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1 Úvod     

 
   Tato disertační práce vznikla jako výsledek mého prezenčního studia 

v doktorském studijním programu Umění ve veřejném prostoru a umělecký 

provoz na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. 

Hlavním tématem disertace je problematika výtvarného umění ve veřejném 

prostoru, konkrétně malířských realizací v architektuře. 

   Práce je rozdělena na čtyři části. V prvním bloku se věnuji vymezení záměru a 

stanovení cílů práce, stejně tak popisu metodologie a zamýšleného přínosu mé 

disertace. Druhá část je zaměřena na stručný popis historie fenoménu 

s akcentem na jeho sociologický a filozofický rámec. Třetí část je stěžejním 

oddílem mé disertační práce, protože se přímo zabývá samotným rozborem 

jednotlivých malířských realizací v architektuře. V poslední, čtvrté, části se 

věnuji sumarizaci a závěrům vyplývajícím z textu. V přílohách následně 

prezentuji výsledky výzkumu aplikované do praxe, a to jednak jako součást 

lektorské praxe na Ústavu architektury Fakulty stavební VUT v Brně a dále pak 

příkladovou studií své vlastní realizace do prostoru kanceláře neziskové 

organizace v Brně.  

 

1.1 Záměr práce 

 
   Tradiční hranice mezi uměním a architekturou se s rostoucí mírou rozostřují. 

V rámci programu umění ve veřejném prostoru vznikají díla, která jsou svou 

formou nebo konceptem na pomezí jednotlivých disciplín, tak jak je tradičně 

chápeme. Obecná kunsthistorická nomenklatura nejčastěji označuje práce, 

jejichž formální nebo obsahové prvky v sobě zahrnují propojení několika 

disciplín a kontextů najednou jako site-specific nebo public art (umění pro 

specifické místo, veřejné umění – umění ve veřejném prostoru). 

   Současný stav integračních tendencí a jejich forem se může zdát mírně 

chaotický. Jsme svědky velkého zájmu o intermediální a interdisciplinární 
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polohu výtvarného umění,1 a to v rozmanitých formách, polohách a kontextech. 

Přesahování hranic médií je konceptem naplňovaným nejenom samotnými 

umělci, ale je hojně reflektován teoretiky umění ale např. i galeristy. 

V současné době se objevuje vlna malířských zásahů a instalací v prostoru 

galerie (Morrison, Kogler, Prieto, Morris, Grosse, Hošek, Šerých). Ale i umění ve 

veřejné architektuře2 prožívá vzepětí společenského a odborného zájmu. Stále 

více se objevují architektonické projekty pracující s určitou formou 

uměleckého vstupu, často od raných fází projektu. A v neposlední řadě je i ze 

strany umělců cítit větší zájem o spolupráci s architekty, a to nejen ve smyslu 

zisku odbytiště a místa prezentace pro svá díla, ale zejména o spolupráci 

v ideové rovině. 

   Záměrem této disertační práce je analýza takových projevů umění ve 

veřejném prostoru, ve kterých dochází k prolnutí dvou disciplín – malířství a 

architektury, a to na základě rozboru dané situace a studia dostupných 

materiálů. Dalším krokem je setřídění výsledných tvarů této spolupráce podle 

typů jejich vzájemného propojení. Intencí práce je též poskytnout historické, 

pozadí zkoumaného problému. Proto se v úvodních kapitolách budu zabývat 

historickým vývojem fenoménu. 

 

  
  Obr. 1. Sol LeWit, Wall Drawing, Pearsonovo mezinárodní letiště, Toronto, Kanada. 

                                                        
1 Jedním z mnoha důkazů může být loňské benátské bienále, na kterém se sice objevila určitá tendence 
rehabilitace klasických disciplín, nicméně intermediální a interdisciplinární kombinace převažovala. 
2 Veřejnou architekturou zde míním prostor mimo muzeum či galerii. 
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1.2 Cíl práce 

  
   Domnívám se, že na základě předem stanovených pozorovacích kritérií je 

možné objevit u analyzovaných děl řadu typických znaků,3 které vykazují 

určitou míru vzájemné podobnosti. Na základě typové podobnosti lze následně 

sestavit jednoduchou a přehlednou strukturu – typologický systém, který bude 

popisovat charakteristické vlastnosti jednotlivých druhů propojení malířské 

práce s architektonickým prostorem. Cílem práce je vytvoření typologického 

přehledu, systému kategorií malířských realizací v architektuře. 

 

1.3 Metodologie 

 

1.3.1 Použitá metoda  

 
   Z výše uvedených informací vyplývá metoda, na které je moje práce 

postavena. Typologie je zobecňující metoda, která se pokouší setřídit vybrané 

jevy na základě obecných podobností. Typologii řadíme mezi explanační 

obecně teoretické analyticko-syntetické metody. To znamená, že na základě 

systematického rozboru vstupních dat získáme poznatky, ze kterých zpětnou 

syntézou učiníme závěr.4 

 

1.3.2 Metodologický cíl práce 

 
   Metodologickým cílem této práce je vytvoření přehledného a aplikovatelného 

systému hodnotících kritérií (pomocí typologické metody), na jehož základě 

pak bude možné systematicky třídit výsledky propojení malířských realizací a 

architektury do typových kategorií. 

 
                                                        
3 Formálních, koncepčních, kontextuálních.  
4 Metodologická terminologie převzata z: [32] Ochrana, František, Metodologie vědy – úvod do 
problému, Karolinum, Praha, 2009. 
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1.3.3 Postup práce 

 
  Pro vymezení jednotlivých kategorií je nutné stanovit rozpoznávací kritéria – 

ta by měla mít obecnou platnost. Při pozorování výtvarné práce za účelem 

analytické studie je nutné určit takové aspekty, které jsou obecně platné a 

jejichž použití nenese nebezpečí subjektivního soudu. Za vhodná kritéria se zde 

považuje používání základních charakteristik výtvarné práce:  

a) Koncept – základní myšlenka autorského díla (s ohledem na způsob 

propojení  

s architekturou) 

b) Forma – tvar díla, velikost, umístění v prostoru, orientace atd. 

c) Technika – popisuje výtvarnou technologii 

d) Provedení – jakým způsobem je dílo vyrobeno po řemeslné stránce, 

úroveň technologického zpracování 

 

   Pro porovnání vybraných děl budu ve své práci používat kritérium konceptu, 

tedy stěžejní myšlenky, s jakou je výtvarné dílo do prostoru zapracováno. Toto 

kritérium je z mého pohledu nejdůležitější pro hodnocení každého uměleckého 

díla. Vypovídá o přístupu autora, o myšlené poloze výtvarného díla a pomáhá 

porozumět jeho vyznění. Kritérium konceptu díla bude zásadní, ostatní kritéria 

budu používat k faktickému popisu jednotlivých děl.  

   Důvodem výběru pouze jednoho kritéria je obava, že při zmnožení kritérií by 

mohlo hrozit zmatení a vzniklé nejasnosti by mohly zamezit splnění cílů práce. 

Výběr prezentovaných autorů je záměrně redukovaný, a to proto, aby 

nedocházelo ke zbytečnému a zavádějícímu násobení podobných příkladů. 

Reprezentanti typových kategorií jsou vybráni na základě průzkumu širokého 

spektra autorských prací a jsou zde považováni za jejich typické zástupce.  

   Práce počítá se situací, kdy jeden vybraný autor pracuje s různými přístupy, a 

tím pádem se můžou jeho různé práce objevit v několika typových kategoriích.  

   Práce je zamýšlena jako přehled typických (možných) způsobů řešení 

prostoru a ne jako výčet všech autorských prací. 
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1.3.4 Přínos práce 

 
   Stav současné interdisciplinární integrace je odrazem doby a společnosti 

obecně. Stejně jako v ostatních oborech lidské činnosti i ve výtvarném umění 

dochází k překračování klasických schémat a s rozvojem digitálního věku 

přicházejí nové technické a technologické výzvy. Vzniká nepřeberné množství 

uměleckých projevů, ať už nových nebo nějakým způsobem recyklovaných. 

Jsou používána nová netradiční média a internet, pro klasická média se hledají 

nové (jiné) vztahy, často se pracuje s intermediálními přesahy. Z pohledu širší, 

nebo laické veřejnosti se dnes výtvarné umění zdá být nesrozumitelné a také 

vzhledem k absenci jasně vymezených uměleckých programů modernistického 

typu nepřehledné. Stejně tak tomu může být právě v případě aplikace 

uměleckých děl do prostoru každodenního života. Domnívám se proto, že moje 

práce může posloužit nejen jako přehledný sborník vybraných realizovaných 

děl a jako nástin současného stavu prolínání malířství a architektury, ale 

zejména může zájemcům pomoci tuto problematiku zpřehlednit a lépe se v ní 

orientovat. Dále může pomoci odstranit některá přežívající přesvědčení a 

mýty, které se kolem společné praxe architektů a umělců vyskytují. 

    

   Disertační práce je určena jak studentům uměleckých škol, tak studentům 

škol architektury. Má ambici být přínosná ve smyslu inspirace ke vzájemné 

spolupráci mladých architektů s umělci a vice versa. Může posloužit jako 

iniciační moment pro otevření dialogu nebo ukázání jeho možné cesty.  
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2. 
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2 Umění ve veřejném prostoru 

 

2.1 Stručná historie  

 
   V současné době jsme svědky obecně se rozšiřující spolupráce mezi 

specialisty z různých oblastí lidské činnosti. Vědci pracují s umělci, hudebníci s 

architekty, geografové s filozofy – tito všichni zastupují fenomén propojování 

různých lidských vysoce specializovaných profesí, který se v posledních letech 

rozšiřuje. Spolupráce architektů s výtvarnými umělci je výsledkem této obecné 

společenské situace. Taková praxe není v žádném případě nová, má svou 

minulost a historický vývoj. Po celou dobu vývoje civilizace koexistovaly 

neoddělitelně vedle sebe. Od výmalby krétských paláců (obr. 2.), egyptských 

hrobek, románských kaplí a gotických vitráží, renesančních sálů, barokních 

kostelů a secesních kaváren až po například jednací kanceláře postmoderních 

mrakodrapů.  

 

 
 Obr. 2. Dekorativní výmalba tzv. Královniných komnat, s mozaikou Delfínů, 2. tisíciletí př. n. l., 
 pálác Knóssos, Kréta, Řecko. 
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V různých epochách vývoje lidské společnosti měla tato propojení rozličné role 

a byla vnímána zcela rozdílně. V rámci modernistického modelu 

kunsthistorické teorie se syntetické tendence projevují např. v dekorativním 

umění budov vystavěných před 2000 lety, ačkoliv tento jev není právě 

projevem syntetických snah jako spíše popřením rozlišování těchto disciplín. 

Nám známé dělení uměleckých disciplín se objevuje až v 18. století, kdy 

výtvarné umění bylo vybaveno svým vlastním oborovým aparátem souběžným 

s architekturou.5 Před jejich rozdělením nemělo smysl mluvit o dialogu mezi 

uměním a architekturou. Techniky a disciplíny byly zaměnitelné a v průběhu 

slohů, např. renesance, umělci jako Bernini nebo Michelangelo o sobě 

referovali jako o architektech, stejně tak jako o sochařích a malířích. Ve svém 

článku Redukce jako základní výtvarný princip moderního umění píše Pavel 

Liška: „…v antickém a původně renesančním dělení nepatří (totiž) výtvarné 

umění mezi tzv. artes liberales – gramatiku, logiku, rétoriku, aritmetiku, 

geometrii, hudbu. Renesanční umělec na jedné straně zkoumá „vědecké“ výtvarné 

zákonitosti…., na druhé straně však stejně usilovně hledá argumenty, dokazující, 

že výtvarné umění není řemeslo, nýbrž čistě duševní činnost, která stejně jako 

matematika a či filozofie spočívá v myšlenkovém aktu.“6 

Na konci 19. století bylo v Anglii toto členění zpochybněno, a to konkrétně v 

konceptu hnutí Arts and Crafts Wiliama Morrise a Johna Ruskina.7 Na počátku 

20. století vznikly skupiny jako Bauhaus nebo De Stijl obhajující vzrůstající 

dialog mezi uměním, architekturou, designem a technologií. S rostoucí měrou 

                                                        
5 In: [10] Fernie, Jes:  TWO MINDS: Artists and Architects in Collaboration, Black Dog Publishing, London, 
2006, str. 7. 
6 In: [26] Liška, Pavel: Redukce jako základní výtvarný princip moderního umění, Bulletin Moravské 
galerie, str. 100. – 106. 
7 Umělecký směr Arts and Crafts vznikl ve Velké Británii koncem 19. století. Vznikl jaksi navzdory 
průmyslové revoluci, která propagovala stroje a strojovou výrobu. Arts and Crafts oslavoval a oceňoval 
středověkou (především gotickou) řemeslnickou práci a návrat k ruční výrobě, která jediná mohla 
vdechnout vyrobeným věcem život. Jeho představitelé věřili v jakousi předsocialistickou společnost, 
která by přinášela výhody jejich práce a umění všem stejnou měrou, ať se jednalo o bohaté nebo chudé 
– každý člověk měl stejné právo těšit se z krásných věcí. Jejich nadšení pro rovnost se týkalo také jejich 
přístupu k práci – při stavbě domu byla chována stejná úcta a vážnost k architektovi i k řemeslníkům, 
práce všech byla stejně důležitá. 
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to ovšem nebyla otázka, zda umění a architektura spolu mohou fungovat, ale 

spíše otázka toho, jak přemýšlet o tomto spojení.8 

 

2.1.1 Syntetické tendence modernismu 

 
   Vztah výtvarného umění a architektury prošel nejdramatičtějším vývojem 

zřejmě v období raného modernismu. „Od počátku 20. století (zjednodušeně 

řečeno), probíhal vývoj architektury především v redukci od „nadbytečností“k 

odhalování její podstaty – funkci, stavební konstrukci, materiálu atd. Výtvarné 

umění tím, že bylo vytěsněno na okraj zájmu architektury, se vyvíjelo také pomocí 

redukce od služebnosti (náboženské, mocenské, buržoazní, politické, atd.).“9   

Poté, co se umění dostalo z jejího poručnictví služebnosti a začaly se 

uplatňovat nové umělecké směry postavené na konceptu l’art pour l’art, byla 

nastartována modernistická revoluce. Vize umění budovaného pro sebe sama 

přinesla nové principy propojování architektury a malířství a dokázala vývoj 

vztahu výtvarného umění a architektury dramaticky akcelerovat. V krátkých 

obdobích za sebou se střídaly nově vznikající tendence a umělecké směry, 

které se vůči tomuto vztahu vymezovaly různými dogmaty. Ta byla často 

součástí uměleckých a architektonických manifestů, které měly změnit nejen 

soudobou podobu výtvarného umění nebo architektury, ale kultury a 

společnosti obecně. Dekadentní a secesní Gesamkunstwerk byl v rychlém sledu 

vystřídán racionalitou DeStijl a Bauhausu a následně funkcionalismem, který 

cokoliv nad rámec funkce architektury označil za zločin.10 Odsunutí dekorace 

na okraj zájmu architektury vyvolalo přirozenou protireakci na poli volného 

umění, která vedla k rozvoji abstraktního umění. Výsledkem modernistického 

vývoje však také byla postupná izolace umění. Svým vymezení pro sebe sama 

se postupně vydělilo z veřejného prostoru, kde se původně přirozeně 

                                                        
8  In: [10] Fernie, Jes:  TWO MINDS: Artists and Architects in Collaboration, Black Dog Publishing, 
London, 2006, str. 9. 
9 In: [26]Liška, Pavel: Redukce jako základní výtvarný princip moderního umění, Bulletin Moravské 
galerie, str. 100. – 106. 
10 In: [27] Loos, Adolf: Řeči do prázdna, Praha 1929, str. 139–151. 
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potkávalo se širokým publikem a přesunulo se do specializovaných institucí – 

galerií a muzeí – určených k jeho prezentaci. Tím se ovšem stávalo postupně 

publiku méně a méně srozumitelné a získalo (a záměrně si též budovalo) pozici 

výlučnosti a nálepku elitářství. Nicméně v průběhu raného 20. století se skrze 

avantgardní směry projevily určité syntetické tendence mezi výtvarným 

uměním, architekturou a např. designem, jimž bych se rád věnoval na 

následujících řádcích. 

 

2.1.1.1 Gesamkunstwerk 

    

   Koncepce Gesamkunstwerku11 je založená na myšlence vytvořit takový 

umělecký tvar, který se snaží za pomoci dvou nebo více druhů uměleckých 

disciplín dosáhnout komplexního výrazu. Je to idea kombinace všech 

uměleckých žánrů, malířství, hudby, poezie, architektury, divadla atd. v jednom 

univerzálním uměleckém tvaru.  

 

 
 Obr. 3. Gustav Klimt, Beethovenův vlys, 1902, olej na dřevěných deskách, budova vídeňské 
 Secese, Rakousko. 

                                                        
11 Gesamtkunstwerk – doslova znamená komplexní, celé umělecké dílo – je to typ práce, která se snaží 
dosáhnout výsledného tvaru za pomoci dvou nebo více druhů uměleckých disciplín. Je to idea 
kombinace všech uměleckých žánrů, malířství, hudby, poezie, architektury, divadla atd. v jednom 
univerzálním uměleckém tvaru. Termín byl poprvé použit německým spisovatelem a filozofem 
Eussebiem Trahndorfem v jedné z jeho esejů z roku 1827. Německý skladatel Richard Wagner tento 
termín použil poprvé v roce 1849 v jeho eseji Umění a revoluce. Později Wagner o Gesamtkunstwerk 
mluvil jako o „umělecké formě budoucnosti”.  Není jasné, zda Wagner Trahndorfovu esej znal či nikoliv. 
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Německý skladatel Richard Wagner, s jehož jménem se vznik tohoto fenoménu 

nejvíce pojí, používal tohoto způsobu zejména při komponování svých 

operních děl.12 Ta se vyznačují propracovanou výpravou, dramaturgií a 

scénografií, v nichž jsou všechny složky (výtvarná, hudební, herecká i textová) 

zastoupeny rovnoměrně. Tato myšlenka se postupně rozšířila do dalších 

uměleckých disciplín a ve smyslu propojení architektury, malířství a designu se 

nejvíce uplatnila zejména v secesi. Za jeden z prvních projevů koncepčně 

pojatého propojení malby a architektury se z dnešní perspektivy jeví práce 

předního zástupce secesní malby, Gustava Klimta.13 Jeho Beethovenfries (česky 

Beethovenův vlys, Obr. 3.). Tento soubor byl věnovaný skladateli Ludwigu van 

Beethovenovi.14 Vlys je koncipován tak, že architektuře místnosti odpovídá 

nejenom formát, ale i kompozice obrazů. Geometrie figurálních motivů i 

kompozice zadních plánů je v souladu s ortogonální geometrií architektury 

místnosti. Obrazy tak přímo reagují na prostor a vytvářejí s ním koncepční a 

vizuální harmonii.15 

 

2.1.1.2 Le Corbusierův  purismus a hnutí CIAM 

 

   Významná postava dějin architektury, francouzský architekt Charles-Edouard 

Janneret, známý pod pseudonymem Le Corbusier, sehrál velmi důležitou roli  

i v oblasti syntézy uměleckých disciplín. Dlouhodobě se zabýval koncepty 

propojení architektury s ostatními výtvarnými řemesly. Společně se svým 

kolegou Amedéem Ozenfantem založili hnutí s názvem Purismus. Oba byli 

přesvědčeni, že řád je základní lidská potřeba, což je vedlo k vytvoření 

rozsáhlého estetického manifestu zahrnujícího architekturu, malířství a 

průmyslový design. Jedna z jeho formulací zněla takto: „nemyslíme na obraz 

jako na rovinu, ale jako na prostor…asociaci očištěných, souvisejících 

                                                        
12  Např. Tristan a Isolda, Parsifal, Prsten Nibenlungův. 
13 Za tuto informaci vděčím Petru Kvíčalovi. 
14 Klimt soubor obrazů dokončil roku 1902 pro 14. výstavu vídeňské secese, která byla zamýšlena jako 
oslava skladatele a zahrnovala monumentální polychromovanou sochu od Maxe Klingera. Soubor byl 
zamýšlen pouze pro výstavu. Po výstavě byl sice dále uchováván, vystaven byl však až roku 1986. 
15 In: [8] Deliah, Ciuha: Ornament und Abstraction, Foundation Beyeler , Basel, str. 118–122. 
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architektonických prvků.“16 Později Le Corbusier prohlásil: „Sochařství, malířství 

a architektura tvoří jeden nedílný celek.“17 Podle svého hesla „architektura se 

neobejde bez poezie“, pracoval Le Corbusier ve svých stavbách s konceptem 

 harmonie založené na principu zlatého řezu. Tento princip používal např. při 

rozmisťování soch nebo uměleckých děl ve svých stavbách.18  

   Le Corbusier sehrál důležitou iniciační roli při vzniku hnutí CIAM (Congrès 

International d'Architecture Moderne),19 což byla organizace, která vznikla na 

popud pokrokově smýšlejících architektů. Pořádala pravidelné kongresy, na 

kterých se nejvýznamnější osobnosti doby zabývaly tématy urbanismu, 

národohospodářství, architektury, veřejného mínění a státu.  Ve 40. letech 20. 

století historik architektury a klíčová postava hnutí, Sigfried Gideion, silně 

obhajoval novou formu architektury, která by umožňovala architektům, 

malířům, sochařům a urbanistům pracovat v těsném spojení s cílem vytvořit 

budovy, jejichž forma by přesahovala striktní funkčnost, a tím umožnila nové 

možnosti vyjádření a výrazu nejen ve stavbách samotných, ale i v jejich 

prostředí.20 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
16 In: [22] Le Corbusier, Kdysi a potom, Arbor Vitae, Praha 2003, str. 25. 
17 Ibid., str. 28. 
18 Le Corbusier byl myšlenkou Zlatého řezu téměř posedlý, několikrát se snažil určit tzv. Zlaté číslo. 
Tento výpočet geotermické posloupnosti několikrát přepracovával, vždy v závislosti na jeho aktuálním 
přesvědčení o správnosti proporčních vztahů člověka a architektury a kánonu lidského těla. 
19 Hlavními organizátory prvního kongresu CIAM byli Le Corbusier a švýcarský teoretik Sigfried 
Giedion. Pozváni byli také čeští architekti Josef Gočár, Jaromír. Krejcar, Adolf Loos a Oldřich Starý, kteří 
se nakonec nezúčastnili. První kongres se konal na zámku La Sarraz u Lausanne v roce 1928. V 
Československu se ustanovila samostatná místní skupina CIAM včele s architektem Františkem 
Kalivodou.  
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Congres_International_dArchitecture_Moderne, vyhledáno 25. 5. 
2010. 
20 In: [10] Fernie, Jes:  TWO MINDS: Artists and Architects in Collaboration, Black Dog Publishing, 
London, 2006, str. 10. 
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2.1.1.3 Hnutí De Stijl 

 
   Hnutí De Stijl bylo seskupením malířů, architektů a návrhářů, kteří chtěli šířit 

myšlenku harmonie a míru vytvořením mezinárodně platného uměleckého 

slovníku.  Stejně jako členové Bauhausu nebo např. konstruktivisté chtěli 

pomocí umění změnit společnost. Zprvu malířské hnutí – podpořené 

Mondrianovým sedmibodovým manifestem – se stalo mezioborovým ve chvíli, 

když se k němu v roce 1919 přidal architekt Gerrit Rietveld. Skupina chtěla 

vytvořit jednotný tvar tzv. totální obytné prostředí, ve kterém se uplatnili 

malíři, návrháři a architekti. Dobrým příkladem je Ritveldův Schröderův dům 

v Utrechtu (Obr. 4.), jehož interiér připomíná obrazy Doesburga, nebo 

Mondriana. Skupina navazovala na hnutí Arts and Crafts a zejména na Franka 

Lloyda Wrighta, jehož koncept „totálního designu“ 21 byl pro De Stijl téměř 

ikonickým heslem. 

 

 
Obr. 4. Gerrit Rietveld, Schröderův dům, 1924, Utrecht, Nizozemí. 

                                                        
21 Ve svém článku Whatever Happened to Total Design? rozebírá americký kritik architektury Mark 
Wigley teorii „totálního designu“ z pohledu dnešní perspektivy: „Total design is a fantasy about control, 
about architecture as a control.“ 
In: [42]  Wigley, Mark: Whatever Happened to Total Design?, Harvard Design Magazine, Summer 1998,  
Nr. 5, str. 1.  
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2.1.1.4 Bauhaus 

  
   Bauhaus byla pokroková státní umělecká škola založená v roce 1919 

v německém Výmaru. Koncept její výuky vycházel z myšlenky vychovat 

sociálně zodpovědné umělce, architekty a designéry, zároveň však neskrýval 

ambice zkvalitňovat kulturní život národa a zdokonalovat společnost. 

Důležitou součástí metodiky byla důkladná řemeslná příprava studentů. 

   Na škole učila řada významných uměleckých osobností té doby. Nástěnnou 

malbu zde vyučovali Wassily Kandiskij a německý malíř a sochař Oskar 

Schlemmer. Podle jeho koncepce měly nástěnné malby usilovat o harmonii 

reality a představy o prostoru ve smyslu absolutní rovnováhy (Obr. 5.). Stěna 

měla být průhledná, a tím se měla zrušit, prostor měl pokračovat obrazem. 

Perspektivy reálného a obrazového prostoru měly vplývat do sebe a vzájemně 

se prolínat.22 

 

 
Obr. 5. Oskar Schlemmer, freska na schodišti Van de Veldovy budovy Bauhausu ve Výmaru, 
1923, Německo. 

                                                        
22 In: [37] Ruhrberg, Schneckenburger, Frickeová, et al, Umění 20. stol., Abstrakce a skutečnost,  
Taschen / Slovart, 2004, str. 180–181. 



21  

2.1.1.5 Black Mountain College 

 
   Podobný koncept jako Bauhaus nesla i Black Mountain College, škola, která 

vznikla v Severní Karolíně v USA v roce 1933. Pravidelná působnost školy byla 

vymezena pouze krátkým časovým obdobím do druhé světové války. Během 

války a po ní probíhala výuka pouze v omezených výukových periodách – v 

letních kurzech. Nicméně právě v poválečném období dosáhla škola největšího 

věhlasu a její myšlenky byly rozšířené po celé severní Americe. Na rozdíl od 

Bauhausu nebyla koncepce založena na avantgardní myšlence revoluční 

proměny. Škola sice měla svůj vlastní manifest, ten však nepožadoval změnu 

společenských poměrů. Výuka byla postavena na myšlence vzájemného 

interdisciplinárního prolínání všech typů a stylů uměleckých přístupů a 

vyjádření (malířství, poezie, design, divadlo) a snažila se spíše podporovat 

evoluci23 původního amerického výtvarného umění. Škola se na začátku 

padesátých let se stala místem setkání dvou generací umělců. (Josef Albers, 

Walter Gropius, Robert Rauschenberg, John Chamberlain, Ray Johnson, 

Kenneth Noland, Joel Oppenheimer, Cy Twombly a další). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
23 Slovo evoluce je zde zcela na místě. Vlivný americký kritik Clement Greenberg totiž ve svých pracích 
princip vývoje modernismu srovnával s principem evoluce živočišných druhů, popsaném v Darwinově 
teorii. In: [14] Greenberg, Clement; Brian, John O´: The Collected Essays and Criticisms, Vol. 4,  
Modernism with a Vengence 1957–1969,  The University of Chicago Press, 1993, str. 88. 
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2.1.2 Od 60. let 20. stol. po současnost 

   
   Po druhé světové válce vznikla následně řada publikací, projektů a manifestů, 

které byly produkovány mezioborovými skupinami jako např. Cobra, Group 

Espace a The Independent Group. Za průlomový okamžik by se dala považovat 

výstava This Is Tomorrow z roku 1956 ve Whitechappel Gallery v Londýně, kde 

se objevily práce umělců a architektů, jako byli Alison a Peter Smithsonovi a 

Eduardo Paolozzi. Tato výstava reprezentovala nejen soudobý nárůst koncepcí 

propojování umění a architektury, ale veřejně též představila výsledky 

předchozích tvůrčích period.24    

 

   Největší rozvoj umění ve veřejném prostoru nastává v šedesátých letech 20. 

století (Pomalířská abstrakce) s nástupem konceptuálního umění (Land Art), 

kdy umělci apriori odmítli umístění svých prací v galeriích a práce v jiném 

kontextu se stala tvůrčím principem. I přesto velká většina stálejších produktů 

potkávání umění a architektury v padesátých a šedesátých letech 20. století 

vyústila spíše ze souběžné konverzace reflektující disciplinární 

nesouměřitelnost těchto disciplín než z opravdového dialogu. Mnohem více 

bylo umění používáno jako prostředek ke změkčování již ustáleného strohého 

architektonického jazyka. Ulice korporátní Ameriky byly náhle zaplaveny tzv. 

Plaza uměním od umělců, jako byli např. Alexander Calder a Joan Miró.   

    Po vyprázdnění existenciálního informelního gesta, které reagovalo na 

poválečnou krizi společenských hodnot v polovině šedesátých let, nastoupily 

proudy jako pop art a/nebo jeho evropský protějšek v podobě hnutí Nových 

realistů. V těchto uměleckých směrech, které ve své podstatě navazovaly na 

proud konceptuálního umění, se hlavním motivem stala kritika vývoje 

společnosti směrem ke konzumu a oba proudy konfrontovaly sféru umění 

s neustále se rozpínajícími oblastmi masové produkce a popové kultury. Při 

pohledu na vývoj těchto uměleckých forem je jasné, že byly vždy úzce spojeny 

                                                        
24 In: [10] Fernie, Jes:  TWO MINDS: Artists and Architects in Collaboration, Black Dog Publishing, 
London, 2006, str. 10. 
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se životem společnosti. Tímto tvrzením není zpochybňována individualita 

jednotlivých tvůrců, umění by bez ní nemohlo existovat, zároveň je ale důrazně 

poukazováno na jeho reflektivní povahu. V eseji nazvané Krize kultury píše 

Hannah Arendtová o vztahu veřejného života a umění: „Obecně řečeno, kultura 

je znamením toho, že veřejná sféra, kterou politicky zajišťují lidé činu, nabízí svůj 

prostor věcem, jejichž podstatou je mít vzhled a být krásné…“ Autorka 

upozorňuje na jedinečnou vlastnost umění „být uvnitř společnosti, prožívat její 

každodennost a zároveň vytvářet podmínky pro vytržení z proudu prakticky 

orientovaného života.“ 25 Naproti tomu umělci Land Artu reagovali na hrozbu 

ohrožení společnosti zvyšující se poptávkou po masově spotřebě odlišně. Jejich 

tvorba se soustředí zejména na řešení problematiky přirozeného bytí člověka 

ve světě.26 

 

   S nástupem konceptuálního umění a postmodernismu se rovněž architektura 

vzrůstající měrou začala otevírat dalším disciplínám a více se propojovat se 

svými uživateli, klienty a veřejností obecně. Velká míra zásluhy o inovativní 

přístupy patří tzv. Novým situacionistům – termín, který použila kurátorka 

Clare Doherty pro skupinu umělců, kteří pracují za hranicemi galerijního 

prostoru a kteří používají kontext jako stimul nebo výzkumný nástroj pro 

vytváření umění. Tito umělci se pohybují v různých kruzích a různými způsoby 

prozkoumávají možnosti, jak spolupracovat s architekty, stejně jako se členy 

obecné veřejnosti a zástupci jiných disciplín. 

   V teoretických textech reflektujících tuto situaci se setkáváme s různými 

označeními projevů interdisciplinárního diskurzu. Tato nová kategorizace 

vznikla z nutnosti definovat tendence v umění ve chvíli, kdy opustilo svoji 

klasickou pozici v galerijní instituci, překročilo její hranice nebo ji úplně 

opustilo směrem do veřejného prostoru. Ve výtvarném umění jsou takovéto 

                                                        
25 [1] Arendtová, Hannah, Krize kultury, Mladá fronta, Praha, 1994, str. 143. 
26 [12] Gablik, Suzi: Selhala moderna?, Votobia, Olomouc, 1995, str. 45. 
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práce popisovány jako kontextuální umění,27 site-specific, public art, umění 

v architektuře, konceptuální design, nebo urbánní intervence. Můžeme je 

definovat jako kritické prostorové práce, práce v prostoru architektury.28 Z 

pohledu architektonické teorie se v této souvislosti mluví o tzv. urbánní 

intervenci a konceptuálním designu.  

 

   Prosakování architektury do uměleckého světa je v dnešní době stále 

viditelnější a samotní umělci cítí tuto otevřenost ze strany architektury, což je 

bezesporu důvodem vzrůstajícího zájmu o spolupráci z jejich strany. 

Architektonické instalace, pavilóny a architektonické výstavy stále více formují 

část výstavních programů uměleckých galerií, jako jsou například P.S.1 

Contemporary Art Center,29 Henry Urbach Gallery, oba v NY, nebo The 

Serpentine Gallery v Londýně, a architektura jako téma se nyní objevuje 

v takových uměleckých magazínech, jako jsou Frieze, Modern Painters a Art 

Forum, což nebylo před deseti lety bylo při nejmenším neobvyklé. Vzrůstající 

počet architektonických škol organizuje lektorské programy zahrnující tvorbu 

současných umělců (Architectural Association in London [AA], Cooper Union 

School of Architecture v New Yorku) a kurátorské kurzy zahrnující studium a 

vystavování umění a architektury získávají na popularitě. 

   I na poli odborné praxe se začíná tento trend stále více projevovat. Velké 

architektonické kanceláře mají oddělení věnující se spoluprácí s umělci 

(Behnish Architekten, Mnichov). V nedávné době byly realizovány 

monumentální projekty, kde byla práce umělce součástí konceptu a na základě 

této spolupráce vznikla architektonická forma. Za všechny jmenujme Ptačí 

hnízdo – olympijský stadion pro hry v Pekingu od kanceláře Herzog a de 

                                                        
27 Kontextuální umění je odnož konceptuálního umění, které apriori reaguje na okolní vlivy. Je to  
v podstatě forma site-pecific, ale posunuta více do konceptuální roviny. 
28 In: [36] Rendell Jane, Art and Architekture, the Space Between, I. B. Tauris, London, 2007, str. 7. 
29 P.S.1 Contemporary Art Center byla založena v sedmdesátých letech 20. století a pod hlavičkou 
MoMA oraginuzuje výstavy současného umění architektury a urbanismu. Organizuje také rezidenční 
pobyty jak pro umělce tak pro architekty. 
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Meuron. Zde stála umělcova30 idea nejenom za tvarem fasády, ale za celkovým 

pojetím zpracování prostoru stadionu a jeho okolí. 

Ale i jiná úroveň této praxe je velmi zajímavá. Na celém světě vznikají 

architektonická studia, která mají spojovaní umění a architetkury, respektive 

práci s jejich sloučením jako homeogenním celkem, přímo tak říkajíc v popisu 

práce, (MUF London, Architecture Art Studios, Paříž). 

 

   Vystavovat architekturu v rámci mezí výtvarného umění – z  úhlu pohledu 

architektů – je zajímavým způsobem interdisciplinárního prolínání. Zde 

uvádím několik příkladů, na nichž je patrné, že transformace přístupů a pohyb 

mezi disciplinárními hranicemi může být pro tvůrce z obou stran velmi 

přitažlivá. Celine Condorelli např. vystudovala architekturu a pracovala 

s renomovanými architekty Diller + Scofidio a Michael Sorkin. Později ale 

začala být frustrovaná z neustálého tlaku na vytváření ikonických výstupů a 

zjistila, že svět výtvarného umění byl mnohem více otevřen prostorovému 

experimentování a výzkumu. Andreas Lang vyučuje na AA v Londýně, ale 

primárně pracuje s umělkyní Kathrin Böhm na malých zakázkách, které jsou 

často spojené s nějakou uměleckou institucí. Langův zájem ve 

vytváření modelů 1:1, stejně jako jeho touha osvobodit se od pracovní desky 

stolu a obtížné administrativy, která pohlcuje většinu života architektů, ho 

vedla ke způsobu práce, který je spíše uměleckou praxí. 

   Z pohledu umění přinesla spolupráce s architekty vzrůstající schopnost 

umělců získat a udržet si moc ve veřejné sféře. V osmdesátých a na začátku 

devadesátých let byli umělci používáni jako figurky byrokratů napříč Evropou 

a Amerikou k tomu, aby vylepšovali veřejný prostor, korporátní značky a jejich 

styly a zlepšovali profil a zvětšovali profit soukromých společností. Umělci a 

instituce, které je podporovaly, se toho dovtípily a nyní poskytují mocnou 

alternativu zahrnutí uměleckého díla do veřejné sféry, což jim pomáhá rozvíjet 

                                                        
30 Čínský umělec Ai Weiwei je nejenom etablovaným umělcem, ale též kritikem a kurátorem. Ve svých 
pracích kritizuje Čínu a její politiku, její historické a společenské struktury a jeho hlavními tématy jsou 
hodnota a autentičnost.  
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jejich práci, stejně jako hrát důležitou roli v přehodnocení veřejného prostoru. 

Spolupráce s architekty je jenom jedním způsobem, jak se k tomu konci 

dopracovat. 

 

2.1.3 Současná situace v ČR 

 
   V současném českém kontextu má výtvarné umění poněkud odlišné 

postavení než v okolních státech, což je dáno kulturně politickým vývojem po 

Sametové revoluci a těsně před ní.31 Existenciální ráz českého umění a jeho 

uzavření se samo do sebe je výsledkem toho, že většina umělců zůstává 

v osobní rovině věrna přesvědčení a teorii l’art pour l’art. V umění u nás stále 

dominuje romantizující přístup k tvorbě, stejně jako k pozici umělce ve 

společnosti. Jednotliví tvůrci se vymezují vůči přírodě, univerzu, experimentují 

ve formách přístupu k umění, Jindřich Chalupecký ve své knize Nové umění 

v Čechách32 píše: „Forma, výtvarná struktura není v Čechách prostředkem, jak 

říci předem zamýšlený obsah, nýbrž způsobem, jak sama tato struktura ukazuje 

k nějakému důležitému významu, ke kterému se člověk jinak nemůže přiblížit.“ 33 

 

    I přesto, že se do projevů nejmladší generace umělců dostává globální 

internacionální charakter uměleckého smýšlení, je tento handicap stále citelný. 

V Čechách se v současnosti objevuje několik zajímavých tvůrců umění ve 

veřejném prostoru, jejichž práce má přímý vztah k architektuře.  

                                                        
31 Je velmi alarmující, že ani po velké porevoluční společenské přeměně neproběhla změna ve výchově 
mladých lidí směrem ke kultuře a výtvarnému umění. Má to za následek, že velká většina dnešních 
teenagerů nemá představu, jak současné umění vypadá. Za aktuální podobu současného umění 
považují směry, jež kulminovaly před sto lety.  
32 In: [6] Chalupecký, Jindřich: Nové umění v Čecháh, Nakladatelství H+H, Jinočany, 1994, str. 148. 
33 Opomíjení obsahovosti a sociálního kontextu se opakovaně projevilo na velkých „programových“ 
výstavách věnovaných současné tvorbě, které probíhay od roku 1990. V katalogovém textu k výstavě 
„Mezi Ezopem a Mauglím“ z roku 1992 se Milena Slavická přihlásila k romantické tradici a její 
současnou podobu definovala jako: „[…] nově vznikající individualismus, který nemá ambici protestovat 
nebo revoltovat proti objektivnímu světu[…]. Ale zároveň se nemíní s tímto světem smířit. Je to jakási 
nekolektivní, neveřejná, intimní diverzní činnost.”  
 In: [39] Slavická, Milena: Mezi Ezopem a Mauglím, Katalog výstavy, Praha, 1992, str. 6. 
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Obr. 6. Barbora Klímová, Objekt pro dívání se za roh, 2006, plast, 12 x 50 x 50 x 70 cm. 

 

 

   Barbora Klímová,34 laureátka ceny Jindřicha Chalupeckého, se zabývá 

nenápadnými intervencemi do veřejných prostor, ve kterých nejde apriori o 

vytváření artefaktu jako takového ani o změnu nebo vytváření prostředí, ale 

spíše o navození určitého typu situace (Objekt pro dívání se za roh, 2006, Obr. 

6.). Tyto situace mnohdy reflektují autorčiny osobní prožitky (Staré dobré časy, 

2006, Obr. 7.).35 Daniel Lang naopak vytváří svými instalacemi prostředí. 

Napodobeniny architektonických elementů určitého prostoru (zdi, podlaha, 

atd.) umisťuje tam, kde by je nikdo z logiky prostoru nečekal. Tyto prvky tak 

narušují přirozené chápaní daného místa a prakticky znemožňují pohyb 

prostorem. Nutí diváka najít svou vlastní novou cestu – jak myšlenkovou tak 

fyzickou. 

                                                        
34 Barbora Klímová je absolventkou Ateliéru malířství III, FaVU VUT v Brně. 
35 http://server.ffa.vutbr.cz/~barborak/index.php, vyhledáno 14. 3. 2010. 
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Obr. 7. Barbora Klímová, Staré dobré časy, 2006, inetrvence do systému veřejného osvěltení, část 
projektu Leere X Vision, Herford, Německo. 

 

2.1.4 Umění nebo architektura? 

 
   V průběhu vývoje výtvarného umění ve veřejném prostoru druhé poloviny 

dvacátého století se setkáváme též s produkty umělců, kteří se cíleně zabývají 

hraniční formou obou sfér: výtvarného umění a architektury. Vytvářejí objekty, 

které není ve výsledku možné jednoznačně určit jako jedno či druhé. Diskurz o 

překračování hranic v těchto pracích dostává jiný rozměr. Terminologické 

kategorie, jež jsme zvyklí běžně používat k popisování uměleckých děl nebo 

architektury, nelze použít a nebo přestávají platit. Hledání sémantického a 

sémiotického uchopení je pak v podstatě hledáním jejich pojmenování a zpětné 

kategorizace. Tento způsob mentální hry je, dle mého názoru, velmi přínosný a 

zajímavý – otevírá možnosti duálního čtení jako platformy pro rozvoj 

imaginace a svým způsobem i výrazu. Tato kategorie je velmi zajímavá a je 
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stejně jako její hranice otevřená a široká. Zabývat se jí podrobně ve své práci 

nemohu, vybírám pouze několik příkladů. 

 

   

  Obr. 8. Frank Stella, Constantini Museum (Model), 1999. 

 

 

   Frank Stella se zhruba od poloviny 80. let 20. století zabývá tvorbou instalací, 

na které maluje. Jedná se nejčastěji o rozsáhlé kovové konstrukce, přes něž je 

namontovaná malířská podložka formovaná tvarem struktury. Tyto malířské 

instalace přesahují často i několik místností a přecházejí až v environment. 

Stella se tímto fenoménem zabývá i teoreticky a na začátku devadesátých let 

začal ze svých původně sochařských instalacích budovat prostory, jimž říká 

architektury. Tyto snahy vyvrcholily roku 1999, kdy na základě těchto prací 

navrhnul koncept a postavil model pro budovu Constantini Musea (Obr. 8.). 

   Norský umělec Per Kirkeby je jak sochařem tak malířem. Jeho cihlové sochy 

však nabízejí dvojí čtení. Prvními cihlovými díly byly nízké ležící struktury 

připomínající elementární mosty, poté se ale zvětšily a v pracích, jako jsou 

Wanas, odhaluje vliv evropské neoklasicistní architektury (Obr. 9.).  
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Jejich měřítko a provedení je staví na pomezí čtení jako modelů, instalací nebo 

vlastní architektury.36 

 

 
  Obr. 9. Per Kirkeby, Wanas, 1994, instalace v parku, Knislinge, Švédsko. 

 

   Velmi podobně pracuje Siah Armajani, íránský umělec, který se nechává 

inspirovat estetikou konstrukčních architektonických principů a ve volné 

krajině staví sochařské instalace připomínající mosty, altány, vyhlídky atd. 

Na pomezí designu se pohybuje Angličan Scott Buton (Obr. 11.), jehož žulové 

sochy připomínají městský mobiliář, Andrea Zittel (Obr. 10.) zase vytváří 

nábytkové instalace, jakoby vytržené z běžně užívaného pokoje. Won Ju Lim, 

korejská autorka, vytváří půdorysy domů nebo urbanistických plánů 

futuristických velkoměst. 

 

 

 

 

 

                                                        
36 In: [5] Collins, Judith: Sculpture Today, Phaidon Press, London, 2007, str. 132–133. 
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 Obr. 10. Andreas Zittel, A-Z Management and Maintenance Unit, Model 003," 1992, 
 kombinovaná technika rozměry různé. 
 

 

   
  Obr. 11. Scott Burton, Granite Setee, 1982-83, žula, 80 x 150  x 110 cm. 
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2.1.5 Struktury oficiální podpory umění ve veřejném prostoru 

 
   V průběhu 60. let 20. století a na jejich konci vzniká vlna oficiální podpory 

uměleckých projektů ve veřejném prostoru, a to ve formě státních, grantových 

a nevládních organizací podporujících společenské zakázky. Největší měrou se 

toto projevilo ve Spojených státech, ale též v západní Evropě. Specifický vývoj 

nastává ve východním bloku – a to zejména v Československu po roce 1968, 

kde uvolnění politických poměrů vyústilo v mohutnou vlnu veřejných zakázek, 

ve kterých se uplatnili nejen umělci konformní s oficiální politikou. Další silný 

impulz pro rozvoj těchto aktivit přichází s nástupem postmodernismu, který 

přináší přehodnocení tvůrčích přístupů a otevírá tak široké pole pro bližší 

spolupráci architektů s výtvarnými umělci. 

 

   Postmoderní doba osmdesátých let otevřela nové možnosti pro architekturu, 

která se osvobodila od modernistického pouta a mohla vytvořit více 

dynamičtější vztah s veřejností. Byl to v podstatě začátek toho, co se mělo stát 

zajímavým kreativním dialogem mezi umělci a architekty. Nejprve se navázalo 

na programy tzv. Procenta pro umění, které zajišťovaly určitou část finančních 

fondů veřejných staveb jako zdroj financí pro jejich doplnění výtvarným 

uměním – sochami, nástěnnými malbami, malbami nebo více užitkovým umění, 

jako např. designem různých druhů mobiliáře, nebo tzv. Plaza design/art.37 Na 

konci devadesátých let byl ale tento model zeširoka opuštěn. Ukázalo se totiž, 

že legislativa, která tyto způsoby spolupráce prosazovala, omezovala způsoby 

spolupráce a až příliš často redukovala umění na banální doplňkový přívěsek 

k architektuře. Toto schéma vycházelo z představy, že všechny formy 

architektury mohou být humanizovány výtvarným uměním. Výsledkem toho 

bylo, že většinu architektů princip Procento pro umění popuzoval, protože měli 

pocit, že program povinných uměleckých zakázek nerespektuje jejich původní 

archi-tektonický záměr. 
                                                        
37 Plaza design je označení skulpturálních projektů umísťovaných na velká veřejná prostranství 
amerických měst. Tato díla jsou zde umístěna většinou bez hlubší koncepce a jsou často vytržena 
z kontextuálních vazeb daného místa. Termín Plaza design má proto spíše pejorativní nádech. 



33  

   V různých regionech se vyvinuly mírně odlišné způsoby, jakými bylo umění 

ve veřejném prostoru podporováno. Na americkém kontinentně se vyvinul 

propracovaný systém státní podpory výtvarného umění a architektury. V USA 

se princip Procento pro umění objevoval zhruba do poloviny 70. let, kdy byl 

nahrazen systémem grantů a rozšířených státních dotací. Od šedesátých let 

Federální vláda sama organizuje několik nadnárodních (panamerických) 

agentur (největší z nich National Endowment for Arts), které jsou propojeny 

s menšími lokálními institucemi. V každém státě také fungují státní agentury a 

organizace, které se zabývají uměním a jeho popularizací na grantové i dotační 

bázi. Zaměřím se zejména na organizace, které pracují s výtvarným uměním a 

architekturou. 

 

 

2.1.5.1 USA 

 

National Endowment for the Arts 38  

 

   The National Endowment for the Arts (NEA) byl založen kongresem vlády 

USA v roce 1965 a je největší nezávislou vládní agenturou, která každoročně 

vypisuje granty na celém území Spojených států. Hlavním cílem instituce je 

šíření vzdělání a popularizace současného umění, a to ať již etablovaného nebo 

nově se objevujícího. NEA se nezaměřuje pouze na vizuální umění, ale 

podporuje celé spektrum umělecké produkce – od institucializovaného ke 

svobodnému/individuálnímu. NEA pod sebou sdružuje státní vládní agentury a 

instituce. Součástí této agentury je Národní rada pro umění, což je poradní 

orgán NEA, který navrhuje prezidenta NEA, koordinuje spolupráci s ostatními 

grantovými organizacemi, navrhuje k přijetí žádosti o granty atd. 

 

                                                        
38 Slogan této instituce zní: „Skvělý národ si zaslouží skvělé umění“ – odpovídá náladě 60. let v USA, kdy 
agentura vznikla a v podstatě nahrává spekulacím o státním zájmu a především účasti vlády USA na 
evoluci a emancipaci amerického umění v poválečných letech. 
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Public Art Fund 

 

   Public Art Fund (PAF) je jednou z nejdůležitějších veřejných grantových 

institucí v New Yorku. Je zaměřena pouze na newyorskou scénu a funguje už 

více než 30 let. Tento státní program se zabývá prosazováním, organizování a 

vypisováním nových zakázek a projektů do veřejného prostoru pro newyorské 

umělce. Je rozdělen do tří kategorií, každá z nich je zaměřena na jiný druh 

projektů:  

 

 
Obr. 12. Anish Kapoor, Cloud Gate, 2004, Millenium Park, Chicago, Illinois, USA. 

 

 – tzv. „Hlavní iniciativa se zavedenými umělci“ je program, který do široka 

spolupracuje s galeriemi a muzejními institucemi v New Yorku ve snaze dostat 

jejich program nebo jeho části za hranice muzea. V roce 2002 společně s  

Whitney Museum of American Art poprvé zorganizoval hlavní výstavní program 

Whitneyho Bienále v otevřeném prostoru Central parku. 
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   K zakázkám do veřejného prostoru vyzývá především umělce, kteří již mají 

vybudovanou úspěšnou kariéru. Hlavním cílem tohoto programu je vypisování 

zakázek a organizování a kurátorování výstav těchto umělců a jejich děl, která 

ještě v New Yorku nebyla k vidění. Tohoto programu se zúčastnila jména jako 

Anish Kapoor (Obr. 12.), Sarah Morris, Julian Opie, Alison Smith a další. 

   – „Ve veřejné sféře“ – je program, který je zaměřen na rozvoj inovací a 

experimentování mladých umělců. Snaží se nově vycházejícím uměleckým 

osobnostem v New Yorku zprostředkovat možnosti vytvořit projekty pro 

veřejný prostor. Odborná komise každoročně vybírá z žadatelů o podporu 10 

umělců, které vyzve, aby vypracovali a zaslali PAF svoje projekty. Tři z projektů 

v následujícím roce PAF prezentuje na veřejnosti. 

– „Doplňkový program“ – organizuje několikrát do roka tzv. „Public Art Fund 

Talks“ – diskuze se současnými umělci, pod hlavičkou PAF pravidelně 

publikuje knihy a půlročně vydává Public Art Fund Magazine. 

 

 
Obr. 13. Alexander Calder, Flamingo, 1974, Federal Plaza, Chicago, Illinois, USA. 



36  

Art in Architecture Program of the U.S. General Services Administration.39 

 

   Je důležitým grantovým orgánem, který se zabývá vypisováním zakázek pro 

zaběhlé umělce na prostranství před vládními budovami. Pod jeho patronací 

realizovalo svoje projekty mnoho významných umělců jako např. Alexander 

Calder (Obr. 13.) , Anish Kapoor, Gene Davis. 

   Dalšími důležitými organizacemi jsou New York State Council on the Arts, A 

State Agency for Arts; ty vypisují každý rok granty na umělecké zakázky do 

veřejného prostoru. 

 

2.1.5.2 Ostatní regiony 

 

   V německy mluvících zemích má propojování disciplín kořeny v tzv. „kultuře“ 

(die Kultur), fenoménu ztělesněného zejména ve Wagnerovském 

Gesamkunstwerku. Kultura byla konceptem 19. století, který umožňoval 

buržoazní třídě oddělit se od aristokracie a zároveň od dělnické třídy.40 Znalost 

literatury, hudby, výtvarného umění a designu umožňovala „kultivovaným 

občanům“ vymezit si vlastní autonomní oblast, ve které se mohli identifikovat 

jako třída.  

   Přestože v Německu není v současnosti systém plánování tak přísný jako 

v USA nebo Japonsku, městské úřady mají stále tendenci kontrolovat, jak 

veřejná prostranství/prostory vypadají. Ruku v ruce s agenturami pro 

prezentaci monumentálních děl se starají o tzv. Stadtbild (obraz města), díky 

čemuž vzniká jemně spředená síť psaných i nepsaných pravidel, která regulují 

tzv. Kunst am Bau (vztah mezi uměním a architekturou).41 V Německu tato 

legislativa pramení ještě z nacistické doby kolem roku 1930, od kdy se příliš 

neproměnila, zatímco ve Švýcarsku jde tato praxe do počátků 20. století – 

                                                        
39 Překlad zní: Správa veřejných služeb USA 
40 Ursprung, Philip,  What Happened to the Gesamtkunstwerk? The Love-Hate Relationship Between Art 
And Architecture, In: [10] Fernie, Jess,  TWO MINDS: Artists and Architects in Collaboration, Black Dog 
Publishing, London, 2006, str. 17. 
41 Doslova „umění na stavbě“ 
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zhruba 0,5 až 2 % z celkových nákladů na stavbu byla rezervována pro 

umělecká díla. Tato situace se ale právě v postmoderní době změnila. V roce 

1981 byl Hamburg po Brémách (1974) druhým německým městem, které 

nahradilo tradiční schéma Kunst am Bau mnohem flexibilnějším principem 

Kunst im Öffentlichen Raum (umění ve veřejném prostoru). Finanční 

prostředky (zhruba 2 % z celkových nákladů) byly centralizovány a použity na 

site-specific projekty, jako bylo např. Mahnmal gegen Faschismus,42 od Jochena 

Gerze z roku 1986 (Obr. 14).  

 

 
   Obr. 14. Jochen Gerz & Esther Shalev-Gerz, Mahnmal gegen Faschismus, 1986, 
   Hamburg, Německo. 

 

 

                                                        
42 Pomník proti fašismu je projekt, který spočívá ve vztyčení 12 metrů vysokého sloupu pokrytého 
olověnou vrstvou. Návštěvníci jsou nápisem vyzváni, aby do sloupu vyryli svoje podpisy nebo vzkazy. 
Jakmile je zaplněna dosažitelná plocha, je sloup zapuštěn po tuto úroveň do šachty v zemi. Tento 
proces se opakoval dohromady již 8krát a na sloupu je dnes přes 70.000 podpisů. Zdroj: 
http://www.gerz.fr/html, vyhledáno 20. 11. 2009. 
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   Zánik programu Procento pro umění probíhal ve stejnou dobu jako 

dramatický posun v dynamice, která existovala ve spolupráci architektů s 

umělci. Spíše než by byli přizvání k vyplnění již hotového architektonického 

prostoru, začali spíše umělci spolupracovat s architekty od počátečních fází 

tvůrčího procesu integrujícího konverzaci zabývající se estetickými, 

prostorovými a konceptuálními problémy do struktury budovy nebo krajinné 

architektury. Tento pracovní model se vyvinul do specifické formy praxe 

v posledních patnácti letech. 

 

2.1.6 Situace v Československu po roce 1968 

 
   Výtvarné umění ve veřejném prostoru procházelo v 70. a 80. letech 20. století 

po období velkého experimentálního kvasu 60. let tvůrčí stagnací. Je sice 

pravdou, že zřejmě nikdy v dějinách našeho státu nebylo pořádáno tolik 

soutěží, nebylo tolik objednávek společenského charakteru. Tyto objednávky 

však byly pod dohledem komunistického aparátu. Obrovské množství zakázek 

zajišťoval zákon, který ukládal, aby každá státní stavba (drtivá většina všech 

stavebních projektů) dala 1 až 4% z celkového rozpočtu na „výzdobu“. Toto 

umění pak  tvořilo estetické dominanty ve veřejném prostoru kolem 

vznikajících sídlišť, poliklinik, obchodních domů, výrobních podniků, 

administrativních a správních budov. Stát tak zajišťoval lukrativní práci 

vystudovaným malířům a sochařům, čímž si chtěl získat jejich loajalitu a 

zároveň je použít ke své propagaci. Oproti dnešku, kdy existuje mnoho různých 

zadavatelů, jejichž vkusu či nevkusu se musí výtvarník přizpůsobit, bylo 

neštěstím těchto zakázek, že měly ve výsledku jenom jediného zadavatele:  

komunistickou stranou kontrolovaný stát. A tak vzniklo jenom několik 

tolerovaných poloh pro umění ve veřejném prostoru. Jednotlivé žánry se pak 

lišily jenom v malých nuancích.  
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   Protože se většina umělců po roce 1968 stavěla proti tomu zpracovávat 

politické náměty, převládaly v realizovaných projektech, především neutrální 

figurativní motivy z prostředí rodiny, sportu, práce, stylizované náměty z flóry 

a fauny a abstraktní dekorativní objekty. Komunistická strana Československa 

se chtěla prezentovat prostřednictvím moderního socialistického státu a plně 

podporovala  realizaci těchto projektů vycházejících z ideologie, která byla 

orientovaná na veřejný a nikoli soukromý prostor. Návrat do podoby 

socialistického realismu padesátých let nebyl po svobodomyslných 60. letech 

možný, protože by mohl působit jako zhmotnění diktátorské povahy strany. 

Většina autorů se uchýlila ke kompromisu. Na jedné straně chtěli pracovat 

svobodně, na druhé byli výběrovou komisí Svazu českých výtvarných umělců 

nuceni do prvoplánové srozumitelnosti.43 Sovětský svaz dál pokračoval ve 

slepé cestě Sorely a ostatní evropské země východního bloku měly své pomalé 

tempo vývoje nepřerušené podobnými událostmi jako u nás. A naopak v 

zemích západu se v této době už realizovaly konceptuální, minimalistické 

objekty ve veřejném prostoru.44  

   Nicméně i v této situaci se podařilo zrealizovat několik zajímavých projektů, 

které se mohou bez pochyb zařadit do kontextu světového vývoje. Byly to 

například práce Zděnka Sýkory – černobílá skleněná mozaika na větracích 

komínech letenského tunelu z roku 1969 (Obr. 15).45 Ve spolupráci s 

architektem Josefem Kalesem Sýkora vytvořil ještě v průběhu 60. let také 

obklad stěny v pasáži v pražské Jindřišské ulici.46  

                                                        
43 Zdroj: http://www.vetrelciavolavky.cz, vyhledáno 25. 5. 2010. 
44 Tamtéž. 
45 Sýkorova „dvorní“ galerie Zdeněk Sklenář uspořádala na začátku loňského roku hned dvě výstavy 
věnující se Sýkorovým realizacím v architektuře. Druhá z nich se věnovala právě Letenským komínům. 
Galerie prezentovala rekonstrukci toho, jak Sýkorova černobílá mozaika vznikala. K vidění tu byly 
architektonický model, Sýkorovy původní přípravné kresby, výřez mozaiky a olej na plátně Černobílá 
struktura z roku 1966–1967 ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, na kterém se objevuje 
kombinatorická struktura složená z devíti základních elementů. Na výstavě byl také uveden filmový 
dokument Martina Dostála Letná XL, v němž o Sýkorově realizaci v architektuře hovoří přední čeští 
umělci, teoretici a designéři. Letenské komíny jsou od roku 2003 kulturní památkou. 
46 Z jeho novějších realizací jsou významné řešení vstupní haly firmy Selmoni AG v Basileji a malby ve 
vstupní hale Střediska integrovaného řízení letového provozu v Jenči u Prahy. Jedná se o rozměrné 
obrazy Létání A a Létání B – vycházejících z obrazů Linie č. 233 a Linie č. 234. 
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 Obr. 15. Zdeněk Sýkora, mozaika, 1969, odvětrávací komíny letenského tunelu, Praha. 
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3. 
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3 Malířské intervence do architektury   

3.1 Vymezení terminologie a zájmu práce 

 

   V rozsahu takovéto práce není možné popsat všechny projevy malířských 

intervencí do prostoru. Nebylo by smysluplné snažit se o celkový přehled 

světového dění. Práce chce ukázat pouze určité typy, a to navíc úzce 

specifických intervencí. Stanovím si proto determinující charakteristiky, které 

omezí záběr práce pouze na několik specifických forem. Tím se vyhnu 

nebezpečí, že by se zkoumaná oblast příliš rozšířila, což by mohlo vést 

k roztříštění zájmu a k nejasnosti celkového vyznění práce. Zkoumání a 

typologickému třídění chci podrobit takovou práci v architektuře, která 

vykazuje tyto vlastnosti: 

 

1. Práce je úzce svázaná s prostorem 

2. má schopnost vytvořit prostředí 

3. Je abstraktní 

4. Nefigurativní 

5. Nezobrazivá  

6. Barva je jí nedělitelnou součástí 

 

      Ad 1.) Zajímají mě pouze práce, které jsou v přímé souvztažnosti s daným 

prostorem. Je to proto, že chci řešit práce, jejichž prolnutím s architekturou 

vznikne nový trvalý tvar, který v sobě nese různé aspekty daného místa.  

   Ad 2.) Zabývám se případy, kdy stěna není pouhou zvětšenou podložkou pro 

malbu. 

   Ad 2.) Není v mém zájmu pracovat s vnitřními odkazy malby na jinou mimo 

obrazovou realitu nebo s obsahy politickými sociálními a podobně. 

   Ad 3.) Figura přináší do malby další odkazy na viděnou skutečnost, což 

souvisí se 4. bodem tohoto vymezení.  
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  Ad 4.)   Není žádoucí, aby malba vytvářela iluze nějaké viděné skutečnosti a 

tím pádem vnášela do obrazu narativní složky. 

   Ad 5.) toto hledisko je důležité pro odfiltrování kresebných zásahů do 

architektury. 

 

   Důležitým hlediskem pro zařazení do kategorizace je též přímá (vědomá) a 

cílená spolupráce s architektem. Z tohoto důvodu vyloučím z výběru např. 

grafitti a street art, které sice intervenují do veřejného prostoru, ale vznikají za 

absence dialogu s druhou stranou. 

   Bohužel se ve své práci nebudu moci věnovat ani formám realizací, které 

pracují s novými médii (např. Doug Aitken, Erwin Redl, Leo Villareal). Novými 

médii rozumíme taková média, která nepracují s klasickou zobrazovací 

technikou, ale používají nějaký druh projekce – video, projekce, led technologie 

atd. 

 

   Je velmi důležité stanovit si a definovat terminologii, se kterou budeme 

pracovat. Proto vytvořím terminologický slovník, který pro tuto práci stanoví 

formulaci termínů a jejich významů. To poslouží k lepší a jednodušší orientaci a 

přesnému pojmenovávání jednotlivých subjektů, jejich vlastností a vztahů 

k okolí. 
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3.1.1 Malířská intervence 

 

   Malířskou intervencí rozumíme takový zásah do prostoru, který odpovídá 

následující charakteristice: 

 

a) Jedná se o autorské řešení – viz odstavec 3.2.2.2 

b) Navazuje na dřívější práci autora – návaznost může být prakticky na 

jakékoliv bázi – formální, koncepční, obsahové atd.  

c) Kontextovost – svou formou nebo konceptem reaguje na kontext, ve 

kterém je použit 

d) Je v něm pracováno s fenoménem barvy, popř. barevného světla, 

formátu, plochy, barevné linie atd.47 

e) Má schopnost vytvářet prostředí 

 

3.1.2 Autorské řešení 

 
   Za autorské řešení považujeme takovou práci, u které je prokazatelně 

doložitelné autorství daného umělce.48 Zmiňuji to zde proto, že se objevuje 

řada výmaleb prostoru, které pracují s vizuální formou přejatou od jiného 

autora bez koncepčního záměru.49 Pro mou práci nejsou takovéto realizace 

zajímavé, protože je řadím pouze k určité formě designu, navíc neautorského. 

Za autorské řešení považuji i takovou práci, jejíhož vzniku se autor nemusí 

vždy nutně účastnit.50 

 

                                                        
47 Např. Spencher Finch, viz kapitola 3.2.2.2 . 
48 A to i v případě že se jedná o nějaký druh interpretačního přístupu – citaci, parafrázi, interpretaci, 
apropriaci atd. 
49 Např. majitelka jedné brněnské kavárny se rozhodla pojednat plochu jedné stěny v prostoru malbou. Ta, 
bez jakýchkoliv pochyb, formálně vychází z práce Petra Kvíčaly. Jde ale o pouhé zkopírování původního 
autorského řešení (Watermelone Cut–Ceilling Dance, 2004, strop DBB, Chemnitz, Německo) a přenesení 
jeho formálního sytému na zeď. Jedná se tedy o příklad, kdy nejde o původní autorské dílo. Nejedná se o 
autorský malířský zásah do architektury, ale o design. O míře jeho kvality se zde nebudu rozepisovat.   
50 Např. realizace amerického malíře Sol LeWitta vznikají bez přímé účasti autora. Podle autorem přesně 
vypracovaného manuálu tým jeho asistentů na konkrétním místě dílo kompletně vyrobí. 
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3.1.3 Design 

 
   Design je umělecká práce, která vytváří estetickou formu užitkových 

předmětů každodenního života. Do této definice můžeme zařadit např. i 

barevné řešení stěn interiéru nebo jejich dekorativní výmalbu. Zde je velmi 

tenká hranice mezi tím, co lze v rámci mojí práce označit za malířskou 

intervenci a co za design. Proto je zde pro mě důležité hledisko návaznosti na 

dřívější autorovu práci. To totiž ukáže, zda se autor podobnému řešení věnoval 

před konkrétní realizací ve volné tvorbě, tzn. bez požadavku na účelovost. 

Designérská práce vždy pracuje s akcentem na účelovost. Tento požadavek – 

důraz na užitkovost – může být i součástí řešení malířské intervence. Výtvarný 

umělec může rovněž navrhnout např. barevnost stěn interiéru, ale jestliže se ve 

své volné tvorbě věnuje např. figurální tvorbě a tato intervence se razantně liší 

od jeho volné tvorby, stává se tím pádem v rámci mojí terminologie designován 

řešením. Naopak pokud by uvažovaný autor ve své dosavadní práci rozvíjel 

např. koncept monochromního zpracovávání velkých obrazových ploch, 

s přesahem do prostoru, např. galerijní instalace, a následně navrhnul barevné 

řešení prostoru, lze tuto intervenci pokládat za autorskou a malířskou.51  

 

3.1.4 Nástěnná malba 

 
   Nástěnná malba je takový druh malířského řešení plochy, kdy je zobrazovaný 

námět nanášen malířskými prostředky přímo na zeď. Má dlouhou historickou 

tradici. Vyvíjela se od prehistorických jeskynních maleb po celou dobu evoluce 

výtvarného umění. Nástěnná malba je v podstatě výchozí formou malířství jako 

takového. V nejrannějších dobách lidské společnosti existovaly sice i jiné 

malířské projevy, schopnost přetrvat do dnešních dní si ale nejvíce uchovaly 

jeskynní nástěnné malby. V určitém momentě se malířství oddělilo od zdí a 

vytvořilo technologii závěsného obrazu, jejíž vývoj pak probíhal paralelně 

                                                        
51 V případě, že autor se ve své tvorbě věnuje střídání různých tvůrčích přístupů a forem, je nutné do 
podrobna zkoumat konkrétní autorův záměr, více než formální vlastnosti dané realizace. 
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s technologií nástěnné malby. Vyvinuly se rozmanité techniky (fresco, al fresco, 

al secco, frescosecco, enkaustika, sgrafito, mozaika). V raném dvacátém století 

byla též nástěnná malba oblíbeným nástrojem sociálně a levicově 

orientovaných uměleckých směrů (mexičtí muralisté) a byla hojně využívána 

totalitní propagandou diktátorských režimů (socialistický realismus). 

Nejpozději od poloviny šedesátých let 20. století se nástěnná malba stává 

vlastně samostatným odvětvím uměleckého vyjádření, kdy se autoři jako Soll 

LeWitt v rámci estetiky vycházející z teorie pomalířské abstrakce a 

minimalismu posunuli od klasických malířských podložek na zeď. Soll LeWit o 

svých malbách hovoří jako o Wall Drawings (Obr. 16.), stěnu chápe jako 

prostředek pro nejplošší možné dvojrozměrné vyjádření.52  

 

 

 Obr. 16. Sol LeWit, Wall Drawing,  1988, nakladelství Crown Point Press,  NY, USA.  

 

 

 

 

                                                        
52 In: [24]  LeWitt, Sol: „Paragraphs on Conceptual Art“, Artforum, 5 no. 10., červen 1967, str. 79– 83. 
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3.1.5 Instalace 

 
   Instalace je taková forma výtvarného projevu, která je postavena na 

konfrontaci autorského díla s prostorem, v němž je umístěna, nicméně na něm 

nemusí být apriori závislá. V tomto se liší od site-specific umění. Umění 

instalace je dnes velmi rozšířená forma umělecké práce, objevuje se prakticky 

v každém výtvarném projektu. Vznik instalačního umění velmi akceleroval 

posun klasicky chápané výtvarné formy do prostoru a tedy v určitém slova 

smyslu směrem k hranicím výtvarného umění jako disciplíny, směrem 

k hranicím disciplíny architektury. 

   Prehistorie instalace míří k antickým, stejně jako pozdějším (zvláště 

manýristickým a barokním) komplikovaným scénickým realizacím, které 

doprovázely nejrůznější náboženské i světské slavnosti. Za moderního 

předchůdce instalací můžeme považovat např. práci nazvanou „Mile of the 

string“ od Marcela Duschampa z roku 194253 (Obr. 17.) nebo dadaistické 

skrumáže objektů, z nichž největšího věhlasu i rozměrů dosáhla patrně tzv. 

Merzbau Kurta Schwitterse, zničená během 2. světové války.  

   Od 70. let 20. století pak označuje termín instalace takový způsob umělecké 

tvorby, který využívá různé sochařské materiály a jiná média k vytváření a 

přetváření prostoru. Prostředky využívané v instalacích mohou být de facto 

libovolné, od klasických materiálů až k novým médiím, internetu, projekcím, 

videu a zvuku. Instalace nemusí nutně vznikat v galerijním prostoru a často 

jsou záměrně nepřenosné, případně jsou určeny pro konkrétní prostory a 

mohou, ale nemusí plně fungovat pouze v místě, pro které byly vytvořeny. 

                                                        
53 V tomto roce zorganizoval Andre Breton retrospektivní výstavu Surrealistů v New Yorku  
s názvem: „First Papers of Surrealism”. Pro vernisáž vytvořil Marcel Duschamp instalaci – gigantickou síť – 
nazvanou „Mile of String”. Společně s Bretonem navíc zorganizovali skupinu dětí, aby se ve stejný čas 
shlukly v galerii, čímž měli hosté vernisáže velmi ztíženou možnost prohlížet si obrazy.  
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 Obr. 17. Marcel Duschamp, Mile of string, 1942, retrospektivní výstava First Papers of 
 Surrealis, 1942, New York, USA. 

 

   Vznik instalací, v současném slova smyslu, souvisí úzce s vývojem 

happeningu (Allan Kaprow) a land artu (Richard Long, Walter de Maria), ale 

souvislosti najdeme i s komplexními prostorovými díly pop artu (George Segal, 

Claes Oldenburg, Ed Kienholz), minimalistickým sochařstvím (Sol LeWitt, Carl 

André, Robert Morris) a konceptuálním uměním (Joseph Kosuth, Hans Haacke, 

Marcel Broodthaers). Kaprowovy instalace (on sám ovšem dával přednost 

výrazu „environment”), které vytvářel v 50. letech 20. století, fungovaly jako 

kulisy pro happeningy, ale mohly být chápány jako svébytné umělecké dílo. 

Velké obliby se dočkaly instalace z nejrůznějších materiálů v rámci hnutí Arte 

Povera (Mario Merz, Michelangelo Pistoletto). Rozvoj nových technologií zase 

vedl ke vzniku videoinstalací (Nam June Paik). V současnosti patří instalace 

mezi nejrozšířenější typy vizuálního uměleckého projevu (Ilja Kabakov, Ann 

Hamilton, Cornelia Parker, Jason Rhodes, John Bock, Cady Noland).  

   V českém prostředí patří mezi tvůrce raných instalací například Zdeněk 

Beran, Jiří Sozanský, Ivan Kafka, Margita Titlová nebo Stanislav Zippe. V 

současnosti se instalací zabývá mimo jiné Jiří Příhoda, Kateřina Vincourová, 
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Magdalena Jetelová, Petr Lysáček, Jana Kalinová, Otto Placht, Ján Mančuška, 

Silvina Arismendi, Jindřich Červenák, Jan Kotík, Federico Díaz, Ladislav Jezbera 

ad.).54 

 

3.1.6 Malířská instalace 

 
  Malířská instalace je formou instalačního umění, která pracuje s malířskými 

prvky nebo s objekty malířské práce. Z dnešního pohledu by se dalo říct, že 

doba vzniku malířských instalací může sahat až do barokních zámeckých 

obrazáren, nebo později do pařížských salónních výstav, kde instalační forma 

vycházela z účelovosti.  

 

 

Obr. 18. Frank Stella, Severinda ,1995, kombinovaná technika na laminátu, Metropolitan Museum, NY, 
USA. 

 

Stejně jako instalace nemusí být ani malířská instalace apriori závislá na 

prostoru, ve kterém je umístěna, nicméně na něj svoji koncepcí nebo formou 

reaguje. Nejčastěji se jedná o sestavy závěsných obrazů na zdi (Kateřina 

Štanclová) nebo o pomalované objekty samostatně stojící v prostoru. Typickým 

                                                        
54 zdroj: http://www.artlist.cz 
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příkladem jsou pomalované environmety Franka Stelly55 (Obr. 18.) nebo 

obrazy Kristin Baker (Obr. 19.),56 které jsou malované na prostorově 

tvarovaných podkladech připevněných na ocelových konstrukcích (Obr. 25). 

 

 

 
 
Obr. 19. Kristin Baker, Kurtoplac Kurve, 2004, akrylát na PVC, 304.8 x 609 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
55 Frank Stella často vytváří v galeriích instalace, které přerůstají až v enviromnety. Jde  
o obrovské tvarované konstrukce potažené malířským plátnem, často přecházející z jedné místnosti do druhé. 
56[31] Nickas, Bob: Painting Abstraction, New Elements in Abstract Painting, Phaidon Press, London, 2009. 
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3.1.7 Site-specific umění 

 
   Umění označované jako site-specific je dílo vytvořené přímo pro určité místo. 

Často v sobě zahrnuje prolnutí různých uměleckých žánrů a oblastí. Typické je, 

že umělec bere v úvahu lokaci a její kvality již při koncipování díla. Samotný 

termín byl stanoven a uveden do „užívání“ kalifornským umělcem Robertem 

Irwinem, ale poprvé byl mezi aplikován v polovině 70. let mladými sochaři, 

jako byli např. Lloyd Hamrol a Athena Tacha, kteří začali vykonávat veřejné 

zakázky pro velká městská prostranství.57 Jako hnutí bylo site-specific umění 

popsáno kritičkou architektury Catherine Howettovou58 a další kritičkou 

umění Lucy Lippard v roce 1977.59 Venkovní site-specific umění nejčastěji 

zahrnuje určitou úpravu okolní krajiny, která je kombinovaná s natrvalo 

umístěnými skulpturálními elementy. Site specific-umění v sobě zahrnuje také 

prolínání prvků z jiných uměleckých oblastí, a to především preformativní, 

taneční a divadelní aktivity vytvořené přímo pro určité místo. 

   Koncepce určitého site-specific díla nejčastěji vzniká nebo je generována 

skrze výzkum a následnou interpretací matrice unikátních charakteristických 

vlastností a topografie daného místa. Ať už jsou to aspekty rchitektonické, 

historické, sociální a/nebo environmentální. Objevování skrytého významu v 

prostoru a vytváření metod, jak jej zviditelnit či zvýraznit. 

   Někteří umělci vyzývají místní umělce, aby složili pro jejich díla hudbu, např. 

pro taneční prvky díla. Vnitřní site-specific umění je vytvářeno za spolupráce s 

architektem daného prostoru. V širším smyslu se termín používá v podstatě 

pro jakékoliv dílo, které je nějakým způsobem trvale přimknuto k určitému 

místu.  

   Umělci, kteří produkovali Site-specifc umění: Robert Smithson, Andy 

Goldsworthy, Christo, Dan Flavin, Richard Serra, Olga Kisseleva. Mezi umělce 

                                                        
57 In: [11] Frank, Peter, “Site Sculpture”, Art News, Oct. 1975, str. 25. 
58 In: [16] Howett, Catherine, “New Directions in Environmental Art,” Landscape Architecture, 1977. 
59 In: [25] Lippard, Lucy, “Art Outdoors, In and Out of the Public Domain,” Studio International, březen-
duben 1977, str. 32 – 35. 
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mladší generace patří Mark Divo, John K. Melvin, Luna Nera, Simparch, Sarah 

Sze, Stefano Cagol a Seth Wulsin.  

 

 

 

Obr. 20. Dan Flavin, Světelné instalace v Pinakotheke der Moderne, Mnichov, Německo. 
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3.2 Kategorie 

  
   Způsob, jakým jsem stanovil kriteria pro zařazení do jednotlivých kategorií, 

jsem popsal výše (odstavec 1.3.3). Stěžejním kritériem pro řazení do kategorií 

je celková koncepce propojení výtvarného díla a architektury.  

    V průběhu práce jsem vypozoroval přibližně pět typů intervencí, které se 

nejčastěji opakují. Stanovil jsem je tedy jako kategorie a na vybraných 

příkladech tyto principy prezentuji. 

 

   Malba jako vrstva v čase. Zde se budu zabývat projekty, které respektují 

dějinný či historický kontext architektury a jejich aplikací dochází ke zvláštní 

vibrantní akcentuaci střetnutí historie a současnosti vnímáním plynutí času.  

 

   Druhým kritériem je Práce s barvou jako formotvorným prvkem celé 

intervence. V této kategorii jsou zařazeny práce, ve kterých se fenomén barvy 

objevuje jako důležitý koncepční a potažmo formotvorný prvek.  

 

   Třetím kritériem, a tedy tématem, jsou Posuny vzorců. Spousta umělců 

i architektů pracuje s principem opakujícího se vzorce. Zajímá mě moment, kdy 

jeden nebo druhý toto geometrické plynutí naruší a co se stane, když se 

podobné principy potkají v propojení obou přístupů. 

 

   Čtvrtou kategorii jsem nazval Iluze prostoru v prostoru a jsou v ní zastoupeny 

typy realizací, které narušují přirozené smyslové vnímání prostoru a 

znesnadňují čtení ortogonálního systému, který je pro architekturu příznačný. 

Zajímá mě moment popření a znovu vybudování prostoru pomocí důmyslné 

obrazové iluze. 
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3.2.1 Malba jako vrstva architektury 

 

   Architektura je ze své konstrukční podstaty vrstevnatá. Nosné systémy jsou 

obaleny provazci inženýrských sítí, ukrývajících se pod řečišti 

vzduchotechniky, která jsou skryta za přepážkami stěn. I ze své funkční 

podstaty je architektura vrstevnatá. Odehrávají se v ní vzájemně se 

překrývající příběhy jejich obyvatel, nejčastěji zhmotněné v předmětech 

každodenní potřeby. Architektura jako funkční organismus má schopnost 

zaznamenávat tyto komplikované vztahy dějových linií lidské činnosti – má 

schopnost zachytit plynutí času. Je to viditelné zejména v historických 

budovách, které přežily staletí, změny stavebních slohu, a byly tak svědky 

vývoje a rozvoje svého okolí. Jsou zde skutečně nejenom vidět, ale i cítit 

jednotlivé vrstvy času. Z toho vyplývá, že architektura je vrstevnatá i ze svého 

stavebního principu vyvíjejícího se v čase.  

   Existují umělci, kteří právě s tímto fenoménem pracují a svoje intervence 

plánují tak, aby tento princip podpořili. Přestavba historických staveb je velmi 

komplexní a komplikovanou problematikou, kterou se zde nemohu podrobně 

zabývat. Prezentuji zde však dva projekty, které vzešly ze soutěže na 

rekonstrukci stávající budovy, navíc zatížené vysokým nánosem vlastní, ale i 

lokální historie. Tyto dva projekty jsou si blízké i v další rovině. Oba dva totiž 

vznikaly jako součásti architektonických projektů od úplného počátku jejich 

plánování. Navíc obě dvě nástěnné malby vznikly v prostorách divadla a jejich 

nejdůležitější funkcí je funkce reprezentace. Obě dvě intervence pracují právě s 

uchopením času, který budovou plyne. Stávají se její nedílnou součástí, vrstvou 

jejího povrchu, ale hlavně její duše. 
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3.2.1.1 Petr Kvíčala, 

40 dní červené, 2005, 

Mozartův sál, Divadlo Reduta, Brno, Česká republika 

Architekt: Atelier D.R.N.H. 

 

    Kvíčalovy práce mají schopnost stávat se přirozenou vrstvou hmoty 

architektury a svou formální a konceptuální podstatou odkrývat něco z nánosu 

času. Kvíčalovy malby mohou fungovat v podstatě jako pohled pod povrch, jako 

odhalené buňky podkožního vaziva, skrze které se díváme dál proti času. 

Časovost je v Kvíčalových dílech zastoupena explicitně, vrstvení je jedním 

z jeho tvůrčích principů. Organické tvary a kompoziční skladba jeho linií velmi 

dobře doplňují ortogonální systém architektonického prostoru, do kterého 

přinášejí jiný rytmus. Rytmus odlišný od toho, kterým je budován prostor. 

V Kvíčalových realizacích hraje vždy důležitou roli propojení s kontextem 

daného místa. Výsledná realizace nereaguje pouze na architekturu, ve které se 

nachází, ale i na její nejbližší okolí. 

 

 
 
  Obr. 21. Petr Kvíčala, No16, 1996, akryl na plátně,110 x 125cm. 
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   Kvíčalův tvůrčí princip realizací v architektuře vychází z jeho přesvědčení, že 

pokud má malba splynout s architekturou v jeden homogenní celek, musí 

reagovat na důležité aspekty, které daný prostor charakterizují. Kvíčala ve 

svých přednáškách uvádí, že za dobu, po kterou s architekty pracuje, si vyvinul 

specifický přístup pro komplexní pojetí zadání: „V každé stavbě je to jiné, abych 

dobře mohl prostor uchopit, musím nejdřív vysledovat, jakou má mít v něm 

malba funkci. Určit kontext, kterým je prostor formován, jak malba podtrhne jeho 

nejdůležitější funkci – čemu má sloužit. Je velmi důležité při takové práci 

reagovat bezpochyby na formu, kterou je prostor určen, čili jeho architektonické 

aspekty. Neméně důležité ale je uvědomovat si historické, sociální, ekonomické 

nebo ekologické aspekty. Výsledná realizace by pak měla být průsečíkem všech 

těchto aspektů. Je možné v průběhu plánování zjistit, že malířský zásah není 

nutně budovat jako autorské umělecké dílo, že je třeba podřídit se funkci a účelu 

budovy. Někdy se ukáže, že takový zásah není potřeba vůbec, a nebo je-li 

požadavek místo nějakým způsobem dopracovat navrhuji vydat se cestou 

designu.“60  Podle Kvíčaly je největším přínosem uměleckého zásahu 

v architektuře schopnost výtvarného díla dodat složky, které architektuře 

chybí. Peter Zumthor, ve své knize Thinking Architecture, uvádí: „Podle mého 

názoru není jazyk architektury otázkou specifického stylu. Každá stavba má 

určité užití v určitém místě a pro určitá společenství.“61  Kvíčala k tomu dodává, 

že umělecké dílo je většinou oproti architektuře, nositelem rozpoznatelného 

autorského stylu. Spojením s architekturou potom vzniká tvar, který má 

schopnosti a sílu se od ostatních odlišovat. Kvíčala často používá: „že má takový 

tvar schopnost dát místu jméno.“62  Tuto potřebu identifikace a individualizace 

je možné vycítit od dob ranného modernismu, kdy v reakci na výdobytky 

průmyslové a ruku v ruce s modernistickou revolucí vznikl obecný požadavek 

vyčlenit se. V dnešní době prožíváme podobný klimax. V přetechnizované, 

                                                        
60 Ze záznamu přednášky  „Malba v architektuře” na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně, prosinec 2009. 
61 In: [43] Zumthor, Petr: Thinking Architecture, Birkhäuser Publisher, Berlin, 1998. 
62 Ze záznamu přednášky „Malba v architektuře” na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně, prosinec 2009. 



57  

ekonomicky vyspělé západní společnosti je tento požadavek přítomen vlastně 

ve všem, co děláme.63  

 

 
Obr. 22. Petr Kvíčala, 40 dní červené, Mozartův slavnostní sál, divadlo Reduta, Brno.  
 

   V Mozartově sále brněnské Reduty je vidět všechny tyto myšlenky 

koncentrované na jednom místě. Kvíčala byl na začátku roku 2000 osloven 

atelierem D.R.N.H., aby vytvořil koncept použití svojí práce do plánovaného 

projektu rekonstrukce divadelní budovy. Kvíčala vytvořil pro Redutu tři 

autorské zásahy. Jsou to intarzie do terazzové podlahy ve foyer, malba 

perleťovou barvou na stropu kavárny a výmalba stěn Mozartova slavnostního 

sálu. Výmalbě se budu věnovat podrobně, jednak proto, že je v rámci realizací v 

                                                        
63 Příkladem mohou být sociální sítě, jako jsou Facebook nebo Myspace. Svou virtuální identitu můžete na 
těchto stránkách upravovat, můžete vkládat obrázky, měnit pozadí, psát vzkazy, zkrátka můžete být tvůrci 
své vlastní individuální podoby, kterou se odlišujete od všech ostatních.  
Čerpáno z Rick Poynor, In: Hustwitt, Gary: Helvetica, celovečerní film, 2004, 1:18:09.  
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budově Reduty dominantní a jednak v koncentrované podobě reprezentuje 

Kvíčalův přístup k realizacím v architektuře. 

    Malba v Mozartově sále vychází z obrazových cyklů červených monochromů, 

kterým se autor věnuje průběžně od roku 1995. V několika vrstvách jsou přes 

sebe malovány systémy velkých vln (Obr. 24.), jejichž směry jsou vůči sobě 

různě orientovány a jejichž velikost i tloušťka se směrem k vrchním vrstvám 

zmenšuje. Stejným směrem se mění i světlost barvy. Ta je na povrchu o několik 

stupňů tmavší než její podklad. Právě barevný rozdíl a změna rytmizace linií 

rozhýbává povrch malby a vytváří dojem jemného chvění. Zároveň tak autor 

akcentuje prvek času a procesuálnosti.  

 

 
Obr. 23. Petr Kvíčala, 40 dní červené, pohled do Mozartova sálu z barokního balkónu. 

 

   Rytmus jednotlivých linií je sice čitelný hned na první pohled, ale v tak velké 

ploše se jejich vzájemná návaznost, a tím pádem vnitřní návaznost doplnit linie 

např. přes dva rohy. A není to ani potřeba. 40 dní červené je organismus, který 

má svůj vnitřní řád, který i přesto, že se může zdát být neviditelným, je 

podvědomě velmi silně cítit. Divák v něm nalezne organickou geometrii 
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odpovídající přirozené logice lidské geometrie a symetrie. Důležitým 

elementem je prvek dynamiky a rytmicky opakovaného pohybu ne 

nepodobného tanci. Malba také velmi dobře rezonuje s rytmy dalších prvků 

v prostoru, jako je např. geometrická parketová skladba nebo velmi jemná 

štuková struktura ostění stropu. Červená barva působí důstojně a 

reprezentativně. Kvíčala pracuje s červenou barvou dlouhodobě, vyhovuje mu 

nejenom její symbolická rovina, ale také sociální a historické konotace vnímání 

červené barvy. Kvíčala se ve své práci zabývá fenoménem svátečnosti a 

slavnostnosti a s tím spojeným plýtváním.64 Červená bývala v celé historii 

lidské společnosti barvou vzácnou a velmi drahou. Použití jejího kadmiového 

odstínu v sále Reduty bylo pro Kvíčalu samozřejmou volbou.  

 

 
Obr. 24. Petr Kvíčala, 40 dní červené, detail malby 

 

 

 
                                                        
64 In: [20] Kvíčala, Petr: Co zakládá ornament, habilitační přednáška na půdě AVU v Praze, 2001. 
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   Název sám naznačuje náročnost, kterou realizace projektu přinesla. Kvíčalova 

praxe v Redutě byla podobná praxi starých uměleckých dílen, kde pod vedením 

mistra pracovala skupina tovaryšů. Na realizaci projektu v Mozartově sále 

pracovala pečlivě vybraná skupina pomocníků, která musela na začátku projít 

důkladným malířským a technologickým školením.  

    

 

 

 
Obr. 25. Petr Kvíčala, 40 dní červené, pohled do Mozartova sálu z barokního balkónu. 
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3.2.1.2 Antoni Malinovski 

 Vermillion painting, 2000, 

Royal Court Theatre Londýn, Velká Británie 

Architekti: Steve Tompkins, Haworth Tompkins 

 

 

   Antonia Malinovského jsem do tohoto výběru zařadil proto, že je prototypem 

umělce, který pro svoji práci používá interdisciplinární přesahy. Jednak je 

jedním z mála umělců, kteří chápou spolupráci s architekty jako svůj tvůrčí 

princip (pracuje tímto způsbem již přes 15 let), a jednak je to umělec, který pro 

svoje koncepty využívá i další profese, jako např. muzikanty a skladatele.  

   Malinovski je původně vyučeným malířem, ale od počátku svojí kariéry 

pracuje rovněž na site-specific projektech, ve kterých často vstupuje do 

prostoru daného místa efemérními instalacemi za použití barvených pigmentů. 

Ve spolupráci s architekty vytváří také trvalé instalace, ve kterých zkoumá 

dynamický vztah mezi prostorem obrazu a prostorem architektury. Instalace 

se postupně vyvíjely od lineárních kreseb, které zaznamenávaly posun 

dopadajícího světla na stěny prostoru. Autor si postupně vytvořil formální 

slovník, kterým se mu daří vytvářet vibrantní vztah mezi okolím – mezi 

přirozeným světlem a povrchem architektury. Akcentuje tak vlastně plynutí 

času, jež zaznamenává na povrchu architektury a zanechává na ní stopu. 

  Na projektu Royal Court začal Malinovski pracovat v roce 1996, kdy byl 

Stevem Tompkinsem pozván ke spolupráci na přepracování koncepce interiéru 

divadla. Hlavním úkolem bylo vyčištění architektonického jazyka původní 

divadelní budovy, který by více reflektoval podstatu programu divadelní 

instituce v ní sídlící. 

   Haworth Tompkins se stal v posledních letech známým tím, že jeho budovy 

mají schopnost zvýraznit historii a kontext místa. Během přípravy práce na 

projektu Royal Court si uvědomil, že je potřeba z budovy odstranit postupem 

času usazené nánosy štukatury, barev a podlahových krytin a odhalit tak 
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historii budovy odkrytím původního zdění, trámoví a železných konstrukcí. Jak 

Tompkins tak Malinovski strávili na projektu roky, během kterých absorbovali 

možnosti, které přináší kombinace disciplín umění, architektury a divadla. 

Malinovski sehrál důležitou roli v komplexním pojetí designu a propagace nové 

budovy, jeho největší přínos spočívá ve snaze nalézt cestu, jak propojit instituci 

divadla s rušným náměstím, na němž se divadlo nachází. Společně 

s architektem navrhli oválnou stěnu oddělující hlavní sál hlediště od zázemí 

divadla. Stěna, která prochází třemi podlažími, je orientována právě směrem 

ven  do Sloanova náměstí. 

 

 
Obr. 26. Antoni Malinovski, Vermillion painting,  kresebný záznam posunu světla po stěně. 

 

 

  Malinovski se rozhodl na oválnou stěnu umístit malbu, která vychází z jeho 

dřívějších prací. Postupným zaznamenáváním okrajů plochy, na kterou 

dopadalo skrze okna světlo, maloval přes sebe jednotlivé barevné vrstvy. 

Tímto způsobem pokryl celou plochu stěny. V malbě jsou ještě patrné kresebné 

záznamy pohybu světla (Obr. 26.). Barvu pro realizaci vybíral Malinovski 

dlouho. Musela splňovat hned několik požadavků: jednak musela mít barevnou 

intenzitu a tím pádem schopnost přitáhnout pozornost i z venkovního prostoru 

náměstí, ze kterého je vidět. Dále autor chtěl, aby barva měla určitou lehkost, 



63  

jednak aby prostory interiéru divadla opticky nezmenšovala a jednak aby při 

pohledu z blízka nepůsobila na diváky příliš agresivně. Malinovski se nechal 

inspirovat freskami z pompejské Vily Mystérií, kde viděl, jaké optické 

vlastnosti a schopnosti vytvářet prostor má rumělka. Malinovski se rozhodl 

vybrat tento pigment pro malbu v Royal Court Theatre. Malinovski zde 

podobně jako Petr Kvíčala v Redutě pracuje apriori s reprezentativní funkcí 

malířského zásahu. 

 

    
Obr. 27. Antoni Malinovski, Vermillion painting, 2000, Royal Court Theatre Londýn, Velká 
Británie. 

 

  Oválná stěna je malována volným rukopisem ve vrstvách, ten se navíc 

v každém patře mírně liší a malba tak koresponduje s různými úrovněmi ruchu 

a pohybu v budově. Malinovského malba se stala přechodovou vrstvou, jakousi 

membránou, která spojuje vnitřní svět divadla s náměstím, ale také rezonuje se 

sociálním a politickým ethosem divadla. Podobně jako v případě Petra Kvíčaly 

se i u Malinovského objevuje velmi hluboký zájem o kontext místa,  

o to, aby jeho (autorův) zásah byl v souladu s místními požadavky. Velmi 

důležitou roli sehrálo to, že autor byl na stavbě přítomen fyzicky po celou dobu 
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její realizace. Podařilo se mu navázat silný vztah s místem a jeho obyvateli. To 

se, podle mého názoru, projevuje v jeho díle. 

   Se stejným týmem pracoval Malinovski i na barevné fasádě Coin Street 

Neighbourhood centra v Londýně. 

  Antoni Malinovski je významným umělcem, jehož způsob práce je příkladem 

komplexního interdisciplinárního přístupu. Pracuje s architekty, hudebníky, 

dirigenty a tanečníky. Jeho práce je sice formálně čistě malířská, ale pod svým 

povrchem skrývá sofistikovaný systém souvislostí a vztahů.  

 

 
Obr. 28. Antoni Malinovski,   Vermillion painting,  2000, detail. 
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3.2.2 Barva a její prostor 

 

   Barva hraje v architektuře velmi důležitou roli jako významný dekorativní, 

ale i prostorotvorný činitel. Při koncepci stavby se stává důležitým aspektem 

architektonické kompozice. Práce architekta a užití barev v architektuře se liší 

od práce, kterou s barvou vykonává malíř. Nicméně existují principy, kterými  

i umělci vstupují do prostoru architektury a kdy barva hraje kruciální roli ne 

jako materie obsahové transkripce, ale jako samostatný formotvorný činitel. 

Prezentuji zde tři zcela odlišné způsoby pojetí prostoru pomocí barvy.  

Prvním z nich je práce Michaela Craig-Martina na budově taneční školy Laban 

v Londýně, kde autor navrhuje celkové barevné pojetí stavby stejně jako 

barevnost fasády. Druhým případem jsou práce amerického malíře Spensera 

Finche, který pracuje s barvou, resp. barevným světlem, v konceptuální rovině 

pojetí prostoru. Třetím případem je už výše zmiňovaný autor – Petr Kvíčala, 

který ve spolupráci s Josepem Lluiisem Mateem vyrobil nástropní malbu pro 

objekt Deutsche Bundes Bank, ve které barevnost malby hraje naprosto 

zásadní roli a vstupuje do dialogu s barevným pojetím celé budovy.  
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3.2.2.1 Michael Craig-Martin 

Laban, 2003 

Depford, Londýn, Velká Británie 

Architekti: Herzog a de Meuron 

 

   Michael Craig-Martin je britský umělec, který se proslavil svými zářivě 

barevnými malbami všedních předmětů. Každý z objektů je reprezentován 

pečlivě provedenou černou konturou, která plave v moři pestrých zářivých 

barevných ploch. Realizaci v taneční škole Laban jsem do výběru vybral z toho 

důvodu, že nejenom přesně vystihuje pojmenování této kategorie, ale zároveň 

nabízí – i přesto, že ne explicitně – dobrý příklad další funkce, kterou může mít 

umělecký zásah v prostoru. Oproti stěžejní funkci estetizace a reprezentace je 

to zde funkce orientace v prostoru. Celá tato realizace se pohybuje na velmi 

tenké hranici výtvarného umění a designu a tento funkční apendix by mohl celé 

vyznění spíše převažovat na stranu designu. I přesto je dle mého soudu Craig-

Martinův zásah především zásahem malířským. 

 

 

  
 Obr. 29. Herzog & De Meuron, Taneční škola Laban, 2003, Depford, Londýn, Velká Británie. 
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   Předně je v práci s barvou cítit kontinuita s autorovým malířským přístupem. 

Po konceptuálně zaměřené kariéře se v osmdesátých letech 20. století  

Craig-Martin vrací k malovanému obrazu. Používá stále koncepční principy 

sémantické mentální hry odvozené z jeho dřívějších prací, nicméně svůj záměr 

soustřeďuje na dvojrozměrnost a malířské gesto. To se u něj projevuje 

ambivalentně, jednak v precizním podání černých kontur zobrazované figury, 

ve které je potlačena známka veškerých emočních vazeb, na straně druhé v 

malířsky (minimalisticky) zpracovaných velkých plochách, které jsou 

pokrývány čistými zářícími barvami. Figura se pak zdá, jakoby se vznášela nad 

plochou barev. Konflikt mezi dvěma rozdílnými elementy vytváří v obrazech 

napětí nejen barevné, ale i významové.    

 

  

Obr. 30. Michael Craig-Martin, Taneční škola Laban, hlavní chodba, Depford, Londýn,  
Velká Británie. 

 

   Michael Craig-Martin, původem Ir, patří mezi současné hvězdy britské 

umělecké scény. Šedesátá léta strávil v USA, kde studoval na Yale University of 

Art and Architecture, kde byl žákem Ala Helda. Craig-Martin v současnosti 

vyučuje na Goldsmiths College v Londýně. Ovlivnil umělce nastupující generace 

zvané Young British Artist, mezi než patří Damien Hirst, Liam Gillick, David 

Bachelor a další. 
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   Craig-Martin je malířem, jehož okouzlují věci masové spotřeby, a to zejména 

jejich anonymita. V architektuře vidí podobnou atmosféru. Většina budov, 

které kolem nás stojí, jsou právě díky této zvláštní anonymitě neviditelné – 

Craig-Martin si v takových budovách libuje. Když mu byla nabídnuta 

spolupráce od Herzoga a de Meurona, přijal to s radostí, protože tuto kancelář 

již znal z předchozí práce na stavbě Tate Modern.65 Zaujala ho koncepční 

jednoduchost, formální dokonalost a čistota provedeného projektu. Zaujal jej 

také fakt, že budovy této kanceláře nevykazují silný individuální styl, ale i 

přesto nelze zapochybovat, že by je stavěl někdo jiný. 

 

  
Obr. 31. Michael Craig-Martin, Taneční škola Laban, pohled na fasádu, Depford, Londýn,  
Velká Británie. 

 

 

 

 

 

                                                        
65 Na Tate Modern pracoval Jacques Herzog a Harry Guger – partneři kanceláře Herzog & De Meuron. 
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  Když v roce 1997 Herzog & De Meuron vyhráli soutěž na stavbu taneční školy 

na jihu Londýna, věděli, že by chtěli použít barvu jako definující prvek celé 

stavby. V jejich budovách převládá použití přírodních materiálů, jako  je dřevo, 

kámen nebo beton. Byli proto přesvědčeni, že pro práci s barvou bude nejlepší 

přizvat právě umělce.  

 

  
Obr. 32. Michael Craig-Martin, Taneční škola Laban, hlavní chodba, barevnost interiéru 
prosvítá fasádou budovy. 

 

   Budova je vlastně veliký jednolitý box, který zahrnuje všechny důležité 

funkční prvky školy – kanceláře, studia, knihovnu a kavárnu. Polopropustná 

fasáda tvořená z polykarbonátu v okolí industriální krajiny působí dojmem, že 

se vznáší nad zemí. Hlavním úkolem architektů bylo, společně  

s Craig-Martinem, vymyslet způsob, jak skloubit jednolitý povrch interiéru 

s průsvitnou fasádou. Nakonec se ukázalo, že tři hlavní koridory, které tvoří 

komunikační osy budovy, budou klíčem k řešení. Každá z nich byla natřena 

barvami vycházejícími z koloritu Craig-Martinových obrazů: zářivě zelenou, 

magentu (Obr. 32.) a tyrkysovou.  Tyto barvy se pak fasádou jakoby propíjejí 

na její povrch (Obr. 31.) a zanechávají tak stopy i na jejím vnějším plášti. Tento 

způsob barevného rozvržení vytváří zapamatovatelné schéma a umožňuje tak 

personálu a studentům lepší orientaci v budově (Obr. 33.). 
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Budova Taneční školy Laban je příkladem, ve kterém je architektonické řešení 

ušité přímo na míru uměleckému zásahu a počítá s ním jako s neoddělitelnou 

složkou její funkce. 

 

 

  
Obr. 33. Michael Craig-Martin, Taneční škola Laban, hlavní chodba, Depford, Londýn,  
Velká Británie. 

 

  
Obr. 34. Michael Craig-Martin, Taneční škola Laban, noční pohled, barevnost interiéru prosvítá 
fasádou budovy. 
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3.2.2.2 Spencer Finch   

The river that flows both wals,  2008 

High Line pasáž, New York, USA 

 

   I přesto že Spencer Finch nepracuje s klasickými prostředky malířského 

vyjádření, zařadil jsem ho do této kategorie, protože se v jeho práci objevuje 

malířské uvažování. Finch pracuje s barvou a jeho práce v sobě nesou 

krajinářskou lyriku. Svými světelnými instalacemi se v architektuře snaží 

vyvolat iluzi světelných podmínek prožitých a přesně změřených na jiném 

místě světa. Svými instalacemi, které využívají přirozeného světla proudícího 

do architektury, odkazuje na vitrážovou tvorbu nejen v gotických katedrálách, 

ale i například k Matisově kapli Rosaire de Vence. Zárověň je zde cítit odkaz 

barevných istalací Daniela Flavina. Finch se v místnosti snaží vytvořit přesnou 

světelnou atmosféru, a to tak, že zdroj světla v místnosti, nejčastěji okenní 

tabulky, pokryje barevnými transparentními filtry. Jejich působením se 

v místnosti změní světelná atmosféra, kterou autor odpozoroval na jiném 

místě. Barevnost filtru a lepících pásek je upravovaná natíráním – čili 

malířským způsobem – kdy jsou voleny přesné odstíny barev, skrze něž 

prochází světlo. 

   Finch pozorně zaznamenává neviditelný svět, zatímco se zároveň snaží 

pochopit, co leží za ním. Ať už se spoléhá na své vlastní schopnosti nebo používá 

k měření chromametr, zařízení, které čte průměrnou barvu a teplotu světla, 

používá umělec vědeckou metodu k dosažení poetického vyznění svých děl. 

Naproti tomu, co bychom mohli předpokládat, Finchovy snahy o přesnost – 

měření probíhá vždy přesně, za různých denních časů a podmínek – odolávají 

definitivním soudům o empirických skutečnostech jeho subjektů.66 Místo toho 

jeho svéhlavá metoda posiluje prchavou (dočasnou) vlastnost pozorovaného 

světa ilustrující svou vlastní verzi teorie relativity. Když počkáte pár hodin, 

můžete ve Finchově universu vidět, jak je slunce schopné  změnit olověnou 

                                                        
66 http://www.spencerfinch.com, 24. 7. 2009 
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barvu na zlato. Jako starobylí praktici hermetických umění, kteří viděli změnu 

jako nejzákladnější pravdu vesmíru, umělec ne vždy podává odpověď ke svým 

vyšetřováním, výzkumům. Pro Finche může umění dokázat víc, může 

zažehnout naši kapacitu zvědavosti.67 

 

 
 
Obr. 35. Spencer Finch, The River That Flows Both Ways , 2008,  36 x 3,6 m, NY, USA. 

 

 

   Práce s názvem River that Flows Both Ways je umístěna v průchozí pasáži na 

okraji Manhattanu. Je inspirovaná tokem řeky Hudson a vlastně dokumentuje 

sedm set minut cesty řeky v jednom dni. Název práce je překladem původního 

indiánského názvu řeky (Muhheakantuck), který vyjadřuje fakt, že díky přílivu 

a odlivu se voda v Hudsonu pohybuje skutečně oběma směry. 

 

 

 

                                                        
67 http://www.spencerfinch.com, 24. 7. 2009. 
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Obr. 36. Spencer Finch, The River That Flows Both Ways , 2008,  36 x 3,6 m, NY, USA. 
 
 

   12. června 2008 se Finch vydal na remorkéru na místo, kde Hudson protéká 

kolem High Line pasáže – původně budovy loděnic, dnes parku. Na tomto místě 

fotografoval hladinu vody v minutových intervalech. Podle rozpixelovaných 

fotografií pak sestavil mřížku založenou na struktuře okenních tabulek pasáže. 

Ke každé tabulce pak přiřadil jednu barvu. Instalace se dá číst zleva doprava a 

od shora dolů. Snaží se o zachycení času, o zachycení rozdílných reflektivních a 

transparentních podmínek vodní hladiny. Pozorovat efekty, které barevné 

okenní tabulky vytvářejí v prostoru pasáže, je stejné jako pozorovat hladinu 

vody. Jsou závislé na okolních atmosférických podmínkách daného místa a v 

podstatě ukazují na nemožnost Finchovy snahy zachytit skutečnou barevnost 

vodní hladiny. 
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Obr. 37. Spencer Finch, The River That Flows Both Wals,  detail. 

 

 
Obr. 38. Spencer Finch, The River That Flows Both Wals,  detail. 
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3.2.2.3 Petr Kvíčala 

Water Melone Cut – Ceiling Dance, 2004, 

DBB Chemntiz, Německo, 

Architekt: Josep Lluis Mateo 

 

   Josep Lluis Mateo je významným španělským architektem se světovou 

reputací. Jeho budovy se vyznačují promyšleným konceptem, v každém svém 

projektu se Mateo snaží spojit konstrukční praxi s průzkumem a vývojem 

v intelektuálním i programovém smyslu. Pohybuje se na pomezí ideové sféry a 

fyzického světa reality.    

 

  
 Obr. 39. Josep Lluis Mateo, MAP Architects, Duetsche Bundes Bank, 2004, Chemnitz, Německo. 

 

   Koncept banky v Chemnitzu vychází z myšlenky jednoduchého, kompakt-

ního a svým zevnějškem masivně působícího, částečně průsvitného solitéru.       

Při pohledu z profilu tvoří blok budovy zapuštěný do země strukturu přímo 

osově převrácenou oproti struktuře nad povrchem. Ta je postavena tak, že 

vytváří jednoduchý geometrický stupňovitý tvar (podobný stupínku vítězů). 
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Výška spodního stupně je zvolena tak, aby odpovídala úrovni, ve které se 

rozevírají koruny stromů přilehlého parku. Prosvítající fasáda představuje 

komplexní systém, jenž tvoří prosklené vrstvy, izolační komory a pouze tence 

tesaný přírodní kámen – alabastr. Mnoho míst fasády vyjadřuje metaforu 

zamrzlé vody, zatímco na jiných vytváří efekt vnější žíly brázdící materiál ve 

formě rostlinné kresby. Organická forma fasády přímo souvisí s největším 

zkamenělým lesem svého druhu v Evropě, který se  nachází právě ve městě 

Chemnitz. Interiér vstupní haly tvoří materiálové prvky připomínající 

zkameněliny vytvořené pomocí prvků kamene a dřeva.  

 

    
Obr. 40. Petr Kvíčala, Ceiling Dance – Watermelone Cut, 2004, při práci na 
kartónu pro strop v Deutsche Bundes Bank. 

 

   Petr Kvíčala pro tuto budovu vytvořil malbu o rozloze 150 m². Pro tuto 

příležitost vytvořil autor speciální cyklus maleb, které později nazval Ceilings. 

V nich je plocha rytmizována bílými liniemi vln.  

    Konstrukční princip upevnění malby na strop spočíval v rozdělení plochy 

stropu do podhledových panelů, pro které bylo nutno vymyslet technologii 

připevnění plátna. Kvíčala pro tuto realizaci vyrobil dva kartony v měřítku 1:1. 
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V nich řešil hustotu a rytmus bílých linií na červeném pozadí. A právě  

v rámci konceptuální logiky hraje u této intervence nejdominantnější roli právě 

červená barva, na které jsou linie namalované. 

    Jak jsem naznačil, celá budova a její výraz je postaven na kontrastech 

použitých materiálů, které odkazují k okolní krajině. Červená barva Kvíčalova 

stropu je jedinou barvou v budově, která je abstraktní a imanentní – 

neodkazuje k žádnému jinému elementu fyzické zkušenosti. Tímto vyčleněním 

a kontrastem vytváří v budově banky ojedinělý prostor, který je v těsné 

blízkosti alabastrové fasády. Prvek imaginace, který barva do budovy přináší, 

je v jejím rámci ojedinělý a strop tak působí jako tepající srdce budovy.68 

 

 
Obr. 41. Petr Kvíčala, Ceiling Dance – Watermelone Cut, 2004, budova Deutsche Bundes Bank, 
Chemnitz, Německo. 
 

 

                                                        
68 In: [41] Radek Váňa : „Petr Kvíčala pro DBB v Chemnitzu”, Art & Antiques, březen 2005, Praha, 2005, 
str. 123.  
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    Kvíčala o své realizaci píše: „Inspiroval mne geometrický tvar stavby, který je v 

kontrastu s okolím parku, ve kterém je stavba umístěna, a k jehož zelené hmotě 

se vztahují její proporce a stupňovitý tvar vykazuje pevný a přísný systém. Proto 

jsem navrhl organický řád vlnovkových proplétajících se linií, který ovšem 

nevychází z ortogonálního charakteru stavby, ale je k němu komplementární. 

   Vnímal jsem, že barevnost by měla být v kontrastu s přírodní barevností 

stavebních a obkladových materiálů. Vzhledem k tomu, že místo pro malbu je  

v meziprostoru mezi vnějším světem a vnitřní atmosférou banky, chtěl jsem, aby 

malba přinesla stavbě i další prvek – imaginativní nemateriálovou barvu a tvar.  

Začal jsem uvažovat o červené barvě jako nejvýraznějšímu zástupci 

nemateriálové barevnosti. Zvažoval jsem však i barvu zlatou, ale nakonec jsem ji 

vyloučil pro její schopnost odrazu světla. Uvědomoval jsem si, že tomuto místu 

není vlastní budování iluzivních prostorů a světelných efektů, nýbrž naopak je v 

tomto ohledu nutné respektovat členění architektury a podtrhnout její plošnost 

(řez!).“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79  

3.2.3 Posuny vzorců 

 

   Velká většina umělců si ve své práci vytvoří vzorec, který neustále opakuje. 

Tento vzorec je složen z dalších, dílčích pravidel a vzorců. Ať jsou to vzorce 

formální nebo konceptuální, vzorce fyzického nebo duševního přístupu autora 

ke své práci, dohromady vytvářejí jeden homogenní komplex, který nazýváme 

uměleckým stylem. Vzorce jako takové mohou být formotvornou složkou 

výrazu jednotlivých děl. S určitou formou vzorce – mřížky – pracovali 

nejranější modernisté. Každý nový objev znamenal malý posun, který 

představoval změnu pojetí nebo chápání díla jako celku a posouval ho 

o další krok směrem kupředu. Podobně popsal historik vědy T. S. Khun svoji 

teorii Posunu vzorců (Pradigm Shift). Podle jeho teorie je ve vědě, ale  

i v lidské společnosti obecně, pokrok založen na malých obměnách, a to  

obecných, po určitou dobu platných pravidel. Někdy jsou tyto obměny malé, 

jindy razantnější, vždy ale znamenají posun norem na novou úroveň, která se 

pak ustálí jako pravidlo aktuálně platné.69 Jak napsal Marshal McLuhan ve své 

knize Gutenberg galaxy: „ …vždy, když nová technologie rozšíří jeden nebo více 

našich smyslů vně nás do sociálního světa, objeví se taktéž nové poměry a vztahy 

našich smyslů v této konkrétní společnosti. Je to srovnatelné s tím, když předáte 

do melodie notu. A když se tyto poměry v daném kontextu uprav, to, co se předtím 

jevilo jasné a čitelné, se nyní může jevit neprůhledně a nejasné, a co bylo vágní a 

neprůhledné se stane průsvitné…“ 70 Převedeno do McLuhanovy logiky by se 

dalo říci, že na tomto principu je v podstatě založena většina realizací do 

architektury – původní záměr architekta je obohacen o přínos umělce, a tím se 

celý vzorec zpracování realizace a následně i vnímaní posouvá.  Jestliže 

přistoupíme na McLuhanovu dialektiku, dalo by se sledovat a následně popsat, 

co přesně dané spojení přináší, a co se díky ní mění. McLuhan proto vytvořil 

diagram, jenž je v podstatě možné použít v obecné rovině jako srovnávací nebo 

                                                        
69  In:[21] Kuhn, Thomas: The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press, 1996, str. 
150. 
70 [30] McLuhan, Marshal, The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man; Univ. of Toronto  
Press, Toronto, 1962, str. 41. 
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hodnotící platformu, stanovující jasným způsobem kritéria takového 

hodnocení. Budeme-li zvažovat nějaký malířský zásah do prostoru, lze tuto 

intervenci považovat za informaci nebo médium, skrze které se okolí nějakým 

způsobem promění. V rámci McLuhanova diagramu pak můžeme danou 

informaci a její dopad na vnímání prostoru zkoumat a následně popsat. 

Můžeme tedy podle schématu přesně říci, co daná intervence přinese do 

prostoru nového a co se díky této změně stane zastaralým. Dále můžeme 

hodnotit přínos intervence, ale též její možná rizika, tzn., co se daným zásahem 

zlepší a co je naopak možné považovat za riziko jeho nepřiměřené formy. Podle 

mého názoru je ale tento typ přísné metodologie vhodný spíše pro jiné obory. 

Je zřejmé, a je to vidět, např. na Kvíčalových pracích, že podrobná analýza 

okolních kontextuálních faktorů je někdy nutná a přínosná a její výsledky 

mohou pomoci zapracovat umělecký zásah do prostoru lehčeji nebo přesněji. 

Nicméně v některých případech není třeba takto přesného postupu a jak ukázal 

např. Malinovski v Royal Court Theatre, je vhodnější místo zažít a navázat 

s ním vztah založený na introspekci vlastního prožitku genia loci. 

 

 

71            vylepšení zpátečnictví 

 

 

      

 medium / prostředek / informace 

 

 

      

 oživení                  zastaralost 

 

 

                                                        
71 Diagram „Media Tetrad“ načrtnul Marshal McLuhan, aby analyzoval dopady média na společnost a 
používal jej jako učební pomůcku k vysvětlůení své teorie. Médium může být nahrazeno slovy jako např. 
automobil, mobilní telefon nebo osoba, která daný pojem analyzuje a snaží se dokázat, co médium přináší 
nového, co nahrazuje starého, co vylepšuje a co mění, když se používá příliš. 
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3.2.3.1 Esther Stocker 

Wallwork Nr. 26, 2009, 

Bytový komplex, dřívější pivovar Liesing, Vídeň, 

Rakousko 

 

   Fenomén Braun Fields je celosvětově rozšířen a spočívá v revitalizaci a 

přestavbě vyřazených industriálních prostorů do nového tvaru a k novému 

používání. Tento způsob recyklace architektonického prostoru může přinést 

zajímavé střetnutí rozdílných, nejen architektonických přístupů. V bývalém 

prostoru pivovaru se tento fenomén podařilo částečně naplnit i přesto, že velká 

většina plochy je zastavěna novou architekturou. Na okraji Vídně vznikl obří 

multifunkční urbánní prostor, který bude kromě komerčních prostor a služeb 

sloužit k bydlení. Jeden z obytných objektů obohatila svojí malbou rakouská 

umělkyně Esther Stocker.  

 

 

 
Obr. 42. Esther Stocker, O.T., 2006, akryl na plátně, 60 x 90 cm. 
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   Obrazy, nástěnné malby a instalace Esther Stocker jsou založeny na struktuře 

geometrické mřížky a jejím hlavním tématem je vrstvení, propletení, propojení 

a proniknutí (Obr. 42.), a to jak v rovině formální, tak v rovině sémantické. 

Stocker narušuje obecnou představu řádu, plochy a prostoru malby jako 

takové pokládáním otázek o možnostech a významu řádu, prostoru a malby 

jako kontextuálních a vztahových faktorů. Umělkyně je trvale zaměřena na 

prostorové struktury a prostorovou zkušenost. Sama nicméně říká:  

„O prostoru nevíme nic!“  Její malby tak můžeme brát jako pokus rozpustit tuto 

skepsi snahou porozumět prostoru, poznat a pochopit všechny jeho atributy a 

faktory.72  

 

 
Obr. 43. Esther Stocker, Nothing could be done - men were only men, and space was their eternal enemy. 
2009, maskovací páska ma zdi , 355 x 620 x 785 cm, pohled do instalace na výstavě v 
českobudějovickém Domě umění, 2009. 

 

 

 

 

                                                        
72 http://www.estherstocker.net 
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Esther Stocker vystudovala malířství ve Vídni a dnes je celosvětově uznávanou 

autorku na poli geometrické abstrakce. 

   Na budově bývalého pivovaru zvolila Stocker řešení, které vychází z jejích 

obrazů z poslední doby. Na sebe vrstvené podobné systémy mírným 

pootočením vytvoří schéma, ve kterém lze vypozorovat rigidní opakování a 

rytmizaci, nicméně v nich začínají probleskovat malé chyby, které pootočením 

vznikly. Tyto chyby nabourávají strohou geometrii a na principu náhody 

přináší do kompozice uzly, body, jejichž podvědomé spojování v naší mysli 

vnáší do obrazu dynamiku a pohyb. V poslední době Stocker zesiluje tloušťku 

linií, a tak se prostory vzniklé mezi nimi začínají zmenšovat. Tento způsob 

fragmentizace plochy vede k postupnému znesnadnění čitelnosti a pravidel-

nosti řádu mřížky, na druhé straně však přináší pravidelnost jiného druhu. 

Mezery mezi liniemi vzniklé vrstvením jednotlivých mřížek přes sebe se 

postupným zmenšování začínají blížit jedna druhé, a tím pádem vytvářejí 

v podstatě neustále se opakující ornament (Obr. 43.). 

   Na ploše větší než 2500 m² vytvořila Stocker černobílou malbu, jejímž 

základním principem je vnesení zcela jiného rytmu a prvku nahodilosti do 

jinak minimalistického jazyka architektury. Malba tak kontrastuje s rytmem 

fasády budovy, která je rozčleněna průběžnými okny na horizontální pásy. Je 

umístěna na podhledu komunikační zóny, jež se nachází ve 4. nadzemním patře 

budovy a přetíná tak v postatě její hmotu na půl. Komunikace slouží jako 

průchod pod celou zastavěnou plochou a nabízí tak možnost pohybu pod 

systémem autorčiny malby. 

   U Stocker nespočívá princip nahodilosti na intuitivním pokrývání obrazové 

plochy, ba naopak. Autorka vše pečlivě plánuje a poměřuje. Náhodu do 

systému vnáší právě moment pootočení. Tento malý posun rozhýbe celou 

formu malby, a tím zároveň zanikne možnost vnímat výchozí vzorec.  Dalšími 

úpravami pak vznikne nová struktura, kterou vnímáme jako danou a nejsme již 

schopni rozklíčovat, jak vznikla. Posun základního vzorce má ale v této 

realizaci ještě jednu úroveň. Stocker vnáší do budovy nejenom jiný formální 
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systém,  ale v místě malby se na povrch budovy propíjí ještě jiný svět. 

S pohledem nad sebe se divák dostane do imaginativního světa – podrobné 

zkoumání drobných fragmentů černobílé malby jej nutí přemýšlet  

a snažit se přijít na systém, který je v malbě přítomen. Jemný rytmus černých 

fragmentů má schopnost absorbovat divákovu pozornost a rozvíjet příběh 

svého druhu. Tento způsob narace otevírá prostor imaginaci, a to nejenom při 

vnímaní samotné malby, ale nutně při vnímáním budovy jako celku. Jednoduše 

řečeno, Stocker posouvá paradigma vnímaní budovy do imaginativní roviny.  

 

 
Obr. 44. Esther Stocker, Wallwork Nr. 26, 2009, mineralárlní barva na stropě, 17 x 158,4 m,  
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3.2.3.2 Sarah Morris 

Robert Towney, 2006, 

Lever House, New York, USA 

 

    Sarah Morris je americká malířka, která maluje velké barevné geometrické a 

precizně provedené obrazy. Vystudovala Brown University a Cambridge 

University v Bostonu (1987–88), a participovala na nezávislém studijním 

programu Whitneyeho muzea (1989–90). Ve své tvorbě se ale věnuje i kresbě, 

filmu a fotografii. Ve všech formách řeší několik témat, která spolu úzce 

souvisejí. Ve svých prvotních pracích z poloviny devadesátých let 20. století 

 přepisovala ve svěží barevnosti ikonický jazyk novinových titulků a článků do 

vizuálních statementů lehce pop-artové formy. Používala emotivně silná slova 

jako „insane“, „guilty“ a „liar“, ve kterých se snažila revokovat duch amerických 

měst skrze warholovskou estetiku. 

 

 

Obr. 45. Sarah Morris, Robert Towne, 2006,  Lever House, NY, USA, 1 835 m². 
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   V jejích pozdější pracích se začínají jako výchozí objevovat témata urbanismu 

a architektury, jako je tomu např. v sériích Midtown a Neon (Obr. 45.). Morris 

díky grafické redukci převádí schéma a rytmus fasád mrakodrapů nebo 

urbanistického řešení části města do vizuálního jazyka, kterým buduje prostor 

obrazu v čistě geometrické podobě. V ranějších dílech tohoto období pracuje 

také s množením a vrstvením geometrické mřížky a také s iluzí prostoru 

budováním jednoduché lineární perspektivy. Později však od tohoto schématu 

upouští a dnes se věnuje geometrickým systémům v jedné obrazové rovině.   

 

       
Obr. 46. Sarah Morris, Midtown Madison Square Garden – Stairwell, 1998, průmyslový, akrylový lak na 
plátně, 183 x 183 cm. 
Obr. 47. Sarah Morris, Panda- Origami, 2008, průmyslový, akrylový lak na plátně, 214 x 214 cm. 

 

Tyto malby formálně rezonují s modernistickými strategiemi rozpínajícími se 

od Pieta Mondriana k Peter Haleymu. Pro Sarah Morris je ale formální redukce 

produktem sémantické destilace urbánního světa.73 V posledních dvou sériích 

pracuje Morris s různými tématy kruhů, a zejména s tématem Origami (Obr. 

46.), kdy přenáší vizualitu skládanky v jejím rozloženém stavu do roviny 

obrazu. Morris si vybudovala svou vlastní autentickou barevnost, pracuje 

s čistými, jasnými až zářivými barvami. I přesto, že jsou obrazy plošné a jsou 

                                                        
73 Morris studovala sémantika na Brown College v letech 1987–1989. Její práce se zabývá znaky urbánního 
prostředí a jejich dekódováním. 
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malované v jednom obrazovém plánu, mají velkou schopnost navozovat iluzi 

prostoru a barevné akordy často vyvolávají dojem předozadního pohybu. 

   Od roku 1999 se autorka zabývá též malbami určenými pro specifické místo, 

a to na mezinárodní úrovni. Morris získala zakázky, jakými byly např. nástěnné 

malby pro Westfalen Museum, Düsseldorf (2010), Gateway School of Science, 

New York (2010), Key Biscayne, Miami (2005), Palais de Tokyo, Paříž (2005), 

Ředitelství bank UBS Zurich (2001, Obr. 47.) a ICA Boston (1999), Museum 

Moderního umění, Frankfurt nad Mohanem  (2009), Museo d’Arte Moderna, 

Bologna (2009) a Foundation Beyeler, Basilej (2008). 

 

         
Obr. 48. Sarah Morris, nástěnná malba, 2001, Ředitelství banky UBS Zurich, Švýcarsko. 
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   V roce 2006 vyhrála Morris konkurz vypsaný institucí Art Public Fund na 

zakázku pro budovu Lever House74 na Manhattanu v New Yorku. Morris zde 

malířsky zpracovala podhled komerčního centra o celkové rozloze bez mála 

2.000 m², který se rozbíhá do celé plochy přízemí budovy. Obraz je variací 

jejího obrazu Robert Towney (Obr. 48.) z roku 2006.  

 

 
Obr. 49. Sarah Morris, Robert Towney – Los Angeles – New York, 2006, průmyslový,  
akrylový lak na plátně, 214 x 214 cm. 

 

   Zájem Sarrah Morris o architekturu přesahuje fyzický rozměr stavby a 

zaměřuje se na způsoby, jakými rozvoj města reflektuje a tvaruje lidské bytí  

a koloběh jeho moci. Na této stavbě je specifické architektonické řešení přízemí 

budovy, které formuje otevřené nádvoří a pěší pasáž, ovšem i toto pojetí 

přináší svoje problémy. Místo je často kritizováno pro nedostatek světla, a tím 

pádem pro jeho špatnou využitelnost. Svojí malbou Morris dramaticky mění 

charakteristiku náměstí a otevírá tak dialog o kontrastu korporátního prostoru 

a jeho privátní i veřejné sféry. 

                                                        
74 V objektu sídlí ředitelství britské firmy Lever Brothers. Mrakodrap byl postaven v letech 1951 až 1956. 
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    Práce je pojmenována po legendárním režisérovi a herci Robertu Towneym, 

který se proslavil svými scénaři např. k filmům China Town nebo Schampoo. 

Sarah Morris jej popisuje jako „eliptickou figuru“, jejíž kariéra je příkladem 

určitého typizovaného módu chování ve filmovém průmyslu, 

charakterizovaném, spoluprácí ale i přetvářkou, zákulisním vlivem a sdílením 

nebo střídáním rolí.  

   Když Sarah Morris popisuje svoje práce, mluví často o tzv. Vennově diagramu, 

barevném kruhovém schématu, jehož překrývající se části indikují vztahy mezi 

dvěma či více soubory jevů. V malbě na budově Lever House se objevují 

protínající se linie a propojené šestiúhelníky, které formují vizuální korelace 

toho, čemu Morris říká „dynamika moci mnohofasetového městského fluida.“ 

Důležité ale je, že v Robert Towney Morris kombinuje estetiku jednoho města a 

umísťuje ji na architekturu jiného. Množí tím vizuální a estetické vzorce, jejichž 

sumou vzniká vzorec nový. 

 

 

 

 

Obr. 50. Sarah Morris, Robert Towne, 2006, Lever House, situace. 
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3.2.4 Iluze  prostoru v prostoru 

 

   Pohyb a orientace člověka v prostoru jsou řízeny percepcí. Díky naší 

zkušenosti jsme zvyklí vnímat podvědomě hranice prostoru, ve které se 

pohybujeme. Během prvních fází našeho života se postupným zkoumáním 

reality, které je založené na opakování souborů podobných úkonů, naučíme 

rozpoznávat vlastnosti fyzického prostoru (hloubku, výšku, vzdálenost), ale 

i prostoru sociálního (vztahy, funkce). Tuto zkušenost si pak neseme s sebou 

celý život. Gilles Deleuze’s ve své knize Difference and Repetition (Diference a 

opakování) říká, že rozdílnost/odlišnost může být přirozeně přítomna  

v každé myšlence a že každá myšlenka může mít více elementů, které mohou 

být diferencovány. Deleuze vysvětluje diferenci a opakování jako realitu, která 

je nezávislá na koncepcích stejnosti, identity, podoby nebo rovnosti. Čistá 

diference není faktor negace stejnosti, ale potvrzením reality, skutečnosti 

myšlenky. Podle Deleuze komplex repetice (opakování) zahrnuje elementy, 

které se opakují nebo reflektují navzájem. Repetice může být proměnná, a tím 

pádem v sobě může zahrnovat diferenci.  

   Pro oba umělce prezentované v této kategorii jsou pojmy opakování a 

diference stěžejní. Kogler v prostoru množí a opakuje stejná schémata, jejichž 

vlivem dochází k proměně vnímání prostoru a jeho daných vlastností. Záměrně 

se blíží na hranici iluze, kdy je viděná skutečnost pozměněna a její vnitřní 

formální vztahy přestávají korelovat. Oba umělci tento způsob používají 

rozdílně. Zatímco Kogler zaplňuje prostor zmnoženým ornamentem po celé 

jeho ploše/objemu, Varini naopak vytváří vizuální iluzi prostorového objektu, 

viditelného pouze z jednoho bodu v prostoru. 
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3.2.4.1 Peter Kogler, 

Hala Hlavního nádraží, Graz, 2003, 

Rakousko 

 

    Rakouský umělec Peter Kogler patří ke generaci, která se už v 70. letech  

20. století kriticky postavila proti emocionalitě a snaze o originalitu 

vídeňského akcionismu. 

   V průběhu 80. let vyvinul Kogler svůj vlastní způsob budování poetiky 

prostředí, díky němuž vstoupil do širokého povědomí, a to hlavně velkými 

realizacemi v 90. letech. Do kulturního povědomí se zapsal především na 

Dokumentu IX a X v Kasselu (1992 a 1997) v rakouském pavilonu v rámci 46. 

benátského bienále a také svou účastí na vídeňské Secession (obojí v roce 

1995). Kogler potahuje kompletně vnitřní i vnější prostory tapetou  

s výraznými, mechanicky zmnoženými znaky lidského mozku, mravenců a 

trubek či tištěných spojů nebo organických forem.  

 

 
Obr. 51. Peter Kogler, pohled do výstavy v MuMok, 2008, Vídeň, Rakousko. 
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Tato povrchová síť, později realizovaná i světelnými projekcemi, vytváří 

mnohoznačnou hru virtuálního a skutečného prostoru. Obrazy a jejich vzory, 

generované a upravované na počítači, působí jako nekonečná slupka uměle 

vytvořeného světa, ale současně působí velmi iluzivně, podobně jako 

dekorativní malby známé z historie, a vyvolávají dojem, že jsou skutečností, 

kterou můžeme smyslově vnímat.75 Důležité přitom je, že Kogler s tímto 

způsobem práce přechází do otevřeného prostoru architektury a urbánního 

prostoru, čímž se proměňuje způsob vnímání díla, a tím pádem jeho role. 

Kogler staví sám sebe i diváka do situace, kdy nemůže vnímat zmnožené 

obrazové znaky v klidu galerie a rozjímat nad nimi. Nyní se stává divák 

účastníkem zamýšlené performance, kdy musí projít prostorem a vnímat tak 

umělecké dílo nikoliv kontemplativně, ale naopak dynamicky, s roztříštěnou 

možností koncentrace.  

 

 
Obr. 52. Peter Kogler, Cafe Korb, Vídeň , Rakousko,  2002. 

 

 

                                                        
75 http://vvp.avu.cz/aktivity/vystavy/kogler 
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V tomto bodě se Koglerova praxe střetává s praxí Variniho. Koglerovy obrazy 

ale boří skutečnou realitu architektonického prostoru. Nástěnná 

monumentální malba, jejímž podstatným znakem je vytváření typu 

autonomního obrazu, která pokrývá celé stěny, nutí diváka vnímat prostor 

jinak, a tak jej také interpretovat mimo jeho konstrukční tektonickou podstatu. 

Obraz zde zastírá skutečnou realitu, ale stává se přitom její reprezentací. 

Koglerovy znaky navíc pracují s asociacemi a naše fantazie je schopná virtuální 

síť znaků neustále doplňovat: roury a tištěné spoje jsou energetickými kanály, 

koridory energie, neuronálními spoji, mravenci nekonečně reprodukovanými 

androidy a lidský mozek s labyrintní strukturou záhybů jejich generujícím 

centrem atd.76 

 

 
Obr. 53. Peter Kogler, Hlavní nádraží v Grazu, Rakousko, 2003 

 

 

    Na stropě odjezdové haly nádraží v Grazu použil Kogler motiv – téma, jemuž 

se v letech 2001 až 2003 věnoval. Vytváří zde iluzi fluidního obrazu, kde je 

repetivnost do prostoru haly vnesena mechanickým opakováním organické 

                                                        
76 In: [40] Ševčík, Jiří: Peter Kogler, text k výstavě,  Galerie Rakouského kulturního fóra, Praha,  

16. 9. – 28. 10. 2005. 
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struktury připomínající cigaretový dým. Kogler zde používá abstraktní 

barevnost, i když tento význam je zde druhotný. Dominantní je zde efekt 

prolamování stropu a dojem pulzního pohybu tímto efektem vyvolaným. Díky 

zvolenému rytmu a velikosti jednotlivých elementů vytváří obraz v prostoru až 

neskutečnou atmosféru. V té je možně se ztratit a utonout, ale zárověň 

rozvinout naši fantazii a imaginaci (Obr. 52.). „Virtuální prostor vypadá jako 

otevření našeho vnitřního světa, který vnímáme jako skutečnou realitu. Tlak 

iluzivního prostoru je totiž tak velký, že nás ovládá, získá nad námi moc, až mu 

podlehneme a propojíme se s ním. Obtiskneme do něj své vnitřní pocity, svoje 

fobie, traumata, sny a fantazmatické obrazy. Je to pohled do sebe a jen spojení s 

naší vnitřní zkušeností nám dovoluje obstát ve virtuálním světě a osvobodí nás od 

hledání nějakého z vnějších modelů. Koglerovy prostory jsou možná víc než čím 

jiným příměrem našeho vnímání reality: protože podle výše citovaného filosofa 

realitu uneseme, jen když ji zažijeme v podobě snového zjevení.“ 77 

 

  
  Obr. 54. Peter Kogler, vizualizace, Hlavní nádraží v Grazu, Rakousko, 2003. 

 
 
 
 
 
 
                                                        
77 Ibid. 
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3.2.4.2 Felice Varini 

Cercle et suite d’éclats, 2009, 

Malířská intervence ve vesnici Vercorin,  

Švýcarsko 

 

   Švýcarský umělec Felice Varini je po celém světě proslaven svými 

geometrickými iluzemi, které instaluje do prostorů interiérů kanceláří, 

veřejných institucí i na fasády domů či části ulic. Zvláštností u Varinmiho je, že 

jeho instalace pracují s opačným procesem prostorové iluze. Jeho malířský 

zásah totiž prostor nevytváří, ale naopak zplošťuje. Varini byl v letech 2000 a 

2001 nominován na cenu Marcel Duchamp Prize. 

 

 
Obr. 55. Felice Varini, Tři oranžové trojúhelníky, 2001, FV Academia ďArchitettura, Mendrissio, 
Švýcarsko. 
 
 

   Variniho záměr manipulovat veřejným prostorem vychází z jeho raných 

zkušeností s divadlem. Autor si oblíbil způsoby vizuální iluze a zároveň 

performativní složku umění. Jeho konceptem, podobně jako u Koglera, je 

rozpohybovat diváka, donutit vnímat jeho instalace jako komplex. Na rozdíl od 

Koglera ale Varini nenechá diváka pohltit virtuálním prostorem v jednom 
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celku, ale vede jej do jednoho bodu, do bodu fyzické i mentální koncentrace. A 

právě v tomto bodě dochází ke zmiňované kontraindikaci. Vlivem geometrické 

ploché formy se z tohoto bodu prostor jeví zploštělý (Obr. 54.). Perspektivní a 

poměrové vztahy viděné reality jsou zpřetrhány a jsou substituovány pevným 

řádem geometrické malby. V bodě, kterému umělec říká Vantage Point, se 

realita stává součástí dvojrozměrného obrazu.  

 

 
Obr. 56. Felice Varini, Tři oranžové trojúhelníky, pohled z místa mimo „Vantage Point“. 
 

 
   V roce 2009 dostal Varini povolení vytvořit ve švýcarské vesnici Vercorin, 

nacházející se asi 50 kilometrů od hranic s Itálií, vlastní malířskou intervenci, 

která spočívala v pomalování fasád vesnických domů tradiční podalpské 

architektury. Umělci pomáhal při realizaci tým spolupracovníků. Společně  

s pomocí silných reflektorů promítli soubor necelých 28 kruhů na celou 

vesnici. Vznikla tak kompozice, kterou Varini, podle jeho zvyku, začal 

neprodleně vymalovávat barvou. Ve Vercorin zvolil Varini pro svoji intervenci 

stříbrnou barvu, která má schopnost lesku a reflexe, a při pohledu z větší dálky 

přechází do barvy bílé. 
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   I přesto, že Varini pracuje s vizuálním efektem, který je viditelný pouze 

z jednoho bodu, svoje instalace pokládá za komplex, jenž má v architektuře 

svou hodnotu i při pohledu z jiných úhlů (Obr. 55.). Autor k tomu dodává: 

„Divák může projít instalací, aniž by si malby všiml. Pokud by si jí všiml, mohl se 

dostat až k bodu výhledu a prohlídnout si kompletní tvar instalace. Ale mohl by se 

též dívat z ostatních míst a vidět pouze její fragmenty. Jakýkoliv způsob je pro mě 

v pořádku.“78 Způsob, kterým Varini manipuluje divákovou vizuální zkušeností, 

vychází z jeho vlastního přesvědčení o podobě geometrické malby. Vadí mu, že 

obraz poskytuje pouze plochou reprezentaci prostoru. Podle něj dostane kruh, 

namalovaný na úpatí hory její tvar – hora změní jeho geometrii, a kruh tak 

přestane být plochým.  

 

 
Obr. 57. Felice Varini, Cercle et suite d’éclats, 2009, Malířská intervence ve vesnici Vercorin, Švýcarsko. 

 

 

 

                                                        
78 http://www.varini.com, 25. 5. 2010 
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Varini tímto způsobem argumentuje jednoduchou formu, kterou ve svých 

realizacích používá: „Mohu používat jednoduchost formy, protože venkovní 

realita sama formy zkresluje a vytváří variace podle sebe sama.“ Stejně přemýšlí 

umělec o barvě: „Většinou používám pouze jednu barvu, prostor a jeho 

atmosférické podmínky se postarají o proměnu barevného tónu.  Například když 

použiji jeden odstín červené barvy, divák uvidí několik jejích odstínů, v závislosti 

na povrchu prostoru a jeho světelných podmínkách. Různá intenzita slunečního 

světla dopadajícího na různé části realizace změní vnímání barvy samotně a 

zejména jejich chromatických vlastností.“ 

 

 

 
Obr. 58. Felice Varini, Cercle et suite d’éclats, 2009, pohled z místa mimo „Vantage Point“. 
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Obr. 59. Felice Varini, Cercle et suite d’éclats, 2009, detail. 

 

   Felice Varini za svou dlouhou kariéru vytvořil velký počet zásahů do 

veřejného prostoru a do architektury. Vizuální manipulací prostoru za použití 

malířských prostředků dosahuje jednoduchou geometrickou formou iluze 

zploštěného prostoru. Pohyb je tedy opačný než v Koglerově případě. Variniho 

práce je důležitým příspěvkem diskurzu o vztahu malby a architektury. 

 

 
 

Obr. 60. Felice Varini, Cercle et suite d’éclats, 2009, detail. 
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4. 
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4 Závěr  

 
   Ve své disertační práci jsem se zabýval fenoménem interdisciplinárního 

prolínání současného výtvarného umění a architektury, a to zejména 

specifických forem tohoto jevu – malířské intervence do architektonického 

prostoru. Zajímaly mě takové projekty, kde výtvarné umění není přidanou 

hodnotou k architektuře, ale kde vzájemným prolnutím jejich výrazových 

prostředků vznikne harmonický homogenní novotvar. 

 

   Cílem této práce bylo dokázat, že lze sestavit kategorický systém, pomocí 

kterého lze zkoumané realizace roztřídit podle jejich typů.  

 

   Výsledkem práce je přehled, ve kterém jsem do čtyř kategorií roztřídil práce 

osmi umělců. Tyto práce jsou specifické právě tím, že vznikly v rámci prostoru 

architektury a jsou s ním neodmyslitelně spjaty. Důležitým kritériem pro jejich 

výběr byla schopnost vytvořit prostředí, tedy celek, ve kterém se potkávají jak 

aspekty užitkovosti a ergonomie, tak aspekty zdobnosti a imaginace na straně 

druhé.  

 

   Vytvořil jsem typologický systém založený na roztřídění realizací do kategorií 

podle jejich typických vlastností. Kritériem pro zařazení do dané kategorie byla 

hlavní idea projektu – tedy myšlenka, na které je prolnutí obrazu 

s architekturou postaveno. Během práce jsem zjistil, že určité typy realizací 

v jednotlivých kategoriích zároveň vykazují podobné vlastnosti, co se týče 

jejich funkce a role, kterou hraje malířský zásah v rámci daného prostoru.   

Kromě formálních faktorů se objevuje např. funkce reprezentace, individua-

lizace a pojmenování daného místa. Dále pak vnesení určitého typu iluze, 

imaginace nebo např. jiných sociálních vzorců.  
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   Pro lepší orientaci v problematice jsem práci doplnil stručným teoretickým 

exkurzem, který se zabývá prolnutím výtvarného umění a architektury 

z pohledu současné kunsthistorie.  

 

   Původním impulzem napsání této práce pro mě byly odborné publikace 

vycházející v současnosti, které přinášejí encyklopedický přehled tvorby 

soudobých autorů. Tento dnes velmi populární formát mi přijde vhodným 

prostředkem k popularizaci výtvarného umění, ale také jako dobrý podklad 

pro širokou a odbornou veřejnost. Moje práce nemá za cíl poměřovat se s výše 

uvedenými publikacemi. Šlo mi spíše o to, abych sestavil přehledný 

systematicky setříděný přehled trendů, které se na poli interdisciplinárního 

prolínání malířství a architektury v současnosti objevují.  
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5. 
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Příloha - Praktická činnost 

 

1. Lektorská činnost na Ústavu architektury Fakulty Stavební VUT v Brně 

 
   Na Ústavu architektury FAST pracuji od února 2009. Na plný úvazek zde 

vyučuji předměty výtvarné tvorby. Ve výuce se snažím zohledňovat výsledky 

své práce na tomto textu. To se projevuje nejvíce v předmětech, které jsou 

koncepčně postaveny na určitém druhu prolnutí výtvarných a 

architektonických principů. 

 

1.1. Obecná koncepce výuky 

 

   Výuka výtvarné tvorby je tradičně spojena se školením budoucích architektů. 

Jejím cílem je vybavit studenty na Ústavu architektury FAST nejen výtvarně 

řemeslnou a technologickou zručností, která je důležitým předpokladem pro 

jejich budoucí povolání, ale zejména rozvíjet schopnosti kreativního myšlení a 

estetického vnímání a uvažovaní. Důležitým elementem výuky je snaha 

vytvořit vztah studentů k výtvarnému umění jako neoddělitelné součásti 

vývoje architektury nejenom v historickém, ale především v aktuálním 

kontextu současnosti. 

   Studium výtvarné tvorby na Ústavu architektury je koncipováno jako 

komplexní výtvarný trénink, založený na třech základních formách zpracování 

studijních zadání – práce v ploše, práce v prostoru a práce na projektu, kdy 

jsou studenti průběžně seznamováni s teoretickým pozadím řešených 

problémů. 

   Výuka je rozložena do 5 semestrů a obsah jednotlivých předmětů na sebe 

logicky navazuje. Od základních kresebných a modelérských technik, přes 

zpracovávání abstraktního zadání v prostoru, až po složité řešení projektu 

výtvarného artefaktu v prostoru architektury. S tímto problémem se potkávají 

studenti v posledním semestru studia výtvarné tvorby. Pracují na projektech 

zabývajících se zejména vztahem výtvarného umění a architektury. Snaží se o 
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uchopení uměleckého artefaktu v rámci architektonického kontextu, a to nejen 

jako přídavného elementu k hotové nebo vznikající architektuře, ale zejména 

jako plnohodnotné součásti vzniku architektonického projektu. Důraz na 

dialog tohoto typu rozvíjí myšlenkovou platformu pro budoucí spolupráci mezi 

architekty a umělci v době, kdy se vzájemné prolínání výrazových prvků 

architektury, výtvarného umění a kooperace architektů s výtvarnými umělci 

stává celosvětovým trendem.  

 

1.2. Obraz v prostoru 

 

   V druhém semestru pokračují studenti výtvarnou tvorbou v předmětu 

Základy architektonického modelování. Zde je kladen důraz na několik 

důležitých aspektů, 

jimiž jsou zejména správná práce s materiálem a precizní provedení modelu. 

Zadání jsou směřována k použití konkrétních materiálů. Hlavním záměrem je 

však  vyvolat ve studentech tvůrčí přístup a rozvinout schopnost kreativně 

uvažovat, schopnost přemýšlet a pracovat v prostoru. Dalším metodickým 

bodem je důraz na co nejrychlejší nalezení východiska základní koncepce 

řešení a následně na postavení samotného modelu v krátkém časovém úseku. 

Zadání jsou v průběhu semestru dvě, každé z nich pracuje s určitou mírou 

abstrakce. 

 

   
Lucie Skořepová, 1. ročník, objekt Altán, podle obrazu Sarah Morris. 
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Dominika Skrývalová, 1. ročník, Obchodní centrum, podle obrazu Sarah Morris. 

 

   V prvním zadání je stanoven seznam zhruba deseti malířů napříč dějinami 20. 

stol.,79 přičemž studenti mají za úkol vybrat si jednu práci od jednoho z nich. 

Od studentů se očekává, že daný obraz použijí jako výchozí bod pro návrh a 

vybudování modelu v prostoru. Není stanoveno, jak mají s obrazy zacházet, je 

plně na nich, zda je použijí jako půdorys či jako inspiraci pro řešení tvaru 

„fasády“, zda využijí formální aspekty vybrané práce k jejich transformaci do 

modelu nebo pracují spíše s konceptem zvoleného autora. Pracovní materiál je 

omezen na kartonový papír a balzu, nicméně studenti mohou volně pracovat 

s barvou, ať už materiálovou nebo abstraktní.  

 

   
  Jan Vodička, 1. ročník, vila podle Mondriana.  

                                                        
79 Piet Mondrian, Kazimír Malevič, Josef Albert, Frank Stella, Fantišek Kupka, Sarah Morris 
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Václav Prchal, 1. ročník, instalace do  krajiny podle obrazu Franka Stelly 

 

   Důležitou součástí tohoto zadání je také požadavek teoretické reflexe 

autorovy práce. Studenti musí v krátkém referátu zařadit autora do kontextu 

doby, odůvodnit svůj výběr dané práce a uvést, jakým způsobem chtějí obraz 

zpracovat. Domnívám se, že tento model výuky pomáhá rozšiřovat povědomí 

budoucích architektů o výtvarném umění a jeho tvůrcích nejenom jako o 

historických figurách, ale také o jejich přístupu, způsobech práce a jejich 

uvažování. To je, podle mého názoru, dobrá platforma pro mezioborové 

přemýšlení a tento způsob práce se může stát dobrým odrazovým můstkem 

pro budoucí spolupráci architektů s výtvarnými umělci.  

   Druhým zadáním semestrální práce je „Tanec“. Toto zadání je volnější a 

studenti v něm mají větší míru volnosti jak ve výběru, způsobu a provedení  

řešení, tak ve volbě materiálů. V této fázi se ale nepracuje s přímým vztahem 

výtvarné umění versus architektura, a tak se jím nebudu šířeji zabývat. 

   Nejlepší výsledky řešení těchto zadání dokládám v obrazové dokumentaci. 
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Jakub Roleček, 1. ročník, mrakodrap podle Kupkova obrazu Élevation IV. 

 

1.3. Výtvarné dílo v architektuře 

 
   V pátém semestru, v předmětu Výtvarné dílo v architektuře, se studenty volně 

navazuji na zadání Obraz v prostoru. V zadání řeší studenti projekty, ve kterých 

pracují s uchopením uměleckého artefaktu a jeho zakomponováním do archi-

tektonického prostoru.  

   V teoretické části jsou studenti formou přednášek seznámeni se současnou 

podobou uměleckých intervencí do veřejného prostoru a mají za úkol připravit 

si řešení dvou zadání. Ta jsou zpracovávána formou projektů, které student na 

konci semestru odevzdává formou svázaného portfolia. Projekt musí rovněž 

obsahovat přesnou dokumentaci přípravných prací, popis konceptu, analýzu 

místa a vztahů, záměr a cíl řešení, popis provedení a plánované realizace, 
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stejně tak jako hrubou ekonomickou rozvahu o rozpočtu. I přesto, že 

z uvedeného se může jevit naše výuka výtvarné tvorby jako ostrý dril, jde spíše 

naopak o časově náročný dialog, který je determinován pravidly pro jeho 

naplnění. Úkoly se převážně řeší formou konzultací než samotnou praktickou 

prací na projektu. 

   První zadání se jmenuje Socha ve městě“. Tento úkol má dvě možné varianty 

přístupu: v první si mohou studenti vybrat ze současných sochařů jednoho 

zástupce a opět mají v krátkém referátu reflektovat jeho tvorbu. Na základě 

této reflexe pak mají vybrat jednu z prací autora, která může sloužit jako 

inspirační východisko pro vlastní navržený objekt nebo přímo jako artefakt, 

který zapracují do kontextu, jenž si sami zvolí. Druhá varianta spočívá ve větší 

tvůrčí volnosti a v úkolu vytvořit „uměleckou“ instalaci.  

   V obou dvou případech je kladen velký důraz na to, aby studenti místo pro 

realizaci dobře znali, aby si byli vědomi lokálního kontextu a všech jeho 

charakteristik, ale také aby měli k místu bližší vztah. Studenti musí výběr místa 

obhájit a vysvětlit, co by chtěli, aby se na něm jejich zásahem změnilo. To je 

podle mého důvodu velmi důležité pro to, aby vložený nový tvar co nejcitlivěji 

a nejvhodněji zasadili do vybraného prostředí. Záměrem tohoto úkolu je dovést 

studenty k řešení, jež tvoří celkovou koncepční jednotu a formální celek – 

urbanistické prostředí, ve kterém jsou jeho složky – tedy architektura, 

prostředí a výtvarné dílo v harmonické konstelaci. V obou dvou případech je 

rovněž zdůrazňováno, že způsob zpracování modelu je neomezený a studenti 

jsou vyzýváni k co největší kreativitě, ať už v použitém materiálu, jeho 

kombinacích, formálních vztazích atp. Stejně tak je zdůrazňováno, že 

požadavek účelnosti a funkce je zde vedlejší, a to v případě, že není koncepční 

součástí vznikající realizace. 

   Druhý úkol je obdobný, nazývám jej Malba v prostoru. Studenti si zvolí 

současného malíře, s jehož obrazem následně pracují. Místo realizace je pevně 

stanoveno zadáním a studenti jsou nuceni zvažovat spíše celkový přístup 

autora k tvorbě, jeho koncept, než jednotlivá autorova díla. Až na základě této 
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reflexe zvolí nejvhodnější dílo a způsob jeho zakomponování do prostoru, 

nejčastěji nějakého utilitárního veřejného místa, např. do kavárny. 

  Zajímavým momentem bylo pro mě sledovat, jak se při řešení tohoto zadání 

chovají studenti architektury ve srovnání se studenty FaVU. Zadání malířské 

intervence do architektury jsem totiž zvolil též pro svoje studenty v rámci 

povinné pedagogické činnosti svého doktorského studia. Studenti FaVU, jako 

autentičtí tvůrci současného umění, nebyli s to reagovat na daný prostor v tak 

komplexní míře (zejména co se přípravných materiálů, dokumentace a 

především celkového konceptu týče), jako to prokázali studenti architektury. 

Oproti svým kolegům architektům řešili samotnou formu obrazu více než jeho 

možné přesahy a rozvinutí vztahů v prostoru. U architektů byl na druhé straně 

zase problém citlivě vybrat autorský přístup vhodný pro jejich zamýšlené 

pojetí realizace. Nicméně na obou stranách vznikla zajímavá řešení, která 

prezentuji v obrazové dokumentaci. 

   Výsledky studentů výtvarné tvorby budou též představeny na výstavě 

pořádané při příležitosti pátého výročí založení Ústavu architektury FAST. 

V tištěné podobě pak budou prezentovány ve sborníku, který k výstavě vydá 

Fakulta stavební. 
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2. Případová studie vlastní realizace 

 
  Na vybrané vlastní realizaci chci demonstrovat přístup ke spolupráci s 

architektem při uskutečňování společného projektu. Snažím se na něm ukázat 

všechny důležité aspekty jak teoretické/ideové, tak problémy spojené s vlastní 

realizací. Bohužel projekt je v době odevzdání disertační práce před poslední 

fází realizace a fyzicky ještě neexistuje. Proto jako podklady dodávám pouze 

přípravnou dokumentací a vizualizací. 

 

 

Název projektu: Malba na vestavěné skříni  

Architekt:  František Brychta 

Klient: Debra CZ 

Realizace: červenec 2010 

 

 

2.1. Popis 

 

   Na konci roku 2009 jsem byl osloven studentem ústavu architektury FAST 

Františkem Brychtou, který mě vyzval ke spolupráci na koncepci a výrobě 

vestavěné skříně pro neziskovou organizaci v Brně, která se zabývá pomocí 

dětem postižených poraněním těla popálením. Projekt spočívá ve výrobě 

skříně, na niž má být provedena malba. Hlavním záměrem je estetizovat 

prostředí kanceláře a do jejího malého prostoru vnést odlišný rytmus. 

  Specifikum tohoto projektu spočívá v tom, že skříň zabírá celou plochu stěny 

kanceláře a významně tak ovlivňuje způsob čtení jejího prostoru – stává se 

neformotvorným prvkem architektury interiéru kanceláře. 
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2.2. Řešení 

 

  Projekt se vyvíjel postupně v několika fázích, a to tak, že se od začátku 

počítalo s umístěním nějaké formy malířského vstupu. 

  

1. fáze: Design skříně  

2. fáze: Návrh řešení projektu 

3. fáze: Prováděcí a technologické zkoušky 

4. fáze: Realizace 

 

ad 1) Design skříně – rytmus polic, technologie zavírání dvířek, povrch a jeho 

barva. 
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    Je nutné zdůraznit, že dialog mezi mnou a architektem probíhal od prvních 

momentů plánování realizace a že na celém řešení jsme se v podstatě podíleli 

rovným dílem. Na začátku bylo nutné vymyslet formu skříně vhodnou pro 

intervenci. Společně jsme stanovili rozmístění a rytmus polic. Vycházeli jsme ze 

standardizovaného rozměru výšky hřbetu šanonu vzhledem k tomu, že skříň 

má sloužit jako archiv pro dokumentaci organizace. Architekt kvůli statice 

skříně a nosnosti polic navrhnul ještě další vertikální členění stojnými 

příčkami, čímž vznikl pravidelný ortogonální rytmus. Úvahy o materiálu byly 

determinovány požadavkem na co nejlevnější provedení. Zvolili jsme 

dřevotřískovou hmotu s laminátovou povrchovou úpravou. Byla zvolena 

jednolitá bílá barva, a to pro snadnou aplikaci barevného řešení. 

   Dvířka – v původním návrhu na začátku projektu se počítalo s průhlednými 

plastovými dvířky, vyrobenými z čirého nebo jemně mléčného plexiskla. 

Postupně však bylo kvůli finanční náročnosti od tohoto řešení upuštěno. 

   Dvířka jsou navržena s posuvným zavíráním ve dvou vrstvách, budou se tedy 

posouváním překrývat. Jsou vyrobena stejnou technologií jako zbytek skříně. 

 

     
Václav Kočí, Bez názvu, 2010, akryl na plátně, 30 x 40 cm, 2x 
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Ad 2) Návrh řešení – varianty a jejich vývoj 

 

   Návrh mého vstupu se vyvíjel v závislosti na vývoji designu police, a proto 

vznikla v podstatě dvě rozdílná řešení.  

   V prvním jsem vymyslel dvě varianty práce s dvířky, původně navrhovanými  

z plexiskla. V první z variant jsem pracoval s barevností jednotlivých dvířek. 

Navrhnul jsem vyrobit průhledná plastová dvířka, která by se buď natřela 

transparentní barvou nebo by byla zatónována do odstínů základních barev. 

Chtěl jsem docílit měnícího se barevného rytmu díky principu sčítání 

poloprůhledných barevných plexiskel. Jejich otevíráním a zavíráním přes sebe 

by docházelo k barevné adici a mícháním barev základních by vznikaly barvy 

druhotné. Nebezpečí tohoto řešení jsem viděl v přílišné barevnosti a vizuální 

těžkosti.  

 

              
            Varinata řešení 1. 
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   Proto jsem v druhé zamýšlené variantě pracoval s řešením překrývání sytých 

barev výmalby mléčnými dvířky. Výmalba by byla provedena na spodních 

vnitřních stranách jednotlivých policových oddílů. Mým úmyslem bylo vytvořit 

horizontálně barevně rytmizovaný „obraz“, který by byl překryt systémem 

mléčných plexisklových dvířek. Vznikaly by tak barevné vrstvy, což by mohlo 

vyvolat iluzi hloubky. Při otevírání by se barevnost objevovala s různou 

intenzitou na různých místech a vznikal by tak v podstatě stále se měnící „živý 

obraz“.  

  Na tomto způsobu řešení mě, v obou variantách, zajímalo právě překrývání a 

vrstvení jednotlivých systémů přes sebe, jejichž sečtením vzniká nová forma, 

která zabraňuje úplnému čtení jednotlivých vrstev. Ve svých obrazech 

v poslední době řeším podobné principy.  

 

            
          Varianta řešení 2. 
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   Vzhledem k nutnosti zlevnit výsledné řešení jsme se nakonec rozhodli pro 

stejnou technologii výroby dvířek, kterou je vyrobena celá skříň. Vznikla tak 

čistá bílá plocha rytmizovaná členěním jejího designu. 

  Pro toto řešení jsem zvolil jeden typ obrazů, na kterých právě pracuji. V nich 

se zabývám posunem šablony nebo vzorce. Jde o vrstvení pravidelných šablon, 

do kterých je vmalována nepravidelná kompozice barevných, vzájemně se 

prolínajících skvrn. Jemným posunutím šablony a opakováním postupu 

vznikají jemné chyby ve zdánlivě přesné mřížce. Vzniká tak vizuální napětí a 

obrazová dynamika.  

   Uvědomil jsem si však, že pro řešení skříně není žádoucí vytvářet v kanceláři 

vizuální napětí. Proto jsme se po konzultaci s architektem rozhodli pro princip 

použití pouze jedné vrstvy malby, kdy při sečtení s podkladovou bílou barvou 

dochází ke zjemnění barevného vyznění. Použité tóny se kombinací s bílou 

barvou zesvětlí a v  vzorec  malby působí elegantně a jemně. 

   V tomto řešení se uplatňuje princip kontrastu, který mě na celém řešení 

zajímá asi nejvíce. Pravidelný ortogonální rytmus a zdůraznění horizontální 

rigidní mřížkou zde stojí oproti nepravidelným plochám jemných barev. 

   Původně jsem zamýšlel aplikovat barvy pomocí stříkací techniky a šablony 

vylepovat maskovací páskou. Architekt ale z důvodu zintenzivnění 

kontrastního pravidla trval na menší přesnosti provedení. Rozhodli jsme se 

proto pro aplikaci sprejovou barvou, která zanechává specifickou barevnou 

stopu. Za šablony jsme zvolili vyřezávaný karton, který dovoluje barvě mírně 

sedat i za plochu vymezenou šablonou. Při technologických zkouškách se 

ukázalo, že zvolený princip je správný a že zaprašováním dochází ke kýženému 

efektu změkčení a zvýraznění kontrastu s pravidelným rytmem mřížky. 
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Ad 3) Prováděcí a technologické zkoušky 

 
Technologie: 

Pro technologické zkoušky bylo nutné obstarat vzorky podkladového 

materiálu. Prvotním záměrem tohoto řešení bylo použití lakýrnické techniky. 

Ta se ale při zkouškách ukázala příliš dokonalá, resp. její barevná stopa byla 

příliš bezchybná. Zvolil jsem tedy barvu ve spreji – ta se ukázala jako vyhovují i 

vzhledem k její chemické podstatě. V prvních zkouškách jsem pracoval 

s akrylovou, alkydovou a emailovou barvou. Povrch však byl pro tyto typy 

barev příliš nesavý a tím pádem docházelo i po normované době schnutí a 

vytvrzení ke snadnému otěru a oděru. Proto jsme se při výběru sprejů 

soustředili na syntetické acetonové barvy, které mají po vytvrdnutí jeden 

z nejpevnějších a nejodolnějších povrchů a dobře přilnou prakticky ke 

každému podkladu. 

 

 
barevné, technologické zkoušky 
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Barevnost: 

Barvy byly voleny spíše lomené, aby bylo dosaženo jemnosti vyznění. Z mnoha 

návrhů, které dokládá obrazová dokumentace, jsme vybrali v podstatě 

monochromatické řešení za použití dvou odstínů zelené barvy: 

 

RAL: 5002 

RAL: 5020 

 

Rytmus: 

Vzhledem k velikosti skříně a její rytmizaci policemi jsme zvolili horizontální 

rastr o síle linie 2 cm. 

 

Ad 4) Realizace 

 

Zvolené řešení a jeho barevné provedení bylo několikrát konzultováno i 

s klientem a byly prováděny zkoušky vzorků přímo na místě. Realizace se bude 

provádět v červenci 2010.  

 

   
  Barevné, technologické zkoušky 
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Na závěr studie uvádím příspěvek od autora skříně, architekta Františka 

Brychty: 

 

   „Zakázka pro neziskovou organizaci DebRA je první realizací ze série návrhů 

skříní založených na principu horizontálního členění úložného prostoru jako 

dominantního výtvarného řešení celku. V rámci celé série se zároveň snažím o co 

nejjednodušší finanční a technické řešení typu „udělej si sám“. Návrh v kanceláři 

v Dětské nemocnici je specifický především svým měřítkem vzhledem k celému 

prostoru. Nezisková organizace totiž obývá velmi malý prostor, ve kterém je ale 

nutné skladovat velké množství archiválií. Zvolené řešení proto využívá stěnu 

naproti vchodu do kanceláře po celé její nadstandardní výšce. V tomto případě již 

nebylo možné, vzhledem k proporcím návrhu, počítat se hrou horizontálních linií 

jednotlivých polic jako s dostatečným výtvarným motivem. S nejasnou představou 

o „živém obraze“, založeném například na překrývání jednotlivých částí skříně 

jsem se proto obrátil na Václava Kočího, jehož tvorba celou sérii inspirovala a 

která mi z toho důvodu přišla pro celkové výtvarné dotvoření návrhu jako velmi 

vhodná. “   

 

 


