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Annotation 
In October of this year, an international exhibition representing also Czech and Slovak artists 
called fragilités (20 October 2022 – 8 January 2023) prepared by curators Elena Sorokina and 
Silvia Van Espen, was opened with great expectations at the Rudolfinum Gallery in Prague.  
The project explores human fragility and vulnerability in ambivalent and ambiguous 
interpretations. It reconciles them in a wider range of topics talking about man, (post)humanism, 
nature, ecosystems, current and recent crises questioning fragility as a weakness. The author 
of the review pays special attention to the thematic range presenting mainly late artists: Maria 
Bartuszová, Alina Szapocznikow, Louise Bourgeois and Geta Brătescu, who, in the second half 
of the 20th century brought, through their own stories, penetrating, intimate and, at the same 
time universal themes to art, which had often been taboo, standing on the fringes of interest. 
From contemporary works, she draws attention to Francis Alÿs‘ video Children‘s Game #9 (2011), 
which creates a dramatic contrast between the carefree frolicking of a child and a brutal, deadly 
hurtful act, which is an extremely apt metaphor for the possible paradoxes of the artificially set 
relationship between man and nature. In the context of the (still) unpublished catalogue1 and 
the lack of accompanying texts, which would put the generational and geo-political parallels 
between the exhibited works into clearer correlations, the theme of fragility remains somewhat 
untold, albeit extremely impressive. 

Doc. Mgr. Anna Vartecká, PhD. works as an arts theorist and curator. Since 2001, she has 
been working as a university lecturer at the Department of History and Theory of Arts at the 
Faculty of Arts and Design at the Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem and at 
the Department of Fine Arts at the Faculty of Education at the Charles University in Prague. She 
focuses on the theory and history of photography and graphic design, gender aspects in arts, 
the issues, and criticisms of contemporary visual arts and how it overlaps into other theoretical 
disciplines such as gender studies and sociology. Since 2010, she has been systematically 
exploring the relationship between creativity and advanced age: the exhibition Grey Gold. Late 
artworks of Czech and Slovak female artists 65+, Brno House of Arts, 2014; exhibition Grey Gold. 
At my fingertips, Kunstverein Schwerin (DE). Since 2021, she has been cooperating with the 
Slovak Milota Havránková Foundation supporting the artistic, curatorial, and exhibition activities 
of younger generations, where she works as a curator of exhibitions and a member of the Board 
of Directors. 

1   In the meantime, the gallery has already announced that the catalog is already available.
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William Kentridge: Sibyla, 2020, jednokanálový HD animovaný film, zvuk, 9 min. 59 sekúnd, v slučke, detail. Foto: Martin Polák

20. október 2022 – 8. január 2023
Kurátorky: Elena Sorokina, Silvia Van Espen

Vystavujúci umelci a umelkyne: Francis Alÿs, Michael Armitage, Maria Bartuszová, Bianca Bondi, 
Louise Bourgeois, Geta Brătescu, Edith Dekyndt, Susanna Fritscher, William Kentridge, Kapwani 
Kiwanga, Dominik Lang, Luboš Plný, Anri Sala, Vivian Suter, Alina Szapocznikow, Barthélémy 
Toguo, Anna Zemánková.

V októbri tohto roka bola v Galérii Rudolfinum v Prahe s veľkými očakávaniami otvorená 
medzinárodne zastúpená výstava pod názvom fragilités. Spytuje ľudskú krehkosť a zraniteľnosť 
v ambivalentných a nejednoznačných pohľadoch. Usúvzťažňuje ich v širšom poli tém 
prehovárajúcich o človeku, (post)humanizme, prírode, ekosystémoch, súčasných i nedávnych 
krízach, a to všetko cez prizmu spochybňujúcu krehkosť ako slabosť. V súvislosti so (zatiaľ 
stále) nevydaným katalógom2 a chýbajúcimi sprievodnými textami, ktoré by nás košatou 
štruktúrou výstavy sprevádzali a dávali odťažité generačné i geopolitické paralely vystavených 
diel zreteľnejšie do súvislostí, cítila som sa v útrobách galérie, žiaľ, trochu stratená, i keď nesmierne 
hlboko zasiahnutá jednotlivými dielami. 

2   Galéria medzitým avizovala, že katalóg je už k dispozícii. Pozri: https://www.galerierudolfinum.cz/cs/vystavy/publikace/
fragilites/.
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Vzhľadom k dlhodobým praktikám vedenia Galérie Rudolfinum, tentokrát bol kurátorský 
koncept prekvapujúco pripravený dvojicou prizvaných kurátoriek, zaujímavo prepájajúcich 
zahraničný i domáci česko-slovenský kontext – Silviou Van Espen a Elenou Sorokinou. Silvia Van 
Espen už viac ako desaťročie vedie galériu ZAHORIAN & VAN ESPEN v Bratislave a Prahe a vytvára 
tak v spolupráci s etablovanými kurátormi/kurátorkami pomerne kontinuálnu platformu pre 
prezentáciu súčasného českého, slovenského i zahraničného umenia. V prípade Eleny Sorokiny 
je tematický koncept výstavy zrejme úzko súvisiaci s jej aktuálnym pôsobením v novozaloženej 
parížskej Iniciatíve pre praktiky a vízie radikálnej starostlivosti (Initiative for Practices and Visions  
of Radical Care), ktorá skúma a podporuje umelecké postupy realizujúce starostlivosť a využívajúce 
jej stratégie3. Zároveň môžeme jej meno reflektovať v súvislosti s kurátorským konceptom 
Arménskeho pavilónu na 59. benátskom bienále 2022 alebo s prehliadkami documenta 14 
v Aténach a v Kasseli. Dôležitým projektom, kde sa Sorokina začala viac zaoberať aktivistickými 
a socioekonomickými otázkami starostlivosti, teda otázkami veľmi príbuznými aspektom ľudskej 
krehkosti a zraniteľnosti, bola výstava nazvaná At the Mercy of Others: The Politics of Care (Whitney 
Museum of American Art, 2005)4. V úvode rovnomenného katalógu vtedy autorky konceptu 
poukazovali na to, že hoci slovo kurátorstvo (curating) etymologicky pochádza zo slova starať sa (to 
take care of), sú otázky starostlivosti stále pomerne neobvyklou voľbou témy pre výstavný projekt. 
Zaznievali tam zaujímavé poznámky, kriticky preverujúce i spochybňujúce altruistické umelecké 

3   Viac informácií In: https://www.youtube.com/watch?v=dQzVXJDhtw4.
4   Na výstavnom projekte At the Mercy of Others: The Politics of Care Elena Sorokina spolupracovala s teoretičkami a kurátor-
kami: Sasha Archibald, Sarah Lookofsky a Cira Pascual Marquina. Projekt a výskum bol podporený kurátorským štipendiom 
Heleny Rubinstein v rámci nezávislého študijného programu vedeného vo Whitney Museum of American Art.

praktiky: „Gestá starostlivosti sa až príliš často stávajú javiskom, na ktorom mocní predvádzajú vlastnú 
sebachváliacu veľkorysosť“5. Čo môže umelec získať, keď tvrdí, že sa zaoberá starostlivosťou a čo 
môže získať publikum/inštitúcia/kurátor, keď takýto statement potvrdí? A naopak, kto za toto 
tvrdenie nesie zodpovednosť? Spôsob, ako kládli tieto a podobné otázky súvisiace s tak zdanlivo 
nespochybniteľnou pozitívnou témou predznamenáva, že záujem kurátorky Eleny Sorokiny 
o (často) ambivalentné aspekty ľudskosti je oveľa hlbší, než vykazujú krátkodyché tendenčné 
výstavné projekty voziace sa na vlne aktuálneho „obratu k etike starostlivosti“. 

Koncept krehkosti a zraniteľnosti v umení nie je nový a podobne aj tu sa od súčasného publika 
takmer samozrejme očakáva empatické prijatie humanistického východiska rešpektujúceho 
naše limity. Jeho vnútorné prepojenie oscilujúce medzi humánnym a prírodným rámcom nášho 
bytia poskytuje priestor pre aktuálne umelecké zhodnotenie potenciálu našej zraniteľnosti. 
Preto je dôležité pristúpiť k tejto téme aj ako ku komplexu sociálnych súvislostí presahujúcich 
napríklad do oblastí ako sú: kritika liberálneho individualizmu adorujúceho racionálneho jedinca 
nezávislého na ostatných a nepripúšťajúceho si vlastnú zraniteľnosť; spochybnenie rovnocennosti 
medzi tým, čo je ľudské a tým, čo je mužské v procesoch nastavujúcich globálne spoločenské 
hodnoty; rekonceptualizácia tradičného chápania toho, čo je verejné a čo súkromné tak, aby 
súkromná sféra naďalej neznevýhodňovala ženy a deti a neponechávala ich napospas domácemu 
násiliu, atď.6

5   In: Archibald, S.; Lookofsky, S.; Pascual Marquina, C.; Sorokina, E.: At the Mercy of Others: The Politics of Care. Whitney Museum 
of American Art, New York, 2005, s. 7.
6   Podobnými aspektmi sa v kontexte morálnej filozofie nadraďujúcej morálny význam vzájomných vzťahov a osôb nad činmi 
a vlastnosťami jednotlivcov zaoberala americká feministická filozofka a spisovateľka Virginia Held. Viac In: HELD, V. The Ethics of 
Care: Personal, Political and Global. Oxford University Press, 2006.

Celkový pohľad do inštalácie diel Marie Bartuszovej.  © Galerie Rudolfinum. Foto: Martin Polák Maria Bartuszová: Tlakom deformovaný tvar, 1986. © Galerie 
Rudolfinum. Foto: Martin Polák
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Celkový pohľad do inštalácie diel Gety Brătescu.  © Galerie Rudolfinum. Foto: Martin Polák

nesie metaforu deštrukcie fyzického i psychického tlaku na zrod akéhokoľvek nového života. 
Vrstvený organicko-ovoidný tvar je silno zovretý geometricky striktným tvaroslovím, len vnútorné 
semeno vďaka ochranným škrupinám stále odoláva. Sadra, ako ju poznáme, tlaku neodoláva, 
praskne a rozsype sa. Preto sme stále fascinovaní týmto dielom, pozeráme sa na obrazy vlastnej 
krehkosti, ktorá, ako sa zdá, môže byť zdrojom neuveriteľnej vnútornej sily. Objekt nazvaný 
Rodiaci kameň (1960) výnimočnej rumunskej konceptuálnej umelkyne Gety Brătescu, predstavuje 
pupeňovitý rodiaci tvar vytesaný do mŕtveho riečneho kameňa a položený na kruhovitý brúsiaci 
kameň. Pracuje s podobným napätím zrodu novej vitálnej formy, ktorá si ostentatívne kliesni 
vlastnú cestu z materiálu nepredurčeného k zachovávaniu života. Poľská sochárka7, predstaviteľka 
nového realizmu a novej figurácie Alina Szapocznikow pre svoju tvorbu objavila plastický cement, 
ktorý jej umožnil sochu bezprostredne spracovať bez pomoci odliatku. V šesťdesiatych rokoch 
začala pracovať s odlievaním častí vlastného tela i tváre, kde používala polo priezračný polystyrén, 
umelé živice alebo penový polyuretán. Fetišizácia, komodifikácia a objektivizácia ženského tela, to 
sú témy, ktoré radia jej tvorbu k feministicky angažovaným autorkám. Na výstave môžeme takto 
čítať predovšetkým dielo Iluminované pery (1966). Objekt dokonale prepájajúci dizajnovú estetiku 
stolovej lampy a erotickej zmyselnosti ženských pier pôsobí v sklenenej vitrínke možno trochu 
komicky, no vo svojej podstate pripomína druh umelo klonovanej kyborgovskej entity ženského 
rodu, ktorá svoj posthumanistický hybridný účel rozhodne nenesie ľahko a s plným vedomím 
nechcenej cudzej manipulácie. Opozitne umiestnené čiernobiele Foto-sochy (1971) sa radia k jej 
neskorej tvorbe, konkrétne k sériám nádorov, ktoré začala tvoriť po tom, čo jej bola diagnostikovaná 

7   Alina Szapocznikow je výrazne spojená i s československým priestorom, bezprostredne po konci 2. svetovej vojny  
a po jej návrate z koncentračného tábora v Terezíne začala v rokoch 1945-47 študovať sochársku tvorbu na VŠUP v Prahe 
u profesora Josefa Wagnera. Jej spolužiakmi boli napr.: Olbram Zoubek, Eva Kmentová, Věra a Vladimír Janouškovi, Zdeněk Palcr.

V týchto súvislostiach poskytuje výstava priestor predovšetkým pre revíziu pohľadu  
na staršie diela, ktorých význam bol vo svojej dobe čítaný viac či menej cez prizmu ženského 
osobného naratívu, neprekračujúceho dobu a priestor, v ktorých vznikali. Krehkosť a nevyhnutná 
ľudská dočasnosť artikulovaná cez fragmentáciu telesnosti bola prítomná v tvorbe viacerých 
modernistických umelkýň nastupujúcich na umeleckú scénu v povojnovom období. Ženská 
rodová skúsenosť (materstvo a výchova detí, rešpekt pred životodarným procesom počatia, 
frustrácia z bezmocnosti ženy – umelkyne) posúvala výtvarný prejav týchto autoriek, paradoxne, 
nielen k subtílne intímnym formám, ale častejšie i k monumentálnej alebo konceptuálnej 
forme. Výstava fragilités v tejto súvislosti obsahuje čosi ako paralelnú, ale plne autonómnu  
sub-výstavu, v ktorej sú prezentované predovšetkým už nežijúce umelkyne: Maria Bartuszová, 
Anna Zemánková, Alina Szapocznikow, Louise Bourgeois a Geta Brătescu. Sú to legendy 
integrujúce vlastný silný príbeh do tvorby vizuálne i obsahovo prenikavej, intímnej a univerzálnej 
zároveň. Organické tvaroslovie nimi preferovaných foriem je takmer bezvýhradne rodovo citlivé, 
je to materializovaná, rodovo alebo inak telesne špecifická skúsenosť, artikulovaná voľbou 
materiálu pre jeho konkrétne vlastnosti. 

Česko-slovenská autorka Maria Bartuszová prehovára o pnutí opozít, o dialektike nášho bytia 
vedúcej často k iracionálnej, intuitívne skladanej významovej syntéze. Sadru ako provizórny 
materiál uchopuje tak, aby takmer na hrane únosnosti znásobila všetky jej aspekty krehkosti 
a schopnosti naturalisticky presne odliať negatívny (dutinový) organický tvar. Ženská a mužská 
telesnosť, vertikálne i horizontálne kontradikcie, inštrumentálna racionalita a intuitívna iracionalita, 
sila i neha, nádych i výdych, energia zrodu i úzkostná agónia, tam všade sa tekutá sadra môže 
dostať a stuhnúť, aby tento krehký kontakt zhmotnila. Dielo Tlakom perforovaný tvar (1986/1995) 

Geta Brătescu: Rodiaci kameň, 1960, riečny kameň, tempera, podstavec na brúsenie nožov, 26 × 30 × 30 cm. © Galerie Rudolfi-
num. Foto: Martin Polák  
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Alina Szapocznikow: Bez názvu, zo série Fotosochy, 1971, fotografia, 24 x 30 cm. Foto: Martin Polák

rakovina. Podivne deformované objekty sú v tomto prípade precízne fotograficky komponované 
a inscenované v duchu striktnej medzivojnovej novej vecnosti. Close-up zábery na „rozžuvané“ 
amorfné objekty z bledej plastickej hmoty pôsobia v racionálne komponovanej fotografii ako 
nepatričné a nepredvídateľné parazitické útvary. Do sérií personifikovaných nádorov, ktoré 
v tomto období tvorila aj ako fyzické objekty, niekedy prepisovala fotografické fragmenty tvárí, 
inokedy odtlačky ľudského tela. V jednom zo svojich textov napísaných rok pred smrťou uviedla: 
„Pomocí otisků lidského těla se snažím trvale zachytit v průzračném polystyrenu prchavé okamžiky 
života, jeho paradoxy a jeho absurditu... Přesto všechno se pokouším vtělit do pryskyřice otisky našeho 
těla; jsem přesvědčena, že mezi projevy pomíjejícnosti je lidské tělo nejvnímavějším, jedinečným 
zdrojem veškeré radosti, veškeré bolesti i veškeré pravdy, která je pro svoji ontologickou nedostatečnost 
stejně nevyhnutelná, jako – v rovině vědomí – naprosto nepřijatelná.“8

8   In: Alina Szapocznikow. Katalóg k výstave. Dům u černé Matky Boží, České muzeum výtvarných umění v Praze, Muzeum 
výtvarných umení v Lodži, 2000, nestr.
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Ne-sochárska socha francúzsko-americkej umelkyne Louise Bourgeois tematizujúca okrem 
iného i krízu klasickej a modernej sochy a spochybnenie vzťahu ich obsahu a formy,9 svojou 
tvorbou rozhodne do tejto výstavnej sub-témy patrí. V kontexte jej diela bol bio-morfizmus 
viac nahrádzaný bi-morfizmom, prípadne bi-morfickou abstrakciou10, ktoré v sebe niesli odkazy 
k diferenciácii ženského a mužského vnímania sveta. Sochy často tvorila z mäkkých, tkaných 
či pletených materiálov, aby vedome demonštrovala svoj dešpekt k patrilinearite sochárskeho 
umenia, artikulovanej, mimochodom, i preferovaním večných a vznešených materiálov spojených 
prevažne s mužskou sochárskou historiografiou. Tvarové fúzie jej mäkkých ne-sôch môžeme čítať 
ako britký komentár k prevládajúcim a diskriminujúcim rodovým stereotypom. Autorka, ktorá 
tvrdí, že „vnútorná potreba umelca byť umelcom sa plne vzťahuje na rod a sexualitu,“11 zakorenila 
veľké percento svojej tvorby do rodovo citlivej umeleckej schémy. Ďaleko ju však prekračovala, 
čoho príkladom je vystavená, čiernou vlnenou látkou obšitá socha Pár (2002). Tróp lásky umelkyňa 
predstavuje ako výhradne ľudský stav blízky ochoreniu, keď dochádza k strate sebakontroly 
a vlastnej autonómie. Je to stav zamilovania sa, ktorý sa kvôli zvýšenej zraniteľnosti a citlivosti 
zamilovaného/zamilovanej stáva zároveň kľúčovou modalitou jeho/jej vnímania sveta. Dve 
bezhlavé, objímajúce sa torzá ponúkajú obraz nerozlučne zrasteného (zošitého) páru, ktorý 
nemôže existovať oddelene, je na sebe taký závislý, že temná stránka takéhoto súžitia ďaleko 
presahuje jeho pozitíva. 

Koncepcia tejto sub-výstavy, ktorá v projekte fragilités dominuje, je v kontexte témy a vybraných 
autoriek nespochybniteľná, opiera sa o problematiku krehkosti odvíjanú v druhej polovici  
20. storočia cez aspekt ženskej rodovej línie – matrilinearity. Vo vymedzenom generačnom 
rozmedzí to pôsobí korektne a pochopiteľne. Boli to práve ženské umelkyne, ktoré v tom 
období priniesli umeniu i témy tabuizované, stojace na okraji, potláčané a nehodiace sa  
ku konceptu geniálneho umelca – nadčloveka. Autonómna výstava by takto vymedzenú ženskú 
tvorbu predstavila s gráciou a asi by nikomu nepripadala neadekvátna. Zvyšok výstavy fragilités 
podobnú schému nesleduje a otvára, celkom prirodzene, tému zraniteľnosti prostredníctvom 
súčasných autorov a autoriek uplatňujúc iný kľúč výberu. Takýto veľký rozdiel vo vnútornej 
skladbe dvoch principiálne odlišných kurátorských prístupov však môže byť pre diváka mätúci 
a som presvedčená, že viac informácií osvetľujúcich túto hybridnú schému a jej konkrétne 
východiská by posunulo inak pútavú výstavu oveľa bližšie k divákovi.

Ďalšiu väčšiu tematickú líniu, už však difúzne rozprestretú vo viacerých sálach galérie, 
predstavuje aspekt dynamicky sa meniaceho vzťahu tela a prírody a ich (ne)rovnováhy. Často 
interdisciplinárne pracujúci umelci12 sledujú krehké spolužitie medzi ľuďmi a svetom, ktoré sa stále 
častejšie vychyľuje z harmónie a prekračuje mnohé mentálne, politicko-mocenské, symbolické 
i reálne geografické hranice. Ich umelecké stratégie hraničia s ekologickým, urbanistickým, 
sociologickým alebo environmentálnym výskumom. Aktuálna video tvorba belgicko-mexického 
autora Francisa Alÿsa v sebe kombinuje skúsenosti architekta, flanéra, umelca – performera, 
9   Viac In: Mitášová, M. Lousine denníky (nefeministické a feministické čítania textov Louise Bourgeois. Dart revue súčasného 
výtvarného umenia 4/2000, 1 – 2/2001, str. 17 – 27.
10   Pojem Lucy Lippard, tamtiež.
11   In: Mitášová, M. Lousine denníky (nefeministické a feministické čítania textov Louise Bourgeois. Dart revue súčasného výtvar-
ného umenia 4/2000, 1 – 2/2001, str. 26.
12   Umelci a umelkyne zastupujúci túto líniu na výstave: Francis Alÿs, Bianca Bondi, Edith Dekyndt, Susanna Fritscher, Kapwani 
Kiwanga, Anri Sala a Vivian Suter.

Alina Szapocznikow: Lampe Bouche (Iluminované pery), 1966, objekt, farebná polyesterová živica, žiarovka, elektrické vedenie. 
Foto: Martin Polák
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Louise Bourgeois: Pár, 2002, tkanina, oceľ, sklo a drevo, 40,6 x 73,7 x 58,4 cm. © Galerie Rudolfinum. Foto: Martin Polák

sociálno-urbánneho kritika a geopoliticky poučeného rozprávača príbehov. Kontinuálne  
a už dlhodobo sa zaujíma o geografické i umelo konštruované krajiny, pričom skúma, ako 
konkrétne sa geopolitika a sociálne vzťahy prepisujú do reality daného miesta. Cyklus videí, 
v rámci ktorých spoza kamery zaznamenáva prostý akt detskej hry, veľmi viditeľne demonštruje 
autentický stret človeka s umelo nastavenými pravidlami.13 Hra je pre deti radostný, zábavný 
a objaviteľský proces, ktorý ich učí okrem iného zmyslu pre pravidlá v ich ďalšej spoločenskej 
interakcii. Vo videu Children’s Game #9 (2011) sledujeme, ako deti kdesi vo Venezuele hrajú hru, 
pri ktorej trhajú obrovským kobylkám nohy, aby ich po tom, čo ich nechajú vzlietnuť, ľahšie 
znovu chytili. Dramatický kontrast medzi detským bezstarostným šantením a brutálnym, smrteľne 
zraňujúcim aktom je mimoriadne výstižnou metaforou možných paradoxov a trhlín umelo 
nastaveného vzťahu človeka a prírody.

Zastavím sa napokon ešte pri jednom výnimočnom diele, patriacom do inej tematickej 
sub-línie predstavujúcej záujem o nestálosť ľudskej povahy a jej schopnosť nachádzať fluidné 
a transfiguračné stratégie, ktoré odmietajú, prípadne nemôžu vnímať telo ako dokončený 
koncept14. Videoprojekcia nazvaná Sibyla (2020) od autora pochádzajúceho z Juhoafrickej 

13   Na tohtoročnom Bienále súčasného umenia v Benátkach reprezentoval Belgicko v spolupráci s kurátorkou Hilde Teerlinck 
svojím divácky mimoriadne úspešným projektom The Nature of the Game. V tejto členitej multimediálnej inštalácii rezonovala 
téma detskej hry v kulisách rôznych častí sveta (Demokratická republika Kongo, Hongkong, Mexiko, Belgicko). S pachuťou 
alegórie monitorujúcej pravidlá detskej hry autor i tu tlmočil zložitosť často drsnej reality daného miesta. 
14   Umelci a umelkyne zastupujúci túto tému na výstave: Michael Armitage, William Kentridge, Dominik Lang, Barthélémy 

republiky Williama Kentridga je doslova multisenzorickým dielom nastavujúcim zrkadlo ľudskej 
posadnutosti poznať svoj osud, vzoprieť sa vopred danému predurčeniu a mať možnosť ho zmeniť. 
Niekedy frenetické tempo animácie textových veštieb, palimpsesticky ručne prekreslovaného 
tieňa rituálneho tanca Sibylinho perfomera a otáčajúcich sa stránok knihy i dubových listov 
striedajú výrazovo pomalšie zastavenia. Žiaľ, to, čo vnímam ako nedostatok uberajúci divákovi 
možnosť hlbšie pochopiť význam na výstave absentuje. Nemáme totiž možnosť zistiť, že toto 
dielo vzniklo v súvislosti s predstavením nazvaným Čakanie na Sibylu (2019) v rímskej opere. Jeho 
scenár vznikol ako pendant k pripravovanej repríze projektu amerického predstaviteľa kinetického 
umenia Alexandra Caldera, ktorý v roku 1968 realizoval v tejto opere rozmarný, pohyb oslavujúci 
happening Work in Progress, plný jeho symptomatických mobilných objektov, cirkulujúcich 
cyklistov a komparzistov. Kentridge posunul tento metaforický obraz nekonečného víru udalostí, 
ktoré nás ovplyvňujú k príbehu Kumánskej Sibyly. Podľa legendy žila v jaskyni, kam za ňou chodili 
ľudia, aby sa dozvedeli svoj osud. Odpovede im napísala na dubové listy, položila ich pred vchod 
a vždy keď po nich človek siahol, zdvihol sa veterný vír a listy rozfúkal. Nikto si tak nikdy nemohol 
byť úplne istý, či chytil a čítal vlastný osud. Neistota, ktorá dnes silnie v mnohých oblastiach našej 
existencie, nad-osobné otázky týkajúce sa migrácie, kolonializmu, exilu a vysídlenia,15 sa pre 

Toguo, Luboš Plný, Anna Zemánková.
15   Tieto témy sú silne prítomné v tvorbe kamerunského umelca Barthélémyho Togua, na výstave, konkrétne vo veľkoformá-
tovej expresívnej maľbe diela nazvanom Potrava pre svet (2014).
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Francis Alÿs: Detská hra #9: Kobylky, 2011, video, 6 minút, 10 sekúnd, Salto Acha, Venezuela. Vzniklo v spolupráci s Benjaminom 
Mastom, Julienom Devauxom a Félixom Blumom. S láskavým dovolením umelca. © Galerie Rudolfinum. Foto: Martin Polák 

nás stávajú podobne zásadnými a neuchopiteľnými ako veľmi osobné otázky vlastného osudu, 
fungovania a limitov ľudského tela, jeho zraniteľnosti či smrteľnosti16. 

Spochybnenie konceptu konečnosti a, naopak, akceptácia trvalej tekutosti foriem a významov 
je dlhodobo rozvíjaná i v projekte českého autora Dominka Langa Spiace mesto (2011 – 2022). 
Sledujeme pamäť sôch vymodelovaných otcom a prebudovaných synom, kde sú jednotlivé 
časti preskupené tak, aby prezentovali novú, civilnejšiu sochársku figúru. Avšak navzdory tomu 
cítime, ako sa sochy vzpierajú a ostentatívne nesú pôvodné aranžované znaky. Pamäť tela sochy  
do verejného priestoru, ktorého vnútorná architektúra je rozbitá a znovu vyskladaná, prepája 
v istom zmysle osobnú a kolektívnu pamäť. Napriek tomu sa jednotlivé časti tvária spokojne, 
akoby im nová citlivosť nového príbehu neprekážala, udomácňujú sa v ňom. Je v tom kúsok 
nádeje, že pri transformačnom procese je možné zachovať dôstojnosť a význam starších foriem  
a citlivo tak navrhnúť nové siluety pre budúcnosť.

16   Napríklad v obsesívne dokumentujúcej, popisujúcej a vizuálne zaznamenávajúcej tvorbe predstaviteľov Art brut Luboša 
Plného a Anny Zemánkovej zastúpených na výstave.

Je veľmi dôležité, že sa v českom prostredí objavila výstava tohto typu, ktorá zasadzuje 
domáce osobnosti do celosvetového diskurzívneho poľa a reflektuje tému krehkosti, ktorá je už 
nejakú dobu nastavenou paradigmou umeleckého nazerania na súčasnosť. Jej línie sú košaté 
a smerujú k jedinému centrálnemu bodu – écologie du sensible (ekológia cítenia). Východiskom 
tohto pojmu je presvedčenie, že príroda nie je predmetom racionálnej vedy, ale predĺžením nás 
samých.17 Pokúša sa konečne prestať ignorovať ľudský a citový rozmer nášho vzťahu k prírode, 
v tom predstavuje výraznú alternatívu k ekológii vedeckej. Uvedomenie si dôsledkov krehkosti 
a zraniteľnosti prepojenia nášho životného prostredia s prírodou na skutočne paradigmatickej 
úrovni je možná (ak nie jediná) cesta k obnoveniu fungujúcich aspektov našej fundamentálnej 
blízkosti k prírode.

17   Tento pojem aktuálne zavádza francúzsky vedec Jacques Tassin, výskumný pracovník v oblasti ekológie rastlín v CIRAD 
(Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement), napríklad v publikácii: Tassin,  
J. Pour une écologie du sensible. Odile Jacob, 2020.

Francis Alÿs: Detská hra #9: Kobylky, 2011, video, 6 minút, 10 sekúnd, detailný záber z videa. Foto: Martin Polák
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William Kentridge: Sibyla, 2020, jednokanálový HD animovaný film, zvuk, 9 min. 59 sekúnd, v slučke. S láskavým dovolením umelca 
and Marian Goodman Gallery, ©William Kentridge Studio 2022. Pohľad do inštalácie v rámci výstavy fragilités. ©Galerie Rudolfinum. 
Foto: Martin Polák 
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Pohľad  do inštalácie diel Dominika Langa: zo série Spiace mesto, 2011/2022. ©Galerie Rudolfinum. Foto: Martin Polák


