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  V Ý S T A V A   Prostorem se rozléhá 
bolestný křik, svištění raket, ko-
krhání kohouta nebo dětský hlas. 
Každé zákoutí výstavy Bolest těch 
druhých (do 16. dubna v pražském 
prostoru DOX) představuje nové 
bodnutí do srdce i svědomí. Kde se 
bere zlo? Co proti němu můžu dě-
lat? Na jaké hlouposti si tu každý 
den stěžuji, když nedaleko od nás 
umírají nevinní lidé? A jak jim 
můžu pomoci? Takové pocity vy-
volává výběr děl silného kurátor-
ského týmu ve složení Leoš Válka, 
Otto M. Urban, Michaela Šilpocho-
vá, Tomáš Glanc a Stefano Carini. 
Výstava prací více než čtyřiceti 
světových umělců napříč histo-
rií, kteří se věnují zobrazení války, 
demonstruje sílu a zároveň i bez-
moc umění. Důraz je kladen pře-
devším na refl exi současného dění 
na Ukrajině, které je však dáváno 
do paralely s jinými válečnými 
konfl ikty, novodobými i dávnými.

Nová válka nás překvapila blíz-
kostí a nečekaností, i když his-
torická zkušenost říká, že to nic 
překvapivého není. Hned v první 
místnosti, jíž dominují protitan-
kový zátaras z varhanních píšťal 
od slovenského sochaře Bohuše 

Kubinského a rudá svastika Ukra-
jince Sergeje Bratkova, připomíná 
nápis „Dějiny nás učí, že jsme se 
z dějin nepoučili“. Spektrum vysta-
vených děl, mezi něž patří obrazy, 
kresby, sochy, fotografi e i videoart, 
dokazuje, že se nic nemění. Goyův 
cyklus Hrůzy války (1810–1820), nej-
dražší malíř současnosti Gerhard 

Richter a jeho obraz Strýc Rudi, 
na nějž reaguje Moldavan Alexan-
der Tinei (v DOX vystavuje i sa-
mostatně, do 17. března), působi-
vá refl exe mučení v Abú Ghraibu 
od Tima Shawa v podobě monu-
mentální sochy Casting a Dark De-
mocracy (2007–2014) nebo současný 
videoart z Ukrajiny, vztahující se 

S inscenací RIDERS slaví Lenka Vagnerová & Company úspěšných deset let na scéně

Tančit jako ptáci
  D I V A D L O   Lenka Vagnerová a její 
Company opsaly svou nejnovější 
inscenací Riders kruh. Po deseti 
letech se v ní vracejí na začátek, 
k prvotině souboru nazvané Jezdci. 
Ve sféře českého nezávislého tan-
ce znamená dekáda kontinuální 
soustředěné tvorby pořád velkou 
věc. Jestli má Vagnerová v něčem 
po celá léta šťastnou ruku, je to vý-
běr tanečnic a tanečníků. Charak-
teristické pro ni je i to, že se v tanci 
nezříká divadelních postupů, vý-
tvarnosti kostýmů a scény či vy-
právění. Její umění je tak přístup-
né širšímu publiku. Platí to i pro 
Riders, uváděné v Divadle Komedie, 
jejichž inspirací jsou, stejně jako 
u Jezdců, ptáci.

Fotografie Aliho Arkadyho Polibek smrti vznikla během války v Iráku

Alexandr Sadirov
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Reflexe války v Centru současného umění DOX sahá napříč dějinami i žánry

Může to být i naše bolest
k fenoménu sledování války v pří-
mém přenosu na sociálních sítích – 
takto rozdílná díla spojuje univer-
zální výpověď.

Mezi exponáty najdete i řadu 
silných fotografi í: jeden z nejstar-
ších válečných snímků vůbec, 
Údolí stínu smrti z krymské války 
od Rogera Fentona (1855), moment-
ky statečného četníka Josefa Sýko-
ry přímo z noci zkázy v Lidicích, 
fotografi e vězňů z německých kon-
centračních táborů nebo snímek 
nahé dívky zasažené napalmem 
od Nicka Uta (1972), který obrátil 
americké veřejné mínění proti vál-
ce ve Vietnamu.

Co dílo, to příběh. Co příběh, 
to bolest. Dnes stejná jako kdysi. 
Nyní možná disponujeme vícero 
prostředky, jak ji utišit. Ať už jde 
o léky pro ty bezprostředně zasa-
žené, nebo rozptýlení, které ostat-
ním pomáhá nevnímat nebo zapo-
menout. Právě to by se ale nemělo 
dít. A od toho je tu i výstava Bolest 
těch druhých. Jednou to může být 
i naše bolest.

KLÁRA ČIKAROVÁ

Některé obrazy z představení 
se zadřou pod kůži. Ať už je to útlý 
tanečník pýřící se s vějíři z bílé-
ho peří, nebo těhotná tanečnice, 
kterou dva muži nesou tak, že to 
vypadá, jako by kráčela nebo plula 
vzduchem. Mohla by být i trochu 
děsivou dákiní, silným ženským 
energetickým principem, kte-
rý jako ptáci tančí na nebi a v ti-
betském buddhismu ztělesňuje 
moudrost a inteligenci.

Tahle company si evidentně ne-
myslí, že by krása patřila do staré-
ho železa. Je to způsob, jak může 
promlouvat i k palčivým ekolo-
gickým tématům. Ukazuje totiž 
krásu, o kterou můžeme snadno 
přijít, a svět nejen z lidské per-
spektivy. 

 JANA BOHUTÍNSKÁ
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