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Moc - Bezmoc - Nadmoc / Macht - Ohnmacht - Übermacht 

TISKOVÁ ZPRÁVA K VÝSTAVĚ 

Pořadatel:   Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

Místo konání:   Interaktivní galerie Becherova vila, sál 1 podlaží 

Zahájení: čtvrtek 7. února v 17 hodin, promluví Jan Samec, ředitel galerie  
a Hansjürgen Gartner, kurátor výstavy 
 

Termín výstavy:   7. –  27. února 2013 

Otevírací doba:   otevřeno denně mimo pondělí 10.00 – 17.00 hodin 

Vstupné:   40,- / 20,- Kč  

 

Výstavní soubor obsahuje práce dvaceti sedmi výtvarných umělců, které vybral kurátor výstavy 

Hansjürgen Gartner. Oslovil své kolegy z bavorské sekce KünstlerGilde s námětem moci, 

bezmoci a násilí. Téma je samozřejmě vnímáno v různých souvislostech a rozdílnými generacemi 

odlišně, ale obecně se dá říci, že má stále apelativní i významovou nosnost a pro participující 

umělce se stalo inspirativní platformou i leitmotivem jejich děl. O tom jsme se mohli přesvědčit na 

sklonku minulého roku během výstavy, kterou ve výstavních prostorách Kunstfora známé 

Východoněmecké galerie v Řezně (Ostdeutsche Galerie Regensburg) připravila právě 

KünstlerGilde. Jedná se o spolek, který vznikl v poválečném Německu a sdružuje umělce 

pocházející z regionů střední a východní Evropy, jakož i potomky těchto vysídlenců. Jeho hlavním 

cílem je poznávání kulturního dědictví a snaha o hledání duchovní identity, v posledních dvaceti 

letech se také výrazně podílí na rozvíjení vzájemného přeshraničního dialogu. Kurátor, který sám 

je aktivním umělcem a pochází z Kamenického Šenova, už má v tomto směru velké zkušenosti. 

V předchozí době se podílel na přípravě více významných přeshraničních projektů, mimo jiné na 

česko-německo-rakouské  výstavě Pestré kameny – Bunte Steine k 150. výročí narození 

spisovatele a výtvarníka Adalberta Stiftera.  

Také k současnému konceptu přizval kurátor Gartner i nečleny spolku a několik českých 

výtvarníků. Vznikl tak velmi zajímavý soubor, reprezentující nejen různorodé techniky a žánry, ale i 

rozdílné formální přístupy a styly. Karlovarská Interaktivní galerie Becherova vila převzala 

podstatnou část původní řezenské kolekce, která zahrnovala malbu, kresbu, grafiku, koláže, 

fotografii, objekty a instalace. Těmi se prezentovali dva němečtí umělci.  

Ernst Krebs naaranžoval v Klidu zbraní (z roku 1998) na pytle s pískem připravené reálné pušky a 

vytvořil tak prostornou instalaci působivého a sdělného charakteru s jasným obsahem. Více 

metaforická je instalace Reinhildy Gerum - Je to jen o vlásek (2009), která byla velkoformátovým 

environmentálním prostorem s koncentrovanou emocí pro každého návštěvníka, v Karlových 
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Varech však bohužel z technických důvodů  představujeme jen model rozměrného díla. 

Myšlenkově se předchozí instalaci blížila i práce sochařky Christiny Weber Spolu  (2010), ovšem 

prostřednictvím komornějších formátů a jiné techniky. Autorka fotografiemi dokumentuje své citlivé 

intervence v krajinné flóře a její práce tak osciluje mezi  konceptuálním dílem a environmentálním 

uměním. Od základního tématu jsou více odvislé dva konstruktivistické metalové objekty  Ingo 

Glasse Pocta dvojčatům. Jasně artikulovaná pointa  je vytvořena v duchu geometrického 

minimalismu a úspornou polychromií primárních barev kontrastujících se základní černou. Ke 

geometrickým principům a se hlásí i Roland Helmer, který je rodákem z Karlových Varů (uvádí 

ovšem jako svou rodnou obec Rybáře). Jeho Reliéf - Postranní pohled se pohybuje mezi malbou a 

prostorovou prací, jehož barevná harmoniková skladebnost vychází z op-artové  estetiky Yaacova 

Agama a využívá proměnu vizuálního vjemu diváka v závislosti na místě pohledu. Skleněný pylon 

Christine Sabel Svět pocitů (2010) nás zaujme a osloví poetickou křehkostí čirých stěn v syntaxi s 

geometrickou subtilní kresbou natištěnou ofsetem v horním dílu objektu. Spektakulárnější 

trojrozměrnou prací s originální vizuální estetikou blízkou pop-artu je světelný objekt Good bye 

Norma (2012) od Petera Dorna, reflektujícího soudobou kulturu konzumu prostřednictvím 

aplikovaných potisků na reklamních igelitových taškách. 

I na dvourozměrných artefaktech umělci kombinovali techniky, jako kupříkladu Hansjürgen 

Gartner, který ve svém rozměrném akrylu (z roku 2012) využil přemalovaný filmový plakát. Téměř 

monochromně červená kompozice  pod názvem Rating zvažuje aktuální hodnotu lidského jedince 

v hledáčku ratingových agentur a je výrazově blízká nové figuraci. Obsahově konkrétnější je 

kombinovaná technika Lothara Joachima Gartnera,  Léto 1941 (2012). Koláž na sololitu či spíše 

fotografika zpřítomňuje v opakovaném záběru pochod Wehrmachtu na východní frontu, zdánlivý 

poklid této momentky spolu se seriálovostí zobrazeného motivu i adjustací díla v nás vyvolá 

mrazení v předtuše osudu těchto bezejmenných jedinců v dalších událostech druhé světové války. 

Gisela Griem ve své koláži Slavnostní nástup (2009) vyjadřuje podobnou existenciální tíseň, ale 

mnohem neurčitější, figurální motiv u ní spíše tušíme, než vidíme, míra výtvarného zjednodušení a 

abstrahovanosti  jednotlivých fragmentů je zde veliká. 

S výraznou stylizací až znakovostí motivu pracuje Hans Wuttig ve svém monotypu Fukušima  

(2011). Příběh reálné katastrofy je zde paradoxně vyprávěn s dětskou bezprostředností, 

bezelstností až hravostí v barevné škále i tvarosloví. Narace je základním rysem i kombinovaných 

technik Gabriele Stolz. Autorka v nich spojuje různorodou kresbu s aplikovanou koláží, částečně 

lavírovanou, čímž pak v kompozici Leopardy nelíbat (2010) vzniká zvláštní kombinace realistických 

fragmentů s poznámkami a ilustrativním popisem. Apokalyptický následek svržení atomové bomby 

v Hirošimě zobrazuje Günter Filus, ve své litografii Ayamachi /6.8.1945/  (z roku1995), přesto má 

tato veristická grafika s realistickými až naturalistickými prvky svůj tichý patos a estetické kvality. 

Lapidárním motivem a méně popisným projevem se vyznačuje lept Wilhelma Egera Křik (1984). 

Subtilní kresba, křehce ztvárňující v komorním grafickém listu hlavu starého křičícího muže, je 

neokázalá ale působivá a stala se leitmotivem pozvánky i plakátu karlovarské výstavy. Člověka 

v mezní situaci najdeme též v grafice, nazvané Mezi (1979) od Wolfganga Niesnera. Jedná se o 

lept kombinovaný s mezzotintou a existencionální výpověď se neváže ke konkrétní situaci, má 

obecnější význam, což dokazuje i stylizace postavy a nekonkrétní prostředí jakéhosi lisu.  

Pocit velmi konkrétního místa naopak máme u realistické malby Dům s hlasem Josefa Mayera 

(2011). Tento olej na plátně nám sugeruje důvěrnou vzpomínku na domov, jsme tiše přtahováni 

opuštěným zákoutím venkovského domu, veristickými detaily výřezu dveří, záclony a kliky, jež jsou 

podány s malířskou bravurou a mírně sentimentální nostalgií. Tichá až melancholická atmosféra je 

přítomna i v akvarelu  Rosalinde Weber-Hohengrund, nazvaném Loučení (1988), v němž autorka 

prostřednictvím zamyšlené starší ženy reflektuje imanentní pocity stáří, osamělosti a bezmoci. 

Podobnému syžetu se věnuje i malíř Peter Nowotny ve svém diptychu Bezmocná (2012), který se 



ovšem vyznačuje zcela odlišnými formálními prostředky.  Zobrazení obličeje je redukováno 

v geometrické zkratce až na hranici znaku, v pravé části diptychu pak zmizí obličej úplně a 

zůstávají jen vnější ženské atributy. V obraze Zapouzdření (2012) Johanny Obermüller  jsou také 

lidské postavy v robustní stylizaci redukovány v maximální míře, na rozdíl od geometrie 

předchozího umělce však zde zůstává rukopisná stopa po štětci a malířské gesto, o čemž svědčí i 

druhá autorčina kompozice. Barevná úspornost a znakovitost abstraktního motivu je typická i pro 

malbu Zapomenutá bezmoc Jana Samce (2008), v níž se z černého podkladu vynořují červené a 

bílé těžko rozpoznatelné novotvary s emotivním nábojem. Na dualitě červené a černé je založena i 

kompozice Bouřky (2011), jež evokuje krajinu nejen svým názvem. Autorka  Liesbeth Wohrizek 

použitím kombinace  kvaše a akrylu nechává v horní části obrazu vyznít svůj uvolněný rukopis 

v kontrastu s jasnou geometrií země. Lyrizovaná abstrakce  v barevném dvojakordu je přídomkem 

i pro dvě rozměrná plátna Petra Tomschiczka, jen s tím rozdílem, že černou zde vystřídala bílá. 

Obrazy plné barevných past, struktur a bezprostředního malířského gesta  se vyznačují 

emocionální silou / vitalitou a zvláštní naléhavostí, což platí zvláště pro kompozici  Gurunso 09 

(2008). Dvěma obrazy je na výstavě zastoupen též Herbert Dlouhy.  Voluntarismus obsažený v  

názvu Chci svobodu (2012) vyjadřuje autor diptychu svobodným uvolněným gestem, s nímž 

traktuje plochu  informálního obrazové dvojice v jemném koloritu přírodních pigmentů. Lyrickou 

podobu malířské abstrakce zastupuje i filozofující Jan Měšťan v polyptychu Sedm způsobů 

(2011/12). Výstava ukazuje dva ze sedmi zelených monochromů tohoto nezobrazivého 

introspektivního cyklu, v nichž malíř míchá pigment a včelí vosk na dřevě. V poloze lyrizované 

abstrakce se s oblibou pohybuje i Jan Tichý, ale jak svědčí jeho vystavená díla, především 

Předjaří 1 (2012), malíř se v barevné nadsázce orientuje více na přírodní vizualitu, stylizované 

vyjádření procesů a dějů v archetypálních krajinách se silným dekorativním účinem a občas 

gestickým rukopisem. Ještě výraznější paleta jasně zářivých tónů v kontrastu s temnou expresivní 

kresbou je příznačná pro práce Armina Sauba. Jak dokládá  obraz Olověný věk č. 4 (1981), 

reprodukovaný v katalogu, malířova sdělení jsou často plná zneklidňující osudovosti. Nevyhnutelné 

fátum ale v explicitně avizované už v titulu je určující determinantou díla Život a smrt (1989) 

Helmuta Riegera. Umělec v něm primitivizující robustní kresbou vytváří černou osnovu hutné 

figurální kompozice s jasně čitelnou symbolikou. Jako host byl pozván k loňské výstavě v Řezně i 

klasik německé expresivní figurace Max Kaminski, rodák z Kaliningradu, dnes žijící v Augsburgu. 

Oba vystavené obrazy  Empedocles s Pausaniem (2002) a Empedoklův radar (2001) dokazují 

malířský rudiment a stálou uměleckou bravuru, s nimiž Kaminski sděluje svá dětská traumata 

z válečných hrůz. Přes expresivitu výrazových prostředků jsme osloveni naléhavostí autorových 

vizí i zřetelnou vysokou estetickou kvalitou obou děl. 

Dané téma vnímali a uchopili zúčastnění umělci každý po svém. Jejich rozdílné formální styly a 

subjektivní vyjadřovací přístupy znamenají individuální chápání tematické platformy a 

z vystavených děl cítíme akutní potřebu vyjádřit se k současným i uplynulým křivdám a bolestem 

našich společností. Vnímavý návštěvník pochopí přítomné humánní poselství o lidské 

sounáležitosti, jež tato výstava obsahuje, byť je každý umělec artikuluje jedinečným způsobem. Už 

pro tuto aktuálně platnou a zároveň dlouhodobě trvalou hodnotu stojí za to výstavu shlédnout. 

   

 Jan Samec 

 

 


