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Dnes je snažší představit si konec dějin než konec kapitalismu – Mark Fisher 

 

Umělecký vývoj Branislava Rarigy prošel během autorova studia na Fakultě výtvarných 

umění VUT v Brně několika zásadními fázemi. Silná středoškolská zkušenost s malbou se 

promítla také do počátků vysokoškolského studia, kdy u něj převažoval zájem právě o toto 

médium. Rariga své malby a kresby kombinoval s různými druhy pohyblivého obrazu a 

experimentoval s jejich propojováním. V prvním ročníku tak vznikla např. série kreseb 

doprovázená postprodukčně upraveným videem anebo pokusy s videomappingem 

velkoformátových maleb. V dalších ročnících se autorův zájem obrátil spíše ke 

konceptuálnímu řešení projektů. Z těchto projektů bych připomněl díla Eraser a Christmas 

Dessert. Během akce Ereser vyzval Rariga diváky, aby na jeho tělo vytetovali v jakékoliv 

formě text nebo obrázek, který odkazuje ke vzpomínce nebo myšlence, kterou chtějí vymazat 

ze své paměti. Během akce Christmas Dessert chtěl Rariga na Štčdrý den promítat na skálu v 

Nitzanské pouště v Izraeli video se záznamem sváteční večeře svojí rodiny na Slovensku, 

která díky časovému posunu proběhla o hodinu dříve.  
 

Konceptuální uvažování vykazuje také Rarigova bakalářská práce s názvem So Far So Good. 

Jejím výstupem je hra inspirovaná dobře známou hrou Monopoly. Autor se tímto projektem 

zabýval dlouhodobě. V zimním semestru prezentoval rozpracovaný koncept hry, kterou nyní 

předkládá ve formě hotového produktu. Monopoly jsou jednou z nejrozšířenějších 

společenských her vůbec. Jedná se o jakousi esenci kapitalismu postavenou na tzv. tržních 

principech. Hráči kupují  i prodávají pozemky a staví na nich nemovitosti ať už v podobě 

malých domků nebo velkých hotelů. Hra v návodu nabádá: „Hlídejte své protihráče, neboť 

zastaví-li se na Vašem pozemku, dluží Vám NÁJEM!! A nezapomeňte si vybrat další peníze, 

když projdete STARTEM! Váš úspěch závisí na spekulacích, rozumných investicích a 

chytrých obchodech. I když Vám štěstí nepřeje, můžete vždy využít hypoték a obchodů s 

ostatními hráči.“ 
 



Rariga ale zásadně otáčí obsah So Far So Good proti významu původní hry. Jediným 

společným prvkem s Monopoly zůstává formální podoba a pravidla. So Far So Good ironizuje 

a kritizuje fungování současné postkapitalistické společnosti. V prostředí, kde jsou naše 

tužby, aspirace a naděje a jsou již dopředu formovány kapitalistickou kulturou, Rariga nabízí 

produkt, který je přesným odrazem této situace. Jednotlivé tahy i úkoly poukazují na 

problematiku současné postkapitalistické společnosti v osobním nebo pracovním 

(korporátním) životě jednotlivce a její dopad na společnost. Absurdita situace, kdy hráč plní 

jednotlivé úkoly, které v podstatě nikam nevedou (možná ho odkáží na již jednou nebo 

vícekrát absolvovaný úkol), je možné vnímat jako metaforu tzv. Kapitalistického realismu, 

který Mark Fisher v jednom z jeho významů, přirovnává k „rezignovanému stavu člověka 

ztíženého chronickou depresí, který se domnívá, že jakýkoliv pozitivní stav, jakákoliv naděje, 

jsou pouze nebezpečné iluze.“1 

 

Otázkou zůstává, jaký cíl si hra So Far So Good klade. Má pobavit, upozornit na současnou 

situaci anebo je jen dalším produktem v rámci Kapitalistického realismu? „Ten ostatně 

většinu subverzivních tendencí dávno asimiloval a kapitalismus samotný je tím, co zůstává, 

když se světonázory na úrovni rituálů nebo symbolické reprezentace zhroutily, a zbývá jen 

konzument – divák klopýtající mezi ruinami a relikty minulosti.“2 

 

Otázky k rozpravě: 

Dá se hra dohrát? 

Jakou hra zaujímá roli vůči systému, který kritizuje? Není jen jeho dalším produktem? 
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1 Mark Fisher, Capitalist Realism, Winchester 2009. 
2 Ibidem 



 
 
 
 
 
 


