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Tisková zpráva k výstavě 

Hraniční syndrom / Borderline-Syndrom 

HANSJÜRGEN GARTNER, JOACHIM LOTHAR GARTNER, MARTIN KÁŇA, DAVID SAUDEK, JAROSLAV 

VALEČKA 

Pořadatel: Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

Místo konání: Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, Karlovy Vary 

Termín: 26. listopadu 2015 – 17. ledna 2016  

Zahájení:  čtvrtek 26. listopadu v 17 hodin v Becherově vile,  
úvodní slovo Rea Michalová a Jan Samec 

  
Kurátorka výstavy: Rea Michalová 

Otevírací doba: otevřeno denně mimo pondělí 10.00 – 17.00 hodin, otevírací doba v době 
vánočních svátků na www.becherovavila.cz 
vstupné 40,- / 20,- Kč  

Další informace: Projekt se uskutečňuje za podpory Česko-německého fondu budoucnosti 

Výstava pokračuje v Alfred-Kubin-Galerie v Mnichově, únor – březen 2016 

K výstavě vychází reprezentativní katalog ve spolupráci Galerie umění Karlovy 
Vary s nakladatelstvím Kant. 
 
www. becherovavila.cz, www.borderlinesyndrom.eu 

 

Hraniční syndrom / Borderline-Syndrom je výstavním projektem předních českých a německých umělců na 

téma tzv. odsunu a česko-německého soužití v pohraniční oblasti Sudet.  Zvolený název evokující klinickou 

diagnózu nefunkčnosti a nedokonalosti lidské mysli napovídá, že otázka záboru a poválečného nuceného 

vysídlení Sudet zůstala bolavým místem společné česko-německé historie. Zúčastnění autoři tří generací se 

k tématu přiklonili zcela přirozeně po zjištění, že se problém Sudet každého z nich osobně dotýká. Ve svých 

dílech se kreativním způsobem vyjadřují k největší sociodemografické události naší novodobé historie a 

zkoumají dopady odsunu na všechny sféry společnosti.  

Čeští tvůrci David Saudek (*1966), Jaroslav Valečka (*1972) a Martin Káňa (*1975) vstupují do tvůrčího 

dialogu s německými umělci Hansjürgenem Gartnerem (*1945) a Joachimem Lotharem Gartnerem (*1945), 

kteří jsou současně autentičtí svědkové odsunu. Jako autory nás překvapilo, jak dokonale před námi začala 

vystupovat další a další spojení z našich životů a z minulosti našich rodin. Bratři Gartnerové se narodili 

v Kamenickém Šenově německým rodičům a byli krátce po narození odsunuti na základě Benešových 

dekretů. Jaroslav Valečka a Martin Káňa vyrostli v Sudetech, David Saudek má německé předky. Otec 
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kurátorky Rey Michalové byl roku 1938 vyhnán spolu s dalšími 200 000 Čechy žijícími v Sudetech. Z tvůrčí 

reflexe těchto společných příběhů, spjatých s česko-německou koexistencí v srdci Evropy, s oblastí Sudet, 

vznikl základ výstavního projektu Hraniční syndrom / Borderline-Syndrom. 

Hranice znamená prostor, v němž se jedna skupinová identita stýká s jinou, prostor, který je často zdrojem 

nových podnětů, invence a tvořivosti. Hraniční či okrajové zóny, které by dle francouzského filozofa Michela 

Foucaulta měly být výrazem pozitivity společnosti, se v případě Sudet staly „noční můrou“, oblastí 

zapomnění a potlačovaného pocitu viny.  

Mnohdy se dočítáme, že ztráta Sudet znamená pro obě strany dostatečný podnět pro hledání společné 

lítosti nad tím, co se událo a o co jsme přišli. Domníváme se, že bychom měli hledat pozitivnější východiska. 

Získali jsme prostor pro znovuoživování multikulturality a obnovování kontaktů. Uměleckým projektem 

Hraniční syndrom / Borderline-Syndrom bychom chtěli přispět k tomu, k čemu docházelo po dlouhá staletí: 

podílet se na kultivaci obou národních společenství. 

Vystavující autoři vytvářejí pestrou škálu uměleckých pohledů na dané téma.  

Bratři Hansjürgen a Joachim Lothar Gartnerové používají ve svém konceptuálně laděném přístupu záznamy 

konkrétní reality, s nimiž kreativním způsobem manipulují. Hansjürgenova tvůrčí cesta je pregnantně 

konceptuální, ve svém obrazovém cyklu si uvědomuje anonymitu a abstraktnost násilné diaspory. Do 

konkrétní skutečnosti vstupuje imaginativními „chrámovými“ konstrukcemi, které zčásti dokumentují 

budoucí (i minulý) stav oněch míst. Míst, která jsou však i v realitě jenom snem.  

Joachim Lothar Gartner je ve své tvorbě příměji sdělnější a emotivnější. Sofistikovaně využívá metodu 

„koláže“ - zmnožení obrazu (metodu, kterou v šedesátých letech proslavili zejména Robert Rauschenberg a 

Andy Warhol), aby vyjádřil dojem a pocity, které mu fotografie evokují.   

Jaroslav Valečka zastupuje svou tvorbou imaginativní a emotivní pól v rovině klasického obrazu. Do jeho 

obrazů se jedinečným způsobem vepsalo niterné sepětí s oblastí Lužických hor, s místem, kde v mládí 

vyrůstal, kam se vrací a střídavě žije a pracuje i dnes. Ve svých dílech nahlíží na sudetskou krajinu se 

zasněným obdivem, avšak současně s jakousi třpytivou hrůzou. Vystihuje krajiny chladné, zimní, zasněžené, 

krajiny žhnoucí světly ohňů, krajiny tajemných mystérií a rituálů, krajiny skrývající bizarní lidské příběhy. Na 

plochu plátna vnáší magické ticho kontemplace i vnitřní žár exprese.  

David Saudek představuje symbolističtější a konceptuálnější přístup. Ve svém obrazovém cyklu 

sofistikovaně a mimořádně působivě propojuje apelativní historické motivy, vážící se k tématu, se znaky – 

„ikonami“ a „idoly“ dnešní, převážně historií nezatížené generace (jako např. Hello Kitty). Inovativním 

postupem vrstvení těchto někdy i naivních a zdánlivě téměř nepřípadných symbolů dosahuje nového 

pohledu a nadhledu, jímž se zbavuje tlaku obecně rozšířených schémat řešeného problému. 

Umělecká práce sochaře Martina Káni spočívá ve zdařilé integraci významů do velmi strohých, 

abstrahovaných a monumentálních objektů, precizně reflektujících jeho tvůrčí myšlenku. V díle „Vzor 39“ 

autor ztvárnil první republiku ještě ve své celistvosti, ale již s vizí budoucího dění jako evakuační zóny. 

 

 

Rea Michalová, 

kurátorka výstavy 



HRANIČNÍ SYNDROM / BORDERLINE-SYNDROM 

HANSJÜRGEN GARTNER, JOACHIM LOTHAR GARTNER, MARTIN KÁŇA, DAVID SAUDEK, JAROSLAV VALEČKA 

Interaktive Galerie Villa Becher, Galerie der Kunst Karlovy Vary 

www.becherovavila.cz   www.galeriekvary.cz  

27. 11. 2015 – 17. 1. 2016 

Eröffnung am Donnerstag, den 26. November um 17 Uhr.  

Hraniční syndrom / Borderline-Syndrom ist ein Ausstellungsprojekt der führenden tschechischen und 

deutschen Künstler zum Thema der sogenannten Abschiebung und des tschechisch-deutschen 

Zusammenlebens im Grenzgebiet des Sudetenlandes. Der gewählte Name, der eine klinische Diagnose 

einer Funktionslosigkeit und Unvollständigkeit des menschlichen Geistes evoziert, deutet an, dass die Frage 

der Annexion und Zwangsaussiedelung des Sudetenlandes in der Nachkriegszeit eine wunde Stelle der 

gemeinsamen tschechisch-deutschen Geschichte geblieben ist. Die beteiligten Autoren aus drei 

Generationen nahmen sich des Themas ganz natürlich an, nachdem sie festgestellt hatten, dass das 

Problem des Sudetenlandes jeden von ihnen persönlich betrifft. In ihren Werken äußern sie sich auf 

kreative Weise zum größten soziodemographischen Ereignis unserer Geschichte der Neuzeit und forschen 

nach den Auswirkungen der Abschiebung auf die gesamten gesellschaftlichen Sphären.  

Die tschechischen Künstler David Saudek (*1966), Jaroslav Valečka (*1972) und Martin Káňa (*1975) treten 

in den schöpferischen Dialog mit den deutschen Künstlern Hansjürgen Gartner (*1945) und Joachim Lothar 

Gartner (*1945), die gleichzeitig als authentische Zeugen der Vertreibung auftreten. Uns als Autoren hat es 

überrascht, wie klar und deutlich weitere und weitere Verknüpfungen aus unserem Leben und der 

Vergangenheit unserer Familien vor unseren Augen zu erscheinen begannen. Die Gartner-Brüder sind in 

Steinschönau als Söhne deutscher Eltern geboren und wurden kurz nach der Geburt aufgrund der Beneš-

Dekrete abgeschoben. Jaroslav Valečka und Martin Káňa sind in den Sudeten aufgewachsen, David Saudek 

hat deutsche Vorfahren. Der Vater der Kuratorin Rea Michalová wurde im Jahre 1938 zusammen mit 

weiteren 200 000 in Sudeten lebenden Tschechen von dort vertrieben. Aus der schöpferischen Reflexion 

über diese gemeinsamen Lebensgeschichten in Verbindung mit der tschechisch-deutschen Koexistenz im 

Herzen Europas, mit dem Sudetengebiet, entstand der Grundbaustein des Ausstellungsprojekts Hraniční 

syndrom  / Borderline-Syndrom. 

Ein Grenzgebiet stellt einen Raum dar, in dem eine Gruppenidentität mit einer anderen zusammentrifft. Die 

Grenzgebiete, bzw. die Randgebiete, die nach dem französischen Philosoph Michel Foucalt zum Ausdruck 

der Positivität der Gesellschaft werden sollten, wurden im Falle des Sudetenlandes zu einem „Albtraum“, zu 

einem Raum der Vergessenheit und des unterdrückten Schuldgefühls.  

Man kann oft lesen, der Verlust des Sudetenlands sei für beide Seiten ein hinreichender Grund für das 

Suchen nach der gemeinsamen Reue darüber, was geschehen ist und was man verloren hat. Wir sind der 

Ansicht, dass wir nach positiveren Ausgangspunkten suchen sollten. Wir haben einen Raum für die 

Wiederbelebung der Multikulturalität und für die Wiederherstellung von Kontakten erworben. Mit diesem 

künstlerischen Projekt möchten wir dazu beitragen, was jahrhundertlang vor sich ging: wir möchten an der 

Kultivierung von beiden Gemeinschaften teilnehmen.  

Die ausstellenden Autoren lassen eine bunte Skala ihrer künstlerischen Auffassung des gegebenen Themas 

entstehen.  
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Die Brüder Hansjürgen und Joachim Lothar Gartner nutzen in ihrer konzeptuell gestimmten Einstellung 

Notizen der konkreten Realität aus, mit denen sie auf kreative Weise manipulieren. Hansjürgens 

Schaffensweg ist prägnant konzeptuell; in seinem Bilderzyklus ist ihm die Anonymität und Abstraktigkeit 

der gewaltsamen Diaspora äußerst bewusst. Er betritt die konkrete Wirklichkeit mithilfe seiner 

imaginativen „Domkonstruktionen“, die teilweise den zukünftigen (und auch den vergangenen) Zustand 

jener Orte dokumentieren. Der Orte allerdings, die auch in der Realität ein bloßer Traum sind.  

Joachim Lothar Gartner ist in seinem Schaffenswerk etwas direkter mitteilsam und emotionsvoller. Um 

Eindrücke und Gefühle, die ihm Fotos evozieren, auszudrücken, benutzt er sophistiziert die Methode der 

„Kollage“ – der Bildvervielfachung (eine Methode, die in den 60er Jahren vor allem Robert Rauschenberg 

und Andy Warhol berühmt machten).  

Jaroslav Valečka vertritt mit seinem Schaffen die imaginative und emotive Position im Rahmen des 

klassischen Bildes. In seinen Gemälden ist auf einzigartige Art die innere Verknüpfung mit dem Gebiet des 

Lausitzer Gebirges eingeschrieben, mit dem Ort, wo er aufgewachsen ist, wohin er zurückkehrt und wo er 

noch heute teilweise lebt und arbeitet. Er erfasst die Sudetenlandschaft mit einer verträumten 

Bewunderung, jedoch zugleich mit einem funkelnden Schrecken. Seine kalten, winterlichen, 

schneebedeckten Landschaften mit glühenden Feuerlichtern und mysteriösen Geheimnissen und Riten, 

halten wundersame Menschengeschichten geheim. Der Künstler überträgt auf die Leinwand eine magische 

Stille der Kontemplation und ein inneres Feuer der Expression. 

Die künstlerische Methode von David Saudek stellt sich symbolisch und konzeptuell stärker dar. In seinen 

Werken aus dem Bilderzyklus Borderline-Syndrom verbindet er auf eine außerordentlich durchdachte und 

wirkungsvolle Art die appellierenden historischen Motive, die mit dem Thema zusammenhängen, mit den 

Zeichen – „Ikonen“ und „Idolen“ der heutigen, von der Geschichte durchaus unbelasteten Generation (z.B. 

Hello Kitty). Durch eine innovative Methode der Schichtung von diesen manchmal auch naiven und 

scheinbar fast unangebrachten Symbolen erzielt er einen neuen Anblick und eine neue Ansicht, wodurch er 

den Druck der allgemein verbreiteten Schemen der Problemlösung loswird. 

Im Werk von Martin Káňa ist es gelungen, die Bedeutungen mit außerordentlich nüchternen, abstrahierten 

und monumentalen Objekten zu vereinen, die seine schöpferischen Gedanke präzis widerspiegeln. In 

seinem Werk „Muster 39“ hat der Autor die sog. Erste Tschechoslowakische Republik (1918-1938) noch in 

ihrer Gesamtheit erfasst, jedoch schon mit einem Anzeichen des Geschehens in der Evakuierungszone. 

 

Rea Michalová, 

Kuratorin der Ausstellung 

Anlässlich der Ausstellung erscheint ein repräsentativer Katalog in Zusammenarbeit der Galerie der Kunst 

Karlovy Vary mit dem Verlag Kant. 

Unterstützt vom Deutsch-tschechischen Zukunftsfonds 

Die Ausstellung wird in der Alfred-Kubin-Galerie in München fortsetzen, Februar –März 2016 

www.borderlinesyndrom.eu  
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