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Obecenstvo zbožňuje kontroverze. Do-
konce i ve Velké Británii, která viděla již
mnohé, se skandálem může stát třeba
vystavení prázdné místnosti, kde se stří-
davě rozsvěcí a zhasíná světlo (viz At.
č. 2/02). To popudilo diváky i kritiku
a 35letému Martinu Creedovi přineslo
v roce 2001 nejvýznamnější každoroční
britské vyznamenání v oblasti umění –
Turner Prize, obnášející 20 000 liber a ti-
tul „sporného“ umělce.

„Má práce se z 50 % skládá z toho,
co dělám, a z 50 % z toho, co s ní udě-
lají jiní,“ říká Creed. To, co vytváří, je ty-
pická konceptuální tvorba, nemožná bez
existence celého systému spojitých ná-
dob: velkých národních galerií, soukro-
mých výstavních síní, vyznamenání, cen

a mediálního šumu. Vnucuje se souvis-
lost s „Fontánou“ Marcela Duchampa,
čili vystaveným pisoárem, a dalšími da-
daistickými objekty, leč nutno pamato-
vat, že schopnost číst kódy antiumění za
posledních 100 let značně vzrostla. Ce-
lá skupina odborníků, kritiků a muzejní-
ků přesně ví, oč kráčí, když Creed nej-
prve zmačká kus papíru do kuličky
a vystaví ji jako práci č. 88 – umělec to-
tiž vedle názvů svá díla svědomitě číslu-
je –, načež papír rozbalí a vystaví jako
práci č. 327. Je to patrně zamotaná na-
rážka na již mnohokráte rozvíjený, a tu-
díž notně pomuchlaný problém, co umě-
ní ve skutečnosti je a proč.

Varšavská výstava The whole world
+ the work = the whole world nabídla

kromě logiky a scholastiky rovněž tro-
chu zábavy. Zela skoro prázdnotou. Tu
a tam Martin Creed umístil své práce na
zdi: diskrétní komentáře k situaci, v níž
se nacházejí. Například na stěnu pověsí
žlutý neonový nápis Things, jenž se roz-
svěcuje a opět hasne. Sestrojí mecha-
nismus, který do úhlu 45° rytmicky otví-
rá a zavírá dřevěné dveře vedoucí ze
sálu do skladiště. Umístí na stěnu bílý
list papíru v rámečku a napíše na něj
Něco uprostřed zdi nebo Oh, no. Ráme-
ček a rám je ostatně důležité téma jeho
tvorby. Přehled představil jeho rané 
4 obrázky z konce 80. let. Jde o malá
plátna zasazená do velkých, velmi agre-
sivních a expanzivních kovových rámů,
širokých a vlnitě zprohýbaných, které

zpola zakrývají plochu obrázků. A znovu
jde o kontext, o otázku, co je co vzhle-
dem k čemu. Bez rámu by nebylo obra-
zu, ale bez obrazu by nebylo rámu.

Naštěstí v poslední místnosti bylo to-
lik růžových balónků, že je již opravdu
úplně fuk, co je umění: zda ty balónky,
nebo vzduch, v němž poletují. Název in-
stalace zní Polovina objemu vzduchu
v daném prostoru a připomíná, že

C E L Ý S V Ě T +  P R Á C E =  C E L Ý S V Ě T
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Vývoj reprodukčních technologií začal
oplodněním vajíčka ve zkumavce, po-
kračoval přenosem jádra v Petriho mis-
ce, až po embryo, které, hluboko zmra-
zené v tekutém dusíku, je uchováváno
jako zmražené potraviny. Moderní tech-
nologické přístupy aplikované při zrodu
života se zdokonalují a posouvají početí
dalece za staré pohlavní praktiky. V do-
bě, kdy se zmítáme v pochybnostech,
jak přicházejí děti na svět, musíme do
mytologie o vzniku života zahrnout i la-
boratorní zkumavky a biologické labora-
toře? A co čáp nesoucí plačící batůžek
ve svém zobáku, vytratí se z našich po-
hádek? Jakou cenu zaplatíme za nahra-
zování tkání a orgánů jejich biologickými
kopiemi narostlými v laboratořích? Jaké
sociální otázky vyvstanou pro společ-
nost v době, kdy je možné pronajmout
ženino lůno k zrození dítěte od tří rodi-
čů? Kdy panna může porodit a mrtvola
může být otcem? Co bude příště? 

Ve věku digitálního darwinismu jsou
reprodukční technologie přinejmenším
kontroverzní. Vědátoři a manipulátoři
různého ražení ohnivě diskutují nasto-
lené otázky z různých pozic, často roz-

dělených hranicí vědy a náboženství.
V této souvislosti stojí za zaznamenání
2 soudobé události: Jihokorejští vědci
oznámili, že naklonovali 30 lidských
embryí a získali z nich zárodečné buň-
ky (Nature 12. 2. 2004). Zárodečné
buňky jsou nediferencované stadium
ve vývoji zárodku, jejž nazýváme blas-
tocyt. Zárodečné bunky vnímají vědci
jenom jako shluk buněk, jimž označení
ŽIVOT ještě nepřináleží. Jsou výcho-
zím materiálem k následné transforma-
ci na jakýkoliv typ buněk lidského těla,
jsou zárodečným biologickým materiá-
lem k produkci náhradních tkání a or-
gánů pro nás živé. Druhou událostí by-
lo v Itálii schválení zákona, jímž se
zakazuje jakákoliv forma asistované re-
produkce, včetně darování vajíček ne-
bo spermií (New York Times, 2. 3.
2004). I když klonování pro léčebné
a reprodukční účely podléhá jiným pra-
vidlům, skutečnost, že v obou přípa-
dech se nejdříve musí vykultivovat zá-
rodek, nastoluje znepokojující sociální
problémy. Je blastocyt posvátná, du-
chovní bytost, nebo jen bezduchá
masa buněk? 

Plod, zejména ten lidský, je častým
tématem v umění a v lékařské literatu-
ře, počínaje Leonardovými kresbami
přes voskové figuríny ve vitrínách 
18. století až po „děti ve zkumavce“
v lékařských muzeích. Plod je vysoko
ceněnou ikonou, nesoucí tajemné po-
selství „zázraku života“. I když DNA,
molekulární stavební jednotka mnoha
druhů (včetně člověka), byla rozluštěna
a její data jsou archivovaná, vědci ne-
jsou nadále schopní vlít nový život do
shluku buněk ve zkumavce.

Výstava amerických umělců
v New York Academy of Sciences
(http://www.nyas.org/) předkládá ve-
řejnosti vizualizaci problémů spojených
s tématem nenarozeného života, zvidi-
telněním pohlaví budoucího potomka,
manipulačních technik, jež vedou k na-
rození praporečníka rodu, a dalších
scénářů budoucího života, umělého či
odlišného. K vidění jsou fosilie embrya,
růžová a modrá tělíčka jako ikony po-
hlaví, metody selekce spermií, jež zajis-
tí zrození zvoleného pohlaví. Výběr po-
hlaví, jenž je praktikován v Indii
a v Číně, s sebou nese vážné sociální

problémy v důsledku nepoměru děvčat
a chlapců. Na obrazovce je k vidění ul-
trazvukový snímek plodu v matčině těle
v reálném čase. Umění zde nepoučuje,
neprovokuje, ale předkládá vizualizova-
né otázky. Hledání odpovědí je domácí
úkol pro návštěvníka. Osobní hodnoto-
vá orientace, etický kodex, religiozita či
poučenost se promítnou v odpovědích
každého jednotlivce. Umění přinutilo
k zamyšlení, k aktivaci vnitřní kapacity,
k zodpovězení nastolených problémů.
Co víc si umění a umělec mohou přát!
Dosáhli svého, protože umění opět rea-
guje na výzvu, již nastolila věda. Zrodil

U D Ě L Á M E D O K O N A L E J Š Í D Í T Ě

Téměř vše

Od 6. 4. do 18. 7. probíhá v Galleria
d’Arte Moderna e Contemporanea
v italském Bergamu retrospektivní vý-
stava jednoho z nejvlivnějších umělců
poválečné éry – Alighiera Boettiho
(1940 – 1994). Zahrnuje přes 100 děl
z let 1962-94, tedy až do roku umělco-
va úmrtí, a zastoupeny jsou i dosud
nezveřejněné práce z roku 1962. Ná-
zev výstavy zní Almost Everything –
Téměř vše. Lze ho interpretovat dvěma
způsoby: na jedné straně se může
vztahovat k charakteru výstav a na
druhé snad vyjadřuje obsah Boettiho
tvorby. K jejím tématům patřila složitost
dnešního světa, kterou se mu podařilo
podchytit dokonale. Výstava je proto
koncipována tak, aby vyjádřila jak bo-
hatost umělcovy tvorby, tak šíři myšle-
nek a témat, jimž se věnoval. Jejím cí-
lem je ukázat návštěvníkovi, že Boetti
se v průběhu svého života nezabýval
představou složitosti pouze spekulativ-
ně, ale převáděl ji i do vnější skuteč-
nosti. Výstava, jejímiž kurátory jsou ře-
ditel galerie Giacinto Di Pietrantonio
a Corrado Levi, se na první pohled je-
ví být strukturována podle technik
a materiálů, které umělec využíval,
současně je však opravdu jakousi re-
trospektivou – cestou zpět fázemi Boe-
ttiho tvůrčí činnosti ve světle témat,
mezi něž patří například chápání světa
a jeho podoba, chaos a řád, fragment
a celek, postup času, rozpínání prosto-
ru aj. Katalog výstavy je řešen jako
slovník, v němž každé písmeno obsa-
huje dvě hesla. První se vztahuje
k uměleckému dílu – technice (napří-
klad ornament), druhé poukazuje
k představám, jež blízce souvisely
s Boettiho myšlením (například řád).
Zahrnuje také rozhovor mezi oběma
kurátory, příspěvek Laury Cherubini
a vlastní texty Alighiera Boettiho.

Peter  Doig – Metropol i ta

Mnichovská Pinakothek der Moderne
představuje od 8. 5. do 4. 7. nejnovější
malby skotského umělce Petera Doiga
(1959, Edinburgh), jenž patří mezi nej-
významnější současné britské výtvar-
níky. Vystavená díla vznikla v Doigově
novém působišti na karibském Trinida-
du, kde strávil dětství a kam se v létě
2002 vrátil. V této souvislosti přichází

na mysl srovnání s Paulem Gaugui-
nem. Nejnovější práce Doig dokončil
letos v dubnu na místě, jež je v před-
stavách spojováno s rajskou odlehlostí
a neporušeností. Název výstavy Metro-
polita, který Doig vybral, však nicméně
odkazuje k prostředí kosmopolitní civi-
lizace, nikoliv k útěku do ústraní tropic-
kého ráje. Právě tento rozpor patří ke
klíčovým atributům Doigových maleb.
Kombinace nalézaných detailů a vzpo-
mínek ho přivádí k neočekávaným zá-
věrům. Stejně jako surrealisté i on spo-
léhá na vrtkavost vědomí, zamlženost
vzpomínek a živou povahu fantazie –
navzdory všem představám a očeká-
váním. Východiska jeho maleb, jež

charakterizuje neurčitost atmosféry
a opuštěnost, můžeme hledat v Mane-
tovi, Matissovi, Munchovi a Hopperovi.
Peter Doig jako jeden z významných
malířů své generace byl v roce 1994
nominován na Turner Prize. Výstava se
uskutečňuje ve spolupráci s Kestner
Gesellschaft v Hannoveru, kde budou
Doigovy malby představeny od 9. 7.
Katalog zahrnuje pojednání kurátorů
výstavy Bernharta Schwenka a Hilke
Wagner.

Giorgione

Giorgone, vlastním jménem Giorgio da
Castelfranco (1477/1478 – před 25. 10.
1510), je považován za zakladatele mo-
derního benátského malířství. Informace
o jeho životě jsou skromné.Vasari o něm

napsal, že velmi dobře hrál na flétnu
a zpíval, proto byl často zván ke spole-
čenským zábavám. Ve 32 letech zemřel
na mor, přesto však stihl již za svého ži-
vota dosáhnout proslulosti, jež se po je-
ho smrti ještě znásobila. Problematické
je určení jeho děl. Podíl na tom má exi-
stence mnoha kopií i skutečnost, že
mnohé jeho nedokončené obrazy doma-
lovávali jeho žáci. Na základě dobových
pramenů a nápisů na zadní straně obra-
zů jich bylo možné identifikovat jen ně-
kolik. Mezi ně patří i jeho nejslavnější ob-
razy Tři filozofové, Odpočívající Venuše
a Bouře. Výstava Giorgione – Mýtus
a enigma ve vídeňském Kunsthistori-
sches Museum, jež trvá od 23. 3. do 
11. 7., by měla objasnit mnohé z proble-
matických skutečností, jež se vytvořily
kolem tohoto mýty opředeného italského
malíře. Na jeho pojetí malby navázali
mnozí velcí benátští mistři 16. století,
mezi něž patřil například Tizian, Sebas-
tiano del Piombo a Palma Vecchio. Jeho
vliv však nekončil jen u bezprostředních
žáků. Z uměleckohistorického hlediska
byl jeho význam daleko širší. Díky dia-
gonální kompozici a často asymetrické
výstavbě obrazu předjímal možnosti ba-
roka. Zrušil vázanost barvy na předmět,
jež působila až do moderny. A nelze ne-
zmínit zniternění výrazu pro jeho malby
typické. Svými obrazy zachytil renesan-
ční ideál jednoty člověka a přírody.

Ernst  Wilhelm Nay

V mnichovské Pinakothek der Moder-
ne jsou od 6. 5. do 27. 6. k vidění akva-
rely a kvaše Ernsta Wilhelma Naye
(1902 – 1968, viz At. č. 15-16/96). Aka-
demii začal studovat až ve 23 letech,
ale nebýt silného – osudného – zájmu
o výtvarné umění, zřejmě by původní
povolání knihkupce neopustil nikdy.
Výstava si klade za cíl představit 3 fá-

ze Nayovy tvorby na papíře: pozdní 
30. léta (v roce 1936 byl ve své vlasti
označen za „zvrhlého umělce“, pobý-
val tedy načas u E. Muncha v Norsku),
dále období ohraničené léty 1942-45,
které strávil převážně ve Francii
a v němž objevil autonomii barvy, a po-
zdní obrazy datované rokem 1965, kdy
již téměř 20 let žil opět v Německu
a svůj projev vyhrotil k čisté abstrakci.
Zároveň s pracemi na papíře jsou
v horních patrech Pinakothek der Mo-
derne přístupné i malířovy slavnější
oleje – obojí pak představuje výsledky
nezaměnitelného propojení vlivů pozd-
ního expresionismu a abstrakce, syn-
tézu intuice a rozvažování.

25 let  New Glass Review 

V červenci vyjde péčí The Corning
Museum of Glass jubilejní 25. číslo
New Glass Review, mezinárodního ča-
sopisu věnovaného umění, řemeslu
a designu v oblasti skla. Představuje
výběr skleněných váz, objektů, soch,
architektonického skla a instalací, jež
v uplynulém roce vytvořili začínající
i zkušení umělci z celého světa. „Cí-
lem New Glass Review je podat výroč-
ní zprávu o tom, co se děje ve světě
skla,“ charakterizuje vydání Tina Old-
know, kurátorka moderního skla
v Corning Museum a spolueditorka
časopisu. Díla jsou vybírána porotou
složenou z kurátorů, umělců, designé-
rů, obchodníků s uměním a kritiků.
Každý porotce smí vybrat až 10 uká-
zek skleněných výtvorů, jež na něj uči-
nily dojem. „To zvyšuje rozmanitost
uměleckého skla, již můžeme před-
vést našim čtenářům,“ dodává Tina
Oldknow. Každoročně přitáhne časo-
pis pozornost zhruba 950 umělců z ví-
ce než 40 zemí. Z jejich nabídky musí
porotci vybrat 100 prací určených
k publikování. Nedílnou součást časo-
pisu tvoří eseje porotců, ve kterých
hodnotí dané práce.

Sandy Skoglund, Je l ibo děťátko?, 1983,
barevná fotografie. Foto archiv autorky

E r n s t  W i l h e l m  N a y, To n o u c í  ž e n a ,
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Mart in  Creed, Dí lo  č . 88 , 1995, l i s t  papí -
ru  A4 zmuchlaný do kul ičky. Foto Cen-
trum současného umění , Varšava (2x)

E rns t  Wi lhe lm Nay, Bez  názvu , 1962 ,
akvare l , pap í r

G iorg ione  ( ? ) , Uc t íván í  pas tý řů . Ma je -
tek  a  fo to  Kunsth i s tor i s ches  Museum,
Vídeň

Giorg ione, Podob i zna  mladého  muže
(Anton io  B roccardo ) , ko lem 1510 -12 ,
o le j , p lá tno, 72  x  54  cm. Majetek  a  fo -
to  Szépmüvészet i  Múzeum, Budapešť

Peter  Doig , Deštník  Lapeyrouse, 2004,
o le j , p látno, 31 ,3  x  41  cm. Courtesy
Contemporary  F ine  Arts , Ber l ín  a  Gale -
r ie  Michel  Werner, Kol ín  /  New York (2x)

Peter  Do ig , Metropo l i ta  (Obrazárna ) ,
2004 , o le j , p lá tno, 275 ,3  x  200  x  4  cm.
Foto  Jochen  L i t tkemann  (2x )

L E T E M  S V Ě T E M

se dialog vědy s uměním, nejdříve v ga-
lerii a posléze v návštěvníkově hlavě.

Je potěšující, že 3 z vystavujících
umělců: Suzanne Anker (současně i ku-
rátorka výstavy), Steve Miller a Joseph
Nechvatal vystavovali v roce 2002
v Českých Budějovicích u příležitosti
mezinárodního semináře Dialog vědy
s uměním (viz At. č. 1/04).

Michal  Giboda 

A d a m  F u s s , V z ý v á n í , b a re v n ý  f o t o -
gram. Foto Cheim & Read

zvláštním posláním Martina Creeda je
nalézt co nejpřesnější míru na odměření
ničeho.

Miro Procházka 

Mart in  C reed , D í lo  č . 285  –  Věc i , 2000 ,
ins ta lace, neon , e lekt ř ina

New York,  New York Academy of  Sc iences ,  31.  3 .  –  18.  7 .  


