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Protiklady a rovnováha vo qýstave Umění zabíjet

Spojenie s|ov umenie a zab|ať v názve vystavy naznačuje protiklad, na Korom je ume|ec|ý
pro1eK Lukáša Houdka za|oŽený, Spája v ňom dokumentárny charakter a ume|eckÚ rovinu,

pomocou inscenovanej fotografie rekonštruuje reá|ne uda|osti s pouŽitím bábik. Povo,;nove

nási|ie na nemeckom civi|nom obyvate|,stve, ktoým sa autor zaoberá, patrí doposia|,

k spo|očensl1y t4ibušným témam s polarizovanou šká|ou názorov. V umeníje moŽné túto tému

otvoriť v symbo|ickej rovine, bez hl,adania konkrétnych Vinnkov no zároveň bez vyhýbania sa
zodpovednosti prijať a spracovať neprt1emné historické Íaldy.

Lukáš Houdek zaloŽi| svoj umeleck1i projekt na podrobnom tn/skume _ zozbiera| v1ipovede

obetía památníkov, pracoval s vedeckou |iterďÚrou a dokumentárnymi materiálmi. Na ich

zák|ade Zrekonštruova| scény, Koré predstavujÚ reálne uda|osti: nási|ie, mučenie, vrazdenie,

znási|ňovanie a sebevrďdy. K týmto uda|ostiam z prevaŽnq váčŠiny neexistuje dokumentárny

vizuá|ny materiál, scény sú preto Za|oŽené na popisoch památnkov, ktoré sa mÓŽu navzájom

od|išovať. Cís|a počtu zavraŽdených a vyhnaných Nemcov ktoré sú pre |udskÚ predstavivosť

abstraktnou skutočnostbu, autor skonkrétňuje v zobrazeníjednot|it4ich scén. Scény sÚ

komponované so snahou o rekonštrukciu dobotnich reá|ií' kostýmy babik sÚ zmenšenými

skutočnými modelmi. Lukáš Houdek taKo vracia do historickej památe obrazy, Koré v nej

absentujÚ, a|ebo sÚ z nej vý|áčané.

V prípade vojnových a povojnov1ich zločinov je dÓ|eŽitým faktorom ich spo|očenského

odsÚdenia fotograÍický či filmový dokumentačný materiá|. Skutočnú hrÓzu koncentraČných

táborov si široká verejnosť moh|a uvedomiť aŽ potom, čo do médií prenikli dÓkazy vo Íorme

vizuá|nych dokumentov' Akoby sa aŽ potom sta|i tieto uda|osti rea|itou. O|xazy z vojnoých
konflil,<tov však býajÚ v médiách distribuované se|eKivne, čím dochádza k manipu|ácii' Je to

nadčasová prax známa z minu|osti i prÍ|omnosti. Pomocou prezentovania vhodných obrazov je

dosiahnutá Žiadaná predstava rea|ity a kontro|ovaná ,'pravda... Kým obrazy nási|ia páchaného

vo vojne nemec$7mi vojakmi Sa na Verejnosti objavujÚ kontinuá|ne, obrazy povojnoq7ch

nási|ností na nemeckom obyvatel,stve d|hú dobu v učebniciach histórie aj v medíách chýba|i.

Prezentovanie motivu pomsty na riystave Umění zabíjet nie.je zam|čovaním príčin týchto

násilnostÍ, a|e vytvorením vizuá|nej protiváhy. Hoci sÚ Houdkove ÍotograÍie čierno-bie|e,

historická rea|ita nema|a ,,čierno-biely'. charakter. Skutočnosť bola omnoho z|oŽitejšia a role

aoresorov a obetí sa moho|i meniť.
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Bábiky' Koré vystupujÚ V scénach nási|ností sú čisté, upravené a dokona|é. Mnohé z nich sa

usmievajú. Tento protik|ad by moho| symbolizovať rozdie|ny charaKer sÚčasnosti a minulosti,

no mohol by zároveň znamenať výesňovaniu problematických skutočností z vIastných

dejín. Bábiky sÚ typizované produldy bez indÍvidua|ity' ako neindividua|izovaná skupina mÓŽu

odkazovať k probIematickému princípu koleKÍvnej viny.

Téma povojnového odsunu nemeckého obyvate|,stva sa v českom súčasnom umení objavi|a

viackrát. Po prvý raz to bo|o zrejme vo Výstave ume|eckej skupiny Pode Ba| TGM Chicken
(Ga|erie MXM, 1999). Nas|edova|i r47stavy skupiny RaÍani Ceský |es (2001 -2002) a projeK

skupiny Pode Bal Zimmer Írei (2002). obe \^/staw sa strď|i s cenzúrou, \4i'stava Rafanov v Bíline

sa nemoh|a uskutočniť a ýstava Pode Ba| bo|a na nádvorí PraŽského hradu zrušená zásahom

po|ície' Výstava Lukáša Hudka je okrem interiéru prezentovaná aj vo verejnom priestore Ga|erie

Artwa|| na NábřeŽí Edvarda Beneše, čím dochádza k symbo|ickému uzatvoreniu historického

kruhu. Umiestnenie do verejného priestoru je testom to|erancie a pripravenosti na rďlexiu

národnej minulosti'

Lenka Kukurová
spolukur'áorka tnj'stavy

Na kurátorovaní Ga|erie Artwa|| sa tieŽ podie|ájÚ:

Markéta Do|ejšová, Petr Motyčka a Zuzana SteÍková.
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