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Fenomén Knížák

Praha, Galerie Milan Knížák, 30. 9. – 30. 11.

Všichni jsme si na pohled podobní, jsme
příslušníky lidského rodu, jen svým nitrem
se lišíme. V něm je něco, co z jedněch dělá
vůdce a z druhých pracovníky. Britka Isabel Myers společně se svou matkou Katharine Briggs navrhly v 50. letech 20. století
typový indikátor, který se používá jako test
osobnosti. Jeho předností je, že se chování
člověka nehodnotí na základě našich osobních kritérií: vhodné nevhodné, správné
nesprávné apod., ale test nám zprostředkuje náhled na odlišnosti ne jako na chyby
a nedostatky, ale jenom jako na odlišnosti.
Kam zařádit Milana Knížáka (1940),
osobnost která dělí své okolí na přátele
a nepřátele, neutrální postoj není, neboť
nikomu není lhostejný. Kam ho zařadit podle typologie Myers-Briggs. Je sebevědomý, vnímá nabízející se možnosti, rozhodování mu nečiní sebemenší potíže, rád
reaguje na výzvy a potřebuje pracovat
s tvořivostí (nemá rád slovo kreativita). Lidé jeho typu si nezadají s vysoce zdatnými
výkonnými řediteli. Jak naplnil svoje sebevědomí skutky, jimiž by obhájil svou výjimečnost? Pro částečnou odpověď zajděte
do Galerie Milan Knížák a přesvědčte se
o souladu mezi danostmi a skutky. Je tam
výstava portrétů 30 světových osobností,
kterých si Knížák považuje, nebo ho oslovily v dobrém či zlém. Na policích najdete
na 50 publikací o Knížákovi, nebo Knížákem napsané. Jenom nahodile: M. Knížák,
Vedle umění, 2002, Duše z kapra, 2006,
Dluhy české politiky, 2006. Výjimečná je
publikace Konec světa, 2000, vydána
ke stejnojmenné výstavě v Paláci Kinských
(viz At. č. 14-15, 18/00). Jejími editory by-

li Milan Knížák s Tatianou Demčákovou,
18 autorů textů se vyjadřuje k tématu konci světa z pohledu profesí filozofa, umělce,
psychiatra, ekonoma apod. Knížák ji editoval se záměrem ukázat, že umění je nedílnou
součástí lidského konání propojenou s ostatními činnostmi a ne jako něco izolovaného
a vypreparovaného. Chtělo by se říct, že ne
dějiny umění, ale Umění v dějinách.
V galerii vám nabídnou leták s fotkou
Knížáka na jedné straně a na druhé je jeho
přehledný, heslovitý profesní životopis.
Důležitou větou v jeho úvodu je: „Již
od počátku svých aktivit vnímá umění především jako sociální jev.“ Umělecké projevy a postoje Milana Knížáka ovlivnily některá umělecká hnutí a směry (akční
a netradiční aktivity, arte povera, mail art,
hudební minimalismus, street art, graffiti,
atd.). Aktivně rozvíjí různé oblasti jako
knižní design, nábytkový design, módu,
architekturu, populární hudbu, dýdžejing,
punk, atd. V 60. letech založil hnutí
Aktual. Aktual koncertoval naposledy
21. srpna 2015 na Václavském náměstí
u příležitosti výročí okupace spřátelenými
armádami pod názvem Aby sny nezešedly.
Knížák rovněž zasáhl do aktivit mezinárodního uskupení Fluxus. Estetika nového
hnutí preferovala minimalismus a gagovost před složitými uměleckými gesty
a stavěla se proti komercializaci umění.
Hlavním organizátorem Fluxu byl Litevec
George Maciunas, z umělců happeningy
organizoval Wolf Vostell a Milan Knížák.
Pro východní Evropu jmenoval George
Maciunas ředitelem (Director of Fluxus
East) českého umělce Milana Knížáka.

Z v ýs tav y T ř ice t p or t r é t ů Milana Kní žá ka v Ga le r ii Milan Kní žá k v P r a ze, 2015 , pa s tel , a k r yl , dř e vě ná deska ,
72 x 5 4 c m ( ka ždý). Foto D av id Saudek

Na začátku 90. let jako první porevoluční rektor zreformoval Akademii výtvarných umění v Praze, kde mimo jiné založil
a 25 let vedl Intermediální školu. V letech
1999–2011 pracoval jako generální ředitel
Národní galerie v Praze. Je odborníkem
na dějiny loutkového divadla a autorem
dvoudílné Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla. V 80. letech německý časopis Ambiente vydal Slovník světových
designerů a Milan Knížák je v něm uveden
jako nejvýznamnější český designér. Po roce 2000 byla světovými muzikology vybrána jeho Broken music jako jedna z tisíce nejvýznamnějších hudebních děl
20. století. The 20th Century Art Book
(Phaidon Press N. Y., London 1966) publikuje 500 nejvýznamnějších děl 20. století.

Z Čechů je tam František Kupka, Jiří Kolář
a Milan Knížák (3K). Podle Knížáka tam
měl být i Zdeněk Pešánek, který patří
k největším umělcům 20. století. Pešánkův
portrét je jedním z 30, které jsou k vidění
v Knížákově galerii. Pomineme české ceny
a vyznamenání, abychom se vyhnuli možným zpochybněním o jejich objektivitě.
Jedno z nejcennějších vyznamenání dostal
Knížák od svých bývalých studentů, kteří
ho pozvali, aby s nimi šel do plenéru
i po jeho odvolání z funkce vedoucího Intermediální školy. To nejde zmanipulovat.
Toto je pocta.

Michal Giboda,

předseda občanského sdružení
Dialog vědy s uměním

P. S .:
Václav Klau s předal Milanu Knížákov i
v úte r ý 22. 9 . 2015 v pr os torách
hanspaulského zámečku dr uhou Cenu
IVK za dlouhodobý př ínos k r oz voji
české kult ur y, za pr osa zování
myšlenek s vobody a polit ické
demokrac ie. Ve s tejný den pr oběhl
křes t knihy Fenomén Knížák, kte rá
obsahuje tex t y věnované Milanu
Knížákov i k jeho pě ta sedmdesát inám,
Knížákov y tex t y a repr odukce jeho
děl. Knihu v ydává ve spoluprác i
s Ins t it utem Václava Klau se
nakladatels t v í Grada .

Dům umění je prostorem Chatrných
Brno, Dům umění, 23. 9. – 22. 11., autoři výstavy Jiří Machalický, Ilona Víchová,
Jiří Zahrádka, Jiří Příhoda, Dana Chatrná

Rozsáhlá retrospektiva v roce nedožitých
90. narozenin Dalibora Chatrného nazvaná
Jsem prostorem a sítotisků jeho bratra Ivana byla připravena ve spolupráci s Galerií
hlavního města Prahy. Oba umělci také
dlouhá léta učili na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně.
Ivan Chatrný – Struktury, konstrukce,
gesta
Ivan Chatrný (1928–1983) působil na této
škole v letech 1970-83 jako učitel grafických dílen. Výstava Struktury, konstrukce,
gesta je vhledem do jeho tvorby, pojatým
jako připomenutí významné umělecké cesty, odvíjející se souběžně s bratrem Daliborem. Expozice v Galerii Jaroslava Krále
v přízemí Domu umění je připravena velmi
jednoduše. Pod skly na obvodových stěnách najdeme pět desítek grafických listů
tištěných technikou sítotisku, které Ivan
Chatrný vytvořil v letech 1969-82. Ve 2.
polovině 60. let měl za sebou už 18letou
praxi reprodukčního litografa a při hledání
zákonitostí vyššího řádu rozvinul inovativní práci s tiskárenskými rastry, když tyto
mřížky využil proti jejich původnímu technologickému určení. Zvětšením, převedením rastrů do negativu, překrýváním,
vrstvením, posouváním a posléze i rozmnožováním sítotiskem vytvářel grafické
kompozice, jejichž podobu nebylo možné
dopředu přesně určit, promyslet či propočítat. To vše v době, kdy počítače a grafický software byly v oblasti polygrafického
průmyslu věcí zcela neznámou. Co je
na těchto cyklech nejvíce působivé, je rytmus, a nadchnou jistě i milovníky písmař-

D a lib or Chat r ný, P r ojek t y pr o
ma líř e p okojů , 1972, publikace, t u š ,
f i x, papír, 15 x 21 c m

ské tvorby, kteří dovedou ocenit vnitřní
a vnější světlost tvarů. Svým kompozicím
většinou nedával jména a tak je tomu
i na aktuální výstavě. Název Segmentované ovály nese jen cyklus sítotisků z roku
1969. Uzavřené povaze Ivana Chatrného
odpovídalo, že svoji výtvarnou práci považoval většinou za nejsoukromější zkušenost a nijak neusiloval o její veřejné prezentování. Vždyť samostatně vystavoval
v životě jen dvakrát.
Dalibor Chatrný – Jsem prostorem
Dalibor Chatrný (1925–2012) patřil
k ústředním představitelům avantgardních
tendencí české vizuální kultury od 2. poloviny 60. let až do své smrti. Dlouhá desetiletí působil jako důležitý inspirátor progresivního přístupu k tvorbě a byl i morální
autoritou brněnské výtvarné obce. Podle
kurátora výstavy Jiřího Machalického byl
Dalibor Chatrný významnou osobností

umělecké scény v Brně, jejíž dílo má mezinárodní dosah, i když nebylo v tomto
smyslu ještě doceněno.
Výstava Dalibora Chatrného je do určité míry uspořádaná chronologicky a naznačuje celý umělcův vývoj. Divák tak může
posuzovat i rozdíly mezi Dalibora Chatrného pražskou výstavou z počátku tohoto
roku v Domě U Kamenného zvonu (viz At.
č. 5/15), jejíž 16 prostor bezmála odpovídalo okruhům, kterými se od 60. let zabýval. V jednom rozhovoru z roku 1991 řekl:
„Začal jsem nezvratně důvěřovat elementárním hodnotám jak životním, tak obdobným hodnotám vyjadřovacích prostředků… Jako by tyto síly, vizuálně snímatelné,
jasně a zřetelně vypovídaly skrze aktéra
těchto procesů-autora o energiích vibrujících naším prostorem.“ Takto definovaný
prostor svého uměleckého programu Dalibor Chatrný zkoumal strukturou, rastrem,
koláží, asambláží, reliéfním tiskem, geometrií a jejím narušením, projektem, šňůrou, magnetem, odrazem, stínem, krychlí,
barvou, interpretací, manipulací s rovinou,
s překážkou, slovem a – třeba i obouručně.
Ano, téměř jako částicový fyzik analyzoval
předpoklady teprve vedoucí ke vzniku výtvarného díla. „Jen tehdy, kladu-li přírodě
ty správné otázky, dostávám překvapivě
jasné odpovědi,“ řekl. Není náhodou, že
všestrannost a přesah jeho tvorby do oblasti přírodních věd připomněl nedávno
i Zpravodaj Jaderné elektrárny Dukovany.
Na brněnské výstavě jsou oproti Praze
navíc zastoupeny dva Chatrného zásadní
tematické okruhy. Cyklem Prosakování
současná expozice začíná. Zastoupen je
i okruh Spalování. V Procházkově síni Do-

Dalibor Chat r ný, Bez ná z v u , 19 88 - 9 4 , akr yl, ne tkaná tex t ilie. Foto Dům umění ,
B r no – Michaela D vořáková  (4x)
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I van Chat r ný, Sítot i sk , 1970, s ítot i sk , papír

mu umění najdou návštěvníci také rekonstrukci ideální verze Osmihodinové výstavy, která se na stejném místě konala v roce
1970. Byla to klíčová akce jak pro autorovu tvorbu, tak pro konceptuální tendence
v českém kontextu. Organizátoři současné
přehlídky našli dokonce její originální fotografickou dokumentaci.
Jinou atmosféru výstav dává také osvětlení. V Brně dobře vyznívají třeba akryly
na plátně s reliéfním písmem z cyklu Spektra, jejichž plasticitě prospívá přirozené
horní světlo. Je třeba ocenit, že se vedení
Domu umění města Brna odvážilo udělat
nezvyklou a nákladnou instalaci, ta je však
v hlavním sále s průběžným panelem udělaná velmi nahuštěně. „Dovolil jsem si tam
zatočit zdi, abychom se vyhnuli tomu přísnému pravoúhlému charakteru,“ podotkl
autor architektonického a grafického řešení
Jiří Příhoda. Ano, architektonické prvky

expozice jsou dobře navržené, aby galerijně odprezentovaly hotová díla. Myslím si
ale, že kdyby byl Dalibor živ, tak by se tomuto příliš galerijnímu pojetí bránil. Svou
práci nabízel především jako podněty
k přemýšlení, takže by byl možná spíš pro
civilnější pojetí a pro větší dialog s prostorem. To vše v duchu výroku, kterým nás,
svoje studenty, oslovil na začátku nového
školního roku v září 1976: „My se tady nebudeme učit malovat prodejné obrázky, my
se budeme učit o světě přemýšlet.“
Péčí Dany Chatrné vyšla k retrospektivě publikace Tak teď tu mapující podrobně
Daliborovo dílo (viz At. č. 13/15). Je k dispozici i na výstavě v Domě umění spolu se
staršími katalogy výstav obou bratrů Chatrných.

Arnošt Pacola

Dalibor Chat r ný, v př edu Dialog, 2000, ne r ez ocel, vzadu zle va Rozbr u šováním , 1993- 97,
pa s tel, akr yl, sololit , na soklu Čá s t papír u ponechaná , dr uhá čá s t spálená , 19 83 , papír, sklo,
v pravo Topog raf ické kr esby, 19 80 - 89, spr ej, plát no

