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Josef Daněk, 1961
Blahoslav rozbořil, 1959

Spolupráce Josefa Daňka a Blahoslava 
rozbořila je spojena především s prostředím 
Brna, kde se spolu v polovině 70. let seznámili 
a v osmdesátých letech provedli většinu svých 
společných akcí. pojem performance se v onom 
období v jejich slovníku nevyskytoval. Sami 
svou činnost vymezovali slovy jako oslava, akce, 
přednáška, referát, symposium, seminář, scénický 
doškolovák či lekce. Výstupy jejich samostatné 
výtvarné činnosti (kresby Josefa Daňka, grafiky 
Blahoslava rozbořila) se často stávaly součástí 
společných akcí, které měly svou neostrou 
ohraničeností blízko k běžným životním situacím. 
Smysl pro absurditu, směs odkazů na závažná 
témata, pseudovědecké vstupy, využívání 
významových rekvizit v jejich košatých akcích 
lze označit za postmoderní, aniž by to v období 
80. let autoři vědomě reflektovali. V současnosti 
působí Josef Daněk na Fakultě umění Ostravské 
univerzity, zatímco Blahoslav rozbořil přednáší 
na Mendelově univerzitě v Brně.

poslední oběd, 1987
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Vladimír Havlík, 1959

Tvorba Vladimíra Havlíka je rozkročena velmi 
zeširoka. Výrazové prostředky, jichž využívá, se 
proměňují od raných performancí a happeningů 
přes objekt, kresbu, malbu, hudbu až k remaku 
či reinterpretaci své původní akční tvorby. 
podstatná a v současnosti nejvíce reflektovaná 
část jeho performanční práce se odehrála 
na přelomu 70. a 80. let, což však neznamená, 
že by z rejstříku jeho vyjadřovacích prostředků 
později vymizela. přestože se v následujících 
obdobích koncentrovaně zabýval kresbou, 
malbou, aktuálně i hudbou, je coby performer 
neustále činný. Svými současnými projekty se 
díky spolupráci s o generaci mladší Barborou 
Klímovou vrací k raným akcím, happeningům 
i nerealizovaným projektům, podrobuje 
je zkoumání, reinterpretaci, pokouší se 
revidovat přístup k dokumentaci svých prací. 
V současnosti působí na Katedře výtvarné 
výchovy pdF Univerzity palackého v Olomouci.

narušení bílé plochy, 1978
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Vendula Chalánková, 1981

Vendula Chalánková je autorkou vyjadřující 
se širokým spektrem výrazových prostředků. 
Zabývá se malbou, tvorbou komiksů, objektů, 
autorským designem či performancí. Ačkoliv je 
její činnost na první pohled rozkošatělá, tematicky 
se povětšinou vztahuje k určité osobní situaci 
nebo zkušenosti (v performanci jde pak o vlastní 
zkušenost samotnou). Jednotlivá díla rozvíjí 
od určitého, mnohdy záměrně naivního momentu, 
který se postupně vrství, a původně jednoduchou 
situaci či postřeh umožňuje nahlédnout 
komplikovaněji. V mnohých svých realizacích 
tematizuje zdánlivě zbytečnou zdlouhavou 
a mechanickou činnost, to když na plátna ručně 
vyšívá SMS zprávy ze svého telefonu nebo z papírů 
ručně vytváří photoshopové filtry, aby obtížně 
analogově dosáhla fyzického výsledku, který 
je možné digitálně realizovat během několika 
sekund. Celou tvorbou Venduly Chalánkové 
prostupuje jemně a v náznacích zvláštní záměrná 
naivita a humor, které se však při soustředěnějším 
pohledu proměňují ve víceznačné sdělení.

http://vendulachalankova.cz

Exteriér, interiér, 2001
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Lenka Klodová, 1969

Tématem, které se v díle Lenky Klodové neustále 
opakuje, je lidské tělo (povětšinou ženské), jeho 
role a společenské stereotypy s ním spojené. 
Ačkoliv Lenka Klodová původně vystudovala 
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v praze 
sochařství, její tvorba se rozvinula do mnoha 
médií, jimiž se snaží zpracovat zvolené téma. 
Vztah k objektu, prostoru a některé sochařské 
techniky jsou přesto mezi jejími realizacemi 
stále přítomné. Vedle objektů a soch pracuje 
ve specifických instalacích mimo jiné 
s manipulovanou fotografií, formátem magazínu, 
brožury nebo performancí. Často využívá určitého 
obecného vizuálního stereotypu spojeného 
s ženstvím, sexualitou nebo mateřstvím, který 
pootočením ironizuje, čímž klade otázku po jeho 
podstatě. Humorná ironie přítomná v jejích 
pracích není povrchní ani samoúčelná, většinou 
se přesně strefuje do zaběhnutých schémat 
společenského myšlení. Vedle své umělecké 
činnosti dnes Lenka Klodová vyučuje také 
na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně.

Tragédie na Oktoberfestu, 2014
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Matěj Kolář, 1979

Tvorba Matěje Koláře coby umělce propojuje 
několik oblastí a zájmů: dokáže bez ostrých 
hranic, zcela přirozeně přecházet mezi folklórní 
a etnickou hudbou, body-artovou akcí nebo 
videem. Zajímavé je, s jakou nenuceností tak 
činí. Je tedy samozřejmé, že tematicky se jeho 
performance opírají o osobní prožitou zkušenost 
a zároveň se novou zkušeností stávají. Akce 
vznikají přirozeně, přestože se v nich setkávají 
staré zvyky a rituály s aktuálními problémy 
a přístupy. Jeho dílo je schopno se vnitřně 
dotknout archetypálních vzorů v nás samých. 
Hudba, performance, pedagogická činnost 
jsou v jeho případě žité, nebo pokud bychom 
jednotlivé činnosti chtěli nahlédnout opačně: 
jsou nedílnou součástí Matějova života. Mimo 
zmíněnou činnost se Matěj Kolář angažuje 
také na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně 
a na Střední umělecké škole grafické v Jihlavě.

http://www.rohozna.net/matej/

Sůl do očí, 2010
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Jiří Kovanda, 1953

Jiří Kovanda začal své performance realizovat 
v okruhu lidí kolem Jana Mlčocha, petra 
Štembery a Karla Milera v polovině 70. let. 
na rozdíl od zmíněných autorů však byla 
značná část jeho akcí uskutečněna ve veřejném 
prostoru. Dokázal tedy celkem uzavřené 
společenství rozšířit o publikum, jež nemělo 
tušení, že se stává něčeho součástí. Kovandovy 
akce byly vystavěny na velmi jednoduchých 
gestech, jimiž velmi jemným až neviditelným 
způsobem pozměňoval situace kolem sebe. 
K jejich přesné formulaci pak docházelo 
zpětně za pomoci fotografického záznamu 
a textu. na konci 70. let převážily v jeho tvorbě 
instalace, později pak malby a kresby. Od 90. let 
do současnosti se opět se zvýšenou intenzitou 
věnuje instalacím z obyčejných věcí a materiálů 
(mnohdy pomíjejících), jakož i performanci. 
V současné době je pedagogem na Akademii 
výtvarných umění v praze a na Fakultě umění 
a designu UJEp v Ústí nad Labem.

Bez názvu, 2011
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František Kowolowski, 1967

František Kowolowski je autorem generace, která 
na sebe výrazně upozornila v druhé polovině 90. 
let. na výtvarné scéně pokrývá široké pole nejen 
v rámci šíře médií, s nimiž pracuje, ale zároveň se 
pohybuje mezi rolí kurátora a výtvarného umělce. 
Jeho výtvarné školení proběhlo ve Varšavě v oboru 
malba, ovšem vykročení k jiným způsobům vyjádření, 
především instalaci a performanci, mu umožnilo 
pracovat otevřenějším způsobem. podobný jako 
jeho oscilace mezi rolí umělce a kurátora je i jeho 
pohyb mezi Brnem a Ostravou, kde na obou 
místech zanechává nepominutelnou stopu a zároveň 
je zmíněnými místy zpětně formován. Výtvarná 
tvorba Františka Kowolowského se pohybuje mezi 
uměleckým a společenským na jedné straně, 
a osobním či intimním na straně druhé. Vedle vstupů 
do veřejného prostoru a jeho reflexe se můžeme 
setkat s galerijními instalacemi, které naopak 
obecně společné prvky využívají v ohraničeném 
a definovaném kontextu. Samostatnou a výraznou 
skupinu prací pak tvoří série fotoperformancí 
Intervence, 2005–2011, zachycující na fotografiích 
vizuálně silné gesto, jež je zároveň fyzickou 
zkušeností. Coby kurátor je František Kowolowski 
spojený především s prostředím Brna, kde působí 
v Domě umění, v Ostravě je pak pedagogem Fakulty 
umění Ostravské univerzity a členem skupiny 
František Lozinski o.p.s. 

nomádská strategie, 2009
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Jan Mlčoch, 1953

Ačkoliv je Jan Mlčoch významnou osobností 
české performance, období jeho aktivní činnosti 
(coby performera) je orámováno lety 1974–1980. 
V tomto krátkém období realizoval něco přes 
dvacet akcí, v dobovém kontextu však zcela 
výjimečných. počátky této činnosti jsou spojeny 
s okruhem lidí kolem petra Štembery a Karla 
Milera, s nimiž byl Jan Mlčoch v blízkém kontaktu. 
Ve svých akcích využíval různých výrazových 
prostředků. Vedle vlastního těla, jež mnohdy 
stavěl až do sebeohrožujících situací, také často 
angažoval do jednoho celku okolní prostor či 
samotné diváky. Spolu s tématy čistě osobními, 
řešenými především v raných akcích, se objevují 
performance odrážející širší společenské otázky. 
Svou nejsociálnější výtvarnou realizací Noclehárna, 
1980 v galerii De Appel v Holandskou vlastní 
uměleckou činnost vědomě uzavírá a momentálně 
působí jako kurátor sbírky fotografie 
v Uměleckoprůmyslovém muzeu v praze.

14. října, praha, 1. února 1976, 1976
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Marian palla, 1953

Činnost Mariana pally není možné vymezit pouze 
oblastí výtvarného umění. Jeho nejpůvodnější 
zázemí je v hudbě, avšak záhy se v Brně dostává 
do kontaktu s konceptuálními umělci a jeho ateliér 
se na přelomu 70. a 80. let stal místem setkávání 
a realizace jeho raných akcí. Od 80. let, kdy se 
přestěhoval do rousínova u Brna, se prohloubil 
jeho vztah k přírodě a jejím materiálům, jako je 
hlína, dřevo, kámen. Jednoduchá fyzická gesta 
zachycoval jak pomocí krátkých textů spojovaných 
do svazků nebo rozesílaných přátelům, tak se jeho 
soustředný zájem o zkoumání vztahu lidského těla 
a času odráží v Dechových a Časových kresbách. 
V jeho tvorbě je výrazně přítomna obyčejnost 
výtvarných gest i používaných materiálů a z oné 
obyčejnosti mnohdy plynoucí absurdita. Veškeré 
jeho počínání je vstřícně neokázalé a přirozené, 
vědomě bez ambice zanechat obdivuhodnou stopu 
ve výtvarném provozu. V současnosti publikuje 
vlastní knihy a vedle toho pracuje jako umělecký 
manažer svého psa Bruna.

 http://www.marianpalla.cz

Bez názvu, 2012–2014
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rafani, 2000

V kontextu českého výtvarného umění je skupina 
rafani nepřehlédnutelná. Již svým názvem naznačuje 
jistou nekompromisnost a vyhraněnost svého 
přístupu. pracuje soustavně od roku 2000, ačkoliv 
se členové skupiny i jejich počet v čase proměnil. 
Hlavní těžiště jejich činnosti je v živé akci, instalaci, 
videoperformanci nebo filmu (např. filmový traktát 
31 konců/31 začátků, 2011). Témata, jimiž se 
zabývali, často otevírají otázky spojené s morálkou, 
kolektivní pamětí či zodpovědností. Vedle akcí, 
jež vyvolaly rozruch nebo byly obráceny směrem 
ke společnosti, s níž se nějak konfrontovaly, 
nalezneme práce nesmlouvavé a přesně řešící 
témata komornějším způsobem. V souvislosti se svou 
prezentací skupina povětšinou vystupuje v černé 
uniformě a střídá období, kdy směrem k divákům 
používá, nebo zcela odmítá textová sdělení. Vedle 
vlastních výstav nebo veřejných performancí je pro 
ně důležitým komunikačním kanálem také jejich 
blog a youtube kanál, jež jsou v současnosti založeny 
především na obrazové informaci a postrádají, kromě 
titulku, jakákoliv textová vysvětlení. 

http://rafani.blogspot.cz

2011
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Tomáš ruller, 1957

Akční prvky se v tvorbě Tomáše rullera začaly 
objevovat již za jeho studia sochařství na pražské 
AVU. V 80. letech je pak jeho činnost spojena 
s prostředím Brna, kde mimo jiné spolupracoval 
s Divadlem Husa na provázku jako výtvarník i herec. 
Tato zkušenost se odrazila v jeho performancích 
především ve vědomé práci s divákem, v pohybu, 
gestech, využití rekvizit. na konci 80. let začíná jako 
jeden z prvních performerů u nás používat k záznamu 
videokameru, později začal projekci či pohyblivý obraz 
do svých performancí integrovat. rullerovy akce 
v 80. letech nenavazují přímo na body-art pražských 
autorů, jeho práce jsou jak ve výrazu, tak i tématice 
odlišné, a je případnější je klást do souvislosti spíše 
s postmoderními tendencemi. Značný vliv na jeho 
tvorbu měly také zahraniční kontakty: v polovině 80. 
let spolu s umělci z polska a německa založil hnutí 
Black Market rozvíjející princip vzájemné komunikace 
a improvizace. V 90. letech se v tvorbě Tomáše 
rullera objevují také výrazné multimediální instalace. 
Momentálně Tomáš ruller přednáší na Fakultě 
výtvarných umění v Brně.
 
http://www.ruller.cz

pytel listí, 1978
bez fotodokumentace
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pavel Sterec, 1985

pavel Sterec je typem autora, který ke svému dílu 
přistupuje jako k jakémusi druhu uměleckého 
výzkumu, ne však ve smyslu zkoumání umění 
samotného, ale spíše ohledávání problémů většinou 
společenských. Od první ideje, která může být 
i celkem neurčitá, se postupným získáváním 
informací pokouší problém zpřesnit a nahlédnout 
jej mnohostranně. Součástí takovýchto výzkumů 
se mnohdy stávají různí lidé či skupiny lidí, jež jsou 
do jisté míry spolupracovníky (někdy i nevědomými). 
Sám v souvislosti se svou prací podotýká, že jej 
zajímá sociální inženýrství v malém měřítku, které 
pak chápe odlišně od sociálního umění. Výstupy 
jednotlivých zkoumání pavla Sterce mohou nabírat 
podobu multimediální instalace, společné akce 
nebo osobní performance, přičemž galerie pro něj 
není jediným možným místem pro realizaci výstupu. 
pavel Sterec je doktorandem na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v praze.

http://pavelsterec.org/

Medúsa, 2011
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Jiří Surůvka, 1961

Mezi českými intermediálními umělci je Jiří Surůvka 
nepřehlédnutelný a jeho činnost není možné 
spojovat pouze s jediným médiem. Bez problémů 
přechází mezi malbou, objekty, instalacemi, 
performancemi, videoartem nebo kabaretem, 
přičemž většinu svých prací odvíjí od nosného 
námětu – vtipné pointy, která se z odstupu stává 
ambivalentní. Smysl pro humor, ironii, absurdní 
situaci, nadsázku je pravděpodobně ovlivněna 
nejen jeho osobním založením, ale i prostředím 
Ostravy, z nějž pochází a kde působí. Výraznou 
roli v jeho tvorbě zastává performance, která 
snad díky jeho zkušenosti s formátem kabaretu 
mnohdy hraničí se scénkou nebo skečem. některé 
z akcí tematicky propojuje opakovaným užitím 
kostýmu policisty nebo Batmana, kteří tak trochu 
subverzivně pomáhají místům (městům), jež to 
potřebují. Ostatně používání neuměle vyrobených 
kostýmů a rekvizit je pro Surůvkovy performance 
obecně charakteristické. V ostravském prostředí 
je také neopominutelná jeho organizátorská 
a kurátorská role (především festival performance 
Malamut) a jeho členství v umělecké skupině 
František Lozinski o.p.s. V současnosti Jiří Surůvka 
také působí na Fakultě umění Ostravské univerzity. 

http://sca-art.cz/suruvka

Fantóm Malinovského, 1997
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Miloš Šejn, 1947

Základním prvkem, od nějž se odvíjí tvorba Miloše 
Šejna, je krajina. ne však krajina nahlížená z odstupu 
jako obraz, ale jako žitá a zakoušená skutečnost. 
Většina jeho realizací pramení z autorovy osobní 
zkušenosti coby otisk (záznam) nebo samotnou 
zkušeností vznikají. Je možné napsat, že Miloš 
Šejn užívá mnoha výtvarných prostředků, jako je 
kresba, malba, text, fotografie, video nebo instalace, 
ty jsou pro něj však především způsobem, jak se 
ke krajině – určitému místu a jeho podstatě přiblížit 
a pokoušet se ji prožít. Ve výsledku pak z jeho činnosti 
vzniká osobní archiv deníkových textů, autorských 
knih, fotografií, videozáznamů, kreseb, posbíraných 
a utříděných materiálů (např. hlinek a pigmentů), 
jenž později v galerijních prezentacích může nabývat 
různých tvarů. V roce 1994 došlo v Šejnově tvorbě 
k určitému posunu díky setkání s Frankem van de 
Venem, odrážejícím se především ve vědomé práci 
s vlastním tělem ve vztahu k okolí. Spolupráce těchto 
dvou umělců se uskutečňuje nejen v akcích, ale 
i dlouhodobém projektu Bohemiae rosa, jenž je 
pravidelným workshopem zaměřeným na vědomé 
sjednocování se člověka s prostředím, které jej 
obklopuje (ať již přírodním či kulturním). 

http://www.sejn.cz

Bloudění bažinami Dyje, 1969
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Martin Zet, 1959

Ačkoliv je původní zázemí Martina Zeta v sochařství, 
jeho tvorbu v posledních dvaceti letech bychom snad 
mohli spíše označit za intermediální. Jeho přístup 
je různorodý nejen formálně, ale i tematicky. někdy 
ve formě jednoduchého gesta reagujícího na určitou 
situaci a komponovaného pro fotografický záběr, jindy 
ve společném happeningu či výzvě k účasti směrem 
k publiku. Vedle živých akcí či komplikovanějších 
projektů (např. Deutschland schafft es ab, 2012, 
v němž se dotknul citlivého místa mnoha němců) 
pracuje s instalací, kresbou nebo videem. Většina prací 
Martina Zeta nese stopy jeho specificky jemného 
humoru a mnoho z nich vychází z momentu, který 
je určitým způsobem absurdní nebo paradoxní, 
příkladem může být velký kmen stromu naložený 
na střeše jeho Škody 105L nebo akce, v níž prodával 
peníze za sníženou cenu. Ve většině svých projektů je 
nějakým způsobem osobně přítomný, i když se dotýká 
obecnějších témat, není to s chladným kritickým 
odstupem, ale zaujatě s vlastním nasazením. Martin Zet 
vedle mnoha svých činností působí také na Fakultě 
výtvarných umění VUT v Brně.

http://martin-zet.com/

nonverbální snění, 2014 
(foto Hew Jones)



Vyprávět akci

Většina výtvarného umění se ke svým divákům dostává 
zprostředkovaně skrze nějakou z forem dokumentace. 
nejslavnější stavby, malby či sochy známe z knih, 
televizních dokumentů nebo webových serverů. Absolventi 
vysokých uměleckých škol nebo uměnovědných oborů 
za své studium zhlédli a zapamatovali si nezměrné 
množství fotografií a přečetli stovky stran textů 
zachycujících podstatná umělecká díla, aniž by se 
s nimi setkali osobně, fyzicky. naše divácká zkušenost 
s výtvarným uměním je do značné míry získána skrze 
různá záznamová média. Zprostředkování vizuální 
informace se může zdát v pořádku ve chvíli, kdy se jedná 
o neměnný předmět, jakým je malba na plátně nebo socha 
z kamene, s přesně danými tvary bez zdánlivých vnějších 
souvislostí. Zde snad můžeme předpokládat, že fotografie 
nebo videozáznam jsou schopny víceméně zachytit 
skutečnost tak, jak bychom ji mohli vnímat v reálné situaci. 
Jak je to však s uměním založeným na proměně, procesu, 
živé akci nebo komplexní a rozvíjející se instalaci? V těchto 
případech se dokumentace zdá být vždy nedostatečná, 
zvláště pokud je postavena především na obrazovém 
záznamu. právě otázka, do jaké míry je takovýto záznam 
zavádějící a jak moc jsme na něm závislí, stála na počátku 
projektu Vyprávění.

V souvislosti s jeho genezí je třeba zmínit několik 
osobních zkušeností s rozšířeným formátem dokumentace, 
v našem prostředí se obyčejně nevyskytujícím, od nichž 
se uvažování nad problémem akce a možností jejího 

záznamu odvíjí. Určujícím bodem v úvahách nad tímto 
problémem bylo vydání publikace Dokumentace umění 
(FUD UJEp v Ústí nad Labem, 2013) obsahující texty 
umělců a teoretiků, jejichž práce a výzkum se nějakým 
podstatným způsobem tématu dotýkají. Knize však 
předcházelo několik zajímavých počinů českých umělců 
a umělkyň, jež nabídly možnost dokumentaci akčního 
umění nahlédnout z nové perspektivy. V roce 2011 
uspořádala Barbora Klímová v galerii Tranzitdisplay v rámci 
projektu Práce setkání s Vladimírem Havlíkem, které 
nazvala Navzájem. Vladimír Havlík přivezl do prahy celý 
svůj archiv dokumentů vztahujících se k jeho umělecké 
činnosti a po celý den se s Barborou Klímovou probírali 
fotografiemi a texty zachycujícími především jeho akční 
tvorbu. Zmíněné setkání bylo otevřené veřejnosti, kdokoliv 
tedy mohl přijít, naslouchat nebo do rozhovoru vstoupit. 
Barbora Klímová tímto oživila a rozvinula situaci, kterou 
Havlík zmiňoval již dříve: Jedinou možností, jak v 80. letech 
představit své akce lidem, kteří jim nebyli osobně přítomni, 
bylo osobní setkání s vyprávěním nad fotografiemi. Šlo 
tedy o jakousi proměnlivou formu dokumentace, jejíž 
základní osnovou byly černobílé fotografie. Vyprávění 
autora pak bylo spontánní a proměňovalo se podle situace 
a posluchače. podobný formát prezentace vlastní práce 
zvolila později také Kateřina Šedá pro svou výstavu č. 14 
(2012) v galerii Kaple ve Valašském Meziříčí. Zatímco 
však v případě Navzájem Barbory Klímové s Vladimírem 
Havlíkem byla situace vystavěna od začátku na osobním 
rozhovoru, Kateřina Šedá zvolila formu vyprávění publiku 
podpořené projekcí fotografií, textových dokumentů 
nebo útržků videozáznamů. Takto předstupovala před 
případné návštěvníky galerie každý den po celou dobu 
trvání výstavy. nešlo však striktně o formu přednášky, jež 
by se každý den stejným způsobem opakovala. Její přístup 
zůstával otevřený, bylo možné do něj vstoupit a nechat 



sdělení odvíjet se jinými směry. Každé setkání bylo tedy 
odvislé od typu publika a jeho odhodlanosti do prezentace 
vstupovat. 
 
Jak ukazují nejen projekty Barbory Klímové, ale například 
i tento náš, současná generace mladých umělců i publikum 
jeví zvýšený zájem o okraj (hranice) původních akcí a jejich 
kodifikovaných dokumentací, stejně jako o hledání nových 
způsobů prezentace dokumentací akčního umění. Snad 
to vychází jak z vědomí disproporce mezi mnohavrstevnou 
spojitou skutečností a neschopností ji mechanicky věrně 
zaznamenat, tak i z rekontextualizace dokumentací nebo 
zvýšené nedůvěry v digitální (tedy jakkoliv editovatelný) 
záznam. Možnost vrátit se zpět k původní živé akci, která 
se v průběhu doby stala nehybným a neměnný obrázkem 
v knize, a pokusit se ji nově pochopit je lákavá. 

Vyprávění je pouze jednou z možností, jak skutečnost 
postihnout. není o nic přesnější než fotografie nebo 
videozáznam, nevytváří však iluzi nezúčastněnosti, je 
osobním pohledem, který posouvá dokumentaci směrem 
k nejistotě a proměnlivosti. Od psaného textu se liší 
přirozeně mluveným jazykem, jenž nelze pročistit v toku 
řeči, sdělení je však možné postupně neustále upřesňovat. 
V osobním setkání s autorem vyprávění do značné míry 
také vybízí k interakci. posluchač do něj může vstupovat 
a spoluurčovat jeho směr. Umění, jehož podstatou není 
jednou provždy definovaný objekt, ale proměnlivost 
a živá akce, není totiž pouze vizuální informací, obsahuje 
celé spektrum aspektů a aktivuje všechny lidské smysly, 
je zkušeností pro autora i diváka. Jak jinak se pokusit 
nejpřirozeněji živou a proměnlivou situaci zpětně vyvolat 
než osobní reflexí skrze ústní sdělení? Koncept výstavy 
Vyprávění je nesený již zmíněným zájmem o okraj 
akcí a dokumentací, celistvější pohled a širší kontext. 

Odvyprávění situace umožňuje autorům nahlédnout vlastní 
akci způsobem, jaký stávající dokumentace neumožnila, 
popřípadě ji rovnou interpretovat. K výstavě přispěli jak 
umělci generace, která definovala akční umění v českém 
prostředí v druhé polovině 70. let, tak i výrazní autoři let 
90. či umělci mladší. Vznikla tím pestrá mozaika spojující 
realizace obecně známé, na něž je možné nahlédnout 
s odstupem, akce, k nimž nikdy neexistovala dokumentace, 
nebo performance provedené teprve před několika týdny. 

Výstava Vyprávění nedokládá proměny akčního umění 
v čase (není to jejím cílem), ani vývoj v přístupu užití 
dokumentace. Spíše vytváří prostor, v němž se jednotliví 
autoři různých generací setkávají jako osobnosti. Každý 
svým charakteristickým způsobem hovoří a snaží se popsat 
vlastní realizované dílo. nabízí se otázka, jestli je galerie či 
formát výstavy adekvátním způsobem představení série 
zvukově zaznamenaných povídání jednotlivých výtvarných 
umělců. Galerie je v tomto případě chápána jako jeden 
z možných kontextů, kde se nahrávky vyprávění mohou 
objevit. Ostatně základem tohoto katalogu je audionosič 
se záznamem prezentovaným v jiné podobě v galerii. 
V případě výstavního prostoru však jde o záměrnou volbu 
kontextu. nevizuální prostředek zvukové nahrávky zde 
zastupuje vizuální dokumentaci, která zastupuje živou akci. 
Svou roli v tomto případě hrají stereotypy a očekávání. 
Tam, kde divák předpokládá vizuální dílo nebo alespoň 
obrazovou informaci o něm, je konfrontován s ústním 
popisem, jenž kupodivu dokáže být v některých aspektech 
výstižnější než obrazový záznam. Lidský hlas a způsob 
řeči do jisté míry odhalují autora, jeho charakter, což 
spolu s obsahem sdělení vytváří základ pro posluchačovu 
(divákovu) imaginaci. 

Jan Krtička
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