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www.becherovavila.cz,  otevřeno:  úterý – neděle 10.00- 17.00     

František Skála / NIMBUS
Doprovodný program k 48. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech

Pořadatel: Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

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

Termín: 29. června – 8. září 2013

vernisáž 29. června, 14.00 hodin, úvodní slovo Jan Samec

Kurátoři výstavy Václav Dostál, Ivana Klsáková

Otev. doba: úterý – neděle 10.00 – 17.00 hodin, vstupné 40,-/ 20,- Kč, po dobu MFF 

otevřeno denně do 19.00 hodin, mimořádná uzavírka výstavy – neděle 30.6. 

od 16.00 do 19.00 a v úterý 2.7. od 16.00 do 19.00

S tvorbou Františka Skály se nesetkáváme v prostorách karlovarské galerie poprvé. Jen pro 

připomenutí: v roce 1997 měl v hlavní galerijní budově samostatnou výstavu pod názvem „Figury a 

Tropy“. V rámci 40. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech zde byla zahájena 

výstava pod názvem „Tros Sketos Serios“ s díly Aleše Najbrta, Jaroslava Róny a Františka Skály, tedy

tří protagonistů dodnes velmi populární festivalové znělky. Naposledy jsme mohli Skálovy práce 

v galerii vidět v roce 2010, kdy byl hlavním iniciátorem nekonvenčního výstavního projektu pod 

názvem „Saigon Team, František Skála & spol.“. V něm spolu s dalšími čtrnácti autory prezentoval 

výsledky dlouhodobé kolektivní velikonoční činnosti, kdy společně s přáteli vytvářejí z nalezených 

rozličných komponentů pojízdné objekty, mobily s humornou poetikou a bizarním designem. 

Následná společná performance - „závod“ je plná nelítostných soubojů, překonávání nástrah, 

terénních překážek v nečase jarní krajiny a často graduje částečnou či úplnou likvidací závodících aut 

v plamenech. Spektakulárnost takovéto akce demonstrovali soutěživí umělci urputným během mezi 

festivalovým hotelem Thermal a budovou galerie před vernisáží vlastní výstavy a překvapení lázeňští 

hosté na kolonádě nevěřícně sledovali běžce vlekoucí za sebou plápolající či čmoudící podivnosti. 

Poté byly výstavní sály zaplaveny plejádou pošramocených i zcela intaktních artefaktů ze 

zkorodovaných cedníků, starých výfuků, samorostů a dalších těžko definovatelných prvků a výsledný

konvolut spolu s fotodokumentací dramatických situací z mnoha ročníků těchto infantilně 



sugestivních happeningů se stal výstavním magnetem festivalu a výtvarnou paralelou premiérově 

uváděného filmu Jana Svěráka „Kuky se vrací“. Kromě již zmíněných výstav a festivalové znělky se 

František Skála během festivalu představil ještě v roce 2008 osobitou prezentací „Řeč těla“ v Galerii 

Studia Thun v Lesově,  jejíž vernisáž patřila k prestižním a nezapomenutelným událostem 43. ročníku

MFF. 

Umělec tak už k festivalovému dění neodmyslitelně patří, ve zdejších galeriích má téměř 

domovské právo a letos opět přijíždí do Karlových Varů s „nimbem“ proslulého festivalového 

eskamotéra, iluzionisty, mystifikátora a performera.  Okouzlil jej interiér nedávno rekonstruované 

Becherovy vily a možnost zde samostatně vystavovat přijal jako výzvu připravit pro tento prostor 

speciální instalaci.  Nový koncept navazuje částečněna Skálovu výstavu z loňského září, kdy ve 

Špálově galerii v Praze nainstaloval rozsáhlý soubor světelných objektů a fotografií pod 

mnohovýznamovým názvem „František Skála Září“. Karlovarská expozice ale premiérově představuje 

svítící artefakty ve spojení s díly využívajícími proměnlivého slunečního svitu a lomu přírodního 

světla. Tyto transparentní objekty převážně z laminátu zároveň díky použitému materiálu rozostřují 

vjem předmětů, jež uvnitř skrývají a odhalují zároveň, ve svém celku pak působí nehmotně, vzdušně, 

s křehkou až spirituální éteričností. Neméně účinná jsou díla prozářená barevným umělým světlem

představující architektonické i přírodní prvky a útvary, jež svou téměř fotoluminiscenční  barevností 

připomínají dosud neznámé hlubinné podmořské živočichy, vzdálené vesmírné galaxie a mlhoviny

nebo velkoměstské noční hemžení zachycené z ptačí perspektivy. Z těchto barevných svítících 

instalacízmiňme rozměrný „Lampylon“, v jehož názvu se snoubí dvě slova s dvěma významy: pylon –

věžovitá stavba; podpůrný článek monumentálního vstupu používaný při stavbě starověkých chrámů 

a lampión neboli papírová lucerna. Sugestivněnás však přitahují i laminátové průsvitné boxy „Dům-

kostel“, „Dóm“, „Domek snů“, „Entomolog“ či „Poslední let“, ve kterých se vznáší jako

v průhledných bublinách uzavřené zamlžené vzpomínky, okamžiky, události nebo obrazy z dávné 

historie. Záhadně, tajemně i nostalgicky k nám promlouvají vizuálně zastřené fotoobrazy “ Tajný 

obřad“, „Jitro“, „Snídaně“, „Růžová zahrada“, v nichž autor vyhledává, inscenuje a přes laminátovou 

desku fotografuje obřady, nálezy, výjevy, zasněné pohledy do zahrady a opuštěných místností, ve 

kterých se cosi událo nebo možná teprve stane…

Vlastní Skálova výtvarná díla jsou vždy stylově těžko zařaditelná, spojujícím faktorem je 

nalézání, objevování a bezbřehá invence. Návštěvník současné výstavy v Becherově vile může číst 

umělcova skrytá i naznačená sdělení, objevínetušené souvislosti světla, předmětů a materiálů, jež 

autor kombinuje, oživuje a vytváří z nich spektakulární fikce nebo tiché instalace. Neočekávejme však 

jen samá vážná témata, můžeme se pochopitelně těšit i na všeliká překvapení, protože sám autor 

výstavu NIMBUS inzeruje takto: Fotografie, objekty, světelné instalace, rituální erotické pomůcky, 

filmové záběry, interiéry, klenoty, vize, sny a fakta. Dívat se otevřenýma očima a bez předsudků 



estetických konvencí nám postačí, abychom byli vtaženi do emocionální hry, začali vnímat poselství a 

objevovat skryté významy. V tom případě jsme už na umělcově straně a není podstatný výsledek 

našeho pátrání. Důležitá je komunikace v autorově nehalasnéřeči. A o ni jsme v tom případě hned 

bohatší.

Ivana Klsáková, Jan Samec

František Skála (1956)
Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, sochař, malíř, ilustrátor, hudebník a 
tanečník. Člen skupiny Tvrdohlaví, divadla Sklep, komtur Řádu zelené berušky, tajné skupiny B.K.S. 
(Bude Konec Světa), skupiny Tros sketos (František Skála, Aleš Najbrt a Jaroslav Róna), která získala 
věhlas díky nezapomenutelné znělce MFF v Karlových Varech v roce 2005.
Vyrůstal v uměleckém prostředí, tatínek výtvarník, maminka vedoucí souboru Chorea Bohemica. 
Manželka Eva Skálové je ilustrátorka, výtvarným oborům se věnují i rovněž obě děti. 




