Obr. 3.

Gaulliho fresku Uctívání svatého jména Ježíš v římském kostele Il Gezù s explodujícím
stropem můžeme pozorovat v zrcadle bez nepohodlného zaklánění hlavy. Směrem nahoru putují pravověrní katolíci, dolů do pekla padají protestanti a ostatní bezvěrci.
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minulým, aniž by z předešlého čerpaly, nebo se nechaly ve větší či menší míře ovlivnit.
A to často i přes velmi úpornou snahu vycházející z totální proměny vztahů společenských, které se staly k předešlým přísně antagonistickými.
Druhá polovina dvacátého století přinesla jisté přehodnocení nadšených teorií
soustavného pozitivního rozvoje lidských komunit. Změna pohledu pramení z uvědomění si možnosti systémových chyb tváří v tvář nebezpečí i jisté „nepozitivnosti“ tohoto rozvoje. Tento posun vedl na poli filozofického přemýšlení ke zpětným pohledům
a znovuobjevení, či novému zhodnocení „dávno překonaných“ myšlenkových systémů,
které se v novém světle projevují jako podstatně stabilnější, životnější a výživnější, než
se snad běžně předpokládalo. Vzpomeňme alespoň práce Umberta Eca nebo Le Goffa
věnované pozdnímu středověku. V architektuře se tento zpětný pohled výrazně projevil
– snad poněkud povrchně – ve stavbách architektonické postmoderny, ale, jak posléze
uvidíme, i jinde. V hudbě v objevování a oblibě starých hudebních forem, jdoucím až
ke středověkému gregoriánskému chorálu, či až ke skladbám živeným hlubokou křesťanskou mystikou, jako jsou například písně abatyše Hildegardy von Bingen (1098–1179).
Kromě všeobecného přehledu napříč historií se naše zkoumání bude soustředit na vztah díla pozdně barokního architekta a grafika Giovanni Battisty Piranesiho
k současné architektuře, především na zjevnou konvergenci ke stavbám holandské architektonické kanceláře MVRDV; na vliv ruského a sovětského konstruktivismu na současnou architekturu, specificky na dílo malířky a architektky Zahy Hadid; na vztah děl
holandského suprematismu k architektonickým dílům soudobým i současným. Zamýšlím se také nad možnostmi užšího vztahu výtvarného díla (malby, grafiky) k prostoru,
jak může být vnímán architektem, jeho vyjádření (reprezentace) v klasické podobě – lineární perspektivou – i ve formách, které klasické zobrazení překračují. Nakonec se pak
ještě zastavím nad charakterem současného umění všeobecně.
Nejde mi o hluboké uměnovědné analýzy. Předkládám jen pokus o přesnější
definování myšlenek, vytříbení názorů, které se stejně objevují při každodenním kontaktu s uměním a architekturou. Zamyšlení spíše syntetizující než analyzující. Jde
vlastně o upevnění, zpřesnění, nebo snad prohloubení mé vlastní koncepce vnímání
uměleckého díla a jeho souvislostí. A nezbývá než doufat, že bude alespoň trochu užitečné i pro případného čtenáře.
Při zamyšlení takového charakteru by měl být skromnější rozsah pojednání spíše příznivým, než negativním faktorem.
Vnímání umění je složitou rovnicí s mnohými proměnnými. Chceme-li mluvit
o obrazech, je standardním postupem zkoumat formu, obsah atd. Jsou však kritici umění, kteří raději sáhnou po intuitivnějším a expresivnějším způsobu popisu. Skvělým příkladem takového přístupu byl F. X. Šalda, který již v roce 1903 přiřazuje umění a jeho
synonymu – kráse, v dobových souvislostech tyto atributy:
„(…) krása je jen slovo, obraz a podobenství pro nepojmenovanou jednotu
života, pro mystickou sílu, která znovu a znovu obrozuje svět, pro kouzlo prchající
chvíle, kterou se božstvo vylévá do vesmíru a života, pro mystérium rozkoše a hrůzy,
spravedlnosti a důslednosti životní, pro světlo, jehož záři snesli z nás jen největší
géniové a titáni, a i ti jen na vteřinu, a z jehož přešlosti, vzpomínkou a legendou, žijí
všichni ostatní.
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FRESKA

JESKYNNÍ UMĚNÍ

Obr. 6.

Jedna z chodeb (axiální galerie) jeskyně Lascaux.

Obr. 7.

Nosorožec z jeskyně Chauvet.

Obraz v architektuře byl původně téměř bez výjimky realizován na povrchu, který
byl k dispozici, a to rytím obrysů nebo dostupnou přírodní, minerální barvou. Ryté obrazy,
i když tvoří významnou a nedílnou část umělecké tvorby úsvitu člověka, ponecháme prozatím stranou a budeme se věnovat malovaným obrazům, jejichž tvorba dílče odpovídá
technice fresky. Linie byly vedeny barvivem zhotoveným z popela, uhlíku (tedy dřeva
dočerna zuhelnatělého v žáru bez přístupu kyslíku), barevných hlinek, minerálů, kaolinu
a konečně sazí, které jsou dodnes základní materií kvalitních černých barev. (Malíři jeskyní měli bohatší výběr přírodních materiálů, než si dnes dovedeme představit. Během
následujících tisíciletí, obzvlášť v těch posledních, byla většina těchto zdrojů beznadějně
vytěžena.) Můžeme již mluvit o jednoduché technice fresky, pokud tento pojem radikálně zjednodušíme do základního znaku – „malba na stěně“, a o archaických barvách. Ty
však již tehdy měly širokou paletu a jeskynní umělci se ukázali jako velmi vynalézaví.
V Lascaux byly nalezeny hmoždíře s trdly-tříči, ve kterých barvy třeli, a nějakých 150 různých druhů minerálních hlinek, ze kterých si je míchali. A to některé ve značném množství
– určitě nedostatkem barviv netrpěli. Jako kalíšky se většinou užívaly skořápky mušlí. Organizační a pracovní ingenialitu dobových tvůrců oceníme, když si uvědomíme ohromující rozsah těchto maleb, i jeskynních prostor, ve kterých pracovali. Zdá se, že pro malby
vybírali nejrozsáhlejší jeskyně. Byly velmi často neskutečně obrovské. Klenba největší
prostory v Lascaux, známé jako „obrazová galerie“ je přes 30 metrů dlouhá a dvanáct
metrů široká. Její „spodní galerie“ v hloubce 6,5 m je přístupná pouze po provazovém
žebříku. Niaux v Pyrenejích je více než 600 metrů dlouhá, a rozhodně není žádnou výjimkou. Velká jeskyně v Rouffignac má délku skoro 9 kilometrů a některé ryté obrazce, které
v ní najdeme, jsou dlouhé přes dva metry. I když mnohé obrazy musely být malovány
vstoje, vkleče, nebo dokonce vleže, dávní malíři také často pracovali ve velkých výškách,
a k tomu bezpochyby potřebovali lešení. (V Lascaux i jinde byly nalezeny ve stěnách
kapsy, sloužící bezpochyby k ukotvení lešení.) V Labastide v Pyrenejích je namalován
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Sám tak triviálnímu názoru nedokážu důvěřovat. Domnívám se, že obrazy malované jen pro radost by měly odlišné charakteristiky.
Možnost a schopnost ulovit zvíře pro obživu bylo jistě klíčovým tématem všech
kulturních period před rozšířením zemědělství. (Paleolitičtí lidé žili přibližně dva miliony
let hlavně z lovu, rybolovu a sběru.) Ulovení kořisti je samozřejmě věcí souhry příznivých
okolností, a neolitičtí lovci hledali možnosti, jak tyto okolnosti pozitivně ovlivnit, či jak
za ně patřičně poděkovat. Tato intenzivní niterná potřeba vedla pravděpodobně ke vzniku obrazů, kterými se tuto naléhavost pokusili srozumitelně artikulovat.
Ohromující je rovněž množství druhů zobrazených zvířat. V osmi „galeriích“ velké jeskyně Les Eyzies najdeme mnohokrát zobrazené mamuty, nosorožce, soby, koně,
jeleny, bizony, spolu s lidskými figurami a abstraktními symboly. V jeskyni Chauvet jsou
mnohokrát zobrazeny – a to je pro jeskynní umění výjimečné – i dravé šelmy; medvědi,
lvi, pumy a vlci.
I způsob podání maleb prozrazuje – jak jinak v tomto období – lovce. Lovit
znamená zasahovat zvěř zbraní. René Huyghe tvrdé obrysové linie vysvětluje potřebou dobře znát hranice terče, tj. místa, do jehož obvodu je třeba mířit a trefit se. Obrys
představuje mez, za kterou se rána mine cílem a již vytouženou kořist nezasáhne.
Proto zůstává po celý čas hlavním znakem těchto výtvorů, i když se na ně postupně
nabalují znaky další, vybarvování ohraničené plochy, jednoduché modelovaní tvaru,
přidávání detailu.3
Další významný znak těchto maleb má stejný původ. Když se díváme na skalní
malby, všimneme si jejich neuspořádanosti. Pravěký umělec se nezajímal o komponování obrazů. Kreslí své figury jednotlivě a řadí je nahodile. Neváhá je klást nad sebe
nebo přes sebe. Zřídkakdy je uvádí do vzájemného vztahu nebo akce. Každé zvíře je
zde samo za sebe. Není tu žádná horizontála a nenajdeme ani pevnou půdu pod jejich
nohama. Plocha je často zaplněna až do posledního volného místa a není vymezen ani
obvod vyzdobeného pásma. V této souvislosti mluví Louis-René Nougiér o strachu před
prázdnotou a holou stěnou, mimo jiné tvrdí: „Skalní stěny pokreslené prstem pravěkého
člověka prozrazují hlubokou úzkost.“ 4
Fenomén neuspořádanosti a nahodilosti souvisí pravděpodobně opět s lovem,
při kterém jsou lovená zvířata často v pohybu, a jejich zasáhnutí je značným dílem právě věcí náhody. Příznivé okolnosti jsou samozřejmě nutné i při neolitickém zemědělství
(stejně jako i v kterékoliv pozdější době). Poměr zručnosti a intenzity práce k nutnému
dílu štěstí se zde však výrazně posouvá ve prospěch prvního.
Obr. 10. a 11.

3
4
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Dva detaily malby z nedávno objevené (2002) jeskyně Laas Geel poblíž Hargeysy v Somálsku. Jsou podstatně mladší než předchozí příklady – vznikly mezi
9. až 3. tisíciletím př. n. l. Obě zobrazené krávy i lidská figura převedené do
abstraktně-geometrických symbolů se mohou směle postavit vedle - o deset
tisíc let mladších - nejlepších děl moderny dvacátého století.

René Huyghe. Řeč obrazů. Praha 1973, s. 22.
Joan Pijoan. Dějiny umění 1. Praha 1977, s. 14.
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Tím se zásadně liší prehistorická malba od malby dalšího období, kterému se
budeme věnovat v následující kapitole, doby bronzové (chalkolit) a zemědělsky rozvinuté kultury staroegyptské.
Fenomén neuspořádanosti a nahodilosti souvisí pravděpodobně opět s lovem,
při kterém jsou lovená zvířata často v pohybu, a jejich zasáhnutí je značným dílem právě
věcí náhody. Příznivé okolnosti jsou samozřejmě nutné i při neolitickém zemědělství (stejně jako i v kterékoliv pozdější době). Poměr zručnosti a intenzity práce k nutnému dílu
štěstí se zde však výrazně posouvá ve prospěch prvního.
Mnohé z předchozího by mnohem jednodušeji vysvětlil možný a někdy předpokládaný fakt, že malby nebyly tvořeny – jak je zvykem naší doby – jedním umělcem
v krátkém čase, ale vznikaly možná po řadu let, či dokonce mnohá staletí z rukou řady
„umělců“, kteří předchozí vrstvy doplňovali či „přepisovali“. Proti této hypotéze však stojí
zjevná a již výše zmíněná jednota rukopisu mnohých souborů maleb.
Na závěr tohoto oddílu ještě jeden zajímavý postřeh Paula Johnsona. Zůstává
na čtenáři, aby si na něj udělal svůj názor. Pro mne je jeho konstrukce přece jen příliš
schematická i jednoduchá.
„Zdá se docela možné, že jeskynní umění iniciovalo vznik náboženského myšlení, i když v jeho zobrazeních není nic, co by naznačovalo náboženský účel. Avšak podmínky, v jakých je bylo možné spatřit, v mihotavém světle loučí, které jako by nechávalo
ty skvostné obrazy malované temnými barvami vystupovat z okolní temnoty a přivádělo
je k životu, navozovalo pocit obdivu a úcty. A tím, jak lidé žasli nad způsobem, jak může
malířské umění přetvořit přírodu, začínali si více uvědomovat ještě větší zázrak přírody
samé v nezměrném světě venku, a říkali si: kdo by mohl být ten, který to vše vytvořil?
Takže jeskynní umění stimulovalo myšlení, a myšlenky, které stimulovalo, poskytly impuls
pro muže a ženy k položení základů pro teorie života, i teorie kosmologické. Právě pro
své netělesné, metafyzické kvality se stalo umění otcem náboženství.“ 5

Paul Johnson. (cit. v pozn. 2), s. 30. „It is likely too that cave art promoted the birth of a religious
spirit. There is nothing in these art works as such to suggest religious purpose. But the conditions in
which they were viewed, flickering torches bringing to life these fine representations with their deep
colours out of the surrendering darkness, induced a sense of wonder and reverence. And as the
people marvelled at the way artistic skills could re create nature, they became aware of the even
greater miracle of nature itself, in the vast world beyond the cave, and asked themselves: who could
it be who created that? Thus cave art was thought provoking, and the thoughts it provoked provided the impetus for men and women to lay the foundations of theories of life, and of the universe.
Precisely because of its non material, its metaphysical qualities, art became the father of religion.“
(Překlad AN)

5

Obr. 12. Plačky, detail fresky z hrobky prince Ramose z počátku 18. dynastie. Postavy se svojí
pevně hraničenou obrysovou linií a téměř unifikovanými postoji přibližují hieroglyfickému písmu. Propojují se tak koherentně s textem a vzájemně se blíže vysvětlují.
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FRESKOVÁ MALBA

ILUZIVNÍ
K obrazu v architektuře také patří, ve svých ambicích zprvu podstatně skromnější, iluzivní malba. Ve svých počátcích nahrazuje skutečné zdobné prostorové architektonické prvky jejich levnější, malovanou náhražkou. Při dobrém znázornění plasticity
malovaného prvku architektury, tj. při správném zvolení jeho osvětlení, člověk při běžném
pohledu těžko rozpozná jeho iluzivní podstatu (pokud jsme zaneprázdněni jinou aktivitou,
architekturu interiéru kolem sebe zpravidla vnímáme jen periferně). Mnohé interiéry se
pyšní bohatstvím své výzdoby tohoto charakteru. Jejich jednoduché, fádní stěny jsou
rozehrány bohatstvím architektonických prvků a detailů. Umělci se na tomto poli časem
dobrali značné dokonalosti.
Tento druh prostorové malby byl dobře znám již ve starém Římě (viz Domus
Augusti na Palatinu, ca 20 př. n. l – sala delle maschere obr. 26) a ten se nám také nabízí
jako inspirační zdroj pro její pozdější uplatnění. Jedním z prvních úspěšných renesančních interiérů s iluzivní architekturou je kostel San Satiro, přesněji Santa Maria presso
San Satiro (1482–1486) v Miláně, navržený Donatem Bramantem. Parcela, která byla pro
stavbu k dispozici, byla natolik krátká, že se Bramante rozhodl prostor kostela prodloužit
alespoň opticky. Pomocí malby na zeď vytvořil iluzi neexistující apsidy tak, že jednotlivé
malované architektonické prvky (sloupy, klenební pasy) podle pravidel lineární perspektivy postupně opticky zmenšoval a zahušťoval. Iluze je dokonalá.
Jako další příklad zde zvolme velmi úspěšný sňatek italských uměleckých souputníků, architekta a malíře Andrey Palladia a Paola Veroneseho ve vile Barbaro v Maseru (1560–1561) v severní části italského Veneta (obr. 4 a 27).
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Obr. 25.

Pozzova freska Šíření ohně boží lásky řádem jezuitů oslavuje sv. Ignáce z Loyoly
v chrámu Sant‘Ignazio v Římě, 1694.

Obr. 26.

Iluzivní římsa a korintská hlavice v Sala delle maschere v Domu Augusti na římském
Palatinu, ca 20 př. n. l.
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Dále určitě stojí za naši pozornost nedaleká bazilika na ostrově Torcello (Santa
Maria Assunta) u Benátek, také z 12. století, která skrývá skvostnou apsidovou mozaiku. Ve čtvrtkulové klenbě apsidy pokryté čistě zlatou, jemně proměnlivou mozaikou bez
dalších ornamentálních ozdob vypadá na první pohled jediná postava – Panna Maria
s dítětem v náručí – poněkud ztraceně. Kompozici doplňuje dvanáct postav apoštolů,
avšak již v nižším pásu, mimo klenební mozaiku. Až po delším soustředěném pohledu
si uvědomíme, jak skvěle jednolitý zlatý podklad podtrhuje význam zobrazené postavy
v bezdimenzí a bezčasí nebeského prostoru – vesmíru, ovládaného Nebeskou královnou. Mozaika je doplněna nenápadnou, ale jasnou a kompozičně důležitou kaligrafií
kryptogramu ΜΡ a Θϒ, vloženou rozděleně na obě strany madoniny hlavy. Je jakousi
závaznou nebeskou promluvou, vyraženou jako pečeť na svá určená místa (ΜΡ [METER] a Θϒ [THEU] čili Matka Boží, také řeckého Θεοτόκος – Theotokos – Bohorodička).
Obraz je označován jako apokryfní.
Velmi osobitě je pojata další úchvatná mozaika stejného chrámu, zobrazující
apokalyptický Poslední soud z téhož, protorománského období.
Pokud máme zmínit moderní mozaiku, tak se zaměřme na její pozoruhodné
období v Mexiku, především v Mexico City, v polovině minulého století. Tradice mozaiky je zde téměř tisíc let stará (Aztékové, Mayové) a zajímavě na ni navázala skupina umělců, zvaných pro velké rozměry svých nástěnných obrazů muralisté. Patřil
mezi ně především David Alfonzo Siqueiros (vnější stěny aztéckého stadionu v Mexiko City, centrální administrativní budova v univerzitním městečku tamtéž, 1952–1953,
nebo Juan O’Gorman, který kompletně pokryl mozaikou všechny fasádní stěny budovy
knihovny na stejném místě, 1951–1953). Práce muralistů byly pro svoji revoluční tematiku a lidová východiska jedněmi z mála artefaktů amerického kontinentu oficiálně
prezentovaných u nás v padesátých letech.
Na našem území je pro nás důležitým a skvostným příkladem moderní fasádní
mozaiky výtvarné ztvárnění povrchu výdechových komínů letenského tunelu v Praze,
navržené Zdeňkem Sýkorou (1969). Geometrická abstrakce obkladu byla již tehdy řešena pomocí jednoduchého počítačového programu. Sýkora se tak stal jedním z prvních
umělců využívajících počítač k umělecké tvorbě (obr. 39). Z dalších Sýkorových mozaikových realizací zmiňme ještě alespoň chodník v holandském Gorinchemu (1974), či
řešení vstupní haly firmy Selmoni AG v Basileji (1993).

Obr. 39.
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Impozantní Sýkorovy odvětrávací komíny letenského tunelu v Praze.

tendencí v Německu (Neue Reichkanzlerei v Berlíně, Deutches Stadion na Reichsparteitaggelende v Norimberku, 1937, aj.). Přes svoje poučení dobovou architekturou Corbusiera a progresivních Němců, většinou organizovaných v Bauhausu rozprášeném
násilně nacisty, se po tlakem doby rozhodují pro tento jasný anachronismus. I v jejich
stavbách se můžeme snadno dopátrat vlivu Piranesiho grafických listů.
V nejnovější architektuře se velice často objevují vnitřní prostory, nebo
prostory částečně uzavřené, jdoucí přes několik podlaží budovy, bohatě členěné
schodišťovými rameny, ve kterých snadno vystopujeme znaky gigantismu piranesiovských vězení.
Jako příklad uveďme alespoň jeden projekt odvážně experimentující holandské skupiny MVRDV Architects a jejich návrh Media Galaxy – Eyebeam Institute v New
Yorku (2001), jež evokuje sestavu z některé z dětských technických plechových
šroubovacích stavebnic (obr. 62). Paralela s piranesiovskými prostory se nám vybaví
i při pohledu do interiérů Opery v Chuangčou od Zahy Hadid nebo její vstupní haly
muzea Maxxi v Římě (obr. 63). Daly by se snadno vystopovat desítky dalších pozoruhodných příkladů těchto paralel.

Obr. 63.
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Piranesiovské prostory Zahy Hadid v římském Maxxi muzeu.

NEOPLASTICISMUS
Holandský neoplasticismus se vyvíjel souběžně s Malevičovými moskevskými
experimenty. Hlavní protagonista tohoto hnutí Piet Mondrian (1872–1944) vycházel
z holandské odnože symbolismu (Jan Toorop aj.) a v jeho intelektuálním vývoji hrál
určitou roli theosof Rudolf Steiner i H. P. Blavacká. Mondrian sám to v roce 1909 komentuje takto: „(…) má práce zůstává zcela mimo sféru okultního, i když se snažím
osvojit si okultní poznání, abych mohl věcem lépe rozumět.“ 25
Jeho umělecký vývoj je zakotvený v krajině a jejím ztvárňování, ve kterém během své umělecké cesty postupně zjednodušuje tvary, převádí je do tvrdých obrysových linií a postupně redukuje paletu barev natolik radikálně, že vystačí s jednoznačně
podanými elementárními barvami. Po roce 1915 pracuje pouze s pravoúhlými černými
konturami a plochy, které vymezují, vyplňuje barvou. Dopracovává se tak velmi záhy,
spolu s Malevičem v Moskvě, k radikální formě geometrické abstrakce, velmi významné pro další rozvoj umění dvacátého století.
Mondrian, stejně jako Malevič, byl dobře informován o nových trendech v pařížském uměleckém světě, vybíral si však pouze aspekty, které potvrzovaly jeho vlastní, již rozhodné umělecké přesvědčení. Podle Johna Goldinga „(…) je ze všech velkých
malířů dvacátého století nejautonomnější, a jeho vývoj je ve srovnání s nimi relativně
přímočarý“. 26
Obr. 64. a 65.
Obr. 66.
25
26
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Pohled do interiéru Rietveldovy vily paní Schröderové v Utrechtu a jeden z Mondrianových obrazů, které architekta inspirovaly.

Rietveldem navržená židle pro dům paní Schröderové v Utrechtu.

Převzato z: John Golding. Cesty k abstraktnímu umění. Brno 2003, s. 13.
Tamtéž, s. 13.

95

díla budou kvalitní a vytvářet je budou jen skupiny se zkušenými a nadanými autory.
Známý je případ boje s graffiti z newyorského metra, kde pracovníci dopravního
podniku přemalovávali barvou pomalované vagóny v depu tak dlouho, až útočící sprejery unavili. Ti, poté co zjistili, že jejich často celonoční práce přichází během několika
hodin vniveč, svou agresivitu vzdali. Dnes jezdí vozy metra – kdysi do posledního decimetru pomalované graffiti – čisté.
Většinovou společností je sprejerství – logicky – považováno za vandalství,
a komunity se proti němu úporně brání. New York má od roku 1995 zvláštní policejní
jednotku určenou k boji proti graffiti. V témže roce tam začal platit nový zákon, který
zakazoval prodej barev ve spreji dětem mladším osmnácti let, a existují i další předpisy
ztěžující mladistvým možnost dostat se k těmto prostředkům. Porušení těchto stanov se
přísně trestá. Newyorská policie pak slibuje odměnu 500 dolarů každému, kdo pomůže
při dopadení a odsouzení vandala, který po městě kreslí.
Ve Velké Británii byl v roce 2003 přijat „Zákon o antisociálním chování“, který zakazuje prodej barev ve spreji dětem mladším 16 let a dává místním úřadům pravomoc nařídit
pachatelům, aby odstranili nápisy z veřejného i soukromého majetku na vlastní náklady.
Náklady na odstranění nepovolených maleb z veřejných prostor a staveb jsou
obrovské. Podle fundovaných odhadů stojí likvidace výtvorů londýnských „umělců graffiti“ Spojené království ročně zhruba 100 milionů liber. V srpnu 2004 byla vyhlášena
celostátní kampaň „Udržuj čistou Británii“, která prosazuje nulovou toleranci ke sprejerům. V témže roce premiér Tony Blair spolu s dalšími poslanci britského parlamentu podepsal prohlášení, ve kterém se uvádí: „Graffiti není umění, ale zločin. Udělám všechno
pro to, abych naši společnost zbavil tohoto problému.“
Tento druh malby má tedy svoje východiska ve výše zmíněných postupech,
které se staly všeobecně respektovaným ritualizovaným konsenzem a které tuto malbu
ideově a výrazově sjednocují. Přesto v ní občas nacházíme známky osobitějších přístupů, které daná pravidla překračují. Jsou to čestné výjimky, jako např. u zmíněného
tetování, které třeba v rituální podobě u přírodních národů ohromuje svým výtvarně
silným výrazem.
A to nás posunuje do druhé, vyšší kategorie, ve které se objevují autoři maleb
často profesionálně školení, v jejichž výtvorech nacházíme určitou výtvarnou kvalitu
(obr. 84). Je samozřejmě obtížné rozhodnout, kdy již jde o umění a kdy ještě ne. Protože jsou obrazy malovány většinou na nepovolených plochách, městské radnice nejsou
ochotny se na ně dívat jako na umění. Řadí je prostě do rubriky drobné trestné činnosti
a jejich tvorbu, jak jsme nakonec uvedli výše, trestně stíhají.
Celkem výjimečně někteří kultivovanější sprejeři nachází pro svou činnost filozofické či politické pozadí. Londýnský sprejer, který si říká Banksy, se proslavil svojí
revoltující agresivitou. Vyhlašuje na internetu svou filozofii takto: „Billboardy jsou jako

Obr. 83. a 84.
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Dva pohledy do výstavy Městem posedlí v pražské Městské knihovně. Instalace
autora Delta/NL – razantní abstraktní černobílý obraz s prostorovými prvky a magický dialog prostorového objektu se svým fixovaným stínem autora Point/CZ.

MNOHÉ MODERNÍ

ARCHITEKTURY

Mnohé moderní architektury, a třeba dodat, že většinou ty zdařilejší, jsou komponovány jako trojrozměrný výtvarný objekt a rozdíly mezi sochou a architekturou zde
na první pohled splývají. Zůstává jistě zásadní podmínka pro architekturu – schopnost
hladkého vnitřního provozu v objektu, jenž účel stavby naplňuje. S touto podmínkou
jde i zpravidla odpovídající měřítko budovy, drtivou většinou daleko přesahující rozsah
objektů, které mají za hlavní náplň umělecké či estetické působení. Tato koneckonců standardní podmínka pro definici architektury mizí, studujeme-li zdrobnělé pracovní
modely. To nás dostává do situace, kdy se na myšlený objekt díváme jako na výtvarné
dílo – plastiku, která má oproti sochařské variantě většinou výhodu „duševního“ zakotvení právě ve svém účelu a jiných předurčujících podmínkách. Takovéto objekty jsou
samozřejmě řešeny i barevně a je na individuální stavbě i přístupu, můžeme-li některé
z barevných ploch označit jako obraz. Mnohé barevně řešené architektonické plochy
určitě vnímat jako monumentální obrazy můžeme. Každopádně barva, resp. barvy takového objektu či v takovém objektu jsou řešeny spolu s projektem stavby, a bylo by velmi
choulostivé zabývat se jimi až dodatečně. Je na architektovi, aby zabránil byť jen dílčímu rozpadu koherentního celku. Lépe – je na architektovi, aby minimalizoval rozpad
koherentního celku, ke kterému nutně dochází vložením řady pro provoz nezbytných
prvků do objektu.
Zmiňme ještě jeden moderní prvek významný pro architektury s plastickou charakteristikou, spojený s rychlým nástupem počítačového projektování – výrazně větší podíl zakřivených ploch nejrůznějšího typu. Ohlédneme-li se téměř o století zpět,
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Obr. 90.

Plain space britského architekta Johna Pawsona v Novém Dvoře.

Obr. 91.

Daniel Libeskind, hala Muzea umění v Denveru.
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ZÁVĚR
Příkladů skvělého spolužití obrazu s architekturou je jistě bezpočet, i když vezmeme v úvahu jen ty velmi známé. Sám jsem se dokázal věnovat již jen pro lepší možnost zhodnocení těm, které znám důvěrně osobně, nebo mne alespoň naléhavě zaujaly
v odborné literatuře. Jak jsem zmínil v úvodu, nešlo v našem pojednání, a ani nemohlo
jít, o široké hodnocení fenoménu.
Snad se mi alespoň částečně podařilo podoby tohoto symbiotického vztahu
v různých dobách a různých prostředích zřetelněji postavit vedle sebe, aby tak bylo
možné snáze se soustředit na jeho proměny a lépe, hlouběji si uvědomit přebohatou
rozmanitost jejich charakteristik a funkce. Mou snahou bylo připomenout, jak naléhavě
člověk k svému plnému životu a rozvoji potřebuje kvalitní prostředí, které může být tvořeno zase jenom kvalitní architekturou a uměním.
Ovšemže se o kvalitě umění dá dlouho diskutovat a jednota názoru se bude
většinou zdát nedosažitelná. Výjimečné bývají situace, ve kterých mají diskutující vůli
porozumět posunutému názoru svého protějšku a ustoupit i ze svých pozic.
Je zjevné, že ve vnímání umění se v současné době, která si říká demokratická,
projevuje významná změna. Pohled na dnešní umění nás přivede ke dvěma pluralitním
Obr. 102.

Australský modulární Dům na útese někdo vtipně nazval „vertikální Casa Malaparte“.
Každý z návštěvníků, který netrpí závratí, si zde naplno užije úchvatný obraz živoucího moře.

Obr. 103.

Tato efemerní streetartová architektura - pavučina ve výšce 6 metrů nad zemí - má
ramena dlouhá až 16 metrů. Pod názvem Tape Melbourne byla objednána občanským
a kulturním centrem v tomto městě v rámci programu Experimentální velkorozměrové
umění pro veřejnost. Vytvořena byla v roce 2011 tříčlenným kolektivem NUMEN/FOR
USE a jejich dobrovolnými spolupracovníky.
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