavy. Samotné tvorbě Jána Mančušky se nevěnuje vůbec. Zdá se, že 
pro Múdreho je Mančuškova tvorba danou konstantou, která se má jen 
uctívat, a tak je vlastně řeč o pomníku, který byl dle pisatele nainstalo-
ván trochu nakřivo.
Vypadá to, že Pavol Múdry vychází ze srovnání stejné výstavy v Praze 
a v Bratislavě. Nevím, jestli viděl všechny tři varianty, v každém přípa-
dě se snaží poukázat na určité nedotaženosti expozice v Brně. V tom-
to není text zcela přesný, takže si nejsem jistý, zda název výstavy Čas, 
Priestor, Príbeh (otrocky opisuju ze slovenského textu) označuje jed-
nu a tutéž výstavu tentokrát pouze situovanou do jiných prostor.
Někdy čtenář chtě nechtě spolu s recenzentem bloudí popisovaným 
prostorem galerie a labyrintem nedostatků, aniž celkem tuší, o co jde, 
nebo kam vlastně jde. Ale není to úplně bezcílný výlet, zároveň totiž 
dostane informaci, co vlastně autor sledoval, jak se jeho dílo v součas-
né době prezentuje a jak je také čteno.
Dojde i na chválu kurátorské práce Vítka Havránka, přesněji na jeho 
střídmost při prezentaci textů Jána Mančušky.
Nezbývá než výstavu osobně navštívit a posoudit, nakolik je podle 
Pavla Múdreho rozbitá a neharmonická a nakolik je nutným prostoro-
vým kompromisem vzhledem k danému prostoru. Nikdo nebude kvůli 
Jánu Mančuškovi předělávat barák. Nebo je výsledkem nešikovnosti 
instalačního týmu Víta Havránka?
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Médium: Artalk, 12. 4. 2016
Název textu: Dokonalá výstava v nedokonalém domě
Autor hodnoceného textu: Adam Vrbka
Autor hodnocení: Pavel Šmíd

http://artalk.cz/2016/04/12/dokonala-vystava-v-nedokonalem-dome/

Text od počátku adoruje dílo umělce. Nezabývá se inspiračními zdroji, 
ať už ideovými nebo formálními. Dílo Milana Housera je tak originální 
a svébytné, že není proč kolem toho psát nějaké ciráty. Větší pozornost 
proto Adam Vrbka věnuje rušivým provozním nedostatkům.
Zprudka vstupujeme do instalace v brněnském Domě umění. Ta prý for-
málně dovršuje předchozí instalaci v Mikulově a dovádí ji k dokonalosti.
Následuje popis výstavy. V bílém prostředí tekla barva a ta ztuhla, řečeno 
ve zkratce. Dostanete návleky a můžete (možná musíte) kolem instalace 
chodit. Návleky jsou prý důležité, protože dodávají výstavě exkluzivitu. 
Je zmíněna podobnost s dílem Chiharu Shioty, The Key in the Hand, 
které bylo viděno na 56. Bienále výtvarného umění v Benátkách.
Po konstatování, „že případná podobnost Houserovy instalace s jinými díly 
a umělci jeho práci neškodí“, nenásleduje vysvětlení proč.
Autor je malíř, který nemaluje. Se svými díly se odvážil do prostoru. 
Obrazy na stojanech, ze kterých teče hmota, se tedy dají vlastně považo-
vat za objekty. Je to prý pro tuto instalaci zásadní, podobně jako použití 
denního světla.
Trochu nerozumím, kde je přesně narušena ta hranice mezi obrazem 
a instalací a jestli o ni Milanu Houserovi vůbec šlo. Není zřetelné, jest-
li sedm vystavených pláten jsou obrazy. To, že z nich tečou krápníky 
ztuhlé barvy kolmo na zem, z nich dělá součást instalace, ale samostat-
nými obrazy být nutně nemusí. Nebo se jedná o malbu v prostoru? 
Nebo se malba odehrává jen na těch sedmi plátnech? Nebo o malbu 
nejde a jde o něco úplně jiného? Postrádám vysvětlení.
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Z doprovodného textu kurátora Vladimíra Beskida pisatel čtenářům 
nesdělí takřka nic, než že umělce zbytečně obklopil přehršlí jmen (např. 
Kazimir Malevič, Ann Hamilton), kde se prý chudák umělec zbytečně 
ztrácí. Část textu zabere z mého pohledu celkem zbytečná polemika, 
zda se jedná či nejedná o retrospektivu.
Na závěr se alespoň dozvíme, jak nepatřičně se v Domě umění občas cho-
vají uklízečky a že tam mají bordel. Naštěstí pro Housera a nás všechny 
je jeho výstava nosná v kterékoliv kunsthalle, takže ji nějaká nepořádná 
úklidová pracovnice nemůže jen tak ohrozit.
Díky uklízečce dostává text pseudorazanci. Cílem je ovšem skrýt vlastní 
zaujatost, nedostatek nadhledu a kritiky vůči tvorbě umělce. Ve výsled-
ku není text věcný ani k samotné výstavě, ani k provozu galerie.
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Médium: Artalk, 13. 4. 2016
Název textu: Cronenberg v GHMP: Zvláštně neambiciózní slátanina
Autor hodnoceného textu: Petr Dub
Autor hodnocení: Pavel Jestřáb

http://artalk.cz/2016/04/13/cronenberg-v-ghmp-zvlastne-neambiciozni-slatanina/

Z pohledu člověka, jež je aktivní součástí umělecké scény, by se v konfron-
taci s informací o bezmála pětiměsíční výstavě David Cronenberg: Evo-
lution, která je k vidění v Domě U Kamenného zvonu při GHMP, dala 
snadno očekávat reakce typu WTF, mávnutí rukou a obrácení pozornosti 
zpět na to „naše umění“. 
Krom jiného tomu nahrává i ceník vstupného, který je stanoven na 245 Kč 
pro dospělé a 190 Kč pro studenty (paradoxně nejdostupnější je tak výstava 
pro studenty UMPRUM a AVU, a to lidových 5 Kč, pokud se od dob mých 
studií nic nezměnilo). 
S trochou nadsázky by se tak dalo říct, že se Petr Dub za nás oběto-
val, výstavu navštívil a teď nám o tom referuje. Nutno říct, že přestože 
mu výstava nahrává svou bizarností na smeč, napase se na otaznících 
prvoplánově a snaží se racionálně rozplétat, i přes zřejmý Golem efekt 
(není se čemu divit), skryté nitky. 
Po úvodním rozčarování se tak Dub stává takřka investigativním noviná-
řem a recenze místy připomíná reportáž z pořadu Reportéři ČT. Vyjme-
novává podrobně všechny organizace a agentury, které se na výstavě 
podílely, společně s  popisem jejich činnosti, nicméně výčet rozhodně 
nenudí a stojí za pozornost.
Třebaže by bylo snadné být v případě takovéto výstavy recenzentem 
katem (už samotné oslavné „píár recenze“ v českých denících mohou 
snadno vyvolat efekt syčícího papiňáku), Dub místy s tolerancí a pocho-
pením přikyvuje na snahu otevřít brány galerie publiku, kterému sou-
časné umění nic neříká.
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„Sympatická je i snaha hledat v rámci organizace výstav partnery ze soukromé 
sféry, což je oblast, která je v našem kulturním prostředí dlouhodobě nejen pro-
blematická, ale i tabuizovaná.“
Očekávatelné je ale nadcházející ALE, po němž recenze nabírá na trefně 
kritické až zábavně ironické notě. Terčem výhrad se ovšem nestává dílo 
Cronenberga z principu jako takové, to ostatně, třebaže ne všestranně, 
Dub oceňuje, „Kamera (2000), U sebevraždy posledního Žida v posledním 
kině na světě (2007) a Hnízdo (2013)“, nýbrž marnost výstavy, která ve 
vztahu k  dílu tvůrce nenabízí nic nového aneb podezřele za hodně 
peněz málo muziky. 
Na základě posledně jmenovaného faktu Dub, po vzoru novináře Mar-
ka Wollnera, v bonusové „porecenzové“ sérii odstavců klade otázky, 
jež jsou v případě komerční výstavy opředené ansámblem firem nasna-
dě. Děje se tak i za bohaté pomoci hypertextových odkazů, jejichž 
texty jsou argumentační posilou, dalšími dílky do skládačky. Recenze 
výstavy se tak stává „jen“ odrazovým můstkem k hlubší sondě snažící 
se dopátrat kořeny nezdravé evolution GHMP. Jen houšť, jen houšť!
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Médium: Artalk, 15. 4. 2016
Název textu: Ideologické aparáty utváření člověka
Autor hodnoceného textu: Martin Vrba
Autor hodnocení: Pavel Jestřáb

http://artalk.cz/2016/04/15/ideologicke-aparaty-utvareni-cloveka/

Hned v samém počátku musím konstatovat, že jsem z textu Martina 
Vrby zmaten. Artalkem uvozený text totiž předesílá, že „Martin Vrba 
se společně s Janou Kapelovou (…) zamýšlí nad vývojem jednotlivce v rámci 
mocenských struktur“.
Je to míněno symbolicky? Autor textu proniká do světa autorky natolik, 
že „umělkyně vede jeho slova“? Snad. Dojem „vo co go“ však i s přije-
tím tohoto faktu přetrvává. Celý text totiž spíše než recenzi připomíná 
zanícený kurátorský text k výstavě. 
Jako recenze říká všechno a nic.
Kdo v galerii Off/Format nikdy nebyl, zůstane mu i po přečtení řádků 
velkou neznámou. Z obsáhlého textu se dozvíme, že autorka provedla 
tři performativní přednášky situované do „vyprahlého sídliště“. 
„Kamera simuluje dětskou perspektivu, takže se úhel pohledu diváka nachází 
vždy jen nízko nad zemí, v  pohybu, který nás navrací do dětského kočárku 
s jeho hypnotizujícím účinkem.“ 
Jakým způsobem byla jednotlivá videa v galerii instalována? Projektor 
nebo projektory? Promítalo se na stěnu? Nebo autorka použila tři tele-
vize? Videa hrála dohromady nebo se spouštěla postupně za sebou? Co 
když autorka použila televizi jen jednu a tři videa jela jedno po druhém? 
Při příchodu do galerie bylo ticho, protože jednotlivá videa byla k posle-
chu přes sluchátka? Prospěl videím ten či onen způsob instalace? 
Nic. 
Vida, součástí textu jsou i fotografie z jednotlivých sídlištních akcí, ty 
leccos přiblíží. A ejhle, krom dvou fotek, kde Jana Kapelová skutečně 
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přednáší v  exteriéru sídliště, je zde také fotografie, na které autorka 
přednáší v galerii?!? Jedna z přednášek zazněla na vernisáži? Umělky-
ně dochází do galerie jednou týdně? Nic. 
A abych se přiznal, s přihlédnutím k  faktu, že jsem částečně paralyzo-
ván nedělním obědem, nedokážu si na základě textu představit v jasných 
obrysech ani to, co Jana Kapelová v rámci jednotlivých přednášek říkala 
a jak. Přednášela suše, nezúčastněně? Nebo jakoby četla dětský slabikář? 
Rázně, jako kdysi (nebo stále) učitelky diktovaly dětem diktáty? 
Nic.
Z  textu tak alespoň vím, co tím vším chtěla autorka říct a jak by to 
na mě asi celé působilo, o čemž vypovídá poslední hororový odstavec: 
„Deprese z bezmoci, která po nás chňape svýma lepkavýma rukama (…)“
Ještě že nám Martin Vrba dává v případě svého textu toliko na výběr, 
můžeme si tak snadno poskládat variantu na příjemné nedělní poled-
ne, v rámci níž deprese lepkavýma rukama nedochňapne. 
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Médium: Artalk, 20. 4. 2016
Název textu: Sázka na jistotu aneb Fait gallery v novém
Autor hodnoceného textu: Klára Peloušková
Autor hodnocení: Michal Novotný

http://artalk.cz/2016/04/20/sazka-na-jistotu/

Autorka se v článku snaží zprostředkovat odbornější analýzu prostřed-
nictvím čtivého novinářského stylu psaní. Vybalancovat obě pozice se 
Pelouškové vesměs daří a článek prezentuje tvrzení a důvody v ucele-
né argumentaci a v rámci české produkce je tak určitě nadprůměrným. 
Přesto v několika bodech Peloušková spadá ke stereotypům a jazyko-
vým klišé a někdy také v rámci zvoleného rychlého rytmu novinářské-
ho článku příliš zeširoka vysvětluje a ztrácí tak čtenářovu pozornost. 
Přestože je samotná „sázka na jistotu“ asi poměrně otřepanou frází uží-
vanou asi hlavně v reklamních sděleních, a z hlediska Chalupeckého 
ideálu by se tak hodilo nějaké bohatší vyjádření, nakonec jednoduše 
a srozumitelně shrnuje prezentovanou argumentaci. Určité novinářské 
fráze se však objevují i v několika dalších bodech – „pohybuje se galerie 
většinou v bezpečných vodách, z nichž loví osvědčené české umělce“, čerpání 
z „místních zdrojů“.
Podobně anekdota prezentovaná v prvním odstavci textu, tedy že 
„Praha je město dostatečně velké na to, aby místní trpěli iluzí, že se tam něco 
opravdu významného děje, zatímco Brno je město dostatečně malé na to, aby 
tam lidé žádnou takovou iluzí netrpěli“, je samozřejmě stereotypem. Sám 
bych asi o existenci něčeho jako je brněnská a pražská scéna polemi-
zoval, nicméně určitá obecná úroveň vtipu je pořád relativně vysoká 
a v hyperbole vypovídající. Fait gallery se asi určitě „něco brněnského“ 
snaží intencionálně reprezentovat, nicméně to, že se vymyká brněnské 
i pražské scéně je způsobeno spíše ojedinělým charakterem této insti-
tuce jako soukromou sbírku budující nadace, stejně jako její finanční 
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strukturou a vůbec objemem financí. To by možná mohlo být v článku 
více problematizováno namísto akcentace soupeřících měst.
Hlavní část textu tvoří shrnutí ohlašovaného dramaturgického zaměře-
ní a aktivit v novém prostoru FAIT gallery typicky zpravodajsky dopl-
něné o citace. Zde je Peloušková suverénní, nespadá k jednostrannosti 
a dokáže prezentovat obě strany určitého problému. Na jedné straně 
otevírá otázku dramaturgie „bezpečných jmen“, na druhé konstatuje 
výslednou kvalitu. Kritika určitých světových vizí ve srovnání s výsled-
nou poměrovou lokálností je tak nejen dobře vyargumentovaná, ale 
určitě i platná. 
Do větších problémů se Peloušková dostává ve vlastní kritice výsta-
vy Slepcův sen Davida Böhma a Jiřího Franty. Onen „nános lesklé krá-
sy a luxusu“, „houževnatá laková krusta“, se kterou se podle Pelouškové 
„potýká každá druhá privátní galerie“, je jednak opět velmi přímočarým 
zjednodušením, jednak není nijak hlouběji tématizována. Přestože by 
se asi dalo hovořit o určitém stupni 2.0 bílé kostky u komerčních gale-
rií, Peloušková téma dále nijak nerozvíjí ani vzhledem k povaze FAIT 
gallery jako instituce a spokojí se s tvrzením, že „vystaveným pracím spo-
lehlivě zahladí ostré hrany“ a „jde v některých případech proti jejich charakte-
ru často křehkých, neokázalých a kritických výpovědí“.
Samotná interpretace výstavy Böhma a Franty se poté nese v duchu 
věty, že „Při průchodu mezi v prostoru zavěšenými pracemi na papíře a na 
soklech postavenými drobnými plastikami či většími objekty mě dlouho nena-
padalo nic jiného, než že je to moc hezké“. Spíše než o proklamovaný for-
malismus, který by mohl být nicméně k nepochybnému zaměření na 
formu alespoň z pohledu určité argumentace na místě, kritika spíše 
vyznívá tak, že si autorka nevěděla s interpretací děl rady.
Ostatně podobnost s tím, „když se na Googlu načítají obrázky a v mezičase 
nám prohlížeč nabídne jen sled barevných obdélníků“, je vlastně na místě 
a autoři tak jeden z obrazů pravděpodobně mínili. Jestli je výstava pou-
ze formalistní, to nejsem schopen posoudit, ale pokud ji za formalistní 
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autorka považuje, měla více rozebrat právě formální stránku výstavy, 
ne se domáhat jakéhosi konceptu, který podle mě nemusí být nutně 
součástí kvalitního vizuálního umění.
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Médium: Artalk, 25. 4. 2016
Název textu: Duše Doxu
Autor hodnoceného textu: Natálie Drtinová
Autor hodnocení: Milan Salák

http://artalk.cz/2016/04/25/duse-doxu/

Mladá a chytrá, chce se mi zavolat po přečtení recenze. Dnes v noci je to 
už třetí text od mladé teoretičky psaný o třetí výstavě, kterou jsem zatím 
neviděl. Nejsou to jenom galerie, kam se nedostávám. Je konec dubna 
a poslední dny jsem přírodu zahlédl jenom z tramvaje pod Letnou. Pře-
sto jsem si jistý, že klíčí osení. 
I výhonky poučené kritiky, oproštěné od svazujícího opatrnického 
„FHS-stylu“, se derou na svět. Akreditační komise, které daly v uply-
nulém desetiletí vzniknout fakultám výtvarného umění a způsobily 
tak mnohonásobné navýšení diplomovaných umělců, zvládly naštěstí 
akreditovat i obory věnované teorii umění. Vůbec nechci bagatelizovat 
skutečnost, kolik nových jmen, uvedených pod komentáři k akcím sou-
časného umění, vzniká! 
V  úvodu recenze výstavy Duše peněz se Drtinová ohlíží. Připomíná 
výstavu, kterou DOX v roce 2008 zahajoval provoz a vzpomíná i na 
vlastní první zkušenost s návštěvou této instituce, kterou tehdy usku-
tečnila, aby mohla „naživo“ zhlédnout dílo Entropa. Text tak nabývá 
osobnější charakter a jeho autorka si tak získává předmostí pro prezen-
taci osobního názoru, a to bez nutnosti stále odkazovat k textu, stá-
le se držet vágního výčtu „objektivních“ informací. Čtenář se má taky 
možnost dozvědět, jaké zkušenostní pozadí má recenzent. (Doufám, 
že si někdo všimne, že jsem v úvodu této reakce použil stejný princip).
Zásadní částí recenze je stať, ve které Drtinová srovnává dva vystavené 
projekty s výstavou Hanse Haackeho, která kdysi (1971) vedla k uzavření 
výstavního prostoru a vyhazovu kurátora galerie. V prezentaci Haackemu 
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podobných tvůrčích principů dnes a v instituci, která programově pro 
takové druhy uměleckého výstupu vytváří prostor, autorka recenze 
nevidí relevantní smysl a nachází pro to argumenty.
Textu Natálie Drtinové by se dalo vytknout, že je krátký. Samozřejmě. 
Dlouhé texty čte méně lidí. Ústřední myšlenka od teoretičky zazně-
la. Rozebírání prací dalších vystavujících umělců, rozebírání pádnosti 
kurátorových argumentů anebo odkrývání finančního pozadí provozu 
instituce DOX by pravděpodobně odvedlo pozornost pisatelky i čte-
náře od myšlenky, která dala recenzi vzniknout.
Ale… bude o té výstavě někdo ještě chtít relevantně psát… a v relevant-
ním médiu? Výstavy v DOXu jsou totiž obecně spojeny s absencí české 
recenzní pozornosti. To je ovšem téma na samostatné zamyšlení. 



Art+Antiques

Časopis Art+Antiques vychází s měsíční periodicitou. Byl založen v roce 
2002. Od roku 2006 je jeho šéfredaktorem Jan Skřivánek.
V anotaci časopisu se píše, že „Art+Antiques je měsíčník pro výtvarné umě-
ní, architekturu, design a starožitnosti.“. V každém vydání časopisu čtená-
ři najdou obsáhlou pozvánku na výstavu, která v daném měsíci začíná, 
velký rozhovor a řadu tematických článků. Art+Antiques se zároveň 
věnuje problematice trhu s uměním a starožitnostmi.
Navzdory poměrně rozporuplnému koncepčnímu základu, který se zdá 
utvářen spíše tak, aby zacelil díru na mediálním trhu, se redakci poměr-
ně šťastně daří kloubit a smiřovat protikladné tendence. Tedy prezento-
vat umění jako exkluzivní zboží, jehož kupci jím podtrhují svůj sociální 
status, ale zároveň informovat a psát o umění jako o platformě myš-
lenek, obsahů a forem, které mají tradice, původ a cíl. Na své si při-
jdou jak milovníci starožitností, tak lidé se zájmem o současné umění. 
Dokonce se dá říci, že články věnované současnému umění v časopisu 
převažují.
Je zřejmé, že názor redakce je spíše utlumen. Art+Antiques není názoro-
vým časopisem v tom smyslu, že by deklaroval svůj estetický, politický 
nebo sociální názor a podle něho by vybíral svůj okruh přispěvatelů. 
Ti se rekrutují napříč různými a velmi odlišnými diskurzy. Někteří při-
cházejí z akademické sféry, jiní se pohybují v prostředí aukcí a někteří 
jsou praktikujícími kurátory, galeristy či umělci. Exkluzivita časopisu 
by se měla zrcadlit v důrazu na kvalitu reflektovaného umění a v kva-
litě novinářského, neřkuli kritického zpracování. Zájemce o starožit-
nosti i o současné umění má stejný zájem oddělit od sebe a rozpoznat 
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kvalitu a selhání, padělek a originál, autentičnost a odvozenost, rétori-
ku a skutečnost, což by mu měl časopis pomoci uskutečnit.
Soustředili jsme se především na rubriku recenzí, přičemž několikrát jsme 
reflektovali i články z jiných rubrik, které také občas mívají recenzní cha-
rakter. Vztáhli jsme se též k jednomu článku, který by šlo charakterizo-
vat jako portrét a který byl publikován v rubrice portfolio.
Jen málokterá z recenzí vyznívala vysloveně negativně. Vzhledem k tomu, 
že recenzenti Art+Antiques, stejně jako ve většině médií zabývajících se 
výtvarným uměním, fluktuují, lze říci, že texty mají rozdílnou úroveň. 
Některé jsou sice krotké, ale přesto zajímavé a fundované, jiné postrádají 
jak zajímavost, tak vhled. Příkladem budiž například tristně nekritický 
portrét Martina Lukáče z pera Radka Wohlmutha.
Ve svém úhrnu bohužel časopis trpí neduhy, které překračují redakč-
ní politiku jednoho časopisu. Texty jsou na jednu stranu zapleveleny 
používáním akademických schematismů a cizími, moudře znějícími slo-
vy nebo odkazy k veličinám filozofie, aniž by pregnantně formulovaly 
jednoznačný názor. Na straně druhé je argumentace často nahrazována 
asociativním vyvozováním, lyrickým zjitřením či žurnalisty nadužívaný-
mi obraty.
Navzdory problematickému vymezení časopisu, které by šlo do jisté 
míry charakterizovat jako lifestylové, lze říci, že redakce svou práci dělá 
dobře. Byť s výše zmíněnými výhradami.



Médium: Art+Antiques,  prosinec 2015, leden 2016
Název textu: Znejistění jako kladná hodnota
Autor hodnoceného textu: Jitka Šosová 
Autor hodnocení: Milan Salák

Ačkoliv recenze Jitky Šosové začíná poměrně tradičně úslovím „Pod 
názvem“, následuje text, který není nešvarnou citací tiskové zprávy. Autor-
ka recenze se již od druhé věty pouští do výkladu výstavy. Vzhledem 
k tomu, že ani v průběhu dalšího čtení se čtenář nedostane k místu, kde 
by se mohl dozvědět něco o tom, co nebo kdo je Marek Meduna, nelze 
se zbavit pocitu, že výklad je nám nabízen poněkud brzy. Bez názna-
ku kontextuálního zařazení umělcova minulého i stávajícího profesního 
působení se recenzentka drží Medunou nabídnutých indicií, jako jsou 
názvy děl a jednotlivé části instalace, které spolu v podání recenzent-
ky až ilustrativně korespondují. Absence kontextuálního zamyšlení pak 
vytvořila prostor, který zabírá poněkud redundantní přepis obšírných 
názvů děl. Lze se domnívat, že je to právě využití internetových „komen-
tů“, co autorku recenze na Medunově výstavě naplňuje. Jak jinak by si 
čtenář měl vysvětlovat pasáže recenze, ve kterých je vizuální, (chceme-li 
„malířská“) část výstavy redukována na potenciálně nebezpečný, estetic-
ko-kontemplativní balast. Pocit, že recenzentka není ochotna číst arte-
fakt jinak než jako politické gesto, je ještě umocněn řádky, kde se hrozí 
možnosti, že by divák mohl dílo shledat potenciálně krásným „objektem 
vhodným k tiché kontemplaci“. Je zřejmé, že takový způsob využití umělec-
kého díla recenzentka považuje za nebezpečné klišé.
V poslední třetině recenze se Šosová pokouší o institucionálně kritický 
úhel pohledu na Medunovu výstavu. Domnívám se, že recenze dané-
ho typu příliš neumožňuje odpovídající druh teoretické rozboru. Cita-
ce banálního „jevu, na nějž nedávno upozornila Anežka Bartlová“ (instituce 
poškozují své vystavující), pak vyznívá směšně. Celá recenze tak působí 
jako vynikající příklad jevu, k němuž dochází vždy, když píšeme o ně-
čem jiném, než bychom psát měli.
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Médium: Art+Antiques, prosinec 2015, leden 2016
Název textu: Baroko v Plzni a okolí
Autor hodnoceného textu: Tomáš Valeš
Autor hodnocení: Milan Salák

 
V  úvodu textu se autor recenze věnuje výčtu projektů věnovaných 
v  posledních dvaceti letech tématu baroka v  českých a moravských 
zemích. Jako jejich shrnutí je uvedeno, že na nich „velký počet exponátů 
mnohdy stál za jejich kolísavou kvalitou, případně přílišná šíře omezovala 
výpovědní hodnotu“. Čtenář se na základě tohoto poněkud rozvinutého 
souvětí bohužel nedozví, kterých konkrétních výstavních projektů se 
to skutečně týkalo. Dozvídáme se, že recenzovaná výstava se zmíněným 
neduhům vyhnula, neboť „jde“ jiným směrem. Jako zásadní odlišnost 
je pak následně označen fakt, že výstava má jasnou strukturu a je zde 
kladen důraz na konkrétní artefakty. Osobně zde musím zapochybovat 
nad tím, že by kurátoři v úvodu zmiňovaných výstav rezignovali na 
využití zmíněných principů. Jejich aplikaci se v kategorii výstav umě-
ní jakékoliv historické epochy nelze vyhnout. Přesto se jako divák na 
konci dalšího odstavce znovu o výstavě dozvídá, že „základní koncept 
tkví ve skloubení jasné obsahové struktury s výběrem výtvarně kvalitních expo-
nátů“. Následuje výčet vystavených děl z rukou více i méně známých 
barokních autorů. Z výčtu vyplývá fakt, že vztah děl a jejich autorů má 
různý charakter. Některá díla byla určena pro místa v regionu Plzeň-
ska, jiná byla adresována zcela jinam a na Plzeňsko se dostala řízením 
osudu. Dozvíme se, že ze zahraničí jsou zapůjčeny kresby vztahující 
se k architektonickým realizacím v oblasti Plzně a okolí. Stejně tak je 
tomu i v případě kreseb plzeňského rodáka I. F. Platzera. Je s podivem, 
že autor recenze se nad různorodostí možných vztahů prezentovaného 
umění k jeho „Plzeňskosti“ (zejména s ohledem na deklarovanou čisto-
tu koncepce) nijak nepozastavuje.
Poslední odstavec recenze se přiznaně nevztahuje pouze k recenzované 
výstavě a otevírá prostor pro vyřčení potřeby komplexnější prezentace 
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výsledků „bádání o umění raného novověku v Čechách“. S ohledem na fakt, 
že i specializace autora recenze je umění raného novověku, nelze se 
zbavit dojmu, že nežli recenzí je celý článek spíše kolegiální (přátel-
skou) službou adresovanou kurátorům výstavy.
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Médium: Art+Antiques, prosinec 2015, leden 2016
Název textu: Strojený smiech
Autor hodnoceného textu: Martina Poliačiková
Autor hodnocení: Marek Meduna

V posledním a zároveň prvním čísle Art+Antiques roku 2015, respekti-
ve 2016, Martina Poliačková recenzuje výstavu Martina Kohouta Vtipy, 
které si stroje vypráví o lidech / I. nálev, která proběhla v  Polansky 
Gallery.
Recenzentka si za klíč k výstavě zvolila její trailer, který zachycuje zápa-
sící brouky. Trailer jí slouží jako metafora kognitivního divákova zápasu 
s nejednoznačnou materií výstavy, kdy prý jakékoliv intepretace ústí do 
dalších a dalších asociací a spekulací.
Text je členěn do dvou oddílů, které se jmenují První scénář a Druhý scé-
nář. Výstava měla dva textové doprovody. První napsal a nechal namlu-
vit Martin Kohout a druhý sepsal Filip Mayer.
Oba poskytují částečný a zároveň dosti rozdílný návod ke čtení výsta-
vy. Recenzentka se pohybuje navzdory deklarované mnohosti asociací 
a spekulací více méně na jejich půdorysu. Drží se jej i členěním své 
recenze na ony scénáře. Možná však každé dílo může vyvolat velké 
množství asociací a spekulací, výstavu Martina Kohouta nevyjímaje. 
Autorka se každopádně, a celkem logicky, držela dvou jí nabídnutých 
textů, bohužel však příliš nespekuluje nad tím, co nabízí jejich vzájem-
ná pozice/kontradikce. Očešeme-li text o problematické pojmy a slov-
ní spojení typu „internet věcí“, „kontinuální zájem o objekty“, „barikády, 
které vytvářejí prostor pro komunikaci“ či „hybridní budoucnost“, které mají 
zřejmě navodit souvislosti s takzvanou objektově orientovanou ontolo-
gií (OOO), je text spíše informativním rozvedením některých aspektů 
výstavy. Je vysvětlen název jedné skupiny artefaktů, je názorně ukázá-
no, že s některými motivy umělec pracuje kontinuálně atd.
Na závěr je opět konstatováno, že kvalitou výstavy je srážka několi-
ka možností čtení, tedy její nejednoznačnost. Kupodivu se autorka 
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k výstavě staví spíše diskurzivně a navzdory odkazům k OOO se neza-
bývá samotnými artefakty, jejich estetickými kvalitami, nevyvozuje 
významy z nich samotných. Dokonce jeden z nich zcela pomíjí (světel-
nou instalaci). Ani se zvlášť nezaobírá tím, co vyplývá ze skutečnosti, 
kdy jsou před nějakou skupinu artefaktů předsunuty dva autoritativní 
texty (autorský a kurátorský). To je automaticky bráno jako jakýsi ne-
význam. Pokud bych měl brát autorku jako modelovou divačku, tak 
výstava jako spouštěč asociací a spekulací selhala. Neboť i tak privile-
govaný divák výstavy, jakým ostatně recenzent jistě je, se držel nabíd-
nuté osnovy. Je ovšem otázkou, zda toto bylo cílem výstavy. 
Domnívám se, že se jedná o text, který není rozhodně špatný, ale selhá-
vá v tom, co nabízí jako hlavní devízu výstavy. Je více obyčejný a při 
zemi se držící než by se mohlo na první pohled podle užitých termínů 
zdát. Jako by autorce chyběla pomyslná křídla a stačila jí jen snaha 
působit chytře. A to je jistě škoda.
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Médium: Art+Antiques, prosinec 2015, leden 2016
Název textu: Bod nestability ukrývá květ
Autor hodnoceného textu: Martin Drábek
Autor hodnocení: Marek Meduna

Recenze Martina Drábka výstavy Kapradinový květ v galerii Plato 
se skládá ze čtyř částí. Nad celým textem se vznáší jakýsi poeticko-
zádumčivý opar.
Nejprve recenzent květnatými slovy a s téměř filosofickým usebráním 
líčí peripetie galerie Plato v Ostravě. Tedy její nejistou situaci v kon-
trastu s požadavky instituce na zázemí, řád a perspektivu. Ano, autor 
považuje aktuální stav za onen bod nestability, který obsahuje název 
recenze. 
Pak následuje popis toho, co je v galerii k vidění. Vzhledem k úspor-
nosti výtvarného projektu se jedná prakticky o popis úplný. (V gale-
rii téměř nic není. Sloupy jsou obestaveny překližkovými krychlemi 
a ty pak až na jednu ověšeny monochromními malbami na papíře. 
Malby se plochou shodují se stěnami krychle. Co krychle, to jedna 
barva.)
Třetí část je nejzajímavější. Martin Drábek se vydává do zrádných 
končin asociací a spekulací. Začíná tezí, že „prostorová definitivnost 
zároveň funguje jako demonstrativní formulace nesouhlasu s  institucio-
nální kritikou“, a to proto, že jenom díky výstavní instituci vznikl 
tento umělecký projekt. Myslím, že jde o poněkud kuriózní tvrzení 
vzhledem k faktu, že zřejmě mísí (zaměňuje?) kritiku instituce stran 
ostravské veřejnosti a magistrátu s  žánrem institucionální kritiky. 
Zmatek toho, o čem píše, podporuje i dle mého nadměrné používá-
ní „vytříbených“ slovních spojení. 
Recenzent se domnívá, že estetická struktura projektu (recenzova-
né výstavy) je vymezena třemi body. Za prvé vymezením institucio-
nálních hranic. Tento bod jsem schopen chápat jen ve velmi obec-
ném smyslu, natolik obecném, že ho lze aplikovat na každý projekt 
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v  jakékoliv instituci. Má tedy smysl ho uvádět? Domnívám se, že 
jako vymezující je třeba uvádět jen ty charakteristiky, které artiku-
lují jakousi odlišnost.
Za druhé Martin Drábek uvádí, že se po delší době v dramaturgii 
galerie jedná o výstavu klasických malířských děl. S  tím lze jistě 
souhlasit. Otázkou ovšem pro mne je, kde začíná a končí kontextu-
alizace výstavy, kterou by šlo ještě zahrnout do její vnitřní estetické 
struktury. Je snad důležité, že se uskutečnila v Ostravě, městě uhlí 
a železa? Nebo že se výstava odehrála na podzim a v zimě, kdy kve-
tou jen pokojové či skleníkové byliny? Či snad nemůže být podstat-
né, že v průběhu výstavního termínu pokračovala takzvaná uprch-
lická krize a že autoři pocházejí ze dvou zemí V4?
Třetím vymezujícím bodem je snaha o znejistění schopnosti divá-
ka definovat hranice uměleckého objektu. Tento bod je rozveden 
v dalších větách, kde se praví, že čas strávený uvnitř projektu gene-
ruje tělesný a vizuální prožitek a posléze podezření, že divák je kon-
frontován jen s  jakousi částí vyššího celku. Dle autora recenze je 
právě onen komplexní celek tím unikavým kapradinovým květem, 
který si vystavující vetkli do názvu expozice a o němž píše kurátor 
výstavy. A protože kapradinový květ je stále stejně nedosažitelný, 
divák je iniciován k  zapojení vlastní imaginace, čímž se de facto 
stává spoluautorem díla. Zatímco kurátor ve svém textu zmiňuje 
osvícení, záblesk, prozření, recenzent poněkud zvětšil ráži poetic-
kých metafor a mluví rovnou o zázračném setkání s artefaktem, kte-
ré může později a jinde v divákově hlavě přímo explodovat. I tento 
bod je pro mne poněkud nejasný. Myslím, že částí celku může být 
každý seriálně založený projekt. Celý život je možné přidávat, třeba 
jako modelově činil Roman Opalka. Divák je vždy spoluautorem 
a nejsem si jist, zda právě u této výstavy lze mluvit o užším a smys-
luplném vymezení, které lze uplatnit na některé umělecké artefak-
ty zmíněné například v Otevřeném díle Umberta Eca. Po divákovi 
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není požadováno přímé zapojení, které by skutečně spoluurčovalo 
tvar díla i pro někoho jiného než jen pro něho samého.
Čtvrtou a závěrečnou částí recenze je shrnutí, v němž jsou předsta-
veni či spíše evokováni výtvarníci Novotný s Budným jako rafino-
vaní, kultivovaní autoři, kteří pomocí nejobyčejnějších materiálů či 
lazurní barevné hmoty připravují pro diváky nesmírně tiché prolnu-
tí se svým vizuálním světem.
Recenze je napsána poměrně směle, autor se nebojí překročit hori-
zonty očekávaných myšlenkových vývodů. Ani se příliš nedrží půdo-
rysu tiskové zprávy. To všechno lze jen kvitovat. Bohužel v průběhu 
recenze se některé formulace blíží buď konstatování banalit, byť je 
to poměrně rafinovaně utajeno, nebo jakýchsi nejasných nadinter-
pretací. Shrnutí se drží starého dobrého českého lyrismu. Jsme pře-
ce Slovani, holubičí povahy, a proto k slzičce nemáme nikdy daleko. 
Obzvláště když se nám do cesty postaví ke kontemplativní a k úspor-
né formě tendující, téměř klasický artefakt. Domnívám se, že Martin 
Drábek ve svém pokusu vyjádřit své pozitivní setkání s  výstavou 
zašel až nebezpečně blízko k hájemství kýče. To by mu Clement 
Greenberg vycinkal. Navzdory pochybnostem a sarkasmům si vlast-
ně recenze cením, neboť vzbudila můj zájem.
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Médium: Art+Antiques, prosinec 2015, leden 2016
Název textu: Typický Tillmans teď
Autor hodnoceného textu: Radek Wohlmuth
Autor hodnocení: Michal Novotný

Text od počátku staví spíše na osvědčených figurách, stereotypech a nara-
tivech, jazykových kličkách snad připravených stravitelně pro talíř hobby 
čtenáře Art+Antiques tak, že se mu téměř bez výjimky daří ignorovat 
obsah Tillmansova díla. 
Již třetí věta textu, „Blíže představovat tohoto rodilého Němce, který již léta 
dělí svůj čas mezi Londýn a Berlín, je asi zbytečné“, je těžko pochopitelnou 
vycpávkou. Autor ztrácí v krátkém textu drahocenný prostor konsta-
továním, že bližší uvedení umělce je nedůležité, zatímco jeho bydliš-
tě a národnost je naopak informací zásadní. Následuje zmínka o Tur-
nerově ceně jako v českém kontextu již tradičně jediný srozumitelný 
odkaz na pozici tohoto umělce v žebříčku globálního současného 
umění. Autor sice dále věcně konstatuje Tillmansovu téměř naprostou 
nepřítomnost ve výstavním českém provozu a skutečnost, že o něko-
lika prezentacích Tillmans ani sám nevěděl nebo je nepovažoval za 
důležité vzhledem k tomu, že se jednalo pouze o díla zapůjčená ze sbí-
rek, podává ale zároveň informaci poměrně signifikantní pro charakter 
českých institucí neschopných či neochotných pracovat přímo s uměl-
ci. Jedinou českou prezentaci, kterou podle Wohlmutha Tillmans sám 
uvádí, však autor vzápětí shazuje nijak nepodloženým a nerozvinutým 
hodnocením „poněkud obskurnější akci Prager Kabarettu Ivana Mečla.“ .
Následující tvrzení, že „tohle tak trochu symbolicky ilustruje Tillmansovu 
slabost pro alternativní prostředí a klubovou scénu, která se k němu vážně 
od 80. let.“, nejenže jako prázdné klišé nic o práci a postojích uměl-
ce nesděluje a pouze dává jakousi snadno stravitelnou bezobsažnou 
nálepku, ale samotné použití slova „slabost“ jakoby se opět automaticky 
stavělo do pozice konzervativního čtenáře, kterého má na oko šoko-
vat a zároveň navnadit obskurností Mečlova kabaretu a excentričností 
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alternativně-klubového Tillmanse. Můžeme snad jen doufat, že skuteč-
nost, že Wohlmuth v celém textu zcela ignoruje Tillmansovu konzistentní 
práci v tématech nenormativní sexuality s velkým důrazem na sexualitu 
homosexuální, která je i na výstavě v Českých Budějovicích explicitně 
přítomná v portrétu mužského odhaleného pozadí a penisu, není výra-
zem autocenzury nebo editorským zásahem největšího českého umě-
leckého měsíčníku.
Mechanismus slibného nástřelu a následného naprostého znehodnoce-
ní pokračuje v textu i nadále. Wohlmuth nejprve věcně, nicméně poně-
kud kostrbatě uvádí, že „Tillmans své expozice pojímá jako jeden celek, ve 
smyslu momentální koncepční instalace.“. Skutečnost, že výstava nemá 
název, má pouze jméno a dataci, však naprosto nepochopeně interpre-
tuje jako „znamení autenticity a osobního stylu.“. Tedy přesně toho, čemuž 
Tillmans celým svým dílem odporuje. A to v kontextu, kdy si stylové 
různorodosti fotografií Wohltmuth samozřejmě nemohl nevšimnout 
a v textu ji sám zmiňuje. Podobně na jednu stranu slibné určení „kom-
binatoriky, jako klíčového způsobu uvažování“ opět devalvuje metafora 
„DJ“, jednak opět jenda z nejotřepanějších, jednak obsahově nesmysl-
ná. Tillmans své fotografie nijak „neremixuje“, pouze s nimi nepracuje 
chronologicky ve smyslu uzavřených celků, ani materiálně ve smyslu 
daného formátu, resp. média. Zmínka „To, že několik prací vzniklo bez 
použití fotoaparátu, jeho přístup jen podtrhuje.“, není v daném kontextu 
vůbec srozumitelná a ani logicky správná, tedy alespoň pokud autor 
nedefinuje, co myslí fotoaparátem. 
Nechuť či neschopnost vypořádat se s obsahovou částí Tillmansovy 
výstavy řeší Wohlmuth důrazem na instalaci a adjustaci fotografií. Sku-
tečnosti rozdílných formátů a nemuzeální instalace v prostoru galerie 
samozřejmě mají svůj význam, nicméně vše by se dalo jednoduše sdělit 
dvěma větami. Zároveň si napomáhá neustálým spojováním binárních 
protikladů při shrnutí umělcovy tvorby, kupříkladu „lehkost a spontane-
itu, ale nezapírá ani racionalitu“, dále „Skrze sebe, svůj život a své priority 
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přitom dokáže spojovat unikátní s běžným, majoritní s menšinovým, sociál-
ně-politické s neangažovaným, subjektivní s objektivním, lokální s globálním.“. 
Přestože Tillmans by bezpochyby s přítomností kontradikcí a vědomých 
inkonzistencí ve vlastním díle souhlasil, je otázka, jestli neustálé zdů-
razňování binárních, velkoprázdných adjektiv není přesně to, proti 
čemuž Tillmans svým dílem bojuje. Je tedy nasnadě, jestli podobné 
sdělení vůbec sděluje jakýkoliv obsah. Žurnálovost a konzervativnost 
celého článku, opět zdůrazněnou v prázdném sousloví „představuje vlast-
ní svět, který možná není úplně naším“, korunuje poslední odstavec: „Zatím-
co si fotograf pochvaloval, že vystavuje na periferii a pro „after-party“ si vybral 
hospodu U Šebestů, ospalé Budějovice (…) se alespoň na okamžik postavily po 
bok světových metropolí (…)“. Místo hodnocení koncepce výstavy a Till-
mansova díla obecně tak článek pouze zůstává u prázdných floskulí, 
stereotypů a snad až šovinismu.
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Médium: Art+Antiques, únor 2016
Název textu: Josef Mánes
Autor hodnoceného textu: Jan Skřivánek
Autor hodnocení: Milan Salák

 
Šéfredaktor časopisu napsal a zveřejnil text o tom, že bude dražba obra-
zu od Josefa Mánesa. Námět textu jistě plně odpovídá názvu média, 
kde je prezentován. 
Identický text včetně reprodukcí, pouze s doplněním o aukční odhadní 
ceně, je publikován i na internetovém uměno-tržním projektu ART+.
S odkazem na obsah tří vydání časopisu Art+Antiques je možno pozna-
menat, že články věnované trhu se starožitnostmi nejsou v tomto médiu 
zastoupeny takovou měrou, jak by se zdálo z jeho názvu. Není tak nepo-
chopitelné, že se informace spojené s antikvitami spojují s texty „mate-
riálnější“ povahy. V  tomto smyslu nemusí čtenář tak často přemýšlet 
nad tím, do jaké míry jsou uváděné informace předmětem objektiv-
ního zprostředkovávání odborných informací a kdy se už spíše jedná 
o vytváření problematického sortýrování kvality na trhu se současným 
uměním. Posuzovaný text se primárně netváří jako pouhá reklama na 
dražbu. Zdání, že chystaná dražební událost dala pouze vzniknout 
článku na téma Josef Mánes, bere za své. Jan Skřivánek zde nechává 
několikrát zaznít prohlášení experta z dražební síně, ten pak čtenáře 
očekávatelným způsobem přesvědčuje o jedinečnosti obrazu, který se 
bude dražit. Reprodukce samotného obrazu přitom prozrazuje poměr-
ně nevýraznou dvojpórtrétní kompozici, poněkud přetíženou doleva 
uplatněním krajinné studie, kterou na pravé straně ne úplně dostateč-
ně vyrovnává detail trsu lučních květů. Obraz je poměrně viditelně 
výsledkem kompilátu několika předchozích studií, což byla do deva-
tenáctého století běžná praxe. Výjev dobře ukazuje, jak zručným malí-
řem tehdy mladý Josef Mánes byl, ale prozrazuje také, že s uplatně-
ním zobrazivého talentu ve složitějších figurálních kompozicích neměl 
ještě dost zkušeností. Kvalita provedení krajiny a oblečení děvčátek 
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kontrastuje s  anatomickými disproporcemi figur. Obě Kolowratovy 
dcery mají poddimenzované koncové části končetin, přičemž miniatur-
ní botičky, které jim lezou zpod sukní, vypadají až směšně. Těžko se také 
dohadovat, zda mladší dívka měla skutečně tak pomuchlaný obličejík 
nebo se pan malíř jenom netrefil s detaily na správné místo.
Je samozřejmě k diskusi, zda jsou uvedené drobnosti důležité. Vím, že 
o vizuálním umění se dá hovořit i v jiném kontextu, než je ten vizuální. 
Dovedu i pochopit, že pokud za takový článek někdo zaplatil, nemusel 
by být s výsledkem spokojen. Koneckonců rubrika, kde je text otištěn, 
se jmenuje Na trhu. Renomé média ale stojí na odbornosti a nezaujatos-
ti jeho zástupců. Jan Skřivánek sice článek podepsal, ale prostor věno-
vaný uměno-historickým informacím se v textu až příliš kryje s citace-
mi zástupce aukční instituce. Článek tak nesplňuje očekávání spojená 
s obecnými nároky na úroveň odborného periodika. Skutečnost, jestli si 
text někdo objednal z komerčních důvodů, vlastně není až tolik důleži-
tá. V obou případech se pak nabízí otázka, nakolik má čtenář v dalších 
článcích ostatních rubrik akceptovat informace z pera stejného redakto-
ra, potažmo celého časopisu.
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Médium: Art+Antiques, únor 2016
Název textu: Film v každodennosti
Autor hodnoceného textu: Sylva Poláková
Autor hodnocení: Marek Meduna

Sylva Poláková recenzuje výstavu Tomáše Svobody v TranzitDisplay. Text 
je solidní, autorka v něm příliš nespekuluje, nepouští se do nesmyslných 
asociací, nevymýšlí si. Ale na druhou stranu, pokud si odmyslíme teoretic-
kou hantýrku, zbude nám jen žurnalistický text plný popisů, citací a kon-
statování. Vzhledem k tomu, že autorka se sama tituluje jako filmová teore-
tička, zdá se mi to poněkud málo.
Zde je jakési telegrafické shrnutí recenze. 
Výstava je rekapitulací té části tvorby Tomáše Svobody, která se zaobírá 
filmem. Citát Tomáše Svobody o tom, jak se třeba můžeme dívat na médi-
um filmu. Pisatelka představuje Tomáše Svobodu v  kontrastu s  Jánem 
Mančuškou a Zbyňkem Baladránem. Satirický tón Svobodu vzdaluje od 
„chladného“ konceptuálního teoretizování. Následují popisy několika děl, 
která v TranzitDislay nejsou k vidění. Svoboda v nich dekonstruuje médi-
um, odhaluje mechanismy. Zmínka o umělcově smyslu pro (sebe)ironický 
humor. Nakonec dojde i na dílo přítomné v galerii. Svoboda zde prezentu-
je část chystaného celovečerního filmu. Blíží se filmovému eseji.
Autorka své názory příliš nesděluje, text má blíže k referátu než k recen-
zi. Přijde mi pozoruhodné, že se autorka vzhledem ke své aprobaci (fil-
mová kritička) nesnaží porovnat Svobodovu tvorbu s obdobnými ten-
dencemi ve filmovém diskurzu a namísto toho zůstává u notně otřelého 
porovnání se Svobodovými přáteli/kolegy Mančuškou a Baladránem. 
Toto srovnání působí jako dogma, jako rétorická figura, která stvrzu-
je stvrzené a brání přemýšlet. Rozbíjet a znovu skládat. Nemělo by být 
ambicí recenzenta s teoretickou výbavou zkusit najít jiný klíč, jiné výkla-
dové hledisko, jiné referenční autory? Ptát se, proč to ten Svoboda vlast-
ně dělá a dělá-li to vůbec dobře? Že k žádnému hodnocení nedošlo, je 
skoro zbytečné dodávat.
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Médium: Art+Antiques, únor 2016
Název textu: Bez hranic a bez problémů
Autor hodnoceného textu: Martin Vaněk
Autor hodnocení: Marek Meduna

Martin Vaněk recenzuje výstavu středověkého umění Krušnohoří, kte-
rou pro Valdštejnskou jízdárnu připravila Michaela Ottová se svým 
týmem. Domnívám se, že se jedná o dobrou recenzi, čtenář se dozvídá 
o projektu i o jeho produkčním zázemí. Píše se o instalačním řešení, 
což u recenzí výstav předmoderního umění nebývá příliš zvykem. Autor 
dokonce rekapituluje různé instalační způsoby tak, jak se vyvinuly na 
poli českého kunsthistorického výstavnictví. A přes konstatované kla-
dy výstavy (zmapování bílých míst) nachází i její problematická místa: 
rozporuplnost snahy instalovat artefakty „s ohledem na původní kontext“, 
vyhnutí se polemickým otázkám (národnostní, náboženské rozpory, 
identity apod.), přílišné soustředění na poměrně úzký uměleckohisto-
rický výklad, mantinely grantových projektů (výstava byla podpořena 
grantem NAKI).
Autor svůj názor podává možná až příliš diplomaticky a vyváženě, za 
kterýmžto účelem se snaží co nejkladněji popsat shromážděný soubor 
děl. Zřejmě proto poněkud nadužívá nejrůznější superlativy typu „kle-
noty“, „to nejlepší“, „highlighty“, „kvalitní“, „vysoce kvalitní“, „vrchol“, „uni-
kátní soubor“.
Ale i tak, za mě dobrý.
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Médium: Art+Antiques, březen 2016
Název textu: Člověk lev, pakobylka a fotogram
Autor hodnoceného textu: Josef Ledvina
Autor hodnocení: Milan Salák

 
Text Josefa Ledviny je věnován „startupové“ výstavě Dominika Gajar ského.
Třetina textu je zcela nepochopitelně věnována citátům Ludwiga Witt-
gensteina, jejichž nesouvislost s výstavou recenzent v textu přiznává, 
ale svého zaujetí se nějak nemůže zbavit. Výsledkem je literární útvar, 
který může být vnímán jako literární paralela recenzované výstavy. Je 
otázka, zda by se prostor věnovaný zvěčnělému filosofovi nedal v recen-
zi využít lépe či zda je právě Wittgenstein ideálním a zajímavým výcho-
diskem k výkladu výstavy.
Co se čtenář o výstavě a umělci dozvídá?
To, jak výstava vypadá a jak se vystavená díla dají společně vyložit. 
Autor recenze tak napsal vlastně dost. Text je naplněn příměry v duchu 
„bajkoidní“ stylizace a Ledvina v něm tak bez odporu přistupuje na pra-
vidla hry nastolená mladým umělcem. Recenzent bohužel přeskakuje 
poměrně zásadní kontext výstavního projektu Start up, v rámci které-
ho se Gajarský objevuje sice v malém, ale čistém výstavním prostoru 
Domu U Zlatého prstenu. Výstava není v textu nijak problematizová-
na a Gajarského „modernistickému estétství“ je recenzentem přiznáno 
jakoby neoddiskutovatelné právo na existenci v rámci blíže neurčené 
„formy života, jejíž temnější, nelidštější stránky je dobré vytahovat na světlo 
světa“. 
Osobně bych od recenze očekával odlišné ukotvení tvůrčích východisek 
mladého umělce. Zejména s ohledem na to, že samotný projekt GHMP 
se zabývá stopováním školních prostředí, kterými vystavující tvůrci pro-
šli. Předpokládám, že by se v textu pak objevily ještě zmínky o jiných 
umělcích oproti těm, kteří jsou známí z titulů tlustých monografií.
Přes uvedené výtky je třeba na závěr napsat, že Ledvinův text má stá-
le odborné kvality. Recenzent čtenáři předkládá spíše vlastní asociace 
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vyvolané výstavou než její posouzení. Možná, že se v duchu výstavy 
vznesl na parách oněch „bajkoidních“ přirovnání natolik, že mu prostě 
přišlo nemyslitelné, aby křivým kritickým slovem nalomil nějaké pako-
bylce nožičku. 
Při přečtení jiné autorovi recenze z tohoto čísla, ve které sestřeluje roz-
sáhlý výstavní projekt renomovaných autorů, se mi ale nemůže nevy-
bavit bajka o myši. Ta byla známá svými ostrými a nevybíravými výpa-
dy proti velrybám. Když k tomu přidala ještě několik oslavných písní 
o kočičí věrnosti, zaručilo jí to dlouhý život.







96

Médium: Art+Antiques, březen 2016
Název textu: Netový opar
Autor hodnoceného textu: Josef Ledvina
Autor hodnocení: Milan Salák

 
Časopis Art+Antiques vychází jednou měsíčně. Pravidelně se zde obje-
vuje několik rubrik a žádná z nich se nejmenuje Nepovedlo se. Přesto 
je ale zarážející, že ani v sekci Recenze se neobjevují negativně hodno-
cené výstavní projekty. Ne že by se zde recenzenti nepouštěli do hod-
nocení vůbec. Zdá se, že argumenty zde nejčastěji slouží k mediální 
podpoře recenzovaných výstav a umělců. Je to skutečně tak? Děje se 
skutečně na naší výtvarné scéně tolik bezchybných podniků?
K předchozímu odstavci mne inspiroval recenzní styl dvou textů Jose-
fa Ledviny. První text se nachází v rubrice Recenze a je věnován výsta-
vě Dominika Gajarského (věnoval jsem mu již samostatnou reakci). 
Druhý text jsem nalezl v tom samém čísle časopisu, konkrétně v rubri-
ce Zahraniční výstava. Kupodivu jde o jediný text tohoto čísla, kde si 
pisatel článku nelibuje nad tím, jak se všechno povedlo. Usoudil jsem, 
že kritická argumentace obsažená v článku se blíží žánru recenze více 
než většina textů v rubrice recenzí, a proto vznikl i stávající text. 
Úvod textu naplnil Josef Ledvina podle jeho vlastních slov truismy. 
Nevím, zda jde o truismy, každopádně se zde ne úplně dotýká obsahu 
hodnocené zahraniční výstavy. Ledvina stávající text uvádí připomín-
kou fotografického projektu dvojice Fischli a Weiss. Bohužel. Ani zde 
totiž není příliš jasné proč. Proč čtenáře odkazovat k mediálně i obsa-
hově rozdílnému dílu? Jen z toho důvodu, abychom konstatovali, že 
médium není totéž co proces vedoucí k jeho vzniku.
Další a podstatnější část textu je věnovaná hodnocení výstavy v mni-
chovském Museu Brandhorst a jmenuje se Painting 2.0 – Expression 
in Information Age. Nutno dodat, že Ledvina se do výstavy pouští tak, 
jako kdyby se nemohl dočkat, až ji zkritizuje. Fakt, že výstava nás zkla-
me, se dozvídáme ještě před tím, než se dozvíme proč. Nicméně na 
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následující dvojstraně následuje množství argumentů, s nimiž čtenář, 
nebo lépe návštěvník výstavy, nemusí souhlasit, ale (bohu dík) jsou 
tam! Samozřejmě, lze namítnout, že to vypadá, jakoby recenzent nena-
cházel uspokojení v pouhé možnosti vidět malovaný obraz v nových 
kontextech, ale snaží se spíše chytit kurátory na švestce. Je přitom 
i trochu manipulativní. Rozsáhle líčí, jak si od výstavy sliboval, že 
ho výstava „konečně donutí pořádně se koukat a rozlišovat“, „že učiní konec 
dokonale neplodnému formalismu“ atd. Samozřejmě lidově řečeno kecá. 
Není snad tak naivní, aby si mohl myslet, že něco takového lze docílit 
nějakou výstavní kompilací. Recenzent si takto pouze vytváří předpolí 
pro chystané výtky, přičemž hlavního odsudku se dostává právě kurá-
torům výstavy, zejména s ohledem na jejich texty z katalogu. Výtek je 
v textu uvedeno dost. Úroveň výstavy například zpochybňuje „podezře-
lým“ poměrem počtu umělců (107) k počtu vystavených děl (230), kdy 
recenzent předpokládá, že dílo umělce zastoupeného jednou prací nemá 
dostatečnou výstavní relevanci. Nejvíce ale Ledvinu rozčiluje neinterneto-
vé použití slova „síť“. To mi osobně přijde dost malicherné. Sám recen-
zent ale uprostřed článku, jako největší selhání výstavy, zmiňuje bez-
účelné využití citace (v malbě). To mi, s ohledem na zmíněné a nepříliš 
odůvodněné použití citace v úvodu recenze, připadá opět úsměvné.  
Celkově ale musím zdůraznit, že odborných recenzí srovnatelné úrovně 
je obecně velmi málo. V případě tohoto čísla časopisu Art+Antiques při-
padá jedna na přibližně 27 dalších. Tím se vracím k úvodnímu odstavci 
mojí reakce. Když prohlásím, že tato „čísla“ jsou skutečně „podezřelá“, 
tak doufám, že se nedopouštím bezdůvodné citace.











102

Médium: Art+Antiques, březen 2016
Název textu: Martin Lukáč
Autor hodnoceného textu: Radek Wohlmuth
Autor hodnocení: Pavel Šmíd

„Další z mladých slovenských autorů, který se stal integrální součástí české 
výtvarné scény. Vyznavač na první pohled divoké, ale ve skutečnosti ukázněné 
malby, má na svém kontě první ocenění.“
Měl to být patrně portrét, ale text připomíná spíš hagiografii. Všechno 
je od narození Martina Lukáče splendid. Lukáč studoval kde co, doma 
i v zahraničí, a i přes tato studia neustrnul. (?)
Následuje výčet úspěchů. Jsou to například autorské projekty v mno-
ha respektovaných galeriích. Bohužel není zřejmé, o co jde a o co šlo. 
Vystavoval tam, vystavovat tam bude nebo tam má v archivu uloženou 
tajemnou složku – projekt? Ale protože výsledkem je, že to dohromady 
tvoří zajímavou „prezentační línii“, nezbývá než pokrčit rameny.
Na Martina Lukáče neplatí žádná běžná pravidla, nic nelze pojmeno-
vat jednoznačně. Objevil se například, kromě sebeurčujících výstav, už 
i ve výrazném institucionálním kontextu. To už začínám mít depresi.
Série výjimečností, které malby Martina Lukáče provázejí, pokračuje. Před-
kresluje si uhlem nebo olejovým pastelem, kromě plochých štětců používá 
i válečky. Pracuje s olejovou barvou, která je prý staromistrovská, dlouho 
schne a vznikají tak cykly, které se točí kolem jednoho motivu. Považte, 
kombinuje malbu s kresbou. Pracuje s lidským měřítkem 200 cm x 160 cm, 
který mu zajišťuje rozmach. Máchá se do strany, pokud jde o tento druh 
gesta, doporučuji výšku 160 cm a šířku 200 cm. No prostě na co M. L. sáh-
ne, to je naprosto unikátní. Dokonce ani obrazy jen tak neinstaluje, nýbrž je 
rozkládá do prostoru tak, aby do nich bylo možné vstoupit.
Takhle bych mohl pokračovat v zázracích, které Martina Lukáče pro-
vázejí, a v nepřesnostech Radka Wohlmutha donekonečna. Přitom sám 
autor, pokud dostane slovo, říká jednoduché věty, nic moc nekompliku-
je. To nechává totiž na jiných.
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Bez většího zkoumání zůstávají inspirační zdroje umělce ležérnost Bas-
quiata, traktace obrazu Matisse, existenční úzkost Bacona, Warholův 
nadhled. Wohlmuth jejich vliv jen konstatuje a píše o polemice malí-
ře s meziválečnou avantgardou a postmodernou. Ale proč to tak je 
a o čem se polemizuje?
Všechny formální znaky malby mají své kořeny nejen v konkrétních 
osobnostech, ale hlavně v atmosféře doby. Byly to často radikální 
odpovědi na společenskou nebo politickou situaci. Proč se nepokusit 
najít souvislosti mezi formálním výrazem Martina Lukáče a současnos-
tí? Pokusit se dobu, která se zdá být atomizovaná, nějak uspořádat ve 
smysluplnou síť vztahů příčin a následků.
Portrét umělce nemusí stát jen na nekritickém obdivování a přežvyko-
vání umělcových banálních výroků. Necítím u pisatele snahu o hlubší 
analýzu tvorby začínajícího autora. Takhle díky Radku Wohlmuthovi 
vypadá Martin Lukáč jako ten čmelák, který si létá z květu na květ a sa-
je a saje, jak se mu zlíbí. Jeho motivem je jen zvídavost a nenasytnost. 
Mně by to jako umělecká výpověď nestačilo.
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Médium: Art+Antiques, březen 2016
Název textu: Koberec i baldachýn
Autor hodnoceného textu: Karolina Jirkalová
Autor hodnocení: Pavel Šmíd

Text není recenzí, je to spíš výklad, přiblížení.
Karolina Jirkalová začíná otázkou, na kterou si vzápětí odpoví. Je to 
časté klišé. Chce jen napsat, že se tradici popelečních výstav v kostele 
Nejsvětějšího Salvátora i přes občasné rozpaky farníků daří.
Dále se dozvíme, že Michal Škoda, po vzájemné spolupráci v Českých 
Budějovicích, doporučil spolu s Norbertem Schmidtem k další postní 
intervenci Christiana Helwinga. Trochu mám potíže se slovem inter-
vence, mohlo by se napsat instalace, ale asi by to znělo lacině v přípa-
dě, kdy se jedná o sakrální prostor.
Autorka textu přiznává, že takto podobně už umělec intervenoval nejen 
v Českých Budějovicích, ale i v Rize, Göttingenu, Kielu. Při bližším 
pohledu, jak píše Jirkalová, je zřejmé, že nejde ani o metodu mechanic-
kého opakování. Každý prostor promýšlí znovu a nově jednoduše proto, 
že každý ten prostor je jiný, toť doplňuji já. V Kielu se instalace dokon-
ce jmenovala Červený koberec. Symbolická barva pro popelec je spíš 
fialová a neodbytně se vtírá otázka, jestli spíš autor nevyužil stejného 
tepichu, protože na jedno použití by ho byla škoda, což je ovšem moje 
čirá spekulace.
Následuje popis divadelního efektu, který dílo navozuje. Pak recenzent-
ka trochu zazmatkuje, když tvrdí, že loňská intervence Michala Škody 
byla soustředěnou prací, kdežto Helwingova instalace nabízí širokou 
škálu interpretací, neboť je širší a nejednoznačnější. Byla Helwingo-
va práce méně soustředěná? Je nějaká souvislost mezi soustředěním 
a možnostmi interpretace? Znamená to, že když má Helwingova insta-
lace širší škálu interpretace, že byla nutně méně soustředěná?
Popis dojmu z osobního setkání s uměleckým dílem je těžká disci-
plína. Karolina Jirkalová se o to upřímně snaží. Opět se dostáváme 
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k té červené barvě, která je liturgicky mimo. Kromě toho je příliš záři-
vá, málo kontemplativní. Rozhodně má blíž k barokní divadelnosti 
a pompě. No a to je možná ten důvod, proč ne fialová. Červená je pro-
stě efektnější. Pro umělce je výraz důležitější než tradice.
Někdy se zdá, že recenzentka hledá tajemno na špatném místě. Mě by 
spíš zajímalo, jestli je Christian Helwing protestant nebo katolík a jaký 
je jeho vztah k typicky katolické architektuře barokní Prahy. Jedná se 
přece jen o nejvýznamnější křesťanský svátek, kostel a umělecké dílo, 
které se stalo na tuto významnou dobu součástí posvátného prostoru. 
O tom je ale v ateistických Čechách asi zbytečné psát.
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Médium: Art+Antiques, březen 2016
Název textu: Hlubší vrstvy příběhu
Autor hodnoceného textu: Terezie Zemánková
Autor hodnocení: Milan Salák

 
Upřímně, bez ohledu na rubriku, nečekal jsem, že by se v textu o výstavě 
Jiřího Šalamouna objevila kritika. A ona tu je. Vlastně to není kritika. Autor-
ka recenze v úvodu i závěru textu vyčítá státním institucím, že si nevšimly, 
že byl „rok Šalamouna, (…) patrně nejvýznamnějšího žijícího českého ilustrátora, 
grafika a dlouholetého vedoucího pedagoga atelieru knižní tvorby VŠUP“.
Podstatná část vlastní recenze je věnována pražské verzi výstavního 
projektu Muzea výtvarných umění v Olomouci, za kterým stojí kurá-
torka Barbora Kundračíková.
Terezie Zemánková ve svém textu zmiňuje rozsah Šalamounova díla, 
nedávné výstavní projekty, které jeho práci představovaly, a největší měrou 
se věnuje podobě aktuálního (nicméně přeneseného) projektu. Na předve-
dené kurátorské práci oceňuje, jak se kurátorce ve spolupráci s Lubošem 
Drtinou podařilo výstavu přenést do rozdílného prostoru. S myšlenkou, 
že knižní ilustrace, jakož i filmový plakát a animovaný film, do galerie pri-
márně nepatří, se v textu nesetkáváme.
Recenzentka chápe výstavu jako variantu společenského ocenění. Dob-
rých i horších důvodů ke galerijní prezentaci čehokoliv může být hod-
ně. Datum narození umělce je v tomto ohledu poněkud banálním důvo-
dem. Podmínka, že umělec by měl ještě žít (asi aby si mohl na vernisáži 
sfouknout svíčky), sice dost omezuje počet soutěžících o titul úřadujícího 
samce, ale je taky legrační. K vyhlášení roku Šalamouna, „patrně nejvý-
znamnějšího žijícího českého ilustrátora, grafika a dlouholetého vedoucího peda-
goga atelieru knižní tvorby VŠUP“, je ale potřeba rozhodnutí, že dílo Miloše 
Nesvadby (nar. 1925) nebo Adolfa Borna (nar. 1930) nebo (v roce 2015 
ještě žijícího) Káji Saudka (1935–2015) nemá takový význam. A to už leg-
race není. Tady by bylo potřeba argumentovat. Nestačí vágní zmínka 
o stovce knížek, desítkách plakátů a ohlasu v Německu.
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Jsem přesvědčen, že právě nedostatečně artikulovaný význam konkrét-
ních umělců z „mimofineartové“ oblasti vizuální kultury stojí za jejich 
nepoměrným zastoupením ve výstavním programu velkých státních 
institucí. Nezbývá tedy než smutně konstatovat, že v tomto ohledu pro 
to neudělala ani recenze Terezie Zemánkové mnoho.
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Médium: Art+Antiques, březen 2016
Název textu: Za poslední tři roky
Autor hodnoceného textu: Radek Wohlmuth
Autor hodnocení: Marek Meduna

Radek Wohlmuth recenzuje výstavu Jakuba Špaňhela, která se na začát-
ku tohoto roku odehrála v Galerii Václava Špály. Začnu odzadu, tedy 
od hodnocení. Recenzent pozitivně hodnotí, že se Špaňhel „v prostoru 
malby pohybuje spontánně, přirozeně a bez zábran jako u nás málokdo. Fasci-
nující je i míra jeho otevřenosti a výjimečná nepředstíravost, která se projevuje 
jak v oblasti témat, tak v procesu a technice malování.“. A uzavírá s tím, že 
umělec zariskoval vystavením několika přemalovávaných pláten. „I to 
má, jak v kontextu domácí scény, tak směrem k divákům, svou zvláštní cenu. 
Škoda jen nepříliš kontaktního úvodního textu Jiřího Přibáně.“ 
Tedy výstavě se dostává pochvaly a kurátorskému textu je vytknuta 
jakási blíže nejasná nekontaktnost. Kurátorský text se dělí do dvou 
částí. V první kurátor popisuje svou a Špaňhelovu návštěvu v londýn-
ské National Gallery, čímž se pokouší doložit malířské nadšení a este-
tické preference Jakuba Špaňhela. 
V druhé části se pokouší vykreslit jeho uměleckou pozici na vztahu peri-
ferie versus centrum, kterou vnímá kurátor jako typicky středoevropskou. 
Pokud se pokusím věštit z kávové sedliny podivuhodných nejasností, mys-
lím, že recenzent vytýká kurátorovi nedostatečný vztah, malou popis-
nost směrem k výstavě v Galerii Václava Špály. Ale kdož ví.
Nyní se pokusím najít v recenzi argumenty pro závěrečná tvrzení. 
Prvně pro to, že hlavní kvalitou jsou spontaneita a nepředstíravost ve 
výběru témat, procesu a technice malování.
Argumentem ohledně nepředstíravosti jsou zřejmě následující věty. „Špaňhel 
si v malbě moc nevymýšlí.“ „Maluje, co má rád, co ho zaujme, co ho obklopuje nebo 
co život přinese.“ Tedy že výběr motivů je nespekulativní. Recenzent přisuzu-
je umělci, byť v pozitivním slova smyslu, jistou prostomyslnost. Podobná 
slova by jistě mohla zaznít na adresu kdejakého insitního umělce. 
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I kdybychom na výběr motivů uplatnili tvrzení o spontaneitě, nedobe-
reme se smysluplnějšího výsledku. Volba obrazového motivu se téměř 
vždy zdá prostá, byť někdy je tato prostota zdánlivá, neboť malíř se 
vztahuje k voleným motivům prostřednictvím uměleckých děl jiných 
umělců. Každopádně umělec volí motivy vždy podobně, jedná se o ně-
co reálného, co existuje ve světě, a v naprosté většině případů volí i jen 
jeden koherentní objekt – tvář, krtek, motýl, banka, lustr, akt, kostel atd. 
Tedy vlastně spontánní není, okruh a typ voleb je dosti omezen. A jestli 
tak činí výtvarník vědomě či nevědomky, o tom měl spekulovat spíše 
recenzent, ne já.
Protože slova o nepředstíravosti nejsou ničím, co by v  pozitivním 
duchu povznášelo tvorbu Jakuba Špaňhela nad zástupy jeho souput-
níků, je nutné se poohlédnout po jiné kvalitě. Zkusme tedy zmíněnou 
spontaneitu procesu a techniky malování. Raději vynechme slovo pro-
cesu, ostatně ani Wohlmuth se ho nepokusil sebenepatrněji reflekto-
vat. Vždy píše o završených obrazech.
A jak je to se spontánností techniky malování? Ano, zde lze mluvit 
o živosti, expresivních gestech, uměřené barevnosti, ale mluvit o spon-
tánnosti u tak protřelého malíře jakým je Jakub Špaňhel? To je poně-
kud ošidné, to je jako mluvit o spontaneitě hereckého projevu. Vždyť 
ona výrazová expresivita se musí pohybovat na hraně intuice a reflexe. 
Je vždy do určité míry hraná, umělá, zcizená uměleckým vzděláním 
a vědomím souvislostí současného umění. Jaká by mohla být rubová 
strana spontaneity? Třeba jistá kýčovitá mondénnost? Třeba alibistická 
rutina? Nebo třeba exhibicionistická efektnost? 
Ano, způsob ztvárnění zvolených motivů je jistě tou klíčovou kvalitou, 
ovšem není učiněn ani jeden pokus nazřít ji z vícero stran. Je bohužel 
chápána jako fakt. 
V průběhu textu je též kladně hodnocen posun ve Špaňhelově tvorbě 
od velké retrospektivní výstavy v městské knihovně GHMP v roce 2012. 
Wohlmuth změnu vidí za prvé v obratu k volbě přírodních motivů, za 
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druhé vystavením několika portrétů (to recenzent kvituje jako nejvýraz-
nější poselství směrem k současné domácí scéně) a za třetí volbou motivů, 
které jsou zprostředkovány díly jiných umělců. Domnívám se, že druhý 
důvod je vysloveně směšný. Co to má znamenat? Domnívá se snad recen-
zent, že se výtvarná scéna bojí portrétu a že Špaňhel tak prolomil tabu 
uvalené na portrét? 
No potěšpánbů. První a třetí důvod působí jako revoluce ve sklenici vody. 
Vždyť jinak je vše při starém. Špaňhel si zvolí obrazový motiv a pojme 
ho expresivně na hranici úsporné výstižnosti, teatrálního afektu, abstra-
hující znakovosti. Někdy řídkou tekoucí barvou, jindy suchým štětcem 
či zlatým sprejem.
Recenze mi trochu připomíná recenze alb rockových mastodontů, kdy 
čtenář nedokáže rozlišit, zda ji sepsal zapřisáhlý fanoušek nebo zdatný 
propagátor spojený s tím či oním vydavatelstvím. Každá sebebanálněj-
ší změna či finesa se vydává za zásadní pokrok a zdá se, že univerzum, 
ve kterém by bylo možno porovnávat aktuální výkon, je omezeno jen 
tvorbou recenzovaného autora. Ta je vnímána jako svého druhu žánr.
Ale zpět. Recenzent používá dosti „neobvyklé“ pojmy. „Nepředstíra-
nost“, „kontaktnost textu“?! Text naznačuje, ale nepojmenovává. Vytváří 
jakousi mlhu, ve které se ztratí, že recenze zcela rezignovala na nale-
zení jiného recenzentova specifického klíče k tvorbě Jakuba Špaňhe-
la. Text je omíláním omletého. Vzdáleně tušený požadavek pravdy či 
autentičnosti není vztažen k mnohonásobně zprostředkovanému světu 
současnosti, a ani nemá kontrastovat s masami pracujících, kteří jsou 
znevolněni odcizenou práci, ale je paradoxně a mimoděk tematizován 
jako úsloví, kterak se stokrát opakovaná lež (klišé, zkreslení, legenda) 
stává pravdou.





Artmix
 

Artmix je  jediný televizní formát veřejnoprávní České televize, který se 
zabývá výtvarným uměním. Je to měsíčník, každý díl trvá zhruba 50 minut 
a v tomto poměrně krátkém čase je vždy vtěsnáno cca 7 až 10 příspěvků.
Jednotlivé díly se tváří, že jsou vymezeny jedním ústředním tématem (NG 
slaví 220 let, Karlin Studios apod.). To ale neplatí pro celý pořad. V urči-
tém momentě se bez výrazného předělu téma opustí a ve zbytku času jsou 
uváděny příspěvky jiné. Většinou jsou představováni čeští současní a žijí-
cí umělci, jejichž výběr je však kvalitativně rozkolísaný a často nelogický. 
Jediným kritériem výběru je probíhající výstava týkající se toho kterého 
autora, ale její výběr není nijak zdůvodněn. Mnohdy se zdá, že důležitou 
charakteristikou vybraných umělců a představovaných projektů je všeo-
becná známost a etablovanost. Pořad se tak blíží daleko víc mechanické-
mu informačnímu servisu než plnohodnotné reportáži.
Způsob prezentace jednotlivých příspěvků a struktura pořadu tomu 
přispívají. Po úvodní znělce většinou hlas anonymního moderátora 
oznámí, o čem bude řeč. Kamera mezitím krouží výstavními prostorami 
nebo hledá protagonistu v jeho typickém prostředí (ateliér) a následně 
ho nechá mluvit. Zatímco nám mluvící hlava vypráví o vlastní tvorbě, 
kamera ukazuje, o čem je řeč, tedy záběry z instalací výstav nebo repro-
dukce samotných děl. To vše se neobejde bez hudebního podbarvení, 
které odpovídá standardizované zvukové výplni. Celek pak připomíná 
pořad Toulavá kamera.
Pokud má být pořad o umění kvalitní, vyžaduje přeci jen větší míru za-
ujetí a odvahy věci pojmenovávat, třídit a následně obhájit.
V pořadu chybí někdo, kdo by hodnověrně a fundovaně diváka provázel 
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a obhajoval tím výběr jednotlivých událostí a umělců. Zasvěcená oso-
ba, která by upozorňovala na provázanost a vlivy nebo naopak na soli-
térnost jednotlivých osobností. Alibismus informačního servisu neob-
stojí, protože věcí se děje nepopsatelně více, než je zaznamenáno, a pro 
všechny prostě není v padesátiminutovém Artmixu  místo. Pořad by 
tedy měl mít jasnou a čitelnou dramaturgickou linii. To nemusí nut-
ně znamenat osvícenou kulturní komisi, která by „oddělovala zrno od 
plev“.
ČT navíc vykázala pořad, který byl dříve součástí vysílání na jednom ze 
dvou hlavních kanálů televize, do zvláštního vysílacího ghetta, o které 
se dělí umění s pohádkami. Konkurenční pořad v jiné, komerční tele-
vizi asi očekávat nelze. Snad se tedy namísto lepšího Artmixu nedočká-
me spíše toho, že nebude žádný.



Médium: ČT Art
Název pořadu: Artmix / Umělci bez mainstreamu
Autor pořadu: Česká televize
Autor hodnocení: Marek Meduna

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10123096165-artmix/216562229000001/

Pokoušet se v kontextu našeho sborníku reflektovat díly televizního maga-
zínu Artmix může být poněkud zavádějící. Lze jej jen obtížně porovnávat 
s  tištěnými médii. Ale protože se domnívám, že součástí veřejnoprávní 
služby by měl být i důraz na kritiku a na kultivaci kritického prostředí, tak 
se navzdory mnoha úskalím o jakousi reflexi pokusím.
Od roku 2013 je větší díl Artmixu, zhruba dvě třetiny, tematicky 
zaměřen. Zbytek tvoří pel mel kratších reportáží. Tento díl má podti-
tul Umělci bez mainstreamu. K němu se vztahuje magazínové téma. 
Úvodní komentář pořadu obsahuje otázky: „Proč mají výtvarní umělci 
tak těžký start? Proč je tolik uměleckých hodnot stále neznámých? Proč se někte-
rá jména dokola omílají, zatímco stejně kvalitní zůstávají stranou? Je to dáno 
jejich skromností? Mohou za to kurátoři, média? Je dnešní doba o hodnotách, 
nebo spíše o marketingu a sdělovacích prostředcích? Tento díl přináší malou 
ochutnávku z těch, kteří z různých důvodů stáli mimo mainstream.“ K nim by 
se měly logicky vztahovat reportáže tematické části pořadu. Zkusme 
zjistit, zda tomu tak skutečně je.
První reportáž na podkladě výstavy Legendy Gr2 v Galerii Havelka při-
bližuje tvorbu Zuzany Růžičkové, která je absolventkou Ateliéru grafiky 
2 / Školy Vladimíra Kokolii. Umělkyně celou reportáž ukazuje obrazy 
a říká, jakým způsobem a jakou technikou je vytváří. Činí tak za neustá-
lého pochichtávání. Otázky nejsou slyšet a kromě technických věcí se 
nedostane k žádné intepretaci, nedojde k odbočce od hlavního proudu 
promluvy. Ohledně mainstreamu nezazní nic. Umělkyně si svobodně 
hraje a její technika je prý jedinečná.
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Následuje vstup teoretičky Marie Klimešové, která upozorňuje, že zájem 
se většinou upíná k nastupujícím umělcům a k těm, kdo se vyprofilují jako 
klíčoví výtvarníci té či oné generace, což zakládá velmi pevné stereotypy. 
Na rozdíl od Česka se je prý ve světě pokoušejí bořit. Důkazem budiž 
posmrtná světová sláva Běly Kolářové. Po Marii Klimešové přichází před 
hledáček kamery teoretik a kurátor Jiří Machalický, který uvádí, že důvo-
dy přehlížení či vyzdvižení konkrétního umělce mohou být různé. Napří-
klad může pozornost ke skupině umělců strhnout kurátor, teoretik. Nebo 
je také důležité, zda někdo je či není někoho spolužák. 
Druhou reportáží jsou Stopy ohně Svatopluka Klimeše. Umělec opět uka-
zuje svá díla, ukazuje jakým způsobem pracuje s žárem, propalováním, 
popelem, tedy různými aktivitami a materiály, které si je možné spojovat 
s  ohněm. Komentuje formální, případně motivistickou stránku svého 
díla. K úvodu vytknutým otázkám se nijak nevztahuje. Ba ani k důvo-
dům používání ohně.
V dalším teoretickém okénku Jiří Machalický říká, že úkolem kurátora 
je objevovat nové talenty. Takzvaně oddělit zrno od plev. Ale současně 
přiznává, že se občas stává, že někdo objeven není, příkladem může 
být typ solitérně tvořícího introverta.
Třetí reportáž přináší portrét Marie Blabolilové. Je představena jako význam-
ná autorka, která se nikam necpe. Blabolilová vzpomíná na své začátky, 
ukazuje jak tvoří, jaký způsobem, jakou technikou, jak se její tvorba promě-
ňovala, kdo ji ovlivnil, jaké má ráda motivy. V reportáži zazní jedna z mála 
nevystřižených otázek, která se snad táže po tématu magazínu. „Vy jste nikdy 
neinklinovala k nějakým skupinám nebo tendencím?“ Načež Blabolilová odpo-
vídá, že ne. Že jí nevyhovují schůze, společné výstavy, podřizování se skupi-
nové autoritě. Vlastně by prý měla strach se dožít velkého úspěchu. Styděla 
by se chodit po ulici, volali by na ni cizí pomatenci. 
Předěl mezi reportážemi obstará opět Jiří Machalický, řka: „Někdy je lep-
ší úspěch nemít, protože může umělce zkazit. Jsou po něm požadovány jen věci, 
pomocí nichž dosáhl ohlasu. Bez úspěchu se dílo může rozvíjet přirozeněji.“
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Čtvrtá reportáž se jmenuje Mistr zkratky a pojednává o Vilému Bale-
jovi. Komentář praví, že Baleje už od Akademie výtvarných umění 
provází pověst geniálního bohéma. Jeho tvorbu lze sledovat spíše na 
Facebooku než v prestižních galeriích, jak by si jeho malba zasloužila. 
Jeho spolužačka Kateřina Šedá mu prý poradila, aby maloval, jako když 
si krkne. Vilém Balej se prochází se svým bývalým pedagogem Vladimí-
rem Kokoliou vlastní výstavou v trutnovské galerii UFO a oba společně 
komentují jednotlivé obrazy. Kokolia glosuje, že obrazy jsou tak strašné, 
až je to zajímavé. Některé zkratky jsou prý neobyčejné. Balej kontruje, 
že neví, jak to dělá. Kokolia přirovnává Baleje k Velásquezovi. Také on 
skvěle dokáže pracovat s iluzí hloubky. Balej dále vypráví o tom, jak malu-
je. Kdy podle fotografie, kdy podle skutečnosti. Popisuje, jaká je sym-
bolika postav na jednom z jeho figurálních obrazů. Kokolia uzavře své 
komentáře tezí, že Balej se přiblížil k aktuální stylizaci, kterou popisuje 
jako cosi mezi konstruktivismem a něčím trendovým. Sám Balej se však 
považuje za žáka Rembrandtů a Rubensů.
Bez teoretického předělu následuje reportáž z výstavy Daniely Vinopalo-
vé a Moniky Immrové v GASKu. Paní Vinopalová je uvedena jako polo-
zapomenutá sochařka 60. let. Zůstala prý stranou, protože stála stranou 
při formování skupin. A nezapadá do dobových stylů, i když příbuznost 
s  informelem nezapře. Pak Daniela Vinopalová začne vzpomínat, jak 
bylo na škole, jak nacházela svůj styl, že se jí líbil Brancusi atd. Oporou 
se jí stal například názor Jiřího Koláře o tom, že její sochy jsou galerijní 
kusy. Rok 1968 byl pro ni zlomový. Na začátku sedmdesátých let přesta-
la dělat volné umění a přeorientovala se na šperk. Říká, že autor přece 
jen potřebuje od diváků odezvu a že se ta odezva proměňuje. I nereflek-
tované artefakty mohou být po letech přijímány kladně.
Konec tematického bloku se nese ve znamení teoretického diskurzu. 
Marie Klimešová podotýká, že ti dnešní mladí jsou informovaní, ale že 
niterněji založení umělci stále nemají moc šancí. A Vladimír Kokolia 
dodává, že bychom se měli zbavit žebříčkování. 
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Během celého tematického bloku umělci nejsou uváděni do vztahu k té-
matu, nevztahují se k němu, nejsou k němu např. komentářem vztaženi 
z vnějšku. Reportáže se většinou točí okolo ukazování vlastních technických 
fines, volených motivů, vzpomínání na to či ono. O důvodech se nemluví, 
o kontextu už vůbec ne, což je paradoxní, protože vztah mainstream ver-
sus solitér je založen především na vztahu k dobovým souvislostem, para-
digmatu, diskurzu. Nelze zjistit, zda je to způsobeno mělkostí otázek či 
nedostatečností odpovědí. Je ale jasné, že umělci mohou svou práci kon-
textualizovat jen velmi obtížně. K tomu je třeba odstupu. Ale mohou se 
přeci jen vztáhnout k hodnotám, estetickým postupům pomocí nichž 
tvořili, vůči nimž se vymezovali. Teoretické vstupy většinou opakují jen 
dávno známá zaklínadla, povrchní formule, aniž by se vystupující mluv-
čí pokusili nahlédnout hlouběji či zkusili ohraničit v úvodu naznačené 
pojmy jako jsou kvalita, umělecké hodnoty, mainstream, omílání jmen, 
tvoření hierarchií, kánonů, vztah k trendům, zdejší a světové souvislosti 
atd. Je zřejmé, že povrchnost a velmi nedbalou propojenost s tématem 
nemají na svědomí umělci ani teoretici, ale tvůrci pořadu. Vždyť tvůrce 
pořadu může klást otázky do té chvíle, než se k něčemu skutečně dosta-
ne, může připojit svůj kritický komentář. Takhle se zdá, že téma zde 
slouží jako zástěrka k tomu, jak natočit několik reportáží a s co nejmenší 
námahou odeslat nový díl magazínu do vysílání. Hlavně si nezadat s ote-
vřeně deklarovanou a argumentovanou subjektivní pozicí. Vždyť zdánli-
vá objektivita je o tolik bezpečnější. O dramaturgii darmo mluvit. Zaost-
ření výběru na základě přemýšlení o zvoleném tématu bylo učiněno jen 
velmi povšechně. Mísí se jablka s hruškami, staří s mladými a paradoxně 
známější umělci (Blabolilová) s těmi méně známými. Vzhledem k téma-
tu by stálo za to neopírat se o aktuálně probíhající výstavy, ale skuteč-
ně se pokusit něco, někoho nového objevit. O tom, proč Artmix vybral 
právě tyto umělce, co je odlišuje od mnohých jiných, se nedozvíme. Jen 
nám je sugerováno, že jejich jména nejsou dokola omílána. Může jen to 
být dostatečným důvodem?
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Apendix pořadu tvoří Artmix plus, kde jsou shromážděny krátké repor-
táže z aktuálně probíhajících výstav. Libor Fára v Muzeu Kampa, nejno-
vější církevní architektura v Galerii Jaroslava Fragnera, výstava Tomáše 
Svobody v Tranzitdisplay a konečně Art Brut v Muzeu Montanelli.
Způsob reportáží příliš nevybočuje od výše (dříve) nastavené kvality. 
Jedinou reportáží, kde umělec zobecňuje svou práci a kde provádí cosi 
jako autorskou intepretaci, je část, v níž vystupuje Tomáš Svoboda. Ta 
kvalitativně jednoznačně převyšuje zbytek.
Přepokládám, že cílem Artmixu je nikoliv pouze informovat diváky 
o tom, co se děje na výtvarné scéně, ale pokoušet se dávat díla, umělce 
do souvislostí, objevovat nová hlediska, prostě pomoci s orientací ve svě-
tě umění. Vždyť Artmix je sám jakýmsi arbitrem, autoritou, který by měl 
vybírat kvalitní a opomíjet nekvalitní. Ale zdá se, že Artmix se vyznačuje 
přesně tou upadlou veřejnoprávností, která dává věci vedle sebe nikoliv 
na základě artikulované kvality a estetického postoje, ale protože právě 
probíhají. Výsledkem je pořad, který nepůsobí jako rozumná rozprava 
o zvoleném tématu, ale jako shluk více či méně smysluplných výlevů, 
více či méně charismatických umělců. Domnívám se, že Artmix je auto-
ritou, která rezignovala na odpovědnost vůči vlastní autoritativní roli.
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Médium: ČT Art
Název pořadu: Artmix / Národní galerii je 220 let
Autor pořadu: Česká televize
Autor hodnocení: Alžběta Bačíková

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10123096165-artmix/216562229000002/

Tématem únorového Artmixu se stal soubor výstav pořádaných pražskou 
Národní galerií při příležitosti jejího 220. výročí. Štáb pořadu navštívil 
slavnostní zahájení, vyzpovídal kurátory dílčích projektů a dva umělce, 
kteří zde při této příležitosti vystavovali.
Reportážím vztahujícím se k výročí je věnovaných zhruba prvních dva-
cet minut pořadu, další půlhodina je naplněna výběrem pěti jiných 
aktuálně probíhajících výstav bez návaznosti na ústřední téma. Jedi-
ným spojujícím prvkem je to, že se všechny odehrávají v Praze a jejich 
autory jsou muži (ženy napříč pořadem vystupují v provozních rolích 
kurátorek či galeristek).
Potřeba veřejnoprávního média upozornit na velkou událost odehrávající 
se ve státní instituci je pochopitelná. Otázkou ale zůstává, zda by padesá-
timinutový pořad věnovaný umění neměl překročit reportážní plytkost, 
která by snad byla akceptovatelná při zařazení do zpráv v hlavním vysílá-
ní České televize, nicméně u diváků záběrem vymezené ČT Art by se dala 
očekávat otevřenost polemičtějšímu a analytičtějšímu přístupu. Z násle-
dujícího rozboru jednotlivých příspěvků bude patrné, že se tomu tak děje 
zřídkakdy.
Po krátkém úvodu doprovázeném záběry z velkolepé vernisáže ve 
Veletržním paláci se pozornost stočí k umělecké celebritě, kterou je 
Aj Wej-wej. Ten přijel do Prahy osobně uvést umístění jeho sousoší 
Zvěrokruh před Národní galerii. Tvůrce před kamerou krátce pohovoří 
o své návštěvě Prahy a interpretuje zahalení hlav jednotlivých soch ve 
zlaté termofólii jako angažované gesto vztahující se k uprchlické krizi. 
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Zmíní, že cyklus soch byl již vystaven mnohokrát, ale nikdy u toho ješ-
tě nebyl osobně (divák si naštěstí domyslí, že je to patrně narážka na 
nemožnost čínského umělce vycestovat z důvodu zabavení pasu úřady, 
nikoliv přiznání jednoho z nešvarů globálního uměleckého provozu). 
Doplňující informace o konceptu prezentovaného díla jsou obsaženy 
v následujícím voiceoveru. Není zde však vytvořen prostor polemizo-
vat ohledně kvality, aktuálnosti díla či jeho hloubky jakožto současné-
ho politického komentáře. Informace se pouze servírují.
Dále pořad referuje o výstavě Velkorysost, umění obdarovat v Paláci Kin-
ských, která se koncentruje na vznik a postupné obohacování sbírky NG 
za pomoci významných mecenášů a sběratelů. Adam Budak, hlavní kurá-
tor NG, výstavu uvádí a ujišťuje, že kytice instalovaná u vstupu do expo-
zice je skutečně současné umění. Vysvětluje divákům, jak umělec Willem 
de Rooij pracuje. Snaha edukovat a přiblížit dílo publiku je patrná.
Voiceover nám poté převypráví několik historických informací o vzni-
ku NG a průběhu jejího budování a rozšiřování. Místy je dramatičnost 
výkladu pozvednuta zesílenou podkladovou hudbou, což působí až 
komicky. Na dvou místech je doplněn povídáním kurátorek Martiny 
Jandlové a Olgy Uhrové.
Jedná se zjevně o upoutávku na výstavu, která má diváka navnadit k náv-
štěvě a nemá nijak zpochybnit správnost koncepce výstavy. Při referování 
o bilančních výstavách se ještě umocňuje konzervativní formát reportáže.
Přes moderní dějiny sběratelství a dárcovství se pořad dostane až k sou-
časné situaci. Milena Kalinovská zcela nekriticky idealizuje sběratel-
ství jako bohulibou činnost „inspirativních lidí, kteří velice milují umění“. 
V jejím podání jakoby byla galerie bezmocnou pasivní institucí závis-
lou na darech z důvodu permanentně nízkého rozpočtu. Výpovědi 
z úst zaměstnanců Národní galerie nejsou konfrontovány s žádným 
dramaturgickým zásahem, je zde pouze dáván prostor jejich jednotli-
vým příspěvkům, jakoby oni zaměstnanci měli reprezentovat ryzí fakta 
o fungování instituce.
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V souvislosti s čerstvými nákupy do sbírky NG Kalinovská krátce hovo-
ří o nákupu dvou exponátů sochařky Emílie Březinské. O skutečně 
jediné umělkyni, jejíž dílo se v tomto díle pořadu Artmix objeví, se 
dozvídáme pouze to, že je to praneteř prezidenta Beneše, její manžel 
byl významný politický vědec a nenarodila se v Československu, 
pochází ze Švýcarska (přesto měla k ČSR a později ČR vztah). Pro-
stor pro krátké přiblížení významu jejího díla či nakoupených soch 
je symptomaticky zalepen sumářem dat, která mají pravděpodobně 
reprezentovat její identitu a snad i ospravedlnit přidání nového díla 
do sbírek.
Reportáž z cyklu výročních výstav NG uzavírá senegalský umělec El 
Hadji Sy. Uvedení jeho výstavy má být prvním otevřením instituce 
dosud opomíjeným proudům současného umění. Dozvídáme se pře-
devším to, že své obrazy maluje pomocí nohou. Důvod a význam uve-
dení afrického umělce při příležitosti výročních výstav Národní galerie 
přitom zůstává upozaděn. Dočkáme se pár informací o uměleckých 
exponátech instalovaných na výstavě, nicméně příležitost přiblížit část 
dnešního uměleckého diskurzu s návazností na postkoloniální myšlení 
je promarněna a nahrazena docela standardním medailonem.
To, že reportáž z výročních výstav NG bude v podání České televize 
spíše reprezentativní a informační než kritická, je do jisté míry pocho-
pitelné. Jednotlivé příspěvky by se ale přesto mohly alespoň vyvarovat 
banálnosti a neponechávat výpovědi zúčastněných osob nereflektova-
né nahodilosti.
Následuje šest reportáží z výstav, které již nesouvisí s tématem pořadu, 
přestože dohromady zabírají jeho větší část.
Nejsmysluplnějším příspěvkem je report z výstavy Ivana Kafky a Tomáše 
Moravce z Galerie Entrance. Štáb natáčí s umělci, kteří jsou schopni sro-
zumitelně pohovořit o vlastním díle a o práci na společné výstavě. Divák 
zažívá pár spásných minut, kdy má pocit, že televizní reportáž s výtvar-
ným umělcem může dávat smysl.
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Pořad dále podléhá poněkud konzervativnímu výběru a referuje 
o přehlídce fotografií Jima Marshalla v galerii Leica. Důvodem má 
být nejspíš exkluzivní návštěva ředitelky mezinárodní sítě stejno-
jmenných galerií. Z natáčení s Karinne Kaufmann se dozvídáme 
o záběru galerií. Výčet preferovaných fotografických žánrů odhaluje 
poněkud zastaralý přístup k médiu. Pochybnou výstavní koncepci 
dále vystihuje výrok, že pokud jsou snímky opravdu „dobré“, mohou 
být vystaveny i přestože nebyly vyfoceny na fotoaparát značky Lei-
ca. Kaufmann dále zapáleně vypráví o vzniku vystavených snímků 
rockových hvězd za ilustrativního podbarvení hudbou odpovídají-
cího žánru.
Další příspěvek o Jakubu Špaňhelovi v Galerii Václava Špály předsta-
vuje etablovaného malíře jako tvůrce, který prostě a jednoduše malu-
je to, co je kolem něj a co má rád. Města, venkovské motivy, zvířata, 
interiéry chrámů, portréty. Jakoby úkolem této reportáže bylo pouze 
připomenout a potvrdit již schválenou významnost autora a jeho dílo 
ještě o něco zploštit a zjednodušit.
Reportáž z Galerie SPZ se pak věnuje uvedení katalogu shrnujícího 
dosavadní fungování výstavního prostoru. Výběr tohoto příspěvku 
dává smysl, dozvídáme se rovněž nějaká data ohledně provozu gale-
rie. Kurátoři nám řeknou něco o výstavě, která vznik katalogu dopro-
vází, nijak zvlášť nám bohužel koncepci simulovaného stánku novi-
nové trafiky nepřiblíží.
Další představenou výstavou je Čas tváře Mirka Kaufmanna v Galerii 
Petr Novotný. Autor výstavy hovoří o své fascinaci lidským obliče-
jem a o současném fenoménu selfies, které mají představovat jakousi 
současnou instantní verzi autoportrétu. Umělcův odstup od hektic-
kého tempa snímání má být materializován v „pomaleji“ malovaných 
závěsných obrazech. Důležitost výstavy vzhledem k jejímu výběru 
a aktuálnosti prezentovaných uměleckých forem je zpochybnitelná. 
To nejhorší v tomto ohledu nás ale teprve čeká.
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Závěr Artmixu je extraktem provinčnosti a vrcholné stupidity. Jestliže 
bylo možné doteď věřit ve více či méně střízlivý výběr příspěvků, tady 
se naplno obnažuje dramaturgická kolísavost pořadu schopná vychý-
lení až do extrému. „Výstavou krásy, vášně a erotiky“ je podle tvůrců pořa-
du přehlídka Akt 2016 v Nové galerii. Galeristka Nina Hedwic Mai-
nerová stojí před obrazem svého manžela a popisuje, že chtěla zjara 
uvést nějakou hřejivou a rajcovní výstavu. Zastoupení studenti ateliéru 
Martina Mainera předvádí snad to nejbizarnější, čeho se dá v reportáži 
o umění dosáhnout. Jeden z nich povídá o své reinterpretaci obrazu 
Davida Tenierse, do něhož dosazuje autoportrét sebe sama jako uměl-
ce, podobiznu svého učitele Mainera a homosexuálního spolužáka 
znechuceného zobrazenými pornografickými výjevy. Vlastní polemi-
ku nad pornografií, kterou se snaží ve své malbě tematizovat, komen-
tuje příznačně větou: „Porno jako, však co na tom je?“ Další zúčastněný 
malíř, pubertálně fascinován postavami z knihy Lady Fuckingham, 
hovoří o expresivitě svých obrazů s náznakem kubistického přístupu. 
Nedočkáme se ani sebemenšího zamyšlení nad tím, zda by při pořá-
dání výstavy aktů v roce 2016 nemělo dojít k nějaké reflexi proměny 
zobrazování těla (v tomto případě převážně ženského) v návaznosti 
na historickou proměnu uvažování o něm. Na místě je pochybování, 
zda k nějakému myšlení, jak ze strany pořadatelů, tak ze strany tvůr-
ců pořadu, vůbec došlo. V reportáži je pouze vyzdvihována úspěšnost 
výstavy z hlediska počtu návštěvníků.
Pokud divák doteď doufal, že nepřítomnost kritického aspektu pořadu 
Artmix může alespoň vynahradit výběr vhodných příspěvků a poten-
ciál reportáží spočívá spíše ve schopnosti informovat či vzdělávat ne 
zcela poučeného diváka, tento díl v něm vzbudil vážné pochybnosti. 
Namísto toho, aby reportáže vtahovaly a dodávaly umění atraktivitu, 
setkáváme se s formátem, který odborné publikum namíchne a poten-
ciálního fanouška odradí či v lepším případě rozesměje.
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Médium: ČT Art
Název pořadu: Artmix / Karlin Studios – adios
Autor pořadu: Česká televize
Autor hodnocení: Pavel Šmíd

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10123096165-artmix/216562229000003/

Hodnotit televizní formát není totéž jako hodnotit psaný text. Za vznikem 
pořadu stojí tým lidí, z  nichž každý má specifickou profesi a funkci. 
Televizní natáčení je jistě komplikovaný proces a laik těžko posoudí, zda 
mohla být lepší kamera nebo režie. Na druhou stranu, proč nechat la-
dem takřka jediný produkt ČT, který se věnuje výtvarnému umění.
Zpočátku jsem si myslel, že tato konkrétní relace je tematicky věnována 
končícímu Karlin Studios, ale pak se do pořadu vešlo i leccos navíc. 
Nevím, jestli má smysl rozebírat detailně jednotlivé spoty, raději bych se 
tomu vyhnul a byl obecnější, na první reportáž ale reagovat musím.
Končí jeden významný objekt-galerie-komunikační prostor a zdá se, že 
končí taky jedna významná éra. Nikdo se v celém spotu nezeptá proč. 
Umělci jen tak smutně bloumají, Milan Salák se snaží zprostředkovat 
minulost objektu a komentuje poslední rozlučkovou výstavu. Všechno je 
to takové smutné a zároveň smířlivé. Holt to tak musí být. Zazní věta, že 
staré musí ustoupit novému. Nikdo se nerozčiluje, nikdo nemluví o bu-
doucnosti. Prostě zanikl další prostor, ve kterém umělci svobodně tvořili, 
vystavovali a debatovali. No bóže, co má být, takových už skončilo. 
To skutečně nikoho z redakce Artmixu nezajímá, co je za tím? Jak je 
možné, že když má zaniknout „komunitní centrum“ Klinika, za které 
mimochodem nikdo neplatí, tak se strhne vlna zájmu a solidarity. Mně 
by to téma přišlo rozhodně atraktivní.
Nevím, kdo rozhoduje o tom, jak se bude co točit. Výhoda je vždycky 
na straně toho, kdo je za kamerou a ten určuje výsledný vizuální tvar. 
Ti, kteří jsou snímáni, to nemůžou ovlivnit. Každý nějak vypadáme, 
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každý se nějak specificky pohybujeme, bohužel ne vždy ideálně a foto-
genicky. Autenticita je hezká věc, ale někdy možná stačí mluvící hlavy, 
tedy pokud mají co říct. A v tom je trochu problém. Nejsme všichni schop-
ni spatra na kameru smysluplně a přesvědčivě mluvit (možná s výjimkou 
Jana Šerých). Někomu prostě nesvědčí popocházet a máchat rukama. 
Jenomže co dělat? Nikdo neklade otázky, buď jsou mimo záběr, nebo 
nejsou vůbec. Umělci tak něco říkají, ale chybí kontext.
Rozhovor by byl skvělý způsob, jak se dostat hlouběji pod kůži zpoví-
daného a víc se dozvědět. Ten by ovšem předpokládal víc znalostí o prob-
lematice. Vědět, jak a na co se ptát, je náročnější než nechat plavat au-
tory ve vodě jejich vlastních slov.
Takže výstupem tvůrčího týmu jsou krátké komentáře oddělující jednot-
livé bloky, které čte „hlas shůry“. Je jím ten, jehož hlas slyším komen-
tovat leccos, i novou výhodnou půjčku. Nejodpudivější je pro mě (ne)
vtíravá hudební podmalba. Připomíná mi Receptář nebo Azimut blahé 
paměti.
O ničem se nedebatuje, nic se nekritizuje, nikdo s tím prostě nepočítá. 
Je potřeba jen vybrat ty, které do pořadu pustit. Čas je odměřen (cca 50 
minut) a umělců a událostí, o kterých je možno referovat, je dost. Neboli 
mnoho slimáků a jedna kapustička. Podle jakého klíče vybírá dramatur-
gie jednotlivé příspěvky? Bůh suď. Kdyby se tvůrci drželi tématu Kar-
lin Studios, mohli pokračovat dalšími umělci nebo aktivitami, které 
s tímto fenoménem souvisí. Bez upozornění jsme ale najednou jinde, 
dokonce až tak, že by si divák mohl myslet, že např. i Jindra Viková 
tvoří nebo tvořila v Karlíně.
Dobře, následuje blok aktuálních výstav, pak ale nechápu výběr. S Pavlem 
Brázdou v GASKu vystavovali ještě čtyři umělci: Dalibor Smutný, Ale-
na Kučerová, Igor Grimmich, Jaroslav Valečka. Když už tam s kam-
erou byli, proč jejich výstavy pominuli? Upřímně by mě zajímalo, co 
nebo kdo za tím výběrem stojí a jak by ho dokázal zdůvodnit.
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Médium: ČT Art
Název pořadu: Artmix / Karlin Studios – adios
Autor pořadu: Česká televize
Autor hodnocení: Alžběta Bačíková

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10123096165-artmix/216562229000003/

Tento díl Artmixu má být tematicky věnován loučení s komplexem výstav-
ních prostor a ateliérů Karlin Studios. Obvyklý voiceover nás uvádí do dě-
je flegmatickým komentářem ve smyslu, že prostě staré ustupuje novému 
a tak už to na světě chodí. Aby se nemusely začátky fungování umělecké-
ho centra složitě rekonstruovat novou reportáží, následuje prostý prostřih 
z archívu televize, v němž vystupují Alberto di Stefano, Jiří David a Milan 
Salák.
Poslední ze zmíněných nás po krátkém úvodu Caroline Krzyszton, kurá-
torky Karlin Studios, provází výroční a vzpomínkovou výstavou a při-
pomíná jednotlivé osobnosti vystavující zde v průběhu oněch deseti let. 
Salákův komentář pouze věcně rozkrývá způsob a příležitosti vzniku 
několika vystavených děl, vedle hlasu rezidenta-pamětníka tady nadlou-
ho nezazní žádná reflexe s odstupem, který by nostalgické a značně 
subjektivní vzpomínání trochu usadila. Pro diváka nezainteresovaného 
přímo v provozu umění jde pravděpodobně o soubor neutrálních až 
mdlých informací. Možná ještě hůře, povrchní informace dokáží před-
stavy o umění zkreslit na úroveň úplné banality.
Průvodce výstavy ke konci zmíní figuru jiného rezidenta, Ivana Vosec-
kého. Dosavadní reportáž výstavy se jakoby mimochodem transformu-
je v medailon věnovaný tomuto umělci. Autor nás provádí svou vlastní 
tvorbou. Mluví o angažovaných polohách vlastního umění, je místy 
sebekritický, vzpomíná. Vyprávění o tvorbě, které jde průřezem let až 
ke studiím, se nakonec stočí až k momentu „ze života umělce (ex-archi-
tekta)“ a dozvídáme se, jak si Vosecký staví vlastní dům. O karlínské 
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prostory tady teď nejde vůbec. Voiceover v jednu chvíli úplně uhne 
a zavádí nás na výstavu v Národní technické knihovně. Až posléze zjistí-
me, že se jí Vosecký také účastní. Po chvíli přichází pointa – cyklus prací 
byl kdysi vystaven v Karlin Studios. Dramaturgie reportáže je přinejmen-
ším roztržitá, nekoncentrovaná a působí nahodile, odbočuje, klouže po 
postranních souvislostech, odchází od ústředního tématu.
Tematická linie se navrací se vzpomínáním na umístění Galerie Entrance 
v prostorách karlínského komplexu. Opět je použito archivního zázna-
mu z minulosti. Kurátorky Velíková a Severová v něm představí kon-
cepci galerie. Ke srovnání se současným pohledem na věc nedochází 
a pozornost se stáčí k osobě Terezy Severové, aby pořad opět mohl 
vklouznout do bezpečného formátu portrétu umělkyně. Vypadá to, že 
celé téma je pouze záminkou ke kumulaci mluvících hlav před kamerou.
Jako poslední osobnost napojená na Karlin Studios vystupuje Jan Šerých, 
má zde totiž ateliér. Hovoří o inspiračních zdrojích svých konceptuálních 
přístupů a projdeme si společně s ním několik cyklů jeho prací.
U několikáté takto pojaté divácké „studio visit“ nám výběr umělců za-
čne připadat trochu rozporuplný. Je pochopitelné, že při rekapitulaci 
chtěli dramaturgové dát prostor osobám, které Karlin Studios provází 
intenzivně od začátku. Výběr etablovaných umělců střední generace ale 
také zavání „jistotou“ a neochotou zabývat se něčím dosud neznámým. 
V Karlin Studios mají ateliéry také mladší a méně „ověření“ tvůrci. Str-
nulé medailony navíc ředí ústřední téma. Zpoza kamery se většinou 
nedočkáme vhodných otázek, které by promluvy autorů o vlastním 
umění někam směrovaly nebo zkoncentrovaly.
Pořad přechází k umělkyni Janě Kasalové a její výstavě v Liberci. Skoro 
čekáme, že se ještě vynoří další náhlá souvislost s Karlin Studios. Ten-
tokrát však Artmix Plus, tedy volnější část pořadu ve smyslu „co se do 
tématu nevešlo“, začíná ještě před polovinou. Kasalová hovoří o své 
zahraniční zkušenosti a vztahu k rodnému kraji, který se promítá do je-
jí aktuální výstavy. Umění dokáže se svými rétorickými schopnostmi 
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publiku svižně představit, přesto zůstává otázkou, proč z desítek aktu-
álních výstav byla vybrána právě ta její. Nevypadá to totiž, že by byla 
reprezentovala to nejaktuálnější a nejnovější, co se dá v současném umě-
ní najít, a autoři pořadu se tak pokusili vyvážit dosavadní nepoměr. 
Sympatické je to, že reportáž vytáhne paty z Prahy.
Dále se pořad věnuje tzv. Popelci umělců, každoroční instalaci umění 
v kostele sv. Salvátora v postní době. Kurátor Norbert Schmidt předklá-
dá, že církev pracovala vždy s dobrými umělci a v této tradici se snaží 
pokračovat, podpořit tím intelektuální výměnu. Rudý pás od Christia-
na Helwinga zakrývající oltář a táhnoucí se po celém prostoru kostela 
toho má být důkazem. Tato část pořadu je alespoň vykročením z šedé-
ho standardu tím, že zabrousí k určité názorové skupině. V kontextu 
pořadu to ale ještě podporuje jeho konzervativní vyznění.
Díl jaksi směřuje od starého k ještě staršímu a zbytek času už se bude 
spíš vzpomínat než řešit aktuálno. Následujícím cílem Artmixu je výstava 
Jindry Vikové v Topičově salonu a posledním příspěvkem je pak repor-
táž z probíhající výstavy Pavla Brázdy v kutnohorském GASKu. Bráz-
da se dobře poslouchá, mluví zajímavě a aktuálně. Má však být pou-
ze schopnost a intelektuální vhled samotného autora měřítkem kvality 
reportáží?
Tento díl Artmixu intenzivně vzbuzuje otázku, pro koho pořad je? 
Jestli má k umění přivádět široké publikum, měl by svou unylost pro-
měnit svižnější formou a pracovat s vědomím, že samotní umělci svým 
výkladem asi diváky „neukecají“. Jestli pro odbornější a zainteresova-
nou veřejnost, chtělo by to zase zajímavější a hlubší analýzy umělec-
kých výstupů. Pořadu zkrátka chybí nějaký hlas, který by s sebou nesl 
názor. Předkládané obrazy a informace mají tendenci kolébat a buďto 
ujišťovat diváka o tom, co už ví, nebo servírují to, co mu nedělá pro-
blém si vyslechnout.



Hospodářské noviny

Hospodářské noviny jsou nejdražší noviny u nás, výtisk stojí 25 Kč. 
O kultuře referují průběžně celý týden, přičemž v pátek, podobně jako 
v konkurenčních denících, vychází širší kulturní rubrika.
Množství přispěvatelů je překvapivé. Deník nemá jednoho pravidel-
ného dopisovatele nebo redaktora, jehož texty by dominovaly. Taková 
funkce by přitom mohla garantovat názorovou identitu deníku a jeho 
věrohodnost, což platí samozřejmě za podmínky dostatečných kvalit 
daného oborového redaktora.
Záběr z hlediska pokrytých lokací kulturních aktivit je široký, Praha nic-
méně dominuje. Jedná se v zásadě o výstavy a akce se zajištěným PR. 
Pečlivé objevy neznámých a překvapivě kvalitních výstav nebo umělců se 
nekonají. Nejedná se o kulturní revue, ale o deník, což bohužel v důsled-
ku znamená, že se zde referuje jen o něčem, co je nezpochybnitelné.
Hospodářské noviny však mají i svůj vlastní magazín Ego. Vychází 
v pátek a má tak plnit úlohu čtení na víkend. Texty mají být odlehčené 
a odpovídat představě nenáročné volnočasové kratochvíle, která čtená-
ře nijak nepoznamená. Pokud máme být spravedliví, podobnou úroveň 
mají i magazíny ostatních českých deníků. Převládají reklamy, barevná 
fota s jídlem a květinami a reklamy na kosmetiku. HN se i tak občas snaží 
obohatit magazín Ego textem o umění. Z velké části se toho nevděčného 
úkolu ujímá Naďa Klevisová. Více o jejích textech se dočtete v jednotli-
vých metakritikách. Na úvod budiž prozrazeno jen to, že někteří umělci 
měli prostě smůlu a vyšel o nich článek zrovna v Egu.
Jako v případě všech deníků není navenek jasné, podle jakého klíče 
jsou jednotlivé akce k recenzování vybírány a nebo zadávány. Není ani 
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zřejmé, zda někdo z redaktorů vůbec sleduje umělecký provoz a nebo 
jak vnímá vedení HN reflexi vizuálního umění v  jiných periodikách. 
Ignorování širšího kontextu poté způsobuje, že vznikají texty o stej-
ných událostech napříč plátky a o jiných se naopak nepíše vůbec. 
Například texty věnované Aj Wej-wejovi nebo Jiřímu Černickému se 
objevovaly všude. Dalším aktivitám výstavních institucí, které produ-
kovaly takto exponované výstavy, se už takové pozornosti nedostáva-
lo. Proč se nechtějí noviny odlišit a nepíší o jiných uměleckých akcích? 
Pravděpodobně deníky považují za chybu nepsat o tom nejdůležitěj-
ším nebo příliš sledují jeden druhého, což nakonec vede k uniformitě. 
Otázkou je, kdo a co má rozhodovat o významnosti té či oné výsta-
vy. Neměli by to být nakonec právě novináři, kdo bude mít schopnost 
rozlišovat a ocenit svým článkem pozoruhodnou událost a ne pouze 
následovat sílu PR?
Nejvíce do očí bijícím prohřeškem jsou tituly jednotlivých textů. Půso-
bí lacině a často se míjí s obsahem. Zřejmě jde redakci o to, vymyslet 
co možná nejrozvernější název s trochou humoru a absurdity či kon-
troverze tak, aby tato směs bizarních vlastností zajistila čtenost článku. 
Noviny jsou pak plné kreativních sloganů.

Velkorysost Národní galerie začíná čokoládou
Africký umělec El Hadji Sy létá s draky
Zakopaný partyzán
Pavel Brázda tě sleduje
Fait Gallery chce zapálit nové sběratele
Komiksový Zátopek utíká do pohádky a tam doběhne Gottwalda
Stalin dobře peče
Jak to dělá pakobylka
 
Kulturní rubrika Hospodářských novin nevybočuje z průměru ostat-
ních deníků. S kritičností článků na úrovni se příliš nepočítá. Cílem je 
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čtenáře pobavit a ne zneklidnit. Jediným parametrem hodnocení je 
samotný výběr události, který s sebou automaticky nese nekriticky pozi-
tivní přístup.



Médium: Hospodářské noviny, 1. 2. 2016
Název textu: Galerie Artwall věnuje už třetí projekt uprchlické krizi, karikaturista 
Perjovschi přetavil unijní hvězdy v meče
Autor hodnoceného textu: Virginia Vargolska
Autor hodnocení: Milan Salák

 
Autorka posuzovaného textu již v názvu dokázala, nakolik je schop-
ná v duchu novinového formátu redukovat zprávu na vše důležité. 
V následujícím poměrně krátkém článku je tak čtenář seznámen prak-
ticky se vším podstatným o Danu Perjovschim. To vše bez zbytečného 
používání nesrozumitelných odborných výrazů nebo případné ambice 
přiživit se na námětu, kterým se umělec zabývá (například formou pre-
zentace vlastní informovanosti v otázkách uprchlické krize nebo střetu 
kultur).
Čtenář se bez zaškobrtnutí dozvídá, co je galerie Artwall, jaký byl 
charakter posledních výstav a jaký projekt galerie aktuálně předsta-
vuje. Nechybí její formální popis, kdo je autorem projektu a připo-
menutí Perjovschého aktivit v  zahraničním i českém kulturním kon-
textu. V předposledním odstavci Vargolska uvádí, že autorovy kresby 
působí jednoduše, přičemž ale ani zdaleka není tak snadné dosáhnout 
adekvátního zjednodušení při zachování důrazu na sdělnost. Novinář-
ka konstatuje, že Perjovschému se to daří a mně nezbývá tytéž kvality 
přiznat i jejímu textu.
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Médium: Hospodářské noviny, 5. – 7. 2. 2016
Název textu: Umělec na dotek
Autor hodnoceného textu: Petr Fischer
Autor hodnocení: Pavel Šmíd

Silácký text, kdy se autor s ničím moc nepáře. Ve věci má jasno, polemi-
ka se nekoná. Aj Wej-wej přijel, ukázal tvář básníka a zvítězil, alespoň 
podle recenzenta. Věta za větou, odstavec za odstavcem jsou sériemi 
výroků a tvrzení, která Petr Fischer bez dokladování jen hází na papír.
Hned na začátku recenze položí otázku, jestli mohou být výtvarní 
umělci hvězdy. Záhy si na ni odpoví, že vlastně od dob Andy Warhola 
o nic jiného vlastně nejde. Tím proklel sebe i celý následující text.
Petr Fischer neustále srovnává Aj Wej-weje s Andy Warholem. Za War-
holem cítí jakési spiklenecké pomrkávání, tedy že on byl vlastně tak 
trochu podvodník a Aj Wej-weje, který si pohrává s padělky, považuje 
za Andyho ideového bratrance. Stále se ptá, zda to nedokládá, že to 
celé je jen cirkus a hra na umění. Ale opět okamžitě zná odpověď. Tou 
je sám Aj Wej-wej, přesněji jeho postava, na které se tyto problémy dají 
zkoumat.
Zkoumání Fischer ale brzy opustil a následuje tvrzení za tvrzením. 
Řazení odstavců textu připomíná klipový film. Recenzent věří dynami-
ce a chaotickému střídání myšlenek více než hlubší úvaze. Nutí tak čte-
náře, aby to domyslel tak trochu za něj. Důležitější je pro něj nenudit.
Nejdřív jsem si myslel, že jde o nekoncentrovanost, ale spíš se pisatel 
dostal často na tak tenký argumentační led, že bylo lepší opustit myš-
lenku dříve, než ji, nedej bože, domýšlet. 
„Je to taková konfekce,“ řekl Knížák. Podle Fischera měl pravdu a dodá-
vá, že Aj Wej-wejova díla jsou v mnohém ohledu „konfekční“, revolučně 
neobjevná, jinak řečeno jsou to typizovaná, standartní díla moderní-
ho umění, na něž nepotřebujeme mít obzvlášť velkou hlavu. Stačí mít 
oči, srdce a klíč k výkladu a jsme doma. Petr Fischer nejenom že má 
klíč k výkladu, ale má i schopnost orientace v pojmech jako revolučně 
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objevné, evolučně neobjevné a revolučně neobjevné a evolučně objev-
né. Jen si umět správně vybrat.
Oči a srdce vnukly autorovi textu jistotu, že rozdíl mezi Aj Wej-wejem 
a Warholem je vlastně jen technologický a že se oba nečekaně překrý-
vají. Vzhledem k robustnosti čínského umělce je jasné, kdo překrývá 
koho.
Warhol nejde Fischerovi v souvislosti s Aj Wej-wejem pořád z hlavy. 
Naposledy když konstatuje, že šlo oběma o umění tady a teď, bez filo-
zofických abstrakcí a teoretických světů.
Druhá půlka textu se ale musí bez Warhola obejít. Když dojde na disi-
dentství Aj Wej-weje, což není zrovna Andyho parketa, tak musí rozum 
stranou. Andy Warhol byl disident asi jako Matka Tereza albánská 
komunistka.
No a pak už stačí mluvit o všem, co umělci neslouží ke cti, např. o ote-
vřenosti umění a rozporech dnešního světa, v němž „se disidentství i umě-
ní relativizují komerčním provozem a jistou únavou z dějin“. Únavou z dějin 
se asi myslí, když Aj Wej-wej pustí na zem 1000 let starou vázu a ta se 
rozbije. Taky to může být únavou materiálu. Ty starý krámy holt nic 
nevydrží. 
O účasti na návrhu pekingského Ptačího hnízda se dozvíme jen, že to 
bylo pro autora vlastenecká povinnost a láska k designu. Navíc jeho 
rodinná anamnéza ho vylučuje z podezření, že by dostatečně politicky 
netrpěl. Podle Fischera má daleko do disidentské manýry. Jak vypadá 
tato ošklivá věc, to už není dále specifikováno.
Shrnu-li to. O tom, co vlastně Aj Wej-wej v Praze vystavuje a případně 
proč, se nedozvíme skoro nic. Zrod a anabáze těch soch před Veletržním 
palácem je nám utajena. Celý text Petra Fischera je vlastně o jeho názo-
ru na umělecký šoubyznys, to vše je okořeněno umělcovým občanským 
disidentstvím s cílem potvrdit Aj Wej-wejovy kvality. Škoda, že si pisa-
tel nedal práci a nezkusil najít svědectví o jeho věznění. Já osobně mám 
dojem, že ten muž zažil něco tíživého, a to, co nyní světu předvádí, je 
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jen barevný zastírací koktejl v souladu s politikou současné Číny. Hlav-
ním vyjadřovacím prostředkem Aj Wej-weje je politické gesto a gesta se 
dají vykládat různě. Nějak necítím, že bych jim rozuměl.
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Médium: Hospodářské noviny, 16. 2. 2016
Název textu: Zakopaný partyzán
Autor textu: Ivan Hartman
Autor hodnocení : Marek Meduna

Jak pojal Ivan Hartman svůj článek o výstavě Jaromíra 99 v brněnském 
Domu pánů z Kunštátu? Jako zpravodajství, jako reportáž nebo jako 
recenzi?
Pokud jde o základní otázky každého zpravodajství, tak na ně článek 
v zásadě odpovídá. Kdo? Jaromír 99 a Kateřina Tučková. Co? Výstava 
Nechte mě tady! Kdy? Minulý týden. Kde? V Domu pánů z Kunštátu 
v Brně. Proč? Čertví. Ale lze říci, že na zpravodajství je příliš dlouhý 
a jeho styl je neadekvátně expresivní.
Zkusme tedy reportáž. Expresivní začátek by na ni snad mohl poukazo-
vat. Základními metodami tvorby reportáže jsou: a) pozorování, b) přímá 
účast, c) sběr faktů, d) konfrontace pohledů. Zdá se mi, že pisatel pozoro-
val hlavně internetovou mediální stopu Jaromíra 99 a Kateřiny Tučkové. 
Pisatel byl snad přímo na výstavě, ale v textu se to takřka nijak neproje-
vuje. Přečetl si tiskovou zprávu, to tedy ano, ale konfrontace pohledů se 
nekoná. Slovo je dáno jen tvůrcům výstavy. Text plyne hladce, nejsou patr-
né žádné těžkosti, které by musel náš zběsilý reportér překonávat, vždyť 
omílá známé. Jediným polemickým místem je štulec vůči dnešní „echt“ 
výtvarné scéně. Pokud jde o reportáž, je neobjevná, lenivá a bez zájmu.
O recenzi asi darmo mluvit, v článku nezazní žádné kritické zhodno-
cení. Pisatel se nezabývá změnou souvislostí, když se věci primárně 
určené jako komiksy, ilustrace, reklamní kresby ocitnou v galerii sou-
časného výtvarného umění. Automaticky akceptuje tvrzení o tom, že 
styl kreseb Jaromíra 99 má nejblíže k  sudetoněmeckým siluetovým 
vystřihovánkám. Vypadá to, že mu vlastně nic jiného nezbývá, protože 
o dané věci ví buď málo, nebo neví nic.
Umění se tak jeví jako cosi nepatřičného, co je skryto za osobností 
autora. Pravda je nalézána v životě, nikoliv v uměleckých výkonech. 
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Teprve život může umění přinést patřičnou kvalitu, dát mu správnou 
značku a tuto pravdu je třeba jen patřičně barvitými slovy předat. Pisa-
tel uplatňuje svůj rozum při organizaci textu, hledání vhodných výra-
zů a plnění redakčních standardů. K hodnocení uměleckého výkonu 
ho nepotřebuje, protože nehodnotí. 
Domnívám se, že pisatel by stejně dobře mohl referovat o burze mykolo-
gů, pejskařů, sjezdu hnutí Ano a vlastně o čemkoliv. V jeho podání není 
třeba k referování o umění ničeho specifického, žádné speciální znalos-
ti a dovednosti nejsou požadovány, vždyť strana věnovaná kultuře by 
mohla být spíše společenskou rubrikou, což dokládá i ilustrační foto-
grafie, která zachycuje Jaromíra 99 vedle kresby Emila Zátopka. Zná-
mý rocker vedle historické celebrity českého sportu. Tak je to správné, 
tak je to atraktivní. 
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Médium: Hospodářské noviny, 19. – 21. 2. 2016
Název textu: Museem Kampa vane Kupkova modř a vinou se Malichovy dráty
Autor hodnoceného textu: Magdalena Čechlovská
Autor hodnocení: Pavel Šmíd

Až na první odstavec autorka textu čtenářům nevnucuje žádná svá osobní 
tvrzení. Text je věcný a informativní. Cituje hlavně kurátorku a spolukurá-
torku výstavy a popisuje osudy obrazů, které tvoří hlavní výstavní část. Spo-
jení Kupky a Malicha nijak nekomentuje. Jen zveřejněním úryvku z Kup-
kova deníku, kde píše malíř o svém vztahu k barvám, naznačuje možnou 
spřízněnost.
V části článku, který se věnuje Malichovi, píše hlavně o znovu objeve-
ném reliéfu, který je po restaurování, vedle jiných Malichových děl, opět 
v Museu Kampa k vidění.
Způsob prezentace obou umělců M. Čechlovská nehodnotí, vlastně nic 
nehodnotí. A tak vlastně není jasné, proč články tohoto typu vznikají. 
O propagaci výstav se má hlavně snažit organizátor. Od médií bych pře-
ce jen očekával nějaký odstup, nadhled a hlavně jakoukoliv myšlenku, 
která by zdůvodnila popsané odstavce textu.
Taky mě trochu irituje název textu, ale mám podezření, že není z autor-
čina pera, protože podobně vzletné názvy mají i texty jiných autorů 
v tomto periodiku. Tipuju „vylepšení“ od šéfredaktora.
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Médium: Hospodářské noviny, 23. 2. 2016
Název textu: Hmyzí politika 
Autor hodnoceného textu: Tomáš Stejskal
Autor hodnocení: Pavel Šmíd

Tomáš Stejskal se snaží hodnocení výstavy vyhnout. Začátek textu je 
spíš věnován filmové tvorbě kanadského režiséra. Hledá klíč k pocho-
pení filmařova díla. Tvrdí, že Cronenbergovo dílo vzešlo z hororu, ale 
čistého žánru se nikdy nedrželo. To ale platí podle mého pro spousty 
výjimečných filmů.
Záhy dojde na hmyz z názvu recenze, který je brutální, bez slitování 
a nemá politiku atd. Pořád to není o výstavě. Výroky hrdiny filmu Mou-
cha jsou typu: „Hmyz je brutální, nemá slitování, nelze mu věřit, rád bych 
se stal hmyzím politikem.“ Stejskalovi zřejmě imponuje představa mešuge 
režiséra, který je pořád na nějaké hranici normality. Čapkovi mloci taky 
nejsou žádná jehňátka, ale že by se Karel navečer s Olgou převlékali do 
latexu? Nicméně film je šoubyznys a různé stylizace k němu patří. V půli 
textu se konečně dozvídáme, co je vlastně na výstavě k vidění. Nemůžu 
se ubránit dojmu, že i autor textu je sám na pochybách, zda seznam 
všeho, co vyjmenovává, na samostatnou výstavu stačí. Rekvizity, kos-
týmy, makety, přepisy scénářů, moucha z molitanu apod. 
Pokračuje v konstatování, že se jedná o putovní výstavní projekt vzniklý 
u příležitosti torontského festivalu, který navazuje na snahu Galerie hlav-
ního města Prahy propojit svět kinematografie a výtvarného umění.
Tady konečně lze mezi řádky najít pochybnost. Výstava David Cro-
nenberg: Evolution prostě nemůže navazovat na snahy GHMP, pro-
tože o nich nikdo nic v Kanadě nevěděl. Výstava vznikla pro festival 
v Torontu a ne pro potřeby Pražanů. 
Dále Tomáš Stejskal píše, že oproti Timu Burtonovi je přece jen Cronen-
berg méně výtvarník a projekt nemá ambice být výtvarným počinem. 
Opatrně, po lžičkách čtenáři sděluje, že se jedná spíš o muzeální expozici, 
tedy že není, kromě filmů, na co koukat. Pak konstatuje, že prezentované 
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artefakty těžko zprostředkují spojitost mezi vystavenými artefakty a fil-
my. Nakonec přiznává, že není jisté, zda výstava laikům odhalí jedineč-
nost Cronenbergových vizí. 
Mně z toho vychází, že tento nevýtvarný projekt nemá v prostorách domu 
U Kamenného zvonu co dělat a my, co tvorbu Cronenberga neznáme, 
se můžeme dovzdělat u monitoru svého počítače stahováním jeho filmů.
Nevím, proč nenapíše recenzent natvrdo to, co píše naměkko. Jediná jeho 
výhrada k výstavě je, že se horor Mláďata promítá v prostorách galerie bez 
českých titulků.
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Médium: Hospodářské noviny, 2. 3. 2016
Název textu: Nejstarší fotograf Prahy
Autor hodnoceného textu: Magdalena Čechlovská
Autor hodnocení: Marek Meduna

Magdalena Čechlovská přináší zprávu o výstavě fotografií Andrease 
Grolla v Domě fotografie. Jedná se o první fotografie Prahy. Vystavená 
díla byla součástí souboru fotografií, který byl před deseti lety nalezen 
v archivu Ústavu dějin umění Akademie věd. 
Pisatelka dále přibližuje, kým byl Andreas Groll, na co zaměřoval hledáček 
svého fotoaparátu. Pak přejde k popisům, jak odlišně či velmi podobně 
vypadají některé záběry Prahy a stavby na nich zobrazené. V závěru zmiňu-
je, že výstavu je možné číst i jako příběh jedné etapy fotografické technolo-
gie a vysvětluje, proč jsou některé negativy poškrábané a jiné prasklé. 
Článek je poskládán z informací, s nimiž lze jen těžko polemizovat. Jak-
mile dojde na vystavování artefaktů z hloubi historie, končí veškerá sranda 
a relativizace. A my čtenáři se s autorkou měníme v užaslé fanoušky, histo-
riky-amatéry memorující data, sledující rozdíly mezi zachycenými stavbami 
tehdy a nyní. Každopádně žádné otázky a hlavně žádné pochybnosti ani 
o smyslu výstavy, ani o stavu naší současnosti. Přitom minimálně infor-
mace o „grandiózním“ objevu fotografií v archivu Ústavu dějin umění 
Akademie věd může naznačovat něco o stavu našich veřejných institucí, 
respektive že tam mají pěkný bordel.
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Médium: Hospodářské noviny, 11. – 13. 3. 2016
Název textu: Matka představená výtvarného řádu
Autor hodnoceného textu: Ivan Adamovič
Autor hodnocení: Pavel Šmíd

Článek má dosti nesmyslný název, který je bohužel v HN dost častý. 
O výtvarném řádu je sice v následném textu řeč, ale o nějakém řehol-
ním nebo v nadsázce jiném uskupení, kterého by byla Květa Pacovská 
představenou, rozhodně ne.
Text se snaží držet faktů. Zprostředkovává čtenáři minulost autorky, 
její cestu k ilustraci a zpět k závěsnému obrazu. Pacovská je často cito-
vána, takže není důvod zpochybňovat důvěryhodnost textu. Čtenář je 
poctivě informován.
Ve zhruba druhé třetině textu se ale cosi zlomí a začne se to točit kolem 
řádu, tedy slova, které podle mě poněkud nešťastně uvízlo i v názvu 
článku. Ivan Adamovič krkolomně píše, že „Pacovská ale především tvrdí, 
že se vždy snaží o vytváření řádu.“. Neznám umělce, který by se nesnažil 
o řád. Nikdo neusiluje o chaos (neřád), alespoň ne vědomě. 
Další problematické tvrzení: „Zvláště složité, přelomové doby doceňují díla 
vyznačující se určitým řádem a přinejmenším zdánlivou jednoduchostí forem.“ 
Teď nevím, proč by naše současnost měla být přelomová. Složitá snad, 
ale která doba není složitá? Navíc jednoduchost forem Květy Pacovské 
je jen zdánlivá, a to ještě přinejmenším, píše samotný autor. Nabízí se 
dvě vysvětlení. Naše doba je přelomová a složitá proto, že si to Ivan 
Adamovič přeje, aby bylo možno docenit Pacovskou. 
A za druhé, čeština je svině, občas nás načapá na švestkách.
Následně se ale do toho autor textu ještě víc zamotává, když konsta-
tuje, že se podobnému docenění (dost protivné slovo) dostává i jiným 
výtvarníkům z okruhu Klubu konkretistů, kteří na přelomu 60. a 70. let 
vytvářeli řád (opět) ve společenských okolnostech, které ho postrádaly.
Zrovna na přelomu 60. a 70. let přijeli sbratření soudruzi pomáhat vytvo-
řit řád. Ten byl sice z našeho pohledu problematický a nevyhovující, ale 
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rozhodně oproti naší chaotické současnosti to byl řád jako řemen. Urči-
tě nevyhovoval konkretistům, ale na jeho absenci si rozhodně nemohli 
stěžovat.
Nicméně z textu vyplývá, že byly a jsou doby, kdy je touha vytvářet díla 
s řádem silnější než v jiných dobách, kdy je tato touha slabší. Pak, po 
delší odmlce, následují doby, kdy jsou tato díla (s řádem) konečně doce-
něna, ale v zásadě jen proto, že to jsou doby zlomové, složité a dodejme 
bez řádu. Prostě řádu není nikdy dost.
V posledním odstavci se Ivan Adamovič upřímně snaží popsat ve zkrat-
ce práci Květy Pacovské. Není to jednoduché a oceňuji to. Ale zase 
přichází problematické konstatování, že její plátna a kresby vyzývají 
pozorovatele k jisté spoluúčasti. Žádné umělecké dílo se bez spoluú-
časti neobejde.
Ale to už není jen o češtině.
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Médium: Hospodářské noviny, 5. 4. 2016
Název textu: Umělecká nakládačka
Autor hodnoceného textu: Daniel Konrád
Autor hodnocení: Pavel Šmíd

Není to recenze. Čtenář se může leccos dozvědět o české účasti na letoš-
ní Manifestě. Bude to prý jeden z nejbizarnějších ročníků, protože kurá-
tor Christian Jankowski se chopil tradice Curychu jako cechovního měs-
ta a spojil 30 umělců s curyšskými představiteli různých profesí, aby se 
„pokusil předestřít, jak člověka formuje práce, kterou se živí.“. Tak nevím, já na 
tom nic bizarního nevidím, ale asi aby to bizarní bylo, tak Matyáš Cho-
chola řeší kickbox a Jiří Thýn patologii.
Chochola (aktivní sportovec a vůbec borec) se stýkal s Maksantajem, 
rozuměno hrdinou curyšského kickoboxového ringu, Jiří Thýn se Sabi-
nou Mayerovou, mladou asistentkou patologie. Matyáš Chochola insce-
noval atmosféru kicboxové tělocvičny a taky vypálil a naglazoval šišky 
hlíny s otisky úderů jednotlivých borců. Řeší vztah bojových umění 
a vnitřní energie. Zdá se, že se dostatečně vyblbnul. Co konkrétně a jak 
na Manifestě prezentuje Jiří Thýn, to není z textu zcela jasné. Zřejmě 
fotografie. Jedná se prý o instalaci, která chce „spíš zprostředkovat zkušenost 
z běžného života, který je úplně jiný pro někoho, kdo žije s vědomím dočasnosti.“. 
I když jsem nic neviděl, jsem trochu na pochybách. Zkušenost člověka, 
který je denně v kontaktu s mrtvými těly, bude určitě jiná než u někoho, 
kdo třeba sází stromy nebo řeže dřevo. Ale co s tím? Je život patologa 
opravdu výjimečnější než život mlékařky? Snad na to Thýnova instala-
ce odpoví. Text ale Daniel Konrád pouze cituje, takže za něj nemůže. 
Kdoví jak je to s překladem, pokud je to překlad, vlastně nevím, kdo 
je citován.
A aby nebyla Manifesta jen pro turisty, tak pořadatelé otevřou tzv. sate-
lity, tedy výstavy přímo na místech k boxu a patologii určeným. Takže 
spolu s Danielem Konrádem a Hospodářskými novinami srdečně zvu.
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Médium: Hospodářské noviny, 20. 4. 2016
Název textu: Sochař Jiří Příhoda konkuruje baroknímu patosu Trojského zámku
Autor hodnoceného textu: Lenka Lindaurová
Autor hodnocení: Marek Meduna

Snad každý článek o jakémkoliv umělci začíná zas a znovu od začátku. 
Každý pisatel píšící do mainstreamového media předpokládá od čte-
nářů jakýsi druh amnézie. Zda je to způsobeno podceňováním čtenářů 
či editorsko-redakční kastrační úzkostí, to nejsem s  to posoudit. Ale 
téměř vždy se očekává naprostá neobeznámenost s podstatnými uměl-
ci posledních třiceti let. Snad kromě temného triumvirátu kontroverz-
ních – Jiří Davida, Davida Černého, Milana Knížáka, nebo jim proti-
lehlé světlé a hravé trojice – Petra Nikla, Krištofa Kintery, Františka 
Skály. Všichni ostatní podléhají rituálnímu žurnalistickému opaková-
ní. Každá recenze jakkoliv krátká začíná nezbytnou rekapitulací. Ten 
a ten tak a tak přišel k umění a je nadosmrti či do sklerotického zapo-
menutí žákem toho či onoho. Nejinak je tomu i nyní. Jiří Příhoda je 
žákem Aleše Veselého, ten ho přece vypiplal prakticky od plenek. Holt 
umění je vždy i o rodokmenech a dětské nesamostatnosti. Proto ostat-
ně Příhoda, tak jako Veselý, holduje monumentálnímu měřítku. Pak 
následuje nezbytné připomenutí, že Jiří Příhoda je laureátem Ceny Jin-
dřicha Chalupeckého. V té naší rozmilé český kotlině nejsou ověřovate-
li kvality kritici, institucionální výstavy, ale především štempl laureáta 
CJCH a diplom z umělecké vysoké školy. Lenka Lindaurová se přeci 
jen z  jisté části úplnému naplnění daného schématu vyhýbá a cituje 
starší kritická stanoviska Tomáše Pospiszyla a Marka Pokorného, kteří 
vytkli Jiřímu Příhodovi akademismus a nepřílišnou originalitu. Toto 
hodnocení ale pisatelce slouží pouze coby jakási kolize v rámci drama-
tické výstavby textu. Po ní následuje popis dvou instalací z aktuální 
Příhodovy výstavy v Trojském zámku, který dokládá vítězství našeho 
hrdiny nad nástrahami osudu a kritických osidel. Pak už rychle nastu-
puje na scénu hodnotící happyend. „Pohled zpět v  čase potvrdil autora 
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jako renesančního umělce. Příhodovy umělecké vize jsou výsostně estetické, 
minimalistické, technicky perfektní, časově třeba jednorázové, možná obsaho-
vě naivní, ale ve výsledku příjemně patetické.“ Tolik alespoň Lenka Lin-
daurová. Český recenzent je duchem osvětářským, který masám uka-
zuje význačné klenoty nevýznamné a křehké umělecké scény, který se 
vyhýbá neladu, aby snad nevznikl odpor k tomu klubku rozhádaných 
a soupeřících uměleckých individualit, idejí, postojů. A proto je vždy 
ochoten sem tam nějakou tu „naivitu“ přehlédnout a vše přelít rene-
sanční polevou nicneříkajících vysoce estetických floskulí. To aby to 
chutnalo čtenářům Hospodářských novin. Ti ale jako vždy nepřítomně 
hledí do prázdna. 
Jsem si jist, že vyznění mého textu je poněkud nespravedlivé vůči článku 
Lenky Lindaurové, který má své kvality. Bohužel či bohudík mi posloužil 
jako modelový příklad.
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Médium: Hospodářské noviny, Ego 6, 2016
Název textu: Stalin dobře peče
Autor hodnoceného textu: Naďa Klevisová
Autor hodnocení: Marek Meduna

 
Naďa Klevisová zaměřila svůj článek v  příloze Hospodářských 
novin Ego na Jiřího Černického. Článek je uveden pod rubrikou por-
trét. Volba na Jiřího Černického padla celkem logicky, neboť vystavuje 
v Galerii Rudolfinum, která je vnímána jako dosti významná instituce, 
tedy alespoň pro české umělce.
Článek je vystavěn ve stylu reportáže. Autorka zřejmě několikrát pro-
nikla do prostor galerie v průběhu instalace, naposledy těsně před ver-
nisáží, a čtenářům Ega přináší to, co viděla, slyšela a zažila. Text buď 
velmi často cituje vystavujícího umělce, nebo se snaží čtenářům tlumo-
čit jeho slova. Až na poslední tři věty bez jakéhokoliv odstupu. Ale ani 
kritickou distanci posledních tří vět nemůžeme označit jako smělou. 
„Máme to Černickému věřit? Rád totiž mystifikuje a vytváří alternativní histo-
rie. Ale to je na něm právě to nejlepší.“ Otázka je pouze řečnická. Na tázání 
nad problémy ohledně autenticity umění, důvěryhodnosti uměleckých 
postojů už nedojde.
Autorčin žurnalistický styl je plný nejapných metafor („prkno pro 
obra“), kostrbatých opisů („Jednou z kreseb, která se právě teď mění ve 3D“) 
a zřejmě pro žurnalistu nepostradatelných floskulí („Černický jel na plný 
plyn.“).
Klevisová přejímá Černického pojem „neutopie“, kterým umělec ozna-
čuje díla, která dle jeho zkušeností není možné realizovat v  českém 
prostředí, a proto díla zůstávají ve formě kreseb či modelů. Pisatelka 
ale téměř vzápětí popisuje, jak chutná sýrový závin upečený v uprave-
né soše Stalina. Tedy produkt díla, které v Česku evidentně realizované 
bylo. Rozporu si nevšímá.
O tom, jak je výstava naistalována, jak jsou kresby nakresleny či mode-
ly vyrobeny, se nezmiňuje prakticky ani jediným slovem.
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Portrét Nadi Klevisové vykresluje Jiřího Černického jako zarputilého, 
možná trochu podivínského pracanta, jehož výstavou žije celá rodina. 
K jeho starším dílům se skoro nevztahuje. Jeho myšlenkové zázemí zůstává 
neartikulováno. Portrét by klidně mohl být scénářem televizní reportáže. 
Odstup novináře, který své myšlenky formuluje slovy a v jistém časovém 
komfortu, se nekoná. My čtenáři jsme společně s pisatelkou tak blízko, že 
myšlení není možné.
Text nechtěně klade otázku: Proč sepisovat portréty výtvarných uměl-
ců? V textech, které jsou podobné portrétu Jiřího Černického, se čte-
náři dostává do ruky článek, který vychází spíše z voyeuristického psa-
ní o celebritách, návodných textů o životním stylu a příběhů, které se 
kdysi v televizi označovaly jako HLP (hluboce lidský příběh). Cílem 
je útočit na zvědavost, jitřit city, provokovat čtenářův konzumerismus, 
přibližovat místa, kde se utváří prestiž, chuť zabývat se bizarnostmi, 
podivíny, prostě psát atraktivně a zřejmě s vyloučením rozumu. To, že 
kvalita v umění je dána především kontextuálně, že Jiří Černický má 
nějakou uměleckou minulost, že se vztahuje k nějakým estetickým tra-
dicím, myšlenkovým rodokmenům, se stává nepodstatným. Pak se není 
co divit, že autorka může bez uzardění vypustit či nechat bez komen-
táře zaznít podobný typ citátu-perly, například: „Jsem tolerantní ke všem 
náboženstvím, ale nejraději bych je všechny předělal.“
Chtělo by se dodat, Klevisový, tý to peče!











165

Médium: Hospodářské noviny, Ego 7, 2016
Název textu: Jak to dělá pakobylka
Autor hodnoceného textu: Naďa Klevisová
Autor hodnocení: Pavel Šmíd

První tři odstavce jsou vcelku věcné, ale protože recenzentka neví, 
o čem by dál psala, jde na to fundamentálně, úvaha nad pakobylkou 
převažuje a zastírá úvahu nad tvorbou Gajarského. Jeho chovatelská 
záliba se stává středobodem textu natolik, že se čtenář vlastně ani nedo-
ví, co vlastně umělec v rámci projektu Start Up konkrétně vystavuje. 
Jsou tam fotky nebo terária? Text sice doprovází ilustrační fotografie, 
ale z těch se všechno přečíst nedá.
Naďa Klevisová patří k  těm šťastným povahám, které by ani ve snu 
nenapadlo jakkoliv zpochybňovat cokoliv, co visí v  galerii. Víc úsilí 
bude vždycky věnovat hledání pseudosouvislostí a sympatií k těm roz-
tomilým blouznivcům. Neumím si představit, co by ji dokázalo přimět 
k tomu, aby napsala o něčem, co by jí bylo proti srsti. Kritiku má za 
něco nevhodného, negativního, prostě za něco, co se nesluší.
Naštěstí je text krátký. Co se týče hodnocení výstavy (o kritice psát nel-
ze), tak recenzentka konstatuje, že Gajarského instalace jsou minima-
listické a vytříbené, protože má skvělé vzory, tedy Mana Raye, Františ-
ka Drtikola a mnohé další. Když má někdo takové vzory, tak to prostě 
nemůže dopadnout špatně. 
Nakonec s pochopením konstatuje, že Gajarský na to malovaní a sochá-
ní moc není. Potřebuje něco rychlejšího a je skromný, stačí mu jen tužka, 
papír a počítač. Má ale hudbu, tak si to spojil dohromady, jde si po své 
originální cestě a je spokojený. A já taky, zejména když čtu, jak snadné 
mohou být cesty umění a kritického psaní.
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Médium: Hospodářské noviny, Ego 10, 2016
Název textu: Čas tváře
Autor hodnoceného textu: Naďa Klevisová
Autor hodnocení: Milan Salák

 
Připusťme, že „recenzí“ můžeme nazvat i článek věnovaný výstavě vizu-
álního umění, kde obrazová část dominuje nad textovou. Připusťme, 
že otištění reprodukcí obrazů umělce v médiu, včetně jejich rozměrů, 
nemusí nutně souviset s komerční snahou galeristy. 
Čtenář by se měl primárně dozvědět informace, které z obrázků nelze 
vyčíst. Snaha o verbální popis reprodukovaného obrazu buď poukazuje 
k recenzentově nevědomosti, nebo hrozí obnažením neschopnosti vidět, 
neschopnosti psát nebo jejich kombinací.
Bohužel. Naďa Klevisová se v pár větách, které věnovala výstavě, pusti-
la právě do tohoto druhu nebezpečného komentování. Místo toho, aby se 
pokusila o náznak polemiky s několikrát citovanými tvůrčími stanovisky 
umělce, vyzývá Klevisová k údivu nad obrazy, které považuje za „oprav-
du zvláštní“. Recenzentka nám, kromě citací nepříliš objevných komen-
tářů vystavujícího umělce, nabízí sled údajů, kterými Mirku Kaufmanovi, 
který patří do generace uznávaných malířů, který je poučen současnými 
trendy, který je vybaven potřebným nadhledem, který měl velkou výsta-
vu v Kostelci nad Orlicí a který dodal fotoreprodukce vystavených pra-
cí z vlastního archivu, opravdu příliš nepomohla.
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Médium: Hospodářské noviny, Ego 12, 2016
Název textu: Země se chvěje
Autor hodnoceného textu: Naďa Klevisová
Autor hodnocení: Marek Meduna

Naďa Klevisová čtenářům nabízí text, který reflektuje výstavu Apocalyp-
se me kurátora Jana Zálešáka, jež proběhla v Galerii Emila Filly v ústecké 
Armaturce. Jedná se o text poměrně kusý. Proto se pojďme podívat, jak si 
autorka poradila s omezeným prostorem. Text má celkem 2804 znaků (včet-
ně mezer). Odbočka, ve které zmiňuje polohu, tradici Galerie Emila Filly 
a jiné souběžně probíhající výstavy v Ústí nad Labem, má 907 znaků. 
Přímé citace zabírají 250 znaků. Ve zbývajících 1647 znacích pisatelka 
popisuje především jednotlivá díla a až na výjimky je kupodivu popi-
suje ve stejném pořadí tak, jak to činí úvodní text kurátora výstavy. 
Chvílemi dokonce používá i shodné formulace. Zásadním rozdílem je, 
že se kurátorův přesně formulovaný text snaží zkrátit a dát mu jakousi 
expresivní inscenaci. Výsledkem je v naprosté většině nejapné či zmate-
né vyznění a zásadní nepřesnosti. 

Například Zálešák: „Země se chvěje Aleše Čermáka a Michala Cába reflek-
tuje tragédii v působivé kombinaci existenciálně vypjatého textu a autonomní 
struktury počítačově generovaného obrazu.“

Klevisová: „V absolutní tmě výstavní kóje se přelévají body a struktury v počí-
tačově generovaném obraze a mužský hlas odříkává existenciálně vypjatý text.“

Zálešák: „V projektu pro GEF Martin Kohout reinterpretuje fotografie vznik-
lé jako součást projektu DEEPSK.IN iniciovaného dvojicí Grégoire Blunt 
a Emmy Skensved.“

Klevisová: „Martin Kohout je přítomen objekty ze své série Skinsmooth ve 
tvaru lidské dlaně.“
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Zbytek tvoří zkrácené uvedení tématu výstavy, opět zcela poplatné kurá-
torskému textu, a výplně a předěly. Když nebudu počítat hodnotící sta-
novisko, které lze vystopovat u popisů některých děl, například když 
umělé nehty jsou označeny jako „ohavně kýčovité“, tak hodnocením výsta-
vy je jediná věta, která je ještě podivně přilepená k odstavci popisující-
mu instalaci Patricie Dominguez a Irvina Morazána. „Je to hodně zajíma-
vá výstava.“
Nechci šahat autorce do svědomí, ale takto pojatou recenzi by mohl na-
psat i slepý člověk. Jak je výstava instalována, jaký typ adjustace zvolili 
umělci, jsou jejich estetická řešení funkční? To všechno je jedno. Skoro se 
zdá, že Naďa Klevisová výstavu i Ústí nad Labem navštívila jen virtuál-
ně, prostřednictvím internetu. Žurnalista pak funguje nikoliv jako soudný 
člověk, který informuje, reflektuje, hodnotí, analyzuje, ale jako přežvý-
kavec, který vše spase a výsledkem je pokaždé podobně řídká hmota. 
Je to hodně špatný článek. 







Reakce na Meta 1

Glosa k prvnímu číslu Sborníku metakritických textů 1
Michala Frank Barnová, historička umění a umělecká kritička
http://mfb.re
Na podzim loňského roku členové Spolku Skutek v týmu: Alžběta Bačí-
ková, Radim Langer, Marek Meduna, Martin Prudil, Lucie Rosenfeldová 
a Milan Salák iniciovali elektronické pdf. vydání prvního čísla Sborníku 
metakritických textů. Ze své pozice umělkyň a umělců podrobili detail-
nímu rozboru texty o výtvarném umění, jež na přelomu roku 2014 a 2015 
publikovala tuzemská periodika – jmenovitě A2, Ateliér, Flash Art, Nový 
Prostor, Respekt a Lidové noviny. Tímto počinem reagují na stav nedo-
statku či nedostatečnosti kritické reflexe vlastní práce.
Ve své glose se v několika bodech věnuji kontextu vzniku recenzí, při-
čemž vycházím z vlastní zkušenosti z pozice externí umělecké kritičky. 
Mým zájmem není další kritika kritiky, ale reflexe několika témat, které 
ve sborníku metakritických textů nezazněly, ale které by dle mého sou-
du mohly napomoci k ještě širší diskuzi.
Autoři sborníku svým počinem upozorňují kupříkladu na rozpor v zamě-
ření periodika ve vztahu k finální podobě publikovaných recenzí, v nichž 
mnohdy didaktičnost pohlcuje kritičnost a vlastní názor recenzujících. 
Všímají si absence politických názorů ve výtvarných rubrikách, které jsou 
přitom součástí politicky jasně orientovaných periodik. Ptají se, proč jsou 
rozebírány výstavy renomovaných institucí či umělkyň a umělců, namísto 
výstavních počinů menších galerií či začínajících umělců a umělkyň.1

1 Více též rozhovor s autory sborníku: Klára Peloušková, Nebýt finální stoka: O Sborníku metakritických textů 
s jeho autory, in: artalk.cz, aktuálně o výtvarném umění, 15. 9. 2015.
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Je zřetelné, že autoři ke svému počinu přistoupili s respektem, aniž by uvíz-
li v káravé, nekonstruktivní kritice. Nicméně přestože se samotným recen-
zím dostalo víceméně detailního rozboru, sborník metakritických textů 
postrádá hlubší popis kontextu současného stavu tuzemských periodik 
a též aktuálních pozic tuzemských kritiků a kritiček. Ku prospěchu věci 
by také sloužil prostor pro samotné redaktory a redaktorky, aby se k téma-
tu tuzemské kritiky vyjádřili. Domnívám se, že širší kontext je pro debatu 
nad podobou tuzemských recenzí naprosto klíčový, neboť jasněji vysvět-
luje problematické prvky objevující se v individuálních recenzích. V ide-
álním případě by Spolek Skutek neměl setrvat pouze u metakritického 
sborníku, ale napomoci k šířeji orientované diskuzi nad příčinami popiso-
vaných negativních jevů recenzi, která by ve svém výsledku mohla přinést 
strukturální změnu v podobě vhodnějších formátů individuálních recenzí 
vznikajících za stabilnějších a efektivnějších podmínek.

Příliš konzervativní recenze
Periodikum A2 bylo kritizováno za konzervativní, nevyhraněné recenze, 
které nebourají pevné břehy hlavního proudu, neboť se vyhýbají jakéko-
liv politizaci a programově „dráždivějšímu“ stanovisku.
Řekla bych, že toto úskalí symptomaticky odráží fakt, že zpětná vazba 
k recenzím přichází zvenku, nikoliv zevnitř redakce. Je na škodu, že tato 
revize nepřichází od samotných redaktorů a redaktorek, kteří formují 
konkrétní vydání.
Osobně recenzi vnímám i jako „týmový produkt“ redaktora a recenzen-
ta, zejména je-li recenzent externím přispěvovatelem. Vyváženost mezi 
programovou orientací periodika a konkrétním formátem recenze by měl 
dozorovat především redaktor, který na rozdíl od externího recenzenta 
utváří i podobu následujících čísel. Tato týmová komunikace redakto-
ra a recenzenta je bohužel z mého pohledu nedostatečná. A i když jde 
o dobrou spolupráci, dochází k situacím, že před samotným tiskem je 
do recenze zasaženo dalšími pracovníky – kupříkladu je vyjmuta část 
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názoru kritika a to i přesto, že redaktor výtvarné rubriky byl s recenzen-
tem ve shodě. Netřeba podrobněji popisovat, že takto upravený text 
může zásadně ovlivnit vyznění celé recenze a že by bylo namístě doda-
tečné schválení změn autorem recenze nebo redaktorem.
Ze zkušenosti vím, že recenzenti se nevyhýbají zaměření jen na urči-
té části z výstavy a jistě nemají problém být více kritickými, ale pokud 
redaktor či redaktorka preferují přehledové recenze přístupné i nepravi-
delným čtenářům výtvarného umění, pak jsou to právě detaily a kontex-
ty, které při korekturách zmizí jako první. Do 6 500 znaků lze jen stěží 
vtěsnat nezbytný perex, patičku, přehled výstavy, kontext výstavy nebo 
vystavujících s více než jedním vlastním názorem. A to ještě jmenuji 
nejvyšší textový rozsah, který je ve většině případů poskytnut velkým 
výstavám a etablovaným umělcům a umělkyním.
Redaktoři a redaktorky výtvarných rubrik jsou v pasti celého stavu tuzem-
ských tištěných periodik, které spolu s proměňující se čtenářskou základ-
nou bojují o přežití. Prostor výtvarných rubrik a počet recenzí se kolikrát 
redukuje ještě více než ostatní rubriky. Jistě by recenze výstav přinášely 
větší názorovou rozmanitost, kdyby vycházely v náležitém počtu a roz-
sahu v týdenních vydáních namísto čtrnáctidenních či měsíčních vydání.
Myslím si, že východiskem by mohl být webový prostor jednotlivých perio-
dik, který by recenzentům nabízel komfortnější prostor. Bohužel toto řešení 
znemožňují finance. Hned několik redaktorů mi sdělilo, že recenze výstav 
na svých webech zveřejňují pouze jako nehonorované.
Webový a2larm.cz recenze výstav nezveřejňuje, prostředky artalku.cz na 
„seriály“ jednoho autora taktéž nejsou neomezené a časopis Ateliér po téměř 
třech dekádách svého působení na konci roku 2015 svou činnost ukončil.

Jak má vypadat ideální recenzent či recenzentka?
Není od věci, že pokud se kritické sondy sborníku dostaly k tématu ideál-
ního recenzenta či recenzentky, pak byl jako vzor zmíněn Tomáš Pospiszyl 
nebo Josef Chuchma. Oba však v několika časopiseckých a novinových 
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periodikách působí nebo působili řadu let jako kmenoví zaměstnanci. 
Recenzent či recenzentka výstav se těžko vypíše a vyprofiluje přes noc 
a tento proces rozhodně neulehčuje preferovaná externí spolupráce, 
oklešťovaný rozsah kritik a velmi podhodnocené honoráře.
V nejrůznějších diskuzích je voláno po kvalitních recenzentkách a recen-
zentech, ale jak kvalitní zázemí jim nabízejí samotné redakce? Kolik dob-
rých recenzentů vyroste z nárazové, externí spolupráce? Kolika externis-
tům poskytnou prostor noviny, které mají vlastní kmenové zaměstnance 
a zaměstnankyně? A naopak mají kmenoví zaměstnanci vůbec prostor 
k profilaci v oblasti výtvarného umění?
Proč externí recenzent kolikrát nemá nárok na novinářský průkaz zajišťu-
jící volný vstup, výstavní katalog a důstojný honorář, když i jeho text 
periodikum prodává? Měl by autor svou recenzi psát zcela bez ohledu 
na podobu výstavního katalogu nebo si jej má ke své práci hradit z vlast-
ních prostředků? Myslím si, že i tyto standardy by měly být šířeji disku-
továny a zlepšeny.
Recenzent si obvykle vybere výstavu a nastává jeho boj s časem... Jít na 
výstavu, zajistit si materiály, fotografie a modlit se, aby vše stihl v dostateč-
ném limitu. Problém, kdy v tištěných periodikách dostávají prostor ověře-
né výstavní počiny státních galeriích na úkor menších výstav malých gale-
rií, opravdu nespočívá v nechuti recenzenta. Vychází-li tištěné periodikum 
měsíčně, pak tato skutečnost rázem vylučuje menší výstavy, které trvají 
čtyři až šest týdnů. Obdobný scénář nastává i při dvouměsíční periodicitě, 
neboť vernisáže neprobíhají podle redaktorských kalendářů. A proto na 
řadu přicházejí recenze větších výstav, které se hodí redaktorům výtvar-
ných rubrik do konkrétního čísla a které po svém otištění trvají dostatečně 
dlouhou dobu. A často jsou to výstavy dlouho očekávaných témat, pro-
jektů kamenných, státních galerií, jejichž recenzi chce konkrétní periodi-
kum prodat jako první. Někdy bohužel dochází i k tomu, že některé gale-
rie se z prostoru výtvarných rubrik samy diskvalifikují, pakliže nereagují 
na dotazy recenzenta, nebo nedodají požadované materiály včas.
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Úskalí recenzentů a zároveň budoucích autorů výstav 
Sborník metakritických textů rovněž tematizuje míru kritičnosti autora ve 
vztahu k jeho dalším profesním rolím. Je zcela na místě artikulovat úskalí 
recenzentů, kteří přispívají externě a vedle recenzí se přirozeně věnují dal-
ším uměleckým činnostem. Nicméně bych neřekla, že se externí pisatelé 
drží při zemi, aby si nerozhněvali další zaměstnavatelé a potencionální 
kolegy a kolegyně. Naopak na sebe berou nemalé riziko, že za jednu, dvě 
recenze jim příští „chlebodárce“ ješitně přivře dveře. (Situaci, kdy jsem se 
za kritickou recenzi ne příliš zdařilé výstavy musela zodpovídat a doklá-
dat vzdělání, abych obhájila, že mám na takto kritický názor právo, dnes 
pokládám spíše za anekdotickou.)
Pravděpodobně je nakonec celá diskuze o ideálním kritikovi a kritičce – 
o „kritikovi z profese“, osobnosti, která není kurátorem či příliš speciali-
zovaným historikem umění, reliktem předchozího století. Řekla bych, že 
role nezávislého, soustředěného kritika je téměř neudržitelná. Obzvlášť 
v podmínkách, ve kterých dnešní redakce časopisů a novin nejsou schop-
ny produkovat dostatek adekvátních úvazkových pozic a při vší snaze 
v rámci externí spolupráce nabízejí takřka nedůstojné podmínky, kte-
ré externího recenzenta dříve či později spolehlivě odradí.
K pozitivní změně komplikované finanční situace externích recenzen-
tů nepřispívá ani fakt, že od roku 2015 v daňovém přiznání není možné 
vyúčtovat 15% srážkovou daň z příspěvků do médií, pokud jejich výše 
u jednoho zaměstnavatele nepřekročí 10 000 Kč měsíčně.

Vyhrává nejkritičtější?
„Skutkový“ sborník se mnohými texty dotýká i míry kritičnosti samotných 
recenzí, jež jsou z pohledu autorů metatextů spíše nerozporuplné. Nepo-
chybně lze souhlasit s názorem Milana Saláka, že „i v případě těch výjimečně 
kvalitních výstav a umělců se vždycky dá najít něco problematického“2, 

2 Tamtéž.
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a tak by některé texty měly jít ještě více do hloubky a být ve svém jádru 
více polemickými. Jenže je vlastně fér, aby recenzent v mnoha ohledech 
kvalitní výstavu a úsilí řady zainteresovaných lidí zkritizoval na zákla-
dě některých klopýtnutí? Přičemž již bylo zmíněno, že ne vždy je vůbec 
na vícevrstevnatou recenzi poskytnut adekvátní prostor, a pak i kritika 
dílčích aspektů v minimálním rozsahu recenze popisovaný výstavní pro-
jekt spíše neprávem poškozuje.
Můj pocit z tuzemských recenzí je navíc zcela opačný; nemyslím si, že 
publikované recenze jsou málo kritické. Naopak jsem názoru, že v posled-
ních letech jsou spíše nesmyslně vyzdvihovány kritické, šťavnaté recenze. 
Jakoby některé recenze pro svou kritičnost automaticky získávaly na kva-
litě a objektivitě, zvláště pochází-li vyostřená kritika od pisatelů, kteří na 
poli recenzní kritiky zastávají poměrně stabilní pozici. Tyto dobře vyba-
vitelné texty však vedle kritiky místy přinášejí též efektní mocenské, auto-
ritativní souboje, čímž se odchylují od vyvážené objektivní sondy ke kon-
krétní výstavě.

***

Od prvního čísla, původně zamýšleného čtvrtletníku, Sborníku metakri-
tických textů uplynul zhruba rok a uvidíme, co přinese další číslo sborní-
ku. Jsem zvědavá, zda jeho autoři a autorky rozšíří formát linie „kritiky 
kritik“ o další pohledy – diskuze redakcí výtvarných rubrik, samotných 
redakcí periodik či texty dalších kritiků a kritiček z praxe. Věřím, že z této 
perspektivy vedená diskuze na poměrně pevné platformě Spolku Skutek 
může reálně napomoci k určitým změnám, po nichž v tématu kvalitního 
zhodnocení uměleckých počinů nevolají pouze autoři – umělci a umělky-
ně. Poté bude četba „kritiky kritik“ ještě o něco podnětnější, neboť napo-
ví, zda skutečně dochází k posunu výtvarných recenzí.




