
Tibeťané nepáchají atentáty, neusmrcují jiné. Strašlivé utrpení, jež si působí, je symbolickým svědectvím útrap 
celého národa. Plameny, které je žehnou, hlásí, že již nemohou déle snášet agresi páchanou na jejich lidu, mýcení jeho 
zvyků a jazyka, kulturní genocidu, již za mlčení ostatních států provádí v Tibetu čínské úřady. Jejich protest nabývá 
krajní morální síly sebeobětování.

O výstavě řekli:
„Situace v Tibetu je stále velmi vážná kvůli utlačování a porušování lidských práv ze strany čínské vlády. Je velice 
smutné, že svět stále mlčí kvůli ekonomickým zájmům a tlaku Číny. Výstava pana Nubioly na mě udělala opravdu 
velký dojem. Vyjadřuje hlubokou solidaritu našim sestrám a bratrům v Tibetu a inspiruje mě, abych nesl dál tuto 
zprávu. Jsem velice vděčný a oceňuji jeho přátelství k mé zemi. Kéž mír a svoboda přijde brzy do Tibetu.“
Ctihodný Thubten Wangchen

PABLO NUBIOLA MUCK
Pau Nubiola je španělský umělec z Barcelony. Zabývá se malbou, je také divadelním a filmovým her-
cem. Je zakladatelem několika uměleckých skupin. Více než 10 let pracoval v New Yorku jako herec. 
Poslední dobou pracuje jako malíř v multimediálním projektu „El Somni“ v Barceloně. V roce 2015 
se účastnil projektu skupiny „Art, Veu i Vot“ (Umění, Hlas a Volba). Během svého nedávného pobytu 
v Indii byl svědkem důstojnosti Tibeťanů, kteří pracují na udržení své kultury a civilizace v exilu navzdory 
mnoha překážkám. Jeho zájem o tibetskou kulturu, vědu a filosofii začal před 18 lety, kdy si uvědomil 
potenciál vzájemného obohacení se západního a východního světa.

Výstavu v České republice organizuje MOST, o. p. s.
Posláním organizace je podpora vzdělanosti a zlepšování životních podmínek tibetských dětí, buddhistických
mnichů a mnišek, nomádů, tibetských uprchlíků i starých lidí. Zabývá se rozvojovou a humanitární pomocí
v indickém Himálaji a Tibetu, podporuje místní školy a řemeslné tradice.  Od roku 2006 společnost předala

na pomoc Tibeťanům v Indii a Tibetu více než 16,6 milionů korun. 
MOST, o.p.s.,  Poděbradova 97, Ostrava,  www.protibet.cz, info@protibet.cz
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Plameny v tichu je výstava maleb 
ukazující, že jsou lidé, kteří nikdy 
nepřijmou mlčení. Soubor se sklá-
dá ze  141 akrylových maleb na 
tabulkách velikosti 20 x 37,5 cm. 
Na nich je portrét sebeupáleného 
a zlatým inkoustem napsáno jeho 
jméno. Autor portréty překreslil 
z osobních fotografií a obklopil je 
plameny. Pokud nebyly portré-
ty osob dostupné, vytvořil figuru 
pohlcenou ohněm.

Obrázky vyjadřují více, než lze říci 
pouhými slovy. Výstava poukazuje 
na neochvějnou odhodlanost těch 
mužů, žen a dětí, kteří s poklidem 
čelili svému vlastnímu zániku. Má 
připomínat světu jejich motivaci 
a sebeobětování za lepší budouc-
nost tibetského národa, který je 
neprávem týraný ve své vlastní 
zemi. A v  neposlední řadě za-
pálit světlo v  temnotě strachu. 
Světlo, které nemůže a nesmí být 
zhasnuto.

„Obětuji své tělo, abych svým ma-
sem i krví vyjádřil solidaritu s těmi, 
kteří se již upálili přede mnou a zá-
roveň vyjádřil lítost skrze oběto-
vání vlastního těla jako nejvyšší 
tantrické ctnosti.“ 
Lama Soepa

„Pozvedněte svou hlavu s odva-
hou a věrností. Již přišel čas, abych 
odešel. V zájmu všech Tibeťanů - 
zapálením sebe sama.“ 
Nangdrol

„Beru utrpení všech cítících by-
tostí na sebe. Nebojujte, pokud se 
dostanu živý do rukou Číňanům, 
buďte jednotní. Má rodino, shořím 
v ohni. Netrapte se.“ 
Riky

PLAMENY V TICHU
ZDRCUJÍCÍ POSELSTVÍ O SEBEUPALOVÁNÍ TIBEŤANŮ

Namaloval Pau Nubiola
 V roce 2009 se mladý tibetský mnich Tapey sebeupálil na protest proti čínské koloniální nadvládě nad Tibetem.

Od té doby tuto cestu volilo více než 141 Tibeťanů. 


