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Sympozium 2009
Krajina Ústeckého kraje
Vyznění (obsah, vzhled, význam) artefaktu je vždy určitým způsobem ovlivněno
místem, ve kterém vznikl.
Předchozí ročníky Sympozia krajiny Ústeckého
kraje se převážně zaměřily na testování, do
jaké míry jsou představitelé současné výtvarné
scény schopni realizovat plenérovou krajinomalbu. Naprostá většina vzniklých děl dokládá,
že současní umělci krajinu umí. Specifickým
momentem se ale stal fakt, že vzniklá díla se
natolik liší od rukopisu (či stylu tvorby), kterým
se zúčastnění umělci vyjadřují, že není možno
poznat, který autor co dělal, přestože se jejich
ostatní oceňované práce (na jejichž základě byli
osloveni) liší. Aniž bychom chtěli umenšovat
hodnotu plenérové krajinomalby, rozhodli jsme
se tentokrát nechat působit specifického Génia
loci na vybrané umělce bez upřesnění zadání –
pouze s podmínkou tvorby na daném místě.
Výsledkem jsou specifické práce, v nichž se ale
velkou měrou odráží dlouhodobé i aktuální rysy
tvorby daného autora, přičemž v kontextu vzniku díla Smolnice a krajina Českého středohoří
stále zůstává.

Roly, kterou v konkrétní době reprezentuje
umělecké dílo, se mění. Byl bych velice nerad,
kdyby předchozí větu čtenář vnímal jako arogantní prohlášení, které se vymezuje vůči práci
generací tvůrců, jejichž díla tu stále jsou a stále
mají smysl. Nemíním nijak zpochybňovat, že
tomu tak je. Ale právě výraz „smysl“ z předchozí
věty mohu zaměnit se slovem „role“, aniž by se
změnilo to, co jsem chtěl konstatovat. Změněná
role totiž neznamená role beze smyslu. Pokud o
této „změněné roli“ hovoříme jako o nové – vůbec to neznamená, že si neuvědomujeme zcela
zásadní význam toho, jakou měly veškeré předchozí podoby této „role“ a všechny její změny.
Relativnost výrazu „nový“ již, myslím, není třeba
rozebírat stejně jako fakt, že nadcházející umění
a tedy i nadcházející sympozium bude jiné…
Milan Salák
22. 9. 2009

Výměna názorů
Ladislav Paur, Milan Salák
Důležitou součástí sympozií galerie XXL je vzájemná výměna názorů. Podle mínění některých
účastníků se jedná dokonce o zásadní moment
těchto akcí (i když kdoví, co by říkali, kdyby
se museli rozhodnout mezi výměnou názorů a
vzornou péčí Lenek Paurových. Naštěstí nebylo
třeba volit, a tak bylo k různě učeným dialogům
vždy co jíst a pít).
Následující rozhovor není autentickým záznamem konkrétní rozpravy – nicméně poměrně
komplexně předkládá hlavní myšlenky, kolem
kterých se naše diskuse točily.

vždy spojen s exkluzivitou, a proto se i ono
uznání odehrává v poměrně nevelké skupině
„kulturních zasvěcenců“.

LP: Proč vlastně dnešní umělci takhle
malují?
MS: Hlavní motivační silou k tvorbě je emoce
související s autentickým pocitem. Autenticita není kategorie podléhající individuálnímu
posouzení. Je to věc společenského konsenzu.
Není tolik důležité, jestli umělec svou autenticitu naprogramuje, nebo (což je obdivovanější varianta) je jeho přirozeností. Zásadní
je společenské uznání toho, že autor přichází
s něčím novým. Pojem „současné umění“ bude

LP: Tohle umění spousta lidí nepochopí a
odsoudí! Trochu se obávám, že ani naši
sponzoři již další ročník nepodpoří.
MS: Vím, o čem mluvíš, a vůbec z toho nemám
radost. Taky si uvědomuju, jak arogantně a
tedy i hloupě zní argument, že génia mohou
pochopit až budoucí generace… Přesto je
třeba volné umění vnímat jako experimentální
činnost. Každý originální artefakt je prototypem.
Součástí experimentu je i riziko, že zjistíme,
kudy cesta nevede. Proto je cena prototypů

o tolik dražší. Podpora uměleckého experimentování by samozřejmě měla spět k „nalezení
cesty“, ale bylo by nemoudré podceňovat
hodnotu jejího hledání.
LP: Proč jsou současné obrazy tak drahé,
když jsou to, jak říkají mnozí návštěvníci
– mazanice, co by namaloval každý. Myslíš si taky, že by to namaloval každý?
MS: Jde o to, že ono se to spíš tak říká. Každý
by určitě něco namaloval, ale určitě ne to samé,
co kritizují… S největší pravděpodobností by ale
většina kritiků mazanici ani nic jiného nezrealizovala, přičemž nejčastější argument by byl, že
jim to za to nestojí. Umělec je člověk, kteréwww.galeriexxl.info | 3

Tenisky „s fajfkou“ nejsou 10x dražší na výrobu
než ty od Vietnamců…
LP: Jak by měl pokračovat další ročník?
V jakém duchu? Jaké by měl představit za
autory?
MS: Všechny ročníky symposií XXL představili
kvalitní současné umělce. Předchozí ročníky dali
autorům šanci „vystoupit ze standardu vlastní
tvorby“ směrem ke krajině. Tentokrát jsme tuto
šanci rozšířili i o možnost „nevystoupit“. Když
necháš špičkového krasobruslaře hrát hokej,
mu to za to stojí. Tím, že umělec „ztrácí čas“
činností, kterou jiní nepovažují za zajímavou,
nutí své okolí přemýšlet o věcech jinak. Opět je
zřejmé, že někteří lidé jsou některým činnostem předurčenější. Jejich jedinečnosti pak do
jisté míry odpovídá i cena jejich práce. Není
ale pravda, že každý současný obraz je drahý.
Práce autorů, kteří tvoří mimo kontext současného umění, určitě drahé nejsou. Samozřejmě
že pokud se nějakým způsobem v budoucnu
do nějakého kontextu dostanou, vyroste i jejich
cena. Tento fakt na druhé straně potvrzuje také
zkušenost, že i práce renomovaného autora,
pokud nebude zapadat do kontextu jeho tvorby,
nebude tolik ceněná. Co se týče poměru mezi
množstvím a obtížností předvedené práce a
ceny – je třeba znovu zdůraznit, že to, za co
kupec platí, je značka. Stejně jako u automobilu, nebo u boty. A značka – to je opět kontext.
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jeho výkon nejspíš bude průměrný. Pro pobavení publika se to ale občas dělá… Záleží na
tom, jaký výsledek bude sympozium sledovat.
Pravdou je (a dlouhodobě to dokládají katalogy
zásadních mezinárodních výstav), že mezi uznávanými umělci současnosti se plenérové krajinomalbě nikdo nevěnuje. Paradoxní je, že když už

nějaký umělec v krajině maluje, prezentuje se
to jako konceptuální gesto. Osobně jsem přesvědčen, že model, v rámci kterého je osloven
některý ze známějších umělců, aby vybral další
umělce, s nimiž by chtěl strávit v Ústeckém kraji
týden, má smysl.
Ladislav Paur, Milan Salák

Komentář ředitele
Ladislav Paur, ředitel GALERIE XXL
Už slyším reakce na tento katalog. Pro spoustu
našich příznivců to nebude, to co očekávali, ale
já osobně jsem spokojený. Podařilo se ukázat
na skutečnou dnešní realitu, trend současného
smýšlení a výtvarného vyjádření současných
výtvarníků. Bylo by skvělé, kdybychom dokázali
o kousek posunout vnímání veřejnosti. Dokázali,
že se umění ubírá různými směry a že se i
krajina dá malovat jiným způsobem, než jsme
byli doposud zvyklí. Už několikrát nám dějiny
ukázaly, že vše má svůj vývoj a jen čas prověří,
které umění bylo to pravé.
Přesto si však dovolím říci i svůj názor.
Moc mě nezajímá, co ukáže čas, já se na
umění, a především na obrazy dívám dnes a
obraz mě zaujmout, musí mi něco říci nebo
mě k něčemu vyprovokovat. Musím ale uznat,
že je spousta obrazů, které mi před 3 lety nic
neříkaly, a dnes patří k mým oblíbeným. Takže
nic neodsuzuji, hodně se dívám a přemýšlím o
tom, co vidím, a to bych chtěl i od toho, komu
se dostane tento katalog do ruky. Pokuste se na
vzniklá díla chvíli zadívat, než je ohodnotíte.
www.galeriexxl.info | 5

Milan Salák
Narozen 12. 6. 1973 v Praze
1987–1991 Výtvarná škola Václava Hollara
1992–1999 Akademie výtvarných umění
prof. B. Dlouhý, M. Knížák, J. David
1995–1996 Vysoká škola uměleckoprůmyslová
prof. P. Nešleha
Od roku 2003 učí na VŠUP Praha.
Žije a pracuje v Praze.

Zemzelená hora a stín

Když mne Ladislav Paur oslovil,
abych jako jeden z budoucích účastníků sympozia zároveň garantoval
výběr jeho účastníků, měl jsem smíšené pocity. Specifika smolnického
sympozia mi byla známa, a přes velké množství prací, ve kterých jsem
se o krajinu nějak otřel – nejsem
krajinář a ani bych jím popravdě
nechtěl být, neboť mi to označení
přijde s ohledem na funkci umění
a jeho tvůrce poněkud limitující.
Výběrem umělců a „pootočením“
původního zadání jsem zdejší kopce
trochu obešel, což ale neznamená,
že jsem se nerozhlížel…

Zemzelená pod křídlem
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Milešovka
140x110, akryl, plátno

Za humny
180x32, akryl, plátno
www.galeriexxl.info | 7

Ivan Vosecký
Narozen 30. 3. 1963 v Hradci Králové
Fa ČVUT Praha 1981-1987
AVU Praha 1990–1997 – pracoval postupně
v ateliéru Intermediální tvorby Milana Knížáka,
ateliéru Videotvorby Michala Bielického,
ateliéru Konceptuální tvorby Miloše Šejna,
ateliéru Konceptuální malby Jiřího Davida
a nakonec diplomoval v ateliéru Malby
Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy.
Žije a pracuje v Praze.

Go home

Bez názvu
100x80, akryl, plátno
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Autor patří mezi zásadní
osobnosti, které definovaly specifický styl české
„abstrahtní“ malby poloviny
devadesátých let. Specifikem
této generace byla předchozí zkušenost s konceptem
a současná nezatíženost
malířskými dogmaty předrevoluční doby, ať již formou
afirmace, nebo naopak
vymezením. Autor mimo
jiné jako jeden z prvních
znovuotevřel „bruselský diskurs“ pro takzvaně vysoké
umění. Tvorba autora se
samozřejmě dále vyvíjí, ale
i kdyby tomu tak nebylo,
budou již vytvořená díla
stále reprezentovat zmíněné
kvality.

Bez názvu
120x70, akryl, plátno
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Na rozdíl od práce ve skupině Rafani (které je spoluzakladatelem) se autor ve své sólové tvorbě
zabývá hlavně obrazem. Jeho produkce hlavně hledáním subverzní obrazové estetiky. Stín je tak pro
něj důležitější než to, co jej vrhá, a ukápnutá barva má větší význam než místo, kde by měla správně skončit. Výsledkem jsou pak specificky vypadající díla, v nichž se prolíná intelektuální erudice
autora s mentálním noisem.

Marek Meduna
Narozen 18. 12. 1973 v Praze
1999–2005 AVU Praha
(Jiří David, Veronika Bromová, Michael Rittstein,
Vladimír Skrepl)
Zakládající člen skupiny Rafani.
Žije a pracuje v Praze.

Hora
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Skvrna

Věnováno Ústeckému kraji
120x170, olej, plátno

Rysem-Rozsévačem
120x170, olej, plátno
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Luděk Rathouský
Narozen 2. 3. 1975 v Broumově
1999–2005 Akademie výtvarných umění
v Praze
(ateliéry: odb. as. J. David,
odb. as. V. Skrepl, odb. as. V. Bromová,
odb. as. M. Rittstein)
Letní semestr 2004 Koninklijke Academie voor
Schone Kunstern, Antverpy, Belgie
Zakončeno titulem Mgr. A
Zakládající člen umělecké skupiny Rafani.
Žije a pracuje v Praze.		

Zemitý charakter autorovy osobnosti a specifická citlivost pro žití příběhů podmiňuje veškerou
jeho produkci. Kresba jako základní prostředek
k zobrazení anekdoty z jeho obrazů v poslední
době mizí. Linie příběhu, respektive času je zde
ale stále zásadním způsobem přítomná, což
ještě více zdůrazňuje „vymývací“ jakoby opršelá
patina jeho posledních prací.

Cesta

Patinéři
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Sociální krajina
120x80, akryl, plátno

Sociální krajina
170x140, akryl, plátno

Sociální krajina
120x80, akryl, plátno
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Autor se již od let studií na AVU věnuje zejména fenoménu kresby a specifická groteskní kresba je
dominující součástí i jeho obrazové tvorby. Jeho práce tak nachází své místo v linii umělců, kteří nalezli pochopení v širších společenských strukturách. Srovnání s M. Alšem a J. Ladou, které se nabízí,
by samozřejmě možná bylo klopotné, ale je pravdou, že v českém malířství je kresebný styl autora
velmi ceněnou devízou. I bez ohledu na zmíněné souvislosti je Jiří Franta (zároveň autor obálky
tohoto katalogu) v první řadě umělcem s velmi specifickou citlivostí pro podání výtvarné informace.

Jiří Franta
Narozen 3. 5. 1978
2001–2007 Akademie výtvarných umění v Praze
I. Doc. Antonín Střížek
II.–V. Doc. Valdimír Skrepl
Člen skupiny Rafani.
Žije a pracuje v Praze.

Bez názvu
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Systematic death

Možnosti ostrova
170x120, olej, plátno

Já, Marek Meduna, se tímto názvem připojuji k autorství tohoto
obrazu Jiřího Franty s šedo-modrou plochou, jež zabírá cca 2/3
jeho výměry, 170x120, olej, plátno
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Autorka je na současné scéně známa téměř
bezvýhradně jako tvůrce videí a případně jako
performerka. Její obrazová produkce nebyla
doposud veřejně prezentována a smolnické
sympozium má v tomto smyslu nezpochybnitelný primát. V prezentovaných obrazech se
odehrávají specifické příběhy, přičemž „paměť“
obrazu, spočívající v jeho spodních a tedy
neviditelných vrstvách, je jejich hlavní hodnotou. Znovu se tak otevírají odkazy k autorčině
zkušenosti s „time based“ médii.

Sláva Sobotovičová
Narozena 9. 3. 1973, Nitra, Slovensko
1991–1995 – VŠVU v Bratislavě
(doc. Kolenčík, prof. D. Fischer)
1993 – výměnný studijní pobyt na SRU,
Pennsylvania, USA
1995–1998 AVU v Praze
(prof. M. Šejn, prof. M. Knížák)
Žije a pracuje v Plzni.

Hory
60x80, akryl, plátno

Bez názvu
80x100, akryl, plátno
16 | www.galeriexxl.info

Modré květáky
40x120, akryl, plátno
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Autorka v době svého výrazového zrání stála poněkud stranou
hlavního proudu. Nebyla tedy vystavena nutnému vzájemnému
vymezování na konfrontačních výstavách autorů generace devadesátých let (k níž věkově patří). Tato skutečnost podmínila
specifickou polohu její práce, která spojuje emotivní malířský
pathos s neokonceptuálním purismem.

Lenka Vítková
Narozena 24. 1. 1975 v Českém Krumlově
Gymnázium Český Krumlov (1989–1993)
Filozofická fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci, obor česká filologie – výtvarná
výchova (1993–1998, Mgr.)
Žije a pracuje v Praze.

Zastávka

Bez názvu
100x120, akryl, plátno
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Středohoří
100x150, akryl, plátno
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Pro autorku je základním východiskem fotografie, přičemž ve výsledku je fotografické „zastavení
okamžiku“ vždy prověřeno malířským či kresebným přepisem. Divák má pocit, jako by se autorka
nechtěla dát rušit časem, respektive nastavovala pro zachycení vyfocené reality vlastní pravidla.
Výsledný dojem odpovídá koláži zdánlivě náhodných momentů a zážitků, jejichž výsledkem je specificky „civilní“ dojem.

Pavla Gajdošíková
Narozena 29. 5. 1980 v Olomouci
1994–1998 SŠUŘ Husova Brno,
užitá malba ak. mal. Petr Veselý
1998–1999 PdF OU Ostrava, Vv / Vt
ak. mal. Daniel Balabán
1999–2005 Akademie výtvarných
umění v Praze
Malířská škola II. doc. Vladimír Skrepl
Nová Media II. od. as. Veronika Bromová
Art Institut Kankaanpaa, Finsko
Australian National University in Canberra,
Austrálie
Žije a pracuje v Praze.

Ve dvě v noci
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Malej Láďa
80x60, akryl, plátno

Hříškov
70x100, akryl, plátno
www.galeriexxl.info | 21

Zásadním identifikačním prvkem obrazů autorky je rozostření, které má v posledních letech podobu
řízeného malířského gesta. Nabízí se zde jisté srovnání se zenovým pojetím malby, ale specifikem
autorčiných obrazů je právě ona „řízená“ korekce v podobě jakoby umanutého utírání a opětného
realizování lazurních „šmouh“, bez ohledu na to, zda se jedná o odlesky CD, oka nebo o afrikány.

Patricie Fexová
Narozena 1975 v Jihlavě
1993–1995 Fakulta výtvarných umění VUT
v Brně (Radoslav Kutra, Jiří Načeradský)
1995–2001 Akademie výtvarných umění v Praze
(Vladimír Skrepl)
Žije a pracuje v Praze.

Oko
22 | www.galeriexxl.info

Afrikány
70x105, akryl, plátno

Větrolam „metro“
40x120, akryl, plátno
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Produkce autorky za poslední roky dozrála do podoby
rozpoznatelného stylu. Expresivní „look“ jejích obrazů z poslední doby lze přičítat podvědomému vymezování se vůči
ploše dekorativnímu zobrazovacímu dogmatu, kde se do
určité míry spojila počáteční léta jejích uměleckých studií.
Současná podoba autorčina expresivního gesta nabízí odkazy k sociálním podtextům spojeným s tvorbou autorů Nové
české figurace včetně jejich předchůdců a následovníků.

Jana Vojnárová
Narozena 5. 4. 1982 v Praze
1996–2000 – Výtvarná škola Václava
Hollara v Praze
2005 – Ústav umění a designu v Plzni
multimedia – doc. Mgr.Art. Dušan
Zahoranský,
ilustrace – doc. ak. mal. Josef Mištera
2006 – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
ateliér malba, doc. Stanislav Diviš
2007 – stáž New York, School of
Visual Arts
2008 – ateliér malba, doc. Michael
Rittstein
Žije a pracuje v Praze.
Hřbitov
100x120, akryl, plátno

Dívka
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Kmeny
100x150, akryl, plátno
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Obrazy autorky z posledních let jsou charakteristické autentickým expresivním gestem i specifickou barevností. Námětový rozptyl osciluje
v nejrůznějších polohách podnícených osobním
zážitkem. I zasvěcenému divákovi je obtížné
konkrétní podněty rozečítat, neboť autorka
redukuje fragmenty námětu na jakousi privátní
znakovou řeč.

Zuzana Ondroušková
Narozena 13. 4. 1986 v Praze
2001 – přijata na Střední uměleckoprůmyslovou
školu v Praze, obor scénická technika
2005 – ukončena maturitní zkouškou
2005 – přijata na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou – ateliér malby (S. Diviš)
2009 – stáž – Akademie výtvarných umění
ateliér malby Vladimíra Skrepla
Žije a pracuje v Praze.

Labuť

Anděl
100x120, akryl, plátno
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Dvůr
150x100, akryl, plátno
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Noam Arie Daro
Narozen 27. 9. 1981, Jeruzalém, Izrael
1995–1999 – experimentální střední škola
Tefen, Izrael
2000–2003 – armádní služba
2006–dosud – student VŠUP,
Ateliér intermediální konfrontace (Jiří David)
2008 – Stáž v Ateliéru animace, VŠUP
2008–2009: Stáž v ateliéru Vladimíra Skrepla, AVU
Žije a pracuje v Praze.

Chataland
3 x 90x190, akryl, plátno
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Umělci neevropského původu, kteří se rozhodnou působit ve zdejším prostředí, se vždy vyznačují
odlišností jejich jazyka. U vizuálních umělců se to týká zejména formálního vyznění jejich díla. Noam
Darom není vyhraněným malířem, ale většina jeho děl se pohybuje v oblasti figurativní malby s určitými naivizujícími prvky. V každé jeho práci je výrazný sociální kontext, přičemž autorova kosmopolitní zkušenost umožňuje nacházet netradiční obrazově-metaforická spojení.

Unsere Landschaft
50x50, akryl, plátno
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Louny, perla na
řece Ohři
Královské město Louny – perla na řece Ohři –
bylo založeno Přemyslovci v polovině
13. stol., rozkládalo se na dvou důležitých dopravních tepnách – vodní (řeka Ohře) a zemské
(cesta z Prahy do Norimberka či Lipska). Již
kolem 11.–12. stol. ale existovala osada zvaná
Luna, situovaná v místě dnešního kostela sv.
Petra, vystavěného do dnešní podoby v polovině 15. stol.
Roku 1517 vypukl ve městě zhoubný požár, jenž
zničil velkou část vnitřního města včetně kostela
sv. Mikuláše, který byli lounští nuceni vystavět
nový. Na základě plánů královského stavitele
Benedikta Rejta byla roku 1538 dokončena
stavba chrámu sv. Mikuláše v pozdně gotickém
slohu.
V Lounech se dochovalo mnoho významných
památek, z renesančního období je zde k vidění
dům zvaný „Daliborka“, jehož fasáda pochází
z přelomu 16. a 17. stol., z konce 17. století
pak pochází tzv. „Barokní špitál“ či socha Panny
Marie, která je umístěna na morovém sloupu
v centru města. Vystavěn byl také Inundační
most se čtyřiceti oblouky, který sloužil k udržení
komunikace Louny – Lipsko v době častých
záplav. Budova původní radnice v empírovém
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slohu, z roku 1398, se nyní rekonstruuje
a v roce 2010 bude sloužit jako sídlo městské
knihovny.
Louny nabízejí velmi dobré sportovní i kulturní vyžití – městské koupaliště, městský zimní
stadion, městskou sportovní halu, městský
plavecký bazén, Vrchlického divadlo, loutkové
divadlo, kino Svět, městskou knihovnu, galerii
a muzeum. Město i jeho okolí vybízí k pěším
i cykloturistickým výletům. Za návštěvu také
stojí Kotěrova kolonie, jež je významnou součástí moderní české architektury z počátku
20. století. Rozsáhlý park u řeky je místem čas-

tých výstav, nachází se zde také nová, přibližně
1,5 km dlouhá in-line bruslařská dráha. Velice
vyhledávané, a to nejen turisty, jsou i výlety do
Českého středohoří, které začíná v těsném sousedství města. Nedaleký kopec Raná je známým
místem vyznavačů paraglidingu a plachtění na
rogalu.
Každoročně se v srpnu koná městská slavnost
s názvem „Letní lounské vábení“, které je ojedinělou slavností kultury a sportu pro všechny,
kteří si chtějí užít krásné chvíle v historickém
centru města. Pro návštěvníky je připraven velkolepý ohňostroj za doprovodu hudby, bohatý
kulturní i sportovní program pro všechny věkové
kategorie.
Pro turisty a občany je v budově radnice, jež
byla postavena v historizujícím slohu na místě
domu „U tří lip“, k dispozici Městské informační
středisko Louny, které poskytuje informace
o všech službách souvisejících s cestovním
ruchem.
Kontakt: +420 415 621 102, info@mulouny.cz,
http://www.mulouny.cz

Ing. Jiří NEUGEBAUER
pojišťovací poradce
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Říční 756, Louny 440 01
E-mail: galeriexxl@seznam.cz
Tel.: +420 415 655 813
Fax.: +420 415 655 813
GSM: +420 737 243 663

www.galeriexxl.info

katalog: Sympozium Krajina Ústeckého kraje
vydalo SDRUŽENÍ GALERIE XXL © 2009
náklad 200 ks, vydání první
32 | www.galeriexxl.info

