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Jaroslav Kyša  
a Richard Loskot: 
Tma představ

Richarda Loskota, který nám svou instalací v Kostce umožňuje kráčet ve hvězdách a pohlédnou na naši plane-
tu „zvenku“ (pohled, který dnes můžeme vnímat jako zkušenost těch největších dobrodruhů moderní doby), 
inspirovala na první pohled jednoduchá otázka, která ovšem stojí za tisíciletým vývojem astronomie a astrofyzi-
ky: proč je noční obloha černá, když jde o nekonečný vesmír s nesčetným množstvím hvězd, které by teoreticky 
měly v součtu zářit mnohem víc než naše Slunce za dne? Součástí odpovědi na tuto otázku je nejenom faktor 
rozlohy, místa či vzdálenosti, ale také faktor času. Stáří vesmíru a jeho rozpínání zapříčiňují, že i když fakticky 
téměř celá obloha homogenně září, my ze svého místa v časoprostoru už nejsme (vlivem tzv. rudého posuvu1) 
schopní toto světlo vidět. Ona temnota neznámého, do níž si lidstvo může projektovat představy lvů a příšer, ráje 
a pekla, je tedy v tomto smyslu pouze naše neschopnost uvidět v ní světlo.

Jaro Kyša vystavuje v Kostce zkrácenou verzi svého nového tříkanálového 
filmu Poradie vĺn. Anonymizovaná ruka připomínající demonstraci zvláštního 
pokusu tu nakládá s objekty, které jsou samy o sobě nosiči „jiného“ času – 
kapka ropy, střípek meteoritu, zkamenělý trilobit. Výsledkem je destrukce 
nebo doslova zmizení objektu, které opět můžeme vnímat jako odkaz k času 
bytí, respektive jeho dočasnosti. Formálně je pak tato rovina významu ještě 
umocněna sofistikovanou asynchronicitou trojice obrazů.

Otázku paralelní výstavy „kde“, tak můžeme doplnit ještě o otázku „kdy“ - naše snaha poznat a prozkoumat se 
promítá nejen do míst, ale také do časů, a v tomto smyslu obývají oni přísloveční lvi většinu historie Země i ves-
míru. Ve vrstvách času pod našima nohama i v mezihvězdných dálkách je stále co objevovat. Poeticky řečeno 
nás však lvi vyhlíží také z budoucnosti, která navzdory veškerému možnému poznání pro nás vždy zůstane 
tmou představ.

První společná výstava Jara Kyši a Richarda Loskota neplánovaně a přitom 
podnětným způsobem navazuje na výstavu Kde jsou lvi? ve velké galerii 
MeetFactory. Zatímco skupinová výstava se ptá po možnosti nalezení nedo-
tčených a doposud divokých míst na naší planetě a zaměřuje se na fenomén 
cestovatelů a dobrodruhů, Kyša s Loskotem jakoby se symbolicky obraceli 
zpět k postavě „sedícího“ vědce, jež své výpravy za poznáním uskutečňuje 
zevnitř – v laboratoři či prostoru simulace vnějších fenoménů (v tomto pří-
padě konkrétně planetárium). Pokud dnes hledáme prostor, který je dosud 
neprozkoumaný a nepopsaný, musíme se od Země obrátit ke hvězdné 
obloze – vesmír, jakkoli současní astrofyzici zaplňují další a další bílá místa 
na jeho „mapě“, pro nás stále ukrývá nesčetná území lvů.
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„Vlnový charakter světla je příčinou prodlužování vlnové délky světla vysílače vzdalujícího se od přijímače. Obecná teorie relativity zase vysvětluje, proč jdou hodiny pomaleji 
v gravitačním poli a proč tedy světlo při výstupu z gravitačního pole „červená“. A konečně kosmologický rudý posuv je způsoben rozpínáním se vesmíru, kdy mezi vysílačem 
a přijímačem vzniká nový prostor, který přijímač a vysílač neustále od sebe oddaluje. Všechny tyto jevy lze také popsat jako úbytek energie záření.
Asi nejjednodušší je popis dopplerovského posuvu, zvláštního případu Dopplerova jevu. Čím rychleji se vysílač od přijímače vzdaluje, tím je rudý posuv větší a naopak. Pokud 
se vzdaluje konstantní rychlostí, rudý posuv je také stále stejně velký. Dopplerův jev objevil a popsal v roce 1841 za svého pobytu v Praze rakouský fyzik Christian Doppler.
Kosmologický rudý posuv v astronomii poprvé pozoroval a v roce 1924 popsal americký astronom Edwin Hubble při pozorování velmi vzdálených kosmických objektů (galaxií). 
Zjistil, že spektrální čáry chemických prvků ve spektrech těchto objektů jsou proti měřením v pozemských chemických laboratořích posunuty směrem k dlouhovlnnému konci 
spektra. Později objevil, že tento rudý posuv spektrálních čar je tím větší, čím větší je vzdálenost pozorovaného objektu od Země a že i galaxie vzájemně se od sebe vzdalují 
rychlostí tím větší, čím jsou od sebe vzdálenější (Hubbleův zákon). To nakonec vedlo k teorii o rozpínání vesmíru.“ Wikipedia
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Martin Skalický: 
Allegory
The work of Martin Skalický (born 1976) arises from the forms of figurative sculpture. He studied artistic craft 
at the SOU artistic high school in Prague, followed by sculpture at FaVU with Michal Gabriel (2000–2007) 
and an exchange in the studio of Kurt Gebauer at the Academy of Art, Architecture and design (2003–2004). 
Since his time as a student, he has passed through several development phases ranging from hyper-realist 
sculptures to more experimental works connecting “high art” with the “low” culture of kitsch objects, porn-
mag motifs, or cheap items of everyday use. Since 2017, he has been using an original method to create tex-
tile sculptures, thanks to which he has developed a style that is well recognisable within the Czech art scene.

Skalický discovered this technique with the aid of chance. In 2017, he was working on a restoration of the 
sculptural decorations of the building of the former Augustinian monastery, now the Governor’s Palace in 
Brno, one of the buildings of the Moravian Gallery. The decorations included two-metre-tall Baroque sculp-
tures of angels bearing the monastery coat of arms. During the restoration process, the rock began crum-
bling, which meant a copy had to be made. A new cast was therefore made, from which a concrete copy was 
then created. The cast used could then await the same fate as many others: being thrown out or heaped up 
on a pile of dusty casts. Skalický, who had at the time made several unsuccessful attempts in working with 
textiles, had the idea of lining the cast with textiles. He first used liquid laminate, only later arriving at the more 
technologically suitable choice of resin.

Soon came further experiments and improvements to the technology. Today, Skalický has done a number 
of realisations and sculpture series: Madony (Madonnas), Nedělám si strachy (I Have No Fears), Tenká růžová 
linie (A Thin Pink Line), Big little Big horn, and others.

curated by: Eva Riebová 

Formally, these recent works can be described as the appropriation of sculptural 
forms (mostly of historical origin), which he adapts by layering onto the casts a 
textile filled with two-component resin. Once it hardens, the soft textile material 
– old bed sheets, dish towels, or striped pyjamas – then adopts the forms of the 
original sculptures. We can find many examples of similar paradoxes in Skalický’s 
practice. The artist says that his work is built on opposites: massive sculptures 
are replaced with objects that weigh only a few kilograms, resin changes the soft 
textiles into a solid material, historical forms are remade into contemporary sculp-
tures, and realist shapes are transfigured into uncertain figures.

“When I took the sculpture out of the cast after a few days, it gave me a fright. It was 
only three days later that I decided it was actually pretty good,” says Martin. He later 
agreed with the Moravian Gallery to exhibit his textile casts in the palace hallways, 
where one can still see them today. “It suddenly came to life altogether. In the past, 
the original Baroque decorations were all but forgotten – they were too high up and 
few people thought to look up there. Now, when my new sculptures provide a com-
parison, the historical pieces seem to have acquired new life,” adds Skalický.
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It is the Allegory of Poetry that represents the backbone of the installation in the Kostka Gallery. For the first 
time, Skalický is extending his experimental approach through the inclusion of a light source in the play of 
shapes and forms. The idea of working with light arose some two years ago, its source lying, once again, partly 
in a lucky coincidence. The building of the former cow barn in Veverské Knínice, which serves as Skalický’s 
studio, has no windows and only a single light switch, so Skalický has to use a flash light whenever he leaves 
the studio. One day, he illuminated a sculpture in progress from the inside. Light and shadow did their work, 
highlighting new details, giving the sculpture a new colour palette. It became even more subtle, as if it had com-
pletely lost its substance. Martin describes the experience in terms of learning to understand his works better.

Allegory of the Virtues 
from a Court Building 
Through a Cow Barn to 
a Factory

Martin Skalický: Allegory
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curator: Eva Riebová 
show opening: 18. 11. 2021 as part 
of the Public House event

The statues presented at the Kostka Gallery were created by Skalický using the 
forms created for the restoration of classicist statues from the 1870s on the attic 
of the Institutional Court in Brno. The statues were made by the Viennese stone 
sculptor Josef Schönfeld. According to a 2014 restoration report by Radka Levín-
ská, the group of six female figures represent an allegory of the virtues: Poetry (or 
diligence in craft), Peace, Legislation, Happiness, Patriotism, and Science.

The final form of the installation in Kostka was only created after this text was 
written. Our idea was to exhibit three allegorical light sculptures and create an 
installation from older pieces in the shaded areas of the gallery, thus staging a 
dramatic environment. But it is also possible that we will abandon this idea, as the 
spontaneous working methods of Martina Skalický and his feeling for space often 
leads to unpredictable results. Thank goodness.

In the spirit of postmodernity, Skalický connects the past to the present, durability 
with fragility, beauty and ugliness, a serious, existential expression with humour 
and irony. Examining his oeuvre, we must confirm the words of the famous art 
historian Douglas Crimp (1944–2019), who summarises art working with ap-
propriation in a postmodern manner: “We are not in search of sources or origins, 
but of structures of signification: underneath each picture there is always another 
picture.” The modification of the historical sculptural approach thus brings up a 
number of questions, including questions about original authorship, originality, 
and how the Allegory of Justice from the attic of of the institutional court in Brno 
found itself in a former glass factory in Smíchov, Prague.


