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Měl by mít umělec vilu a bazén?
Potřebuje k uplatnění
vysokoškolský titul?
A co vlastně čeká toho,
kdo si umění vybere jako profesi?
To jsou témata,
která řeší nová publikace
vydaná nakladatelstvím PageFive.
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Umělec, vila a bazén je knihou,
která kromě historie ojedinělého
výstavního projektu POD ČAROU
a jeho nástupce NAD ČAROU,
nabízí souhrnný pohled na současnou
českou uměleckou scénu,
její aktéry a význam vysokých
uměleckých škol v realitě mladého
umělce. Odhaluje názory padesáti
osobností české umělecké scény,
a to nejen výtvarníků, ale také
pedagogů a v neposlední řadě
potenciálních zaměstnavatelů
absolventů vysokých uměleckých
škol. Nabízí tak ojedinělou sondu do
světa,ve kterém se dříve či později
ocitají všichni, kteří se rozhodli umění
věnovat.
Záměrem autorek publikace bylo
přiblížit toto prostředí srozumitelnou
a zajímavou formou mladým lidem
a studentům koketujícím s myšlenkou
věnovat se umění profesionálně,
ale i všem dalším, kteří by tomuto
do jisté míry uzavřenému světu rádi
porozuměli. Vše skrze autentické
výpovědi vybraných osobností,
ať už formou esejů či rozhovorů.
Jakýmsi mottem knihy je otázka,
zda by měl mít umělec vilu a bazén.
Autorky k takovéto úvaze vedla
především jejich vlastní zkušenost
se vstupem do post-studijní reality.
Vysoká škola v mnoha směrech
nabízí pohodlí bezrizikového zázemí
respektované instituce, kterou je
ovšem nutné časem opustit.
Je ale otázkou s jakými
kompetencemi. Na rozdíl od mnoha
exaktních oborů, kde je odpověď
nasnadě, v oblasti umění je situace
mnohem komplikovanější.
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Právě na základě těchto úvah se autorky ptají padesáti klíčových osobností české umělecké scény,
kterými jsou například: Jiří David, Vít Janeček, Krištof Kintera, Lenka Lindaurová, Eva Neumannová, Josef Pleskot,
Michael Rittstein, Otto M. Urban, Tomáš Vaněk ,Robert Vano, Kateřina Šedá a další.
Společným jmenovatelem je jim nepopiratelný význam pro současné
české umění, životními osudy se často významně liší.
Umělec, vila a bazén je zajímavým ojedinělým dokumentem doby
snažícím se o vytvoření nového prostoru pro diskuzi o efektivitě
současného vysokého uměleckého vzdělávání a zároveň je
zábavným čtením. Součástí knihy je i katalog k podobně tematicky
laděné výstavě Jednosměrná zpátky, originálně připojený zipem.
Samozřejmostí je originální a atraktivní grafické zpracování.
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Dále přispěli:
Richard Adam,
Jaroslav Anděl,
Michal Cimala,
Viktor Čech,
Ladislav Daniel,
Jiří David,
Milan Dočkal,
Martin Dostál,
Petr Dub,
Epos 257,
Kristina Fišerová,
Martin Fryč,
Marie Fulková,
Michael Gabriel,
Michael Hauser,
Patrik Hábl,
Jan Hladil,
Ludvík Hlaváček,
Terezie Honsová,
Milan Houser,
Zdeněk Hůla,
Martin Janecký,
Vít Janeček,
Jana Kománková,
Karina Pfeiffer Kottová,
Krištof Kintera,
Markéta Kinterová,
Olo Křížová,
Lenka Lindaurová,
Jiří Machalický,
Felicien Mangold,
Tomáš Medek,
Pavlína Morganová,
Aleš Najbrt,
Anna Marie Nedoma,
Eva Neumannová,
Michal Novotný,
Miroslav Paulíček,
Michal Pěchouček,
Josef Pleskot,
Jiří Pospíšil,
Petra Ptáčková,
Michael Rittstein,

Martin Routa,
Milan Salák,
Jan Slavík,
Jindřich Smetana,
Jakub Spurný,
Vladimír Strejček,
Petr Šec,
Kateřina Šedá,
Evžen Šimera,
Lenka Šindelářová,
Roman Týc,
Otto M. Urban,
Klára Žán Valentová,
Jaroslav Vančát,
Pavel Vančát,
Tomáš Vaněk,
Robert Vano,
Vojtěch Žák.
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MgA. Kateřina Šedá
v roce 2005
absolvovala
pražskou Akademii
výtvarných
umění v Ateliéru
experimentální
grafiky
Vladimíra Kokolii.
Ve stejném roce
obdržela jako
doposud nejmladší
účastnice za svůj
konceptuální
projekt
Je to jedno prestižní
Cenu Jindřicha
Chalupeckého.
Pro její tvorbu jsou
příznačné sociálně
laděné happeningy
a experimenty
s mezilidskými
vztahy, jimiž se snaží
vyvést zúčastněné
osoby ze zažitých
stereotypů
a sociální izolace.
Vetšinu projektů
realizuje na
vesnicích nebo
periferiích měst.
V roce 2011
dostala možnost
představit projekt
From Morning Till
Night v galerii Tate
Modern v Londýně.
V loňském roce
reprezentovala
Tchaj-wan na
Bienále současného
umění v Benátkách.

Jméno Příjmení

Kateřina
Šedá

*1977 — Brno–Líseň
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Omylem je
utvrzování
se
o vlastní
výjimečnosti,
místo
hledání
výjimečnosti
v těch
okolo

Kateřina Šedá

Jakou úlohu by v dnešní společnosti měl plnit umělec? Změnila se
v poslední dekádě nějak výrazně?
Takovou otázkou se popravdě moc nezabývám. Být kuchařem, zedníkem
nebo zmíněným umělcem je podle mě společenská hra. Hra bezesporu fascinující, ale nepřisuzuju jí zas takovou váhu. Tyhle oficiální profese
jsou stejně jen prostředníkem k realizaci skutečného povolání. Někdo má
společnost svou přítomností uklidňovat, nemusí nic říkat ani dělat — což
může být paradoxně ten nejtěžší úkol. Další má fungovat jako spojka —
umí zprůhlednět. Jiný má „stát stranou”, což je v obecném slovníku vnímáno sice negativně, ale podle mě přesně tohle patří do kategorie „ve
správný čas na správném místě”. Buď vám vybraný obor pomůže k nalezení sama sebe a nabídne obrovský prostor, jak svou úlohu naplnit, nebo
člověka úplně zablokuje.
Možná se zdá, že právě role umělce nabízí v tomto smyslu ten největší
prostor, ale já si myslím, že je tomu v mnoha případech přesně naopak.
Zásadním omylem je utvrzování se o vlastní výjimečnosti, místo hledání
výjimečnosti v těch okolo. Právě tohle je pro mě dost nesympatické. Nalezení sama sebe předpokládá, že na sebe prostě zapomenete, což je pro
řadu „umělců” nemožná věc. A možná právě tohle je jejich hlavní společenská úloha — zapomenout na sebe!
Jak byste charakterizovala svou práci?
Sebe bych tentokrát z krkolomných formulací vynechala, protože charakteristika mojí práce je daleko přesnější, když je složená z pohledů
minimálně dvou stran. To jsem pochopila před dvěma lety v Bedřichovicích. Při jedné akci seděl u stolu Radek Bednář, Ivan Vavro a Richard
Straka a společně se snažili pojmenovat to, co dělám. Richard řekl zásadní věc: „Možná si všichni myslí, že se po té akci budem všichni kamarádit, ale to je přece nesmysl. Já s někým na pivo nepůjdu, ale teď
se pozdravíme, přiblížíme se jen o kousek, ale zato skoro všichni. Je to
třeba jen malý posun, je to ….” A v tom okamžiku současně s Radkem
pojmenovali konkrétní rozměr: „…o jeden centimetr.” Přišlo mi to jako
skvělá charakteristika činnosti, na kterou nejsou žádné škatulky, a přesto
se na ní můžeme shodnout.
Dlouhodobě se snažíte uměleckými prostředky obohacovat svět
„obyčejných” lidí. Pro koho by umění mělo být? Měl by na vztah dílopublikum být kladen větší důraz už i při studiu?
Já si právě naopak myslím, že používám úplně normální prostředky, nikoli umělecké. Je v tom samozřejmě záměr, protože si přeju, abych v lidech vzbudila pocit, že to dokážou taky a motivovalo je ty věci zopakovat.
A tím se dostáváme ke klíčovému rozdílu — většina autorů přece nechce slyšet, že to hravě zvládnete taky. Slovo „umění” moc nepoužívám.
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Kateřina Šedá

Nevím, co si pod ním úplně konkrétně představit a moc mě neuspokojují klasické formulace. I když si pro své akce často záměrně vybírám jen určitou skupinu lidí, jsem pochopitelně přesvědčená, že tyhle
věci obecně mají být pro všechny. Myslet na diváka mi přijde vzrušující
věc, a téma, s kterým systematicky pracuju. Záměrně si často do svých
akcí vybírám „normální” lidi, skupinu bez výtvarného vzdělání, protože
právě oni jsou nepředpojatí a svůj názor si často dělají až na základě
osobní zkušenosti.
Už při studiu na AVU jsem řešila otázku izolovanosti a nepřístupnosti současných děl pro publikum, nikdy jsem se nesmířila s myšlenkou, že „umění” je pro vybranou skupinu a s tou si taky vystačí. Podle mě je nutné
pracovat s publikem a počítat s ním — to není otázka podbízivosti, což je
častá výmluva některých intelektuálů. Publikum potřebuje k mnoha věcem pomoct, dovést k nim, v podstatě jako když učíte dítě chodit. Podle
mě to má ale velký smysl, protože řada lidí si „výtvarnou výchovu” pořád
spojuje s obtisknutými listy na papíře. Postupně jim může dojít, že je to
ale všechno kolem — jakou barvou si natřou svůj dům, jak prostřou stůl
nebo jak se vlastně k sobě chovají.
Ve své diplomové práci, kterou jsem ukončila studium na AVU v roce
2005, jsem se právě proto zaměřila na samotnou školu. Akademii jsem
označila pojmem „uzavřená společnost”, který dobře vystihoval její izolovanost od tzv. normálních lidí. Co mne však znepokojovalo nebyl jen
problém Akademie, nýbrž výtvarného umění jako celku. Propast mezi divákem a autorem je v mnoha případech natolik velká, že přestala obě
strany zajímat. Autoři tak mají alibistický názor o neschopnosti obyčejného diváka porozumět jejich dílům, a ti jim to vracejí něčím daleko horším — lhostejností. Tato úvaha mne přivedla k myšlence pokusit se obě
strany spojit, a zlomit tak předsudky o nemožnosti dorozumění. Učinila
jsem tedy razantní krok, přivedla jsem do školy skupinu „normálních” lidí.
A právě forma závěrečných zkoušek mi připadala jako dobrý způsob, jak
společnou komunikaci otevřít.
Z osmi členů své rodiny, kteří nemají výtvarné vzdělání, ani se tomuto
oboru nikdy nevěnovali, jsem sestavila Šedou komisi, která po dobu dvou
dnů před oficiálními obhajobami podrobila skupinu dvanácti diplomantů
vlastní zkoušce. Záměrně jsem vybírala především mezi posluchači „nových oborů”, protože ti nejčastěji bojují s neporozuměním veřejnosti.
Každý student ústně prezentoval svou diplomovou práci, pak následovala diskuse s komisí. Ta nakonec vypracovala písemný posudek. Úplně
na závěr zhodnotila komise moji práci (co jim akce přinesla, zda takovou
věc považují za výtvarné umění, zda se během těch několika dnů změnil
jejich názor na jednotlivá díla, atd.); svůj názor prezentovali při mé oficiální zkoušce. Do hry se tak dostal nový hlas, který doposud představoval
bezvýznamnou skupinu.

Tato akce tehdy naprosto předčila moje očekávání především v překvapivě přesných posudcích Šedé komise. Ty se velké míře shodovaly
s posudky komise oficiální a přitom otevřely nová témata, o kterých se
normálně nemluvilo. I přesto, že to asi někomu připadá jako dost šílený
názor, uvítala bych, kdyby „hlas z ulice” byl přítomen u každých zkoušek.
Co pro Vás bylo impulzem opustit klasické formy uměleckého
vyjadřování?
Klasické formy jsem nikdy neopustila, mám velmi široké pole vyjádření.
Na svoje věci přicházím kresbou, akce dokumentuji fotografií, filmem,
knihou… zároveň vytvářím situace, velkoformátové akce nebo mě zajímá
vytvoření mýtu. Formy jsem kombinovala vždycky, nikdy to nebyla otázka
racionálního rozhodnutí. Už v dětství jsem vytvářela na ulici hry a dávala jim vlastní pravidla. Nesnášela jsem kolektivní sporty i některé kulturní akce, právě kvůli jejich pravidlům. Možná už tehdy v tom byl zárodek
mých současných věcí, protože jsem se vlastně nikdy moc nerozhodovala,
co budu v životě dělat. Na základce jsem byla skutečně „šedá”, v ničem
jsem moc nevynikala, ale pořád jsem kreslila a zajímalo mě, jak vyniknout
průměrností. Zní to asi hodně zvláštně, ale to téma mě vzrušuje dodnes.
Většina výtvarníků považuje za důležitou součást studia i vlastní
tvorby ovládnutí řemesla, jak je tomu u vás a co považujete
za „své” řemeslo? Co si myslíte, že by měl umělec studovat
a následně „umět”?
Pro mě bylo úplně zásadní, že jsem prošla studiem kresby — jak na střední škole, tak i na AVU u Vladimíra Kokolii. Intenzivní kreslení podle modelu
mě naučilo koncentrovat se na jednu věc, uvidět detail i celek současně,
a především se pro mě kresba stala prostředkem k přemýšlení. Právě
zkušenost s pravidelným kreslením v ateliéru mi umožnila pracovat venku s velkým formátem, i když to vypadá jako dvě naprosto rozdílné věci.
Později jsem ale sama svoje „řemeslo” rozšiřovala o mnoho nestandardních disciplín — jak každého člověka oslovit jinak, jak se v nějaké společnosti chovat, aby se mnou všichni mluvili, jak reagovat na velkou negaci
protilehlé strany, jak od sebe oddělit konstruktivní kritiku a pouhou závist, která se za ní schovává… je toho opravdu hodně.
Myslím, že člověk by měl hlavně „studovat”, jak pracovat sám ze sebou,
protože každý má jiné předpoklady a omezení, takže je to dost individuální. Daleko zásadnější než projít všemi doporučenými strukturami je
snaha jít proti sobě, ne sobě naproti.
Měl by mít umělec vystudovanou vysokou uměleckou školu?
Vystudovala jste AVU, co vám osobně přineslo studium a získání/
nezískání akademického titulu?
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