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Nepředvídatelnost výsledku často doprovází vznik
děl i výstav. Nechali jsme tento proces co nejvíce
plynout. Výstava Ten, kdo chodí kolem prezentuje
práce vzniklé v průběhu téměř čtyřiceti let. Propojujícím prvkem se stává následující text, který
byl vytvořen na základě metody cadavre exquis –
ten, kdo píše, neví, co napsal ten před ním. Jediným pojítkem je vždy poslední věta předchozího
textu. Pořadí autorů bylo dáno losem.
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Ten, kdo chodí kolem
Ten, kdo chodí kolem, nemůže vědět, co se tu stalo předtím a jak to bude pokračovat. Přináší čerstvé
vzpomínky z různých jiných míst a to, co se předvádí tady, propojí později s krajinou za obzorem.
Ve waldorfské školce se prý papírům stříhají rohy,
protože svět není pravoúhlý. Beru si z tohoto nebe
levý spodní roh, aby na něm něco vyrostlo. Věnuji
pozornost staronovým motivům, které nenuceně přicházejí, jako by tu byly poprvé. Opakování mě neruší, teď už v něm poznávám spirálovitý pohyb. Ani
bych neřekla, že něco zobrazuji, spíše to komponuji,
pěstuji a navazuji. Větve nějakého keře vyrovnávají
gravitaci. Trs trávy ční nad sluncem, které se skrylo
ve Francouzském okru Sahara. Slunce nezapadá, to
my se vzdalujeme.
Slunce nezapadá, to my se vzdalujeme
Zima jeví se dlouhá. Světla pořád málo. První myšlenka po ránu je na tureckou kávu, motivace vstát.
Je šero. Vyvenčit psa. Biba. Někdy čeká dost dlouho. Líné dny. V parku s černou kostkou nikdo není.
Najednou je skoro jedenáct. Už aby bylo jaro. Leden
a únor. Nejhorší měsíce roku. Babička umřela na
svůj svátek a sestře se narodila dcera na můj svátek.
V Bruntále byly dlouhé nekonečné zimy a příšerné
šero snad pořád, mráz slepoval nosní dírky, a po ránu se muselo zatápět v kotli, než jsme přišli ze školy,
zase to zhaslo a muselo se zatápět znova. Bývala jsem
často nemocná, to bylo nejlepší, a u babičky bylo teplo
a pohoda, bydlela v cihlovém domě s půlkruhovým
obývákem v přízemí. Když jsem měla zánět průdušek,

uvařila brambory ve šlupce, dala je do utěrky a přikládala mi je na průdušky. Bylo po kašli. Abych se
nenudila, vymýšlela všechno možné. Anděla.
Naučila mě štupovat ponožky a vařit karamel
z cukru. Koukala jsem na ten malý barevný čtvereček a postupovala podle jejího návodu. Dotáhla jsem
to k naprosté dokonalosti. Všechny ponožky byly
zaštupované v různých barevných variacích. Krása.
Moje zahrádka má asi 200 metrů čtverečních a je
skoro celá ve stínu. Sousedí s bývalou transfúzní stanicí. Rostou na ní jen divoké jahody, bylinky, maliny
a kytka zvaná bohyška. Na starou třešeň, která rodí
nádherné třešně, se nedá vylézt, tak jen tak koukáme,
někdy něco popadá. V prostředku je mohutný tis, pod
kterým sedáváme. Kamarád říkal, že tis má kouzelnou
moc vytahovat z člověka všechno negativní, proto se
prý sází před brány hřbitovů. Je to pravda.
V neděli v poledne se z Mendláku rozezní zvony
kostela. Zvuk se nese. Sedím pod tisem, moje holky
visí v houpací síti a je klid. Až odejdou sousedi zahrádkáři koukat na večerní zprávy, rozděláme si ve
zrezivělém sudu pořádný oheň, tajně. Pálit se může
jen ve čtvrtek a je to karcinogenní. Napsali mi ze
svazu zahrádkářů mejlem. Oheň. Dým.
Neumím jen tak sedět a nic nedělat. Ráda koukám
na filmy. Ale ani u toho neumím sedět a nic nedělat.
Nemám ráda, když něco končí. Mám ráda velký nekonečný prostor. Mám ráda rozlehlou, nikde nekončící krajinu a ticho. Mám ráda, když cítím, že jsem
její součástí. Koupila jsem velké plátno, dala si ho na
klín a šila. Steh po stehu. Dech za dechem. Připadalo
mi, že mám spoustu času. Nekonečno. A měla jsem.
Před dvěma lety na jaře v březnu se najednou objevil na větvi tisu velký červený papoušek královský.
Trávil pak v proutěném košíku přivázaném k větvi

stromu s námi příjemné dny až do léta. Pepík. Byl to
zvláštní pocit. Vznešený. Ze zahrady byla najednou
oáza. Bylo mi s ním dobře. Přinášel radost a zvláštní
exotiku. Byl všude vidět a všude slyšet. A byl sám.
Vedli jsme doma nekonečné debaty o tom, jak se asi
cítí. Jednou jsem ho potkala na Špilberku v parku. Volala jsem na něj a on přiletěl. Šaman z Peru Antonio
Barera říkal, že je to moc dobré znamení, a bylo.
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Šaman z Peru Antonio Barera říkal,
že je to moc dobré znamení, a bylo
Dodnes nevím, jak se ten maličký indián zjevil uprostřed mléčného, říjnového rána na Burčákovém pochodu. Jeho pestrobarevné, háčkované boty neslyšně našlapovaly do vlhkého listí a rudé pončo zářilo
víc než reflexní vesty přiopilých rodáků. Na vteřinu
se zastavil, jako by se potřeboval na vyprávění zhluboka nadechnout.
„Všude kolem nás se rozkládá mělké moře.
A pod jeho hladinou tvoří kolonie drobní živočichové a rostliny. Paměť mladších třetihor. V těchto místech dosahovalo hloubky do několika desítek metrů.“
Prstem ukázal na chátrající, opuštěný vinný sklep.
„Vápnité řasy! Tato řasa byla součástí korálových
útesů, ukládala vápník z mořské vody ve svých buňkách a vytvářela nepravidelné bochníkovité útvary
různé velikosti. Vápence s touto řasou používali stavitelé na celé Moravě.“
Bylo to, jako bych se díval na přilehlé vinohrady a vinné sklepy přes potápěčské brýle. Soused mi
nalil do šnorchlu další burčák.

„Pozoruji to z dobrovolné samoty, ukrytý mezi kameny v Hřebenatkovém útesu, kde se dá snáz nad vším
přemýšlet, kde život není na dosah. Právě tam, v nebezpečném bezpečí shledávám, tváří v tvář mořským
řasám, všechny otazníky. Řasy se neumí vzepřít moři, jsou odkázány na jeho náladu, intenzitu pohybu,
směr, rytmus i zastavení. I kdyby cítily nutnost útěku
a změny sebevíc. Prozírám prostřednictvím plevele.“
***
Dědův sváteční kroj jsem původně oblékal výhradně
do bažin a močálů, kde jediné oči, které mě pozorovaly, patřily šídlům modrým, lyskám černým, skokanům krátkonohým, bruslařkám obecným, užovkám
obojkovým a širokoúhlému objektivu.
Naordinoval jsem si vykolejit. Chtěl jsem tak
zkusit, jestli jsem schopen tato místa přenést jinam,
jestli je lze zabalit do batohu a odvézt s sebou daleko za hranice rodného města, za hranice kontinentu.
Dovnitř se vcházelo kolem velké, žluté drátěné klece, ve které nehnutě ležela žlutá krajta albín.
Na stud jsem dávno zapomněl. Prvně jsem mimikry
zaznamenal ve falické svatyni bohyně Tuptim, kde
jsem na okamžik prolnul s posvátným banyánovým
stromem prostřednictvím totožné barevnosti výzdoby kroje a výzdoby stromu. Šuhaj, nabyv efektu
chameleona, však není reprezentantem tvrzení, že ve
výsledku je jen jedna velká globální kultura. Příběhy
nelze odebrat. Barva je povrch, místo a jeho aktéři
reprezentují jiný kontext a jiné obsahy.
I zde, v hadím doupěti, jsem splýval. Bez povšimnutí přítomných jsem usednul hned k prvnímu stolu.
Ženy spočívaly naproti mužů a mlčky pozorovaly,
jak jedí. V zaprášených policích byly vzorně srov-

nané zavařeniny. Namísto meruněk kobry, namísto
okurků korálovky.
Vzpomněl jsem si na sklep u babičky plný kompotů,
slimáků a dusivý pach při síření demižonů. Na dálku
se domov vnímá intenzivněji. Stávalo se, že jsem na
cestách náhle myslel na duhové kolíky na prádlo zavěšené v pleteném košíku na sušáku, dým z udírny nebo
prasklou vánoční ozdobu. Kilometry oprašují zasuté
vzpomínky. S touto zkušeností jsem nebyl pouze kohoutem, který jede vystavit své peří do cizí vzdálené
země. Cítil jsem se jako reprezentant v dresu, který
vnímá zodpovědnost za to, co, jak a proč reprezentuje.
Stařičký dědeček odhrnul závěs a dal přede mě
zmuchlaný papír, který vráskami připomínal jeho
tvář. Intuitivně jsem zapíchl prst do čísla tři. Stařec
souhlasně kývl a odešel. Vrátil se za deset minut se
čtyřmi skleničkami na panáky pečlivě seřazenými
v jednom šiku. Barevná paleta tekutin připomínala
Goghovy Slunečnice. Pátá sklenička vlevo byla o něco větší a vypadala jako rajčatová šťáva. Uprostřed
byla miska, ve které plavaly dva kousky masa, tvarem
připomínající rybí páteř. Vše servírované na jednom
tácu jak ze školní jídelny.
Natáhl jsem se po prvním panáku. Ruka starce
zakročila a zabránila mi se napít. Nejdříve upít trochu hadí krve, do ní nalít hadí tuk, napít se, do krve
přilít hadí žluč, napít se, následně hadí sperma, napít
se, na závěr hadí jed. V puse jsem měl svíravě hořko,
jako bych dožvýkal nezralý grep. Cítil jsem, jak mi
hoří uši. Stařec odešel a nechal mě o samotě sníst
dva ostrůvky masa vznášející se na hladině. Dobrat
se k nim přes bariéru nespočtu bodavých kostí bylo
horší, než obírat cejna.
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Dobrat se k nim přes bariéru
nespočtu bodavých kostí bylo horší,
než obírat cejna
Zdá se mi, že je potřeba opustit Zemi a stát se hvězdou
proti vesmíru. Hlava, mozek, uvnitř temný vesmír. Cítím, že se nachází povětšinou v levé hemisféře. Soubor
svítících mlhovin, temných mozkových mlhovin obalených do molekulárních oblaků nestálého skupenství.
Nepravidelně distribuované hvězdy s vysokou intenzitou signálu tvoří uvnitř šedé hmoty nezaměnitelný
tvar. Nejméně tři hvězdy z celého vesmíru se pohybují tak vysokou rychlostí, že opustily hranice levé
a pravé hemisféry. V poměrně krátké době však opustí
nejen hvězdnou mlhovinu, ale i celý pásový komplex
v meziobratlovém prostoru úplně. Jádro celého komplexu tvoří Velká mlhovina, která postupně vyhasne
a ztratí se z dohledu i za použití fluorescenční látky.
Nahradí ji mladá armáda OB spirálních galaxií, které
díky svému ultrafialovému záření odolají vysokému
signálu nepřátelských hvězdných mlhovin. Je to velká asociace hvězd spektrálních typů O a B, tedy
mladých modrých a modrobílých hvězd.
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Je to velká asociace hvězd spektrálních
typů O a B, tedy mladých modrých
a modrobílých hvězd
Netuším, zda to, co padalo k povrchu země, byl sníh,
nebo jestli planeta zrovna prolétala mlhovinou. Má
schopnost pozorování prošla pobytem v této krajině
otupělostí vůči zkušenostem, setřením souvislostí,
výmazem jmen. Jediné, co vím bezvýhradně je to, že
nemám pocit, že by se se mnou planeta otáčela. Tady

někde v krajině je totiž střed vesmíru, okolo kterého
obíhá Slunce. Není možno jít v jeho stopách, udržet si
za zády svůj vlastní stín. Chytil bych se do pasti kruhu.
Zatím nic. Mraky se kupí za ohbím hory, drhnou
břichy o zem. Hora leží na vodě. Co chvíli nechá přes
svá ramena přepadnout proud těžkých oblak, která
se rozpouštějí na zamrzlé hladině jezera. Slunce se
odráží na rozvrásněné ploše ledu, odkrývá vrypy
a šlice. Obcházím břeh. Struktura je proměnlivá, jezero odtéká po proudu a vítr ho vrací ozvěnou zpět až
k jeho pramenům. Celá krajina byla v pohybu, slévala
se do potoků, potoky do mokřadů a mokřady do jezer.
Místy po kolena sníh a pod sněhem po kotníky vody.
Oblaka zahušťují nebe a olizují zem. Slunce se stáčí
k severu, severní pohoří natahují svůj stín až k špičkám
mých bot. Za celou dobu jsem na nebi neviděl Měsíc.
Po probuzení ležela země pod poklicí valivých
mraků. Krajina lineární, plochy bílých jezer, vrstevnice skal, oblaka v bílých, šedých a ocelových pásech.
Po celý den mezi mžením a mrholením. Šeď sklesla až
k zemi, přes vršky kopců jsem přešel dříve, než je do
sebe vcucly mraky. Prší. Z výsluní temene planety sestupuju skrz blánu závoje přetaženým přes prostor krajiny
rovnou do podsvětí. Země přišla o vertikály, všechno
leží. Voda stále stéká z kopců a pokládá se na hladiny
jezer. Nasáté kry, nesené proudem, drhnou o kameny.
Kolem půlnoci se mraky roztrhly, slunce jelo nad severním svahem, způli se potápělo pod obzor, tvary vrhaly
měkké stíny v oranžové záři. Potom zase nastoupil déšť.
Sestupuju po severozápadním svahu, do jednoho
širokého, již však zklidněného koryta jarního potoka,
který si teprve teď našel svůj letošní tvar a zakořenil
do několika desítek proudů. Nánosy oblázků a puklého kamení v zákoutích schnou na sčesaném mechu.
Podzemní voda je ve výši země.

Teplota klesla, vítr hučí z hřebenů hor a ohlazuje krajinu na kámen. Po zálivu jezera se projíždí plást ledu,
nevejde se do ústí, a tak jen svými hranami ohmatává břeh. Zemi poďobávají krupičky zmrzlého deště.
Všiml jsem si, že když mraky sestoupí po svazích
hor až k jejich úpatím, stává se, že vrcholky skal se
někdy otřou o povrch cizích planet.
Už tu nejsem.
Už tu nejsem
Už tu nejsem
Už tu nejsem
U ž t u n e j se m
Kde tedy jsem
Když ne tady a teď?
—
Už tu nejsem.
Jsem ten, kdo udělá krok a už tu není?
Jsem ten, kdo udělá krok a už je tam?
Kde tedy jsem?
Nádech a výdech.
Jsem ještě tady a teď.
Kde je tam a kde je tu?
Jsem tu i tam?
Nádech a výdech.
Jsem ještě tady a teď.
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Jsem ještě tady a teď
Jen dvě malé anekdoty o tady a teď, kde na kontextu nezáleží.
***
Poznámka o kolouchovi, se kterým jsem strávila
pětačtyřicet minut na veřejných záchodcích
Potřebovala jsem na záchod, ale nevěděla jsem, kde
ho najdu. Za to jsem dlouhé minuty následovala kolouška ulicí a natáčela krátká videa jeho chůze.
Najednou zabočil ostře doleva, čumákem otevřel
posuvné dveře a elegantně vstoupil do růžového prostoru. Namířil si to přímo do první kabinky a obrátil
odpadkový koš dnem vzhůru, aby zjistil, co bude ten
den k večeři. Našel banán zabalený v plastu, trochu
nahnilý, ale stále k jídlu. Několik minut se ho neúspěšně pokoušel rozbalit. Jediným jeho nástrojem byla
tlama – neúnavně kýval hlavou a doufal, že banán,
který držel v zubech, vyklouzne z plastového obalu.
Jakmile si uvědomil, že se to nestane, jednoduše se
přesunul do druhé kabinky.
V druhé kabince však žádné poklady nenalezl.
Vrátil se ke stále zabalenému banánu a zkusil to znovu. Avšak znovu neúspěšně.
Zhruba v páté kabince našel sendvič zabalený v sáčku z recyklovaného papíru. Obal mu připadal skoro
jako jídlo. Několik minut přežvykoval sendvič spolu
s obalem, ale brzy se opět vrátil k vytouženému banánu.
Já jsem jen seděla na zemi. Někdy se na mne
podíval, ale většinou se choval, jako kdybych tam
vůbec nebyla.

Po chvíli byl natolik frustrovaný, že už nehodlal pokračovat. Odešel stejným způsobem, jakým vešel.
***
Poznámka o sekuriťákovi,
který chodil po vile plné čerstvé trávy
Bylo to první opravdu prosluněné odpoledne za několik dní. Seděla jsem před vilou. Právě jsem dokončila svou dvoudenní práci – naplnit dům trávou.
Dávala jsem si velký pozor, aby mne nikdo neviděl
vcházet a vycházet, sekat trávu, nosit ji dovnitř. Jedla jsem sendvič, který jsem si ráno koupila v hotelu
Hyatt Regency, a užívala si chuť pečlivě komponovanou americkým šéfkuchařem tohoto řetězce. Nechala jsem otevřené dveře, abych se dovnitř nemusela
dostávat oknem jako každé ráno.
Najednou se objevil. Sekuriťák, od hlavy k patě
v uniformě. Kontroloval, zda jsou domy, které hlídá,
v pořádku a bezpečí. V ruce držel dřevěnou hůlku,
něžně jí hladil všechna křoví, kolem nichž prošel.
Dokonce při tom pohybu vždycky vydal jakýsi zvuk.
Když vešel brankou do zahrady, kde jsem seděla,
reagoval na mou přítomnost symbolickým úsměvem.
Pohladil sloupy u dveří svou hůlkou, vyšel tři nízké
schůdky ke dveřím a vešel do vily. Neodvážila jsem
se tím směrem podívat. Předstírala jsem, že se věnuji jen svému sendviči a snažila se chovat přirozeně.
Jakmile vejdete dovnitř, uvidíte koberec z trávy,
který dokonce vydává zvuk – zvuk všeho hmyzu, který se v něm pohybuje. Muž strávil uvnitř zhruba tři
až čtyři minuty. Potom vyšel ven, dolů po schodech
až k brance, už nevydával zvuky, ale stále všechno
hladil hůlkou, opět se na mne mírně usmál a odešel.
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Potom vyšel ven, dolů po schodech až k brance, už
nevydával zvuky, ale stále všechno hladil hůlkou,
opět se na mne mírně usmál a odešel
Ano, odešel a možná se i mile usmál – kreator. Stvořitel v demisi. Rozpustil se ve svém stvoření a delegoval
to tu všechno na nás. Hledáme jeho kouzelnou hůl,
nebo hrající železnou tyč a posloucháme, jestli přece odněkud zazní a občas máme pocit, že ji slyšíme.
(Kreator, 2016)
Někteří lidé rovněž meditují. Nebo spíše rezignují na
fyzickou i psychickou aktivitu. Snaží se svět nazřít necíleným pohledem. V duchu zenového „No mind“ vyčistit mysl tak, aby mohlo vstoupit to podstatné. Třeba
bramborové pole, megalytický kámen nebo tma noci.
(Meditace 2016, Talayot 2016, Předkové I 2016,
Noc 2013)
Mladá antropoložka vystavena kontaktu s mumií
předka. Se všemi pozitivními i negativními důsledky. Často na mne doléhají myšlenky o smrti, o tom,
co Angličané slušně nazývají passing. Rád bych se
svých předků zeptal. Nejde to.
(Předek I, 2001)
Výstavka kamenů, kterou jsem si uspořádal na břehu Temže, kousek od Millennium Bridge v Londýně, zmizela záhy po instalaci pod vodou pravidelného přílivu. Vlastně nezmizela. Při pohledu na obraz
se objeví. Objeví se i mé částečně zahlazené stopy.
Mohu stopovat.
(Stopy I, 2013)

Mohu stopovat
Ale koho zajímá stopování. Budu raději psát o ptácích.
Mám ráda velké ptáky, tak 44 centimetrů. Proto jich
mám sedm, většinou stylově barevné.
Tihle moji ptáci nemají sice křídla, ale mají hezké prdelky.
To tak byl jednou jeden ptáček.
A ten ptáček nechtěl být ani pečínkou, ani snášet
vajíčka, dokonce ani zpívat. Chtěl být baletkou nebo
slavnou modelkou, jenže měl moc křivé nohy a neuměl tancovat. A na modelku byl moc pohledný. A tak
bloudil světem a snažil se najít způsob, jak se stát
slavným. Nakonec se setkal s jedním sochařem a žil
šťastně až do smrti, protože se stal nesmrtelným.
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TEN,
KDO CHODÍ
KOLEM
SOMEONE
WALKING
AROUND

I.

Lenka Vítková (*1975)
V Praze 10. 1. 2018.

II.

Daniela Mikulášková (*1974)
V Brně 13. 1. 2018.

III.

Pavel Jestřáb (*1979)
V Praze a Dubňanech 16. 1. 2018.

IV.

Dana Bartoníčková (*1988)
V Praze 19. 1. 2018.

V.

Ondřej Vinš (*1985)
V Praze 22. 1. 2018.

VI.

Inge Kosková (*1940)
V Olomouci 25. 1. 2018.

VII.

Andi Schmied (*1986)
V Budapešti 28. 1. 2018.

VIII.

Daniel Balabán (*1957)
V Ostravě 8. 2. 2018.

IX.

Andrea Lédlová (*1990)
V Praze 10. 2. 2018.
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The unpredictability of the result often accompanies
the creation of both works and exhibitions. We tried
to let this process flow as freely as possible. Someone
Walking Around presents works created during
a period spanning almost forty years. The binding
element is the following text, created as a “cadavre
exquis”, or exquisite corpse – the one writing does
not know what the one who wrote before has written. The only connection is the last sentence of the
preceding text. The order of the authors was determined by chance.

I.

II.

Someone walking around
Someone walking by cannot know what happened
here before and how it will continue. They bring fresh
memories from various places, and they can later connect what is presented here with the landscape beyond
the horizon. They say that in Waldorf schools they cut
off the corners of the paper because the world isn’t at
right angles. I take the bottom left corner of this sky,
so that something might grow on it. I pay attention
to familiar motifs, casually appearing as if this were
their first time here. Repetition does not distract me,
I now recognise a spiralling motion within it. I would
not even say I’m depicting something, rather, I’m composing, cultivating and connecting. The branches of
some bush balance out gravity. A tuft of grass towers
above the sun, now hidden in Sahara French Ochre.
The sun does not set, it is we who are moving away.

The sun does not set, it is we
who are moving away
The winter seems long. Still little light. The first thoughts
in the morning are of Turkish coffee, a motivation to
get up. It is dark. Walk the dog. Bibo. Sometimes he
can wait a long while. Lazy days. There is no one in
the park with the black cube. It’s almost eleven all of
a sudden. Can’t be spring soon enough. January and
February. The worst months of the year. Grandma
died on her name day and my sister’s daughter was
born on my name day. In Bruntál, it always seemed
to be the middle of a long, interminably dark winter.
Our nostrils were frozen shut and we had to get the

boiler going in the morning. By the time we got back
from school it had gone out and we had to restart it.
I was often sick, that was the best, warm and peaceful at my grandma’s. She lived in a brick house with
a semi-circle living room on the ground floor. When
I had bronchitis, she made some baked potatoes, put
them in a tea towel and press them to my lungs. And
the cough was over. She’d made up all kinds of things
so I wouldn’t get bored. Anděla.
She taught me to mend socks and cook caramel
from sugar. I would look at the little colour square and
proceed according to her instructions. I brought it to
absolute perfection. All socks mended in all possible
colour combinations. Beautiful.
My garden is about 200 square metres, almost entirely in the shade. It neighbours an old blood transfusion centre. The only things that grow there are wild
strawberries, herbs, raspberries and a flower called
Hosta. You can’t climb the old cherry tree that gives
such beautiful fruit, so we just look and wait ‘till
something falls off. We often sit under a mighty yew
tree in the middle of the garden. My friend said the
yew tree has a magical ability to pull all negativity
out of you, which is why it’s planted by the gates at
cemeteries. It’s true.
At noon on Sunday, the sounds of the church ring
out from Mendel Square. The sound carries. I sit under the yew tree, my girls hanging in a hammock. It
is peaceful. When the gardening neighbours go watch
the evening news, we’ll make a proper fire in a rusty
barrel, secretly. You can only make a fire on Thurdays,
and its carcinogenic, apparently. The gardener’s union
wrote me an e-mail. Fire. Smoke.
I can’t just sit around and do nothing. I like watching films. But even then I can’t sit and do nothing.

I don’t like it when things end. I like big, infinite space.
I like wide landscapes ending nowhere, and silence.
I like feeling I’m part of it. I bought a big canvas, put
it on my lap and sowed. Stitch after stitch. Breath after
breath. I felt like I had loads of time. Infinite. And I did.
Two years ago, in March, a large red king parrot
suddenly appeared on the yew tree. He spent the remaining days of a pleasant summer with us in a wicker
basket tied to a branch. Pepík. It was a strange feeling.
Noble. The garden was suddenly an oasis. I felt good
with him. He brought joy and a strange exoticism.
You could see and hear him everywhere. And he was
alone. At home, we’d debate endlessly about how he
might feel. Once, I met him on Špilberk, in the park.
I called to him and he came. Peruvian shaman Antonio Barera said it’s a very good sign – and it was.
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Peruvian shaman Antonio Barera said
it’s a very good sign – and it was
To this day I don’t know how that tiny native appeared
at the new wine march in the midst of a milky October morning. His brightly coloured crocheted shoes
stepped silently onto the damp leaves, his red poncho shining brighter than the semi-inebriated locals’
high-visibility jackets. He stopped for a second, as
though his narrative required a deep breath.
“All around us is a shallow ocean. And under its
surface, minuscule animals and plants create colonies. Memories of the late Tertiary. In these places,
it reached depths of several dozen metres.”
He pointed his finger at a decrepit, abandoned
wine cellar.

“Calcareous weeds! These weeds were part of a coral reef, storing calcium from the seawater in its cells
and creating irregular loaf-shaped structures of various sizes. Builders across Moravia used limestone
which included this weed.”
It was as if I were looking at the adjacent vineyards and wine cellars through a scuba mask.
The neighbour poured more new wine into my snorkel.
“I observe it from a position of voluntary solitude, hidden between stones in a scallop reef,
where everything is easier to think about, where life
is not at arm’s reach. There, in dangerous safety, face
to face with some seaweed, I behold all of the question marks. The weeds cannot defy the ocean, they
are reliant on his moods, the intensity of his movement, his direction, rhythm, and pause. However much
they feel the need for escape and change. I am enlightened by means of weeds.”
***
I only used to wear grandpa’s church clothes to swamps
and marshes, where the only eyes to observe me belonged to southern hawkers, Eurasian coots, pool frogs,
pond skaters, grass snakes and a wide-angle lens.
I decided I needed treatment by derailing. I wanted to see if I was capable of transporting these places
elsewhere, if I can pack them in a bag and take them
with me, far away past my home town’s limits, beyond
the borders of the continent.
The entrance led you by a large yellow wire cage,
a yellow Burmese python laying motionless inside it.
I’d long forgotten shyness. I first noticed the mimicry
in the fallic shrine of the goddess Tuptim, where for
a moment, I became entwined with a sacred banyan tree

through the identical colouring on my dress decoration
and the tree decoration. The young lad, having taken on
the chameleon’s effect, does not, however, represent the
claim that there is but one global culture. Stories cannot
be subtracted. Colour is the surface, place, and its participants represent a different context and different contents.
Even here, in the snakes’ den, I blended in. Without any
of those present noticing, I sat down at the first table. The
women sat silently across from the men, watching them
eat. Jam jars were carefully arranged on the dusty shelves.
Cobras instead of apricots, king snakes in place of pickles.
I remembered my grandma’s cellar, full of compotes, slugs and the stifling stench of demijons being sulphurised. Home is more intensively felt from
afar. It happened during my travels that I would suddenly think of the rainbow clothes pegs hung on the
line in a wicker basket, the smoke coming from the
smokehouse or a broken Christmas decoration. With
this experience, I was not merely a rooster exhibiting
his feathers in a foreign, faraway country. I felt like
a footballer in uniform, feeling a responsibility for
what, how and why he represents.
The little old man drew the curtain away and placed
a crumpled piece of paper in front of me, its wrinkles
similar to those on his face. Intuitively I plunged my
finger into the number three. The old man nodded his
approval and left. He returned in ten minutes with four
shot glasses carefully arranged in a row. The colour
pallet of the liquids evoked Gogh’s Sunflowers. The
fifth glass on the left was a little larger and looked like
tomato juice. In the middle, a bowl, the shape of the two
bits of meat swimming in it resembling a fish spine.
All served on a single platter like at a school canteen.
I reached for the first shot. The old man’s hand
stepped in, stopping me. First, a little snake blood,

then pour in the snake fat, drink, then add snake bile
to the blood, drink, then snake sperm, drink, finally
the snake poison. My mouth was oppressively bitter,
like I’d finished chewing an unripe grapefruit. I felt
my ears burning. The old man left and let me eat the
two islands of meat floating on the surface alone.
Getting to them through the countless sharp bones
was worse than boning a bream.

Getting to them through the
countless sharp bones was worse
than boning a bream
It seems to me that it is necessary to leave the Earth
and become a star against the universe.
Head, brain, a dark universe inside. I feel that it
is mostly located in the left hemisphere. A collection
of glowing nebulae, dark cerebral nebulae wrapped
in molecular clouds of an unstable state of matter. Irregularly distributed stars with a high signal intensity
create an unmistakeable shape inside the grey matter.
At least three stars in the entire galaxy move at such
high speeds that they have left the confines of the left and
right hemisphere. In a relatively short while, they will leave
not only the stellar nebula, but also the entire belt complex in the intervertebral space. The core of the complex
is created by the Great Nebula, which will gradually die
out and go out of sight, even when a fluorescent substance
is used. It will be replaced by a young army of OB spiral
galaxies whose ultraviolet radiation will make them immune to the strong signal of the enemy stellar nebulae.
It is a large sociation of stars of O and B spectral types,
i.e. young blue and white-blue stars.
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It is a large sociation of stars of O and
B spectral types, i.e. young blue
and white-blue stars
I have no idea whether what was falling to the ground
was snow, or if the planet was flying through a nebula.
Through my stay in this landscape, my capacity for
observation has undergone a numbing to experience,
an eradication of contiguity, an erasure of names. The
only thing I know unconditionally is that I don’t feel
as though the planet is spinning. Here, in fact, somewhere in the landscape, lies the centre of the universe around which orbits the sun. It is impossible to
go in its footsteps, keeping one’s own shadow behind
oneself. I would be caught in the trap of the circle.
Nothing yet. The clouds amass behind the bend
of the mountain, scraping their bellies against the
ground. The mountain lies on the water. Every few
moments, it lets a stream of heavy clouds fall over its
shoulders. They dissolve on the frozen surface of the
lake. The sun is reflected on the furrowed plane of ice,
revealing cracks and rifts. I walk around the shore.
The structure keeps changing, the lake flowing away
along the current and the wind’s echo taking it back
to its springs. The entire landscape was in motion,
flowing into streams, streams into marshes, marshes
into lakes. The snow was up to your knees in places,
with water up to your ankles. The clouds thicken the
sky and lap at the ground. The Sun turns to the north
and the northern ranges stretch their shadow to the
tips of my shoes. This entire time, I haven’t seen the
moon in the sky.
After awakening, the earth lay covered by the
rolling clouds. Linear landscape, white lake surfaces, cliffs’ contours, the sky in white, grey, and steel

stripes. Between fine rain and drizzle, throughout the
day. The grey descended to the ground, I crossed the
hilltops before they were sucked in by the clouds. It is
raining. From the sunny side of the top of the planet,
I descend through the membrane veil draped over the
landscape right into the underworld. The land has lost
its verticals, everything lies down. The water keeps
flowing down from the hills, laying itself down on
the lakes’ surfaces. Half-thawed ice floes carried by
the current scrape against the stones. Around midnight, the clouds tore open, the sun travelled over the
northern slope, half sinking under the horizon, shapes
throwing soft shadows in the orange glow. Then the
rain stepped in again.
I climb down the north-eastern slope, a single
wide trough of a spring stream, already calm, only
now having found its shape for this year, laying its
roots in several dozen currents. Layers of pebbles and
cracked rocks dry out on the combed-down moss in
the corners. The underground water is at ground level.
The temperature has dropped, the wind roars
down from the mountaintops and glazes out the
landscape to the rock. An ice floe glides along the
lake’s bay. It won’t fit into the estuary, so it just touches the shore with its edges. The ground is pecked by
small particles of frozen rain.
I noticed that when the clouds descend from the
slope to the foot of the mountain, it sometimes happens that the tips of the rocks scrape the surfaces of
other planets.
I am no longer here.
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I am no longer here
I am no longer here
I   a m   n o   l o n g e r   h e r e
I     a  m     n o     l o  n g e r     h e r e
Where am I then
If not here and now?
–
I am no longer here.
Am I he who makes a step and is no longer here?
Am I he who makes a step and is already there?
Where am I then?
Inhale and exhale.
I am still here and now.
Where is there and where is here?
Am I here and there?
Inhale and exhale.
I am still here and now.

I am still here and now
Just two little anecdotes about the here and now…
where context does not matter.
***
A note about the deer I spent forty five minutes
with in a public toilet
I had to go to the bathroom, but I didn’t know where
it was. I was just following the deer around the streets
for long minutes, taking little videos of her walking.
Suddenly, she turned a sharp left, opened a sliding door with her head and elegantly entered the pink
space. She went right into the first toilet cabin and
turned the trash upside down to see what dinner was
that day. She found a slightly rotten but still edible
banana, packed in plastic. For some minutes, unsuccessfully, she attempted to unwrap it. Her only tool
was her mouth; relentlessly she nodded her head, the
plastic package in her teeth, hoping the banana would
fall out. As soon as she realised it wasn’t going to
happen, she simply moved on to the second cabin.
The second cabin contained no treasures, so she
went back to the banana, which was still wrapped, and
gave it another try. Yet again unsuccessful.
In about the fifth cabin, she found a sandwich
wrapped in a recycled paper bag which almost seemed
like food to her. She chewed on the sandwich – together with the bag – for some minutes, but soon returned
to the desired banana.
I was just sitting on the ground; she sometimes
looked at me, but mostly she acted as if I were not
even there.
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After a while she got too frustrated to allow this to
continue, and in the same manner in which she had
entered, she walked out.
***
A note about the security guard who walked in the
villa filled with fresh grass
On the first very sunny afternoon for days, I was sitting outside the villa, just after finishing my two-day job filling the house up with grass. I was very
careful no one saw me going in and out, cutting the
grass, taking it inside. I was just having a sandwich
I’d bought myself in the Hyatt Regency hotel in the
morning, enjoying the tastes carefully composed by
the chain’s American chef. I left the door open so
I wouldn’t have to climb back in through the window
like I had to do every morning.
Suddenly he appeared. A security guard, in uniform from top to bottom, checking if the houses he
guarded were safe. He had a wooden stick in his
hand, which he used to gently caress all the bushes
he passed. He even made a sound with each of those
movements.
When he entered the gate to garden of the villa
where I was sitting, he acknowledged my presence
with a symbolic smile. He caressed the columns near
the door with his stick, went up the three little steps
leading to the door and entered the villa. I did not
dare look in that direction. I pretended to be immersed in my sandwich and just tried to display natural behaviour.
As soon as you entered, you would see a carpet
made of grass. It even made a sound because of all

the bugs moving around in it. He spent approximately
three or four minutes inside and then came out, down
the steps, towards the gate. He stopped making the
sounds, but kept on caressing everything with his stick.
He smiled at me gently again and left.

He smiled at me gently again and left
Yes, he left and perhaps even smiled kindly – the
creator. Demiurge in resignation. He dissolved in
his creation and delegated it all to us. We search for
his magical stick, or a sounding metal pole, and we
listen to see if we can hear it from somewhere, and
sometimes we feel as though we can.
(Creator, 2016)
Some people are also seceding. Or rather resigning
on physical and psychological activity. They try to
look at the world with an undirected gaze. To clean
the mind, in the spirit of Zen “no mind”, so what is
essential can enter. Like a potato field, a megalithic
stone or the night’s darkness.
(Meditation (2017), Talayot (2016), Ancestors I (2013) or Night (2016))
A young anthropologist is exposed to contact with a
mummified ancestor, with all its positive and negative effects. I often have pressing thoughts of death,
of what the English very politely call passing. I’d like
to ask my ancestors. I can’t.
(Ancestor I, 2001)
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A small exhibition of stones, which I put on on the
bank of the river Thames, a few metres from the
Millennium Bridge in London, disappeared shortly
after being installed under the water of the regular
high tide. It appears when one looks at the painting. My partially covered footsteps appear too.
I can hitckhike.
(Traces I, 2013)
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I can hitchhike
But who cares about hitchhiking. I’ll write about
birds instead. I like big birds, around 44 centimetres. That’s why I have seven of them, mostly in stylish colours.
These birds of mine might have no wings, but
they have lovely little butts.
There was once this one little bird.
And this little bird didn’t want to become dinner,
lay eggs – he did not even want to sing. He wanted to
be a ballerina or a famous model, but his legs were
too crooked and he couldn’t dance. And he was too
pretty for a model. And so he wandered the world,
trying to find a path to fame. Finally, he met a sculptor and lived happily for the rest of his days, having
become immortal.

DOSLOV
FOREWORD

Nakonec se setkal s jedním sochařem a žil šťastně
až do smrti, protože se stal nesmrtelným
Výmluvnější zakončení literárního experimentu si lze
jen těžko představit. K tvorbě společného textu nás
dovedla chuť pokusit se vytvořit paralelně s výstavou ještě další, tentokrát společné dílo. Rozhodující
se stala skutečnost, že pro mnohé z vystavujících je
písemný projev nedílnou součástí tvůrčího procesu,
nebo dokonce stojí jako zcela samostatný umělecký
výstup. Umělkyně a umělci tak měli možnost volně
interpretovat vyznění vlastních děl, a zároveň se vyjádřit v jiném než výtvarném médiu.
Výstava je koncipována jako setkání autorů, které
nespojuje jednotné téma, ale spíše citlivost a schopnost
soustředěného pohledu a zkoumání. Ten, kdo chodí
kolem, může být novodobý flâneur, všímavý pozorovatel okolního světa, a zároveň introvertní tvůrce
vlastního mikrokosmu.
Individualistický přístup každého z autorů k vlastní práci lze přirovnat k pojmu rubato tak, jak jej definoval filozof Josef Šafařík. Původně hudební termín
značí volný, vitální rytmus; organický a živorodý
proces. Rubato je podle Šafaříka „rozumnost živého, je všudypřítomné a volá po obnově naslouchání
přírody, […] neodvisí od toho, co člověk chce, ale
spíše od toho, kdo a co je.“ 1 Vybraní autoři se touto
dynamikou nechávají vést.
Název výstavy Ten, kdo chodí kolem odkazuje k dílu argentinského spisovatele Julia Cortázara
1

Josef Šafařík, O rubatu čili vyznání, in: Hrady skutečné a povětrné,
Dauphin, 2008.

a jeho stejnojmenné knize. Cortázarův způsob vyprávění bývá popisován jako „nepřetržité pobíhání
a přebíhání, prapůvodní chaos i řád, plodící vlastní
zákonitosti“.2 Podobnou analogii můžeme vysledovat
ve výstavním prostoru i výsledném literárním útvaru
připomínajícím fantastickou povídku, která nabývá
mnoha poloh – od tajemných až po poetické a humorné. Ve vystavených dílech se podobně jako v textech
objeví vzpomínka, okamžik či místo, o němž by se
dal napsat román. Podstatnými se stávají detaily, které
se opakují a propojují.
V Praze a Zlíně
Eva Riebová a Lucie Šmardová
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Jiří Kratochvíl, předmluva, in: Cortázar, Julio; Nebe, peklo, ráj,
Mladá fronta, 2001.

Finally, he met a sculptor and lived happily for
the rest of his days, having become immortal
One can hardly imagine a more telling end to a literary experiment. We were led to instigating this collaborative text by a desire to create another work in
parallel to the exhibition, this one collective. What cemented the decision was the fact that for many of the
exhibiting artists, the written word is an integral part
of the creative process, or even stands as an autonomous artistic presentation. The artists thus had the opportunity to freely interpret their own works and also
express themselves in a medium other than the visual.
The exhibition is conceived as a meeting of authors connected not by topic, but rather by their sensitivity and their capacity for concentrated looking
and examining. Someone walking around can be
a contemporary flâneur, an attentive observer of the
world around him, but also the introverted creator of
his own microcosm.
The individualistic approach of each of the authors to their own work can be likened to the term
rubato as defined by philosopher Josef Šafařík. The
original musical term denotes a free, vital rhythm;
an organic and life-giving process. According to Šafařík, rubato is “the sensibleness of the living, it is
omnipresent and calls for a renewal of listening and
attending to nature, […] it does not depend on what
a person wants, but rather on who and what he is.”1
1

Josef Šafařík, O rubatu čili vyznání, in: Hrady skutečné a povětrné,
Dauphin, 2008.

The selected authors let this dynamic be their guide.
The name of the exhibition refers to the work of
Argentinian writer Julio Cortázar and his eponymous
book. Cortázar’s narrative strategy is often described
as a “constant running and to-and-froing, primeval chaos and order yielding its own regularities” 2.
We can trace a similar analogy in both the exhibition
space and the resultant literary structure, reminiscent
of a fantasy story, taking many shapes from mysterious to poetic and humorous. In the exhibited works,
just as in the text, we often encounter a memory,
a moment or place of which one could write a novel.
The details become crucial, repeating and connecting.
In Prague and Zlín
Eva Riebová and Lucie Šmardová

2

Jiří Kratochvíl, předmluva, in: Cortázar, Julio; Nebe, peklo, ráj,
Mladá fronta, 2001.
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