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ÚVOd

tato výstava a publikace jsou výsledky 
kolektivní práce zahájené v březnu roku 
2012. na základě domluvy jsme začali s těmi  
„nejhorších“, nebo alespoň nejsložitějších, 
možných podmínkami: Skupina více než 
dvaceti mladých umělců, tak odlišných, jak 
si jen dokážete představit, a prostor na hony 
vzdálený tomu, čím obvykle výstavní prostor 
disponuje. lístkárna budovy OrCO − rozlehlé, 
složité a z velké části nevyužívané místo 
prezentující se tak determinačně, jak to jen 
architektura dokáže:  Formálním sebevědomím, 
velkou členitostí, prostorem evidentně 
postaveným za účelem regulovat vztahy mezi 
zákazníky a personálem  kanceláří. dosud 
poskytuje obsáhlou škálu prostorových šedí, 
je zónou, jež historicky a strukturálně rozšiřuje 
i omezuje významy „veřejného“. V období, 
během něhož jsme diskutovali o ucelené 
podobě projektu, byla lístkárna třikrát využita 
pro filmová natáčení, což dokazuje, nakolik 
je schopna sehrát roli jeviště − pozadí pro 
náhodné příběhy.   

V čem spočíval náš úkol? jasně si 
vybavuji větu: „Opustit myšlenku kolektivního 
momentu“, vyslovenou jedním ze zúčastněných 
umělců. 

kathrin rhomberg, která nás navštívila 
v počáteční fázi procesu, popsala snahu 
o vytvoření skupinové prezentace jako (mými 
slovy) proces, který individualizuje i integruje, 
zhmotňuje a zároveň vytváří pojmy. myslím, 
že právě to dělá prostor výstavy tak atraktivní. 
je to prostor, v němž se neztvárňuje, ale spíš 
vyjednává, zóna, v níž se předpokládá, že se 
různé představy o tom, co je veřejné, budou 
vzájemně ovlivňovat. Výstava tedy byla míněna 

jako počin s otevřeným koncem, něco, co 
se odehrává v reálném čase. tato publikace 
dokumentuje, jak probíhal samotný proces 
znázornění a pozorování jednotlivých prací. 
V určitém momentu se účastníci dohodli, 
že se výstava představená veřejnosti bude 
skládat především z fotografií již vystavených 
prací. Chápu to zejména jako akt emancipace, 
osvobození se od očekávání, která s sebou 
přináší výstava výtvarného umění, od 
okolní dominující architektury i od konceptů 
přítomnosti a času, tak jak se obvykle pojí 
k veřejnému vystavování uměleckých prací. 

V tuto chvíli, nějaké dva týdny před 
„zahájením“, jsem nadmíru zvědavý, jak to 
celé dopadne. Od studentů šalounova ateliéru 
jsem se mnohému naučil a rád bych všem 
zúčastněným poděkoval, že jsem se mohl na 
této zkušenosti podílet.

Florian Pumhösl, květen 2012

preFaCe

this exhibition and publication is the 
result of a collaborative process begun in 
march 2012. By agreement, we started with 
the “worst”, at least the most complicated 
conditions possible: a group of more than 
twenty young artists as heterogenous as 
thinkable and a space as far as possible from 
what an exhibition space usually provides. 
the ticket hall of the OrCO-building, a vast 
and complex amount of largely unused 
space presented itself as determined as an 
architectural space can be: a strong formal 
statement in itself, extremely fragmented, 
and obviously built mostly to regulate the 
relationships between customers and office 
personnel. Yet it provides a full range of spacial 
greytones, being a zone that both historically 
and structurally corresponds to and regulates 
concepts of the public. even by the time we 
discussed it in this framework it had been used 
as a film set three times, which shows how 
much it qualifies as a stage, a backdrop for 
random narratives.

What has been our excercise? 
I strongly remember the phrase “getting rid of 
the collective moment”, outspoken by one of 
the participating artists.

kathrin rhomberg, who visited us early 
in the process, has described the operation 
of a group presentation (in my words) 
as a process that individualizes and integrates, 
materializes and conceptualizes. I think that 
is what makes the space of the exhibition 
desirable: a space of negotiation rather than of 
representation, and a zone where various ideas 
about the public are meant to interact. So the 
exhibition was meant as an enterprise with an 

open ending: Something to take place in real 
time. this publication documents what has 
been a process of depiction and observation 
of artworks in itself: at some point it was 
decided by the participants that the exhibition 
as presented to the public will mostly contain 
photographs of the works installed beforehand. 
I understand this primarily as an act of 
emancipation: against the expectation of an 
exhibition of fine arts, the domination of the 
surrounding architecture and the concepts of 
presence and time usually associated with 
public exposure of artworks.

at this point, about two weeks before 
what will be the “opening” of this, I could not 
be more curious about the outcome. I have 
learned a lot from the students here at šaloun 
studio and would like to thank everybody 
involved for letting me share this experience.

Florian Pumhösl, may 2012

Florian  pumHöSl  Úvod PreFace
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Viktor  ČeCH

FenOmenOlOgIe líStkárnY

V roce 1924 vyšlo v časopise stavba 
společné prohlášení skupiny architektů  
– reprezentantů budoucí vlny architektonického 
funkcionalismu. V něm mimo jiné zdůraznili, 
že systém vytváření moderní architektury „jest 
analogický výrobnímu systému moderního 
stroje“. jinými slovy řečeno, architektonickou 
formu by měla určovat zásadně funkce stavby 
a veškeré s ní svázané provozní okolnosti. když 
o tři roky později architekti adolf Benš a josef 
kříž projektovali nový monumentální palác 
pražských elektrických podniků, zůstávalo toto 
pravidlo stále zásadním momentem v jejich 
tvůrčím uvažování. 

V textu ze stejného roku, nazvaném 
„moderní kancelářská budova“, adolf Benš 
jasně definoval hlavní zásady takové stavby: 
sledoval výhradně praktická hlediska, ale 
uvědomoval si i psychologické aspekty 
pracovního prostředí, s nimiž samozřejmě 
souvisí i jistý estetický výraz stavby. Sám 
adolf Benš se sice později postavil proti 
proslulé snaze karla teigeho přebudovat 
architektonickou disciplínu na čistě 
pragmatickou a exaktní „vědu“, ale pravidlo 
zdůrazňující determinující úlohu funkce 
pro danou formu zůstalo – přes ohled na 
kultivovaně vyvážené kompoziční aranžmá 
stavby – stále pevným základem. 

prolnutí racionálního řešení do 
klasicistně vyvážené kompozice hmot 
a dispozice půdorysu můžeme velice dobře 
sledovat právě na paláci elektrických podniků. 
architekti si ve svém projektu – přes jinak 
všudypřítomnou prostorovou úspornost 
a racionální skládání dispozic – neodpustili 
ani monumentálně pojaté prostory. zatímco 

vysoká a pompézní vstupní hala byla skutečně 
i symbolicky ústředním prostorem, který 
zdůrazňoval význam dané instituce pro 
život bouřlivě se rozvíjejícího moderního 
velkoměsta, rozlehlost ostatních velkých 
prostor, mimo jiné i tzv. lístkárny, byla plně 
odůvodnitelná jejich funkcí hlavního místa 
služeb pro širokou veřejnost. Vzdušný prostor, 
ohraničený zdmi okolních provozních křídel 
a bohatě prosvětlený elegantní prosklenou 
železobetonovou střešní konstrukcí, byl 
svým střídmým řešením plně soustředěn na 
pojmutí velkého množství návštěvníků početné 
řady přepážek umístěných po stranách. 
z hlediska kategorizace dobové architektury 
se zjevně jednalo o místo „provozu“ 
pracovního procesu, v souvislosti s dobově 
populárním tayloristickým myšlením v lecčems 
srovnatelného s provozem továrním. důležitým 
momentem pro tvůrce prostoru zde bylo 
především vytvoření kapacitně, komunikačně, 
ale i světelně a hygienicky adekvátního 
prostoru, který by tyto vlastnosti současně 
esteticky reprezentoval svou přehlednou 
a jasnou architektonickou formou. 

z tohoto hlediska je lístkárna 
dokonalým ztělesněním interiérového 
sociálního prostoru 20. století. po jistých 
úpravách by její projekt mohl stejně dobře 
posloužit i jako nádražní hala, výstavní prostor 
či tělocvična. jejím vzorovým uživatelem 
byl člověk důsledný a pragmatický, vážící 
si svého času i dostatečně důstojného, ale 
demokraticky střídmého místa pro vyřizování 
věcí denního života. I díky dalšímu vybavení 
celé budovy se zde řízeným způsobem mísil 
život běžného občana s provozem důležité 
instituce, která ovládala kritické body 
městského organismu. Bylo to místo uvnitř 
administrativního stroje, dokonce jeho klíčová 
součástka, současně však také místo, v němž 

tHe pHenOmenOlOgY OF tHe  tICket Hall

In 1924, the magazine stavba published 
a declaration by a group of architects 
– representatives of the future wave of 
architectural functionalism – in which they 
stressed that the system of creating modern 
architecture “is analogue to the production 
process of a modern machine”. In other words, 
architectural form should be in principle 
defined by the function of the construction 
and related to operating circumstances. three 
years later, when the architects adolf Benš and 
josef kříž were designing the new monumental 
palace of prague elektrické podniky, this rule 
had still been the most important “moment” in 
their creative thinking. 

In his text entitled The modern office 
Building and published in the same year, 
adolf Benš clearly defines the basic rules 
for such construction. In principle, he is 
interested mainly in functionality, although 
he also takes into account the psychological 
aspects of the work environment to which the 
aesthetic expression of the building relate. 
later on, adolf Benš stood up against the 
famous effort of karel teige to transform 
architecture into a purely pragmatic and exact 
“science”. However, the principle stressing 
the determining role of function remained as 
strong as ever, regardless of the fact that the 
need of sensitively-balanced composition 
arrangement had been taken into account. 

the elektrické podniky palace indeed 
offers itself as a great example of how 
a rational solution mixes with a classically 
balanced composition of substances and of the 
spatial layout of the floor plan. though spatial 
economy and rational layout are omnipresent, 

the architects nevertheless included some 
monumental spaces in their design as well. 
While the high, pompous entry hall served 
both as a real and a symbolic central space 
stressing the importance of the institution 
for the life of the rapidly developing modern 
metropolis, the large size of other spaces, 
including the ticket Hall, was fully reasonable 
when looking at it from the perspective of their 
function, i.e. major service place for general 
public. the airy space was bounded by walls of 
the surrounding wings, and flooded with light 
coming through the elegant iron and concrete 
roof construction, with its glass panels. the 
building’s sober design concentrated on 
the necessity to welcome large numbers of 
visitors coming to the counters situated on the 
sides. looking at the premises from the 1920s 
architectural point of view, the palace could be 
categorized as a working place similar in many 
respects to a manufacturing plant.

the task of the architects was to 
create a space adequate in terms of capacity, 
communication, light and hygiene. at the 
same time, these characteristics were to be 
incorporated in the aesthetics of its well-
arranged and clear architectural form. From 
this point of view, the ticket Hall is a perfect 
embodiment of the interior social space of the 
20th century. It would only take a few changes 
and its design could just as well serve as 
a railway station hall, an exhibition space, or 
a gym. the model user of the building would 
be a pragmatic and consistent man holding 
in esteem both his time and the sufficiently 
dignified, while democratically sober, place 
in which he could handle the daily issues of 
his life. the life of an average citizen would 
mix here with that of an important institution 
exercising control over some key points of the 
urban organism. this place had been both 
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racionálně odměřené množství času stráví 
zástupy obyvatel okolního města. díky tomuto 
druhému momentu šlo i o daným společenským 
systémem formovaný sociální prostor. 

prostory, stejně jako hmotná 
architektura kolem nich, však velice často nežijí 
jen intencemi svých tvůrců a i tak velkoryse 
pojatá stavba, jako byl náš palác, po několika 
desetiletích postupně přestala vyhovovat 
novým požadavkům stále byrokratizovanějšího 
systému programově se rozrůstajícího 
molochu socialistického velkoměsta. Sebevíce 
pragmaticky a funkcionálně řešený prostor 
haly měl z hlediska praktičnosti – z pohledu 
provozu dané instituce, která již rozhodně 
nebyla svazována vytrativším se duchem 
hrdé občanské společnosti – velkou slabinu: 
samotný fakt jeho pojetí jako „prostoru“, 
a navíc prostoru poloveřejného. Ona 
neužitečná proluka mezi pracovními prostory 
za přepážkami se stala ideální oblastí pro 
rozšíření „pracovního“ procesu. 

tak vznikla v průběhu šedesátých 
let bizarní vestavba: blok místností stojící 
uprostřed prostoru. je příznačná naprostou 
absencí architektonického řešení a využitím 
pro tehdejší bytovou architekturu typických 
standardizovaných prvků. uprostřed velkoryse 
pojatého a systematicky koncipovaného 
prostoru vyrostl útvar až archetypálních 
architektonických kvalit, zhmotnění neumělosti 
a kutilského pragmatismu. V prosvětlené hale 
lístkárny tento blok – vlastně samostatný, 
jen nezastřešený objekt – získává při vnějším 
pohledu až skulpturální kvality. novodobá 
forma rustikální útulnosti jeho útrob, ještě 
zdůrazněná několika generačními vrstvami 
povrchů stěn a linoleí, se přímo podbízí jako 
intimní úkryt před důstojnou transparentností 
a systematičností okolního prostoru. 

pamatuji si, jak silný zážitek ve mně 
vyvolal pohled na prostor lístkárny před pár 
lety, v době, kdy ležel naprosto nevyužívaný 
ladem, pokrytý silnou vrstvou prachu, na niž 
lidská noha již dlouho nevkročila. V rámci 
tehdejší funkce objektu (uzavřeného pracoviště 
bankovního ústavu) její prostor ztratil jakoukoli 
funkci, protože veškeré aktivity se přesunuly do 
komorních kancelářských místností. tento první 
pohled na mně do té doby naprosto neznámý 
prostor mne ohromil hned na několik způsobů: 
vedle samotné vzdušné elegance původní 
architektury mne nenechalo klidným ani ono 
podivné, přesto však zvláštním kouzlem nabité 
vestavěné „něco“. 

Od zpřístupnění objektu paláce 
elektrických podniků veřejnosti a jeho 
naplnění celým spektrem kulturních aktivit 
se tento prostor stal naopak velice atraktivní 
lokalitou: byla zde realizována řada výstavních 
i společenských akcí. Ona specifická podivnost 
místa byla však využívána spíše jako lákadlo 
a jeho bizarní vyznění jako doprovodný efekt. 
I díky tomu lze lístkárnu stěží pokládat za 
ideální výstavní prostor; jedná se spíše 
o osobité místo, v němž nezvykle koliduje, ale 
současně soužije kultivované a racionálně 
pojaté architektonické řešení s osobitostí 
lidového umu, za niž by se nemusela stydět 
ani ta nejzapadlejší hasičská zbrojnice. 
lístkárna je ve svém základu sociální 
prostor, co nejpraktičtěji vyřešená místnost 
určená k pohybu osob v rámci pracovního 
a komunikačního procesu. jeho jako 
samorost vložený novější doplněk a zubem 
času ohlodané vybavení vytváří podivnou síť 
vrstev a vztahů, která prostor činí mimořádně 
komplikovaným pro celkové uchopení. je 
určitě nabit tím, co Christian norberg-Schulz 
popsal jako genius loci. tyto jeho vlastnosti 
můžou být pokušením pro každého umělce 

a part of the administrative machine, a vital one 
even, and a place where a large number of the 
city’s inhabitants spent a rationally measured-
out amount of time. due to this second 
characteristic, the palace also functioned as 
a social space formatted by the then-existing 
social system.

However, spaces, as well as the 
architecture surrounding them, very often 
don’t live according to their creators’ 
intentions, and this is also the case of the 
very generously-designed elektrické podniky 
palace. Several decades later, the structure 
could no longer meet the new requirements 
of the increasingly bureaucratic system of 
the ever-growing juggernaut of a socialist 
metropolis. although the space of the hall was 
designed with pragmatism and functionality in 
mind, seen from the point of view of the very 
institution, by then released from the clasp 
of the esprit of a proud civic society, the hall 
had one major weak point: the understanding 
of it as a “space”, a semi-public space. the 
useless dash between the work space behind 
the counters became an ideal area for the 
extension of the “working” process. 

this is how the bizarre addition was 
built during the 1960s. What characterizes this 
block of rooms standing in the middle of the hall 
is total absence of architectural design and the 
use of standardized elements, typical back then 
for interior architecture. Within a generously 
and systematically designed space grew 
a formation of almost archetypal architectural 
qualities, an embodiment of amateurishness 
and dIY pragmatism. When seen from the 
outside, this independent, roofless object set in 
the floodlight ticket Hall seems to attain almost 
sculptural quality. the modern form of rustical 
cosiness of its interior is furthermore stressed 

by several generations of wall paint and 
linoleum layers and offers itself as an intimate 
hideout in which one can escape the dignified 
transparency and systematic organization of 
the surrounding space. 

I remember how strong my emotions 
were when I saw the space of the ticket Hall 
several years ago when this addition still stood 
there unused, covered with a thick layer of dust. 
Back then, the building functioned as a closed 
workplace of a bank and the hall had lost its 
function as all the activities had been moved to 
the office rooms. this was the first time I saw 
this place and it amazed me in several ways: 
the airy elegance of its original architecture 
and its strange, but all the same, curiously 
enchanting addition. 

Since then, the elektrické podniky 
palace has been opened to the public and 
a large number of cultural activities, such 
as exhibitions and social events, have been 
organized on its premises and this strange 
space has become a very attractive location. 
However, the specific strangeness of the site 
has become more of a lure, using its bizarre 
feeling as an accompanying effect. this is one 
of the reasons it would be difficult to consider 
the ticket Hall as an ideal exhibition space. It 
is rather a place where cultivated and rational 
architecture collides and cohabits with the 
peculiar popular skill which could make proud 
even the most remote fire station. this site is 
in fact a social space, a room as conveniently 
arranged as possible for people to work and 
communicate in it. the maverick block and 
its decrepit equipment create a strange net 
of layers and relationships, which makes 
the addition extremely difficult to grasp. It 
certainly possesses what Christian norberg-
Schulz defined as “genius loci”. these 
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uvažujícího v dnes již zažitých a do značné 
míry konvencionalizovaných kategoriích site 
specific realizací. 

projekt, který v lístkárně realizovali 
studenti šalounova ateliéru pod vedením 
hostujícího pedagoga pražské aVu Floriana 
pumhösla, prodělal v průběhu svého vzniku 
několik proměn. prostor lístkárny byl přitom 
od počátku spíše tématem či místem vzniku 
děl jednotlivých studentů – stal se jakousi 
laboratoří, v níž probíhal proces, při kterém se 
celá skupina pokoušela definovat výslednou 
formu projektu. zájem o tento konkrétní 
prostor se postupně přesunul od individuálních 
interpretací či potýkání se s ním až ke koncepci, 
v níž je výsledek celého procesu sjednocen 
v rámci jednoho média: klasické analogové 
fotografie. ta byla v době vzniku paláce 
elektrických podniků důležitým výrazovým 
prostředkem tehdejší avantgardy, který právě 
s architekturou uzavřel vzájemně výhodné 
spojenectví. geometricky čisté a precizně 
řešené formy funkcionalismu byly přímo 
ideálním tvůrčím materiálem pro objektiv 
fotografů, a naopak pro architekturu byla 
kultivovaná estetika fotografické řeči nejlepším 
způsobem prezentace nové tvorby. V případě 
tohoto projektu ovšem fotografie slouží spíše 
jako nástroj distance, kdy její dnes už vlastně 
historizovaná technologická forma sjednocuje 
různorodost přístupů jednotlivých autorů. na 
rozdíl od aktuální digitálně manipulovatelné 
fotografie má přitom analogová fotografie 
punc autenticity, otisku proudu fotonů do 
materiální podoby, něco, co z ní dlouho dělalo 
„médium pravdy“. mezi prezentovanými 
pracemi jednotlivých mladých umělců, 
realizovanými formou fotografických snímků,  
můžeme nalézt celé spektrum přístupů, jak 
se s daným omezením vyrovnali. někteří 
snímky prezentovali jako záznam prací, které 

v prostoru lístkárny vytvořili či nainstalovali. 
jiní si pohráli se samotným médiem fotografie 
a její tradicí jako prostředku dokumentace.  
nainstalování těchto fotografií v místnostech 
oné bizarní vestavby pak ještě podtrhlo 
snahu po distancování se od přímé výstavní 
prezentace v daném místě. divák byl při jejich 
prohlížení izolován od okolního velkorysého 
prostoru, v němž většina zachycených realizací 
a aktivit proběhla. do podobné pozice se 
dostala tvorba účastníků projektu i v této 
publikaci: ta není jen katalogem, ale i shrnutím 
a výsledným výstupem celého projektu. prostor 
lístkárny elektrických podniků hlavního města 
prahy se stal v uplynulém semestru místem 
a částečně i tématem procesu, který měl jak 
umělecký a pedagogický, tak i sociální rozměr. 
rámec funkcionalistické architektury se díky 
tomu stal podnětem k naplnění oné nezávislé 
estetické funkce, jak ji definoval současník 
jejích tvůrců jan mukařovský a která je v něm, 
přes veškerá jejich tvrzení, obsažena jako 
zásadní a determinující element. podobně musí 
být umělecká tvorba obsažena i ve strukturách 
každé zdravě rozvinuté společnosti, jakkoliv 
může být její užitečnost obecným názorem 
popírána.

VikTor Čech, červenec 2012

qualities can prove to be very seductive for any 
site-specific artist, despite the fact that this 
art category is today to a great extent deeply-
rooted and conventional.

the project carried out in the elektrické 
podniky palace by the šaloun studio students 
under the leadership of the prague art 
academy (aVu) guest professor Florian 
pumhösl underwent several changes during 
the process of its creation. From the very 
beginning, the ticket Hall space served as 
a theme and as a place where the students 
created their artworks. the space served as 
a laboratory for a process during which the 
group tried to define the final form of the 
project. little by little, the students shifted 
their interest in this specific space from 
individual interpretations (or struggles) to 
a concept uniting the result of the process in 
a framework of a single medium – analogue 
photography. at the time of the construction 
of the elektrické podniky palace, analogue 
photography was an important means of 
expression of the avant-garde, which made 
a mutually advantageous alliance with 
architecture. For the photographers, clean 
geometry and precisely designed shapes 
of functionalism represented an ideal 
creative material for their camera lens. as 
for architecture, the refined aesthetics of 
photographic language were the best means 
of presenting new projects. nevertheless, 
in the case of this project, photography 
serves rather as a tool to distance oneself, 
its historical technology form unifying the 
variety of artists’ approaches. unlike the 
present, digitally manipulated photography, 
analogue photography carries a hallmark of 
authenticity. For a long time, the impression of 
a photon stream into a material form had been 
making of photography the “medium of truth”. 

In their works, presented as photographs, 
the young artists have dealt in numerous 
ways with the restrictions imposed on them. 
Some used the photographs to document the 
works they either created or installed in the 
space of the ticket Hall. Others played with 
the photography medium and its tradition of 
a documentation means. the act of displaying 
the photographs in the rooms of the bizarre 
addition has furthermore underlined the effort 
to dissociate oneself from a direct exhibition 
presentation on the premises. While looking 
at the photographs, the viewer has been 
isolated from the surrounding generous space 
in which most activities photographed took 
place. Works by the project participants found 
themselves in similar position also in this 
publication it isn’t merely a catalogue but also 
a resumé and a final output of the project. 
In the past semester, the ticket Hall of the 
prague elektrické podniky has become the 
place of and partially the theme of a process 
which had an artistic, pedagogic and social 
dimension. Owing to this, the functionalist 
architecture frame has become an impetus to 
fulfill the aesthetic function as defined by the 
contemporary of the building’s creators, jan 
mukařovský. and although they may not like 
it, this function is present here as a basic and 
determining element. Similarly, art creation 
must be present in the structure of every 
healthy society, regardless of how much its 
usefulness is contested by general opinion.

VikTor Čech, July 2012
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StéBla a kOřenY:  
OrganICký pOtenCIál partICIpaCe 

k pojetí analogové fotografie jako kolektivní 
přítomnosti a organického světa spolupráce

Současnost lpí na individuální různosti, 
zvláště v uměleckém diskursu. tuto rozrůzněnost 
lze do jisté míry hodnotit negativně, protože 
způsobuje paradoxně masivní přehlížení 
závažnosti skupinových projektů nedávné 
historie. každý umělec z ní dnes takřka svévolně 
těží. mnohostí strhávání pozornosti na já není 
možné dospět ke kompaktní a zevrubné analýze 
a zhodnocení širších ideových celků. Fenomén 
radikální individualizace je nezbytné chápat jako 
eskalující sociologický problém prorůstající 
i do umění právě v úzkostlivém důrazu na 
rozlišování jednoho výrazu od druhého. pokud 
se však ohlédneme zpět do minulého století, 
každá individualita se řadila k širokému hnutí 
– i přesto, že umělec naplňoval svůj vlastní 
ideový program, byl součástí obecnějšího 
výtvarného názoru a pojmu. tuto zobecňující 
skutečnost beru v potaz pro následující 
konkrétní příklad výstavy. kolektivní smýšlení 
se vrací jen kuse v občasných intervalech 
společně s nevyhnutelným vědomím historické 
povahy současného myšlení o umění. důležitým 
znakem výstavy v lístkárně v budově bývalých 
elektrických podniků je fakt, že se snaží jednat 
kolektivně a fungovat jako jeden celek. umělci 
a jejich individuální autorské výstupy jsou 
začleněny do výstavy v podobě analogových 
fotografií. nejsme sice svědky přímé změny 
proklamativního uměleckého individualismu, 
nicméně máme možnost setkat se s příkladem 
funkce kolektivní povahy umělecké praxe. 

z jednotlivostí se skládá uzavřená 
platforma černobílých snímků, kde – v každém 

zvlášť – existuje obraz díla v prostorovém 
odstupu. prostor lístkárny, kam jsou 
konkrétní díla či situace přinášeny a následně 
zdokumentovány, zprvu působí jako přímočarý 
labyrint. prostor sám o sobě představuje jistý 
důkaz paměti místa a v tomto smyslu se jeví 
analogová fotografie jako rezonanční médium 
– fotografie, která obsahuje naši představu 
něčeho časového, něčeho křehkého, minulost 
(staré časy). 

Co potom znamená individuální dílo 
v takto homogenně traktované výstavě? 
určením místa je určen i zájem o – pro výstavu 
– ne zcela obvyklý prostor, respektive prostor 
negalerijní. Vybízí k reakci na architektonickou, 
funkční nebo sociální historii. Budova, prostor 
a místo jsou více či méně obsaženy v každém 
foceném uměleckém výstupu. pro některá 
díla je neméně důležitá reakce na objektiv 
fotoaparátu. jdou proti nebo naproti jeho 
„technickému oku“; vzdalují se anebo přibližují 
charakteru měkké černobílé matérie, do níž 
jsou tak jako tak „zataveny“. Individuální dílo 
se k nám dostává zprostředkovaně, to znamená 
nepřímo. Fotografické médium představuje 
určitý imaginační materiál. Fotografie otiskuje 
samu reprezentační ambici situované praxe. 

aktivní a pasivní přivlastnění 

Významný aspekt představuje dvojí 
typ přivlastnění – rozdělím jej na aktivní 
a pasivní. aktivním je individuální přivlastnění 
si ducha místa, ale i způsobu jeho intervence. 
následné odevzdání autorské ambice černobílé 
fotografii je druhým typem přivlastnění, který 
budu nazývat pasivním. jedná se o skupinové 
podřízení se tomuto dvojímu principu. množina 
aktivních přístupů je vržena do prostoru, 
každé dílo je precizně nafoceno a stává se 

BladeS and rOOtS:  
tHe OrganIC pOtentIal 
OF partICIpatIOn

several reflections on understanding analogue 
photography as a collective presence and 
on the organic world of cooperation

the present clings to individual 
variation, especially so in art discourse. to 
a certain degree, this variation can be judged as 
negative, because, paradoxically, it leads to an 
extensive overlooking of the importance of group 
projects carried out in the recent past. However, 
today all artists benefit from it. there are 
multiple ways of drawing attention to the “I” but 
these prevent us from reaching a compact and 
thorough analysis of larger entities of thought. 
the phenomenon of radical individualization 
can be understood as an escalating sociological 
issue which has already made its way to 
art in the form of an anxious requirement to 
differentiate one expression from another. If 
we look back to last century, we see that each 
strong individual was part of a larger movement. 
although the artist followed his own opinion 
and programme, he was part of a more general 
art opinion and concept. this generalisation 
is taken into consideration further down when 
the example of the ticket Hall exhibition is 
mentioned. Collective thinking returns for short 
periods only, together with the unavoidable 
knowledge that present thinking about art is 
based on the previous experience. the exhibition 
in the ticket Hall of the former elektrické podniky 
building has one important characteristic: it 
strives to act collectively and to function as 
one unit. artists and their works are presented 
as analogue photographs and although we do 
not witness a direct change in proclamative 
art individualism, we have the opportunity 

to encounter an example of a function of the 
collective character of art production.

the individual parts create a closed 
platform made of black-and-white photographs. 
In each one of them, a reflection of the artwork 
seen from distance is hidden. at first, the 
space of the ticket Hall, to which the works and 
situations were brought and then documented, 
gives the impression of a straightforward 
labyrinth. the space itself is an evidence of 
memory of the place. Considering this, analogue 
photography presents itself as an appropriate 
medium: indeed, photography contains our idea 
of something fragile belonging to the past.

What is then the value of an individual 
artwork in a so homogenously-presented 
exhibition? By delimiting the place, we also 
delimit the interest in this non-gallery space, 
a space unusual for an exhibition. the space 
requires the viewer to react to its architecture, 
its function and the role it played in society. 
the place, the building, and its interior are 
more or less present in each of the artworks 
photographed. In the case of some of the works, 
the way they react to the camera lens is of the 
same importance: they come forward to, or 
away from,  the camera’s “technical eye”; they 
come closer to, or they move away from, the 
soft black-and-white substance, into which they 
are nevertheless “sealed”. personal work is 
presented to the viewer in an indirect manner.  
the photography medium is a kind of imaginary 
material. photography imprints the very 
representative ambition of the works exhibited. 

active and passive appropriation

the aspect of appropriation is important 
in this exhibition, and can be divided into active 
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fotografickým objektem. dokumentární se 
přelévá do estetického hávu černobílé škály 
a hloubky ostrosti. umělecká osobitost 
participujících byla zkoncentrována a hmotná 
myšlenka umělce byla artikulována řečí 
technického jazyka. architektonický prostor je 
pozadím, které determinuje význam, ba i původ 
focených věcí. 

Ovládnout význam předlohy, předmětu 
nebo zkrátka jen význam estetického myšlení 
(radikálněji čisté myšlenkové apoteózy) je 
zpravidla pro umělce prioritou. O to víc je dnes 
tento mechanismus nastaven jaksi racionálně, 
ať už intuice sehrála vedlejší, či hlavní roli. 
V touze vytvořit viditelný význam, umělecké 
dílo, s vědomím jeho vlastnictví, tkví jeden ze 
smyslů umělecké praxe. umělec si je jasně 
vědom bezpodmínečné nutnosti procesu 
přivlastnění, je k němu dokonce odsouzen 
charakterem svých pracovních postupů, ale 
i uměleckým vzděláním. Obecně musí umělec 
nejprve vlastnit kód (estetický, myšlenkový, 
obsahový nebo formální) a pak jej může 
aplikovat. a kde tento kód (znovu) objeví, už 
záleží jen na něm. my se tu ovšem pohybujeme 
v konkrétním „architektonickém stanu“ velmi 
specifického, historického a kvalitativního 
nimbu – zahrnutí umělci jsou jím více či méně 
ozářeni. Stává se jejich pracovištěm nebo 
inspirací. Chytají se jeho nátěrů, osahávají 
svým zrakem kuloáry za průsvitnými paravány 
matných skel mřížkovaných přepážek. 
Společně jsou na čas spjati. musíme 
předpokládat, že jim všem, takřka jednomyslně, 
avšak pouze dočasně, patří. 

pasivní přivlastnění je způsobeno 
zásadním rozhodnutím: volbou analogové 
fotografie k zachycení aktivních přivlastnění, 
k jejich zastižení v souvislostech místa. 
pasivním je tedy především vztah mezi 

fotografickým médiem a focenými objekty, 
které – jak jsem se snažil popsat výše – jsou 
výsledky aktivního přivlastnění včetně jeho 
historických či ideologických znaků. Fotografie 
v takovém případě představuje takřka pokornou 
retrospekci. „technické oko“ dvaadvacetkrát 
zamrká. je to manuálně manipulovaný 
pohled na věci dočasně odevzdané prostoru 
a trvající nadále a „pasivně“ ve fotografii. 
použiji-li obraznějšího příměru: představme 
si fotografii jako smutnou postavu upírající 
svůj mechanický zrak na ta zákoutí lístkárny. 
tato pasivita nám vlastně ukazuje cestu, 
jak číst mezi řádky těch jednotlivostí. 
Citová zabarvenost se dostavuje až s naším 
subjektivním vnímáním analogového snímku. 
pasivita zde má funkci clony individuální 
aktivity zúčastněných, to je focených statických 
praxí. pasivita je vizuální šedá vrstva na 
fotografickém papíře. do ní je vložena strnulá 
touha přivlastňujících.

Cáry prostoru: rušitel a jeho neutralita

zděný blok, opožděná vestavba 
do původního prostoru, nás budí ze snu 
o blahodárných účincích architektury. jeho 
půdorysem jsou tři místnosti, není tu žádný strop 
a rušitel parazituje na shora dopadajícím světle. 
umolousané stěny krabatí staré papírové polepy. 
Žlutý povlak zpívá patetickou píseň včerejška, 
vnější zelený nátěr do půli stěn je její unylou 
normalizační melodií. není tady vítán, tento 
kus z cihel a betonu, ale je zde, a je zde závažně 
a neotřesitelně. místo bývalé výdejny zavazadel 
a lístků skutečně vnucuje pocit potrhané 
přítomnosti, i přes strohý faktus elegance 
a neodbytnou myšlenku na nevyužitou funkci. 
jasně dané zákony se drolí v geometrii podlahy, 
přepážkových skel a luxferové části stropu. ty 
jsou aureolou okolo holého těla z širokých zdí. 

and passive. the active type of appropriation 
is the individual appropriation of the spirit of 
the place as well as the way in which the artist 
intervenes in it. the author’s ambitions are then 
passed on to the black-and-white photograph. 
this is the second type of appropriation: the 
passive. the group surrenders to this double 
principle: a set of active approaches is thrown into 
the space, each work is photographed with a great 
degree of precision to become a photography 
object. What was documentary becomes 
aesthetic, wearing the robe of the monochrome 
range and of the depth of sharpness. the artistic 
personality of each participant has been made 
into a concentrate, and the material thought of 
the artist is articulated by means of technical 
language. the space and its architecture serve 
as a background determining the origin and the 
meaning of the objects photographed.

One of artists’ priorities is usually to 
master the meaning of the model, of the object, 
or simply to understand the meaning of aesthetic 
thinking – or to put it more radically: the meaning 
of the pure thought of the apotheosis. at present, 
that makes this mechanism even more rational, 
regardless of whether intuition has played 
the title role or not. One of the meanings of 
art creation consists of the longing to create 
a visible meaning, an artwork, while the notion of 
its ownership is preserved. the artist is clearly 
aware of the unconditional necessity of the 
appropriation process. He is even forced to it 
by the nature of his work processes and his art 
education. generally put, the artist has to first 
own the code (whether it relates to aesthetics, 
philosophy, the content or the formality), and 
only then he can apply it. Where the artist 
will (re)discover this code, depends solely on 
him. However, we are now moving within an 
“architectural tent” of a very specific, historical, 
and qualitative halo shining more or less around 

the artists included. the “tent” becomes their 
workplace and inspiration. the artists are trying 
to grasp its layers of paint, touch with their sight 
the corridors stretching behind the translucent 
screens made of latticelike matt glass. For 
a while, they become one. let’s suppose the 
space belongs to them all, almost unanimously, 
albeit for a limited time only. 

passive appropriation is caused by 
a fundamental decision:  analogue photography  
was chosen to depict active appropriations 
and to portray them in the context of the place. 
the passive relationship is therefore primarily 
that between the photographic medium and the 
objects photographed, which – as described 
above – are the result of active appropriation, 
including its historical or ideological 
characteristics. In this case, the photography is 
almost a humble retrospection. the “technical 
eye” blinks twenty-two times. What occurs here, 
is a manually manipulated view of objects which 
have been temporarily put in the space and which 
live on “passively” in the photographs. to put it 
more metaphorically: the camera is a sad figure 
setting its mechanical gaze on various corners 
of the ticket Hall. this passivity shows us how 
to read between the lines of the individual items. 
emotions are only brought about together with 
the viewer’s subjective understanding of the 
photography. passivity functions as a screen 
to individual activities of the static practices 
photographed. passivity is a visual grey layer 
on the photography paper comprising the stiff 
desire of those who appropriate.  

rags of space: intruder and his neutrality

the brick block, a late addition to the 
original space wakes us up from the dream 
about beneficial effects of architecture. the 
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pro výstavu fotografií se zdá být 
„betonový neomalenec“ ideální. neutralita 
bloku je dána tím, že – ač je takřka bezcenný 
oproti okolní původnosti a originalitě – je 
právě, a o to více, neutrální pro subjektivní 
slitinu černobílých orámování zahrnujících 
„struktury vnějšku“ okolo rušitele. zakletá 
autorství jsou tiše vpravena do útrob rušitele. 
je to sérum řízené aktualizace architektury. 
je to cvičení o homogenní koncentraci. Cáry, 
sešlé stěny a nudný povlak ztichlé funkce jsou 
krátce a jemně probuzeny. Funkce, ta jistě 
spí dál, její bdělí pozorovatelé však nikoli. 
tento „cár“, vyvržená holostavba, komplikuje 
celkovou architektonickou původnost. její 
neutralita spočívá v omezené možnosti 
stylové identifikace. není zcela jasné, kam 
jej zařadit, jisté je, že patří do normalizační 
škatulky, do nesmyslné pořádkovosti systému; 
tím však identifikace architektoniky končí. 
nedeterminuje jej tedy styl, ale čas. ten 
neutralizoval jednoznačnou zařaditelnost, 
i přesto, že je známo, kdy a jak byla zažloutlá 
holostavba do lístkárny vložena, ba vyvržena. 
neutralita v případě „architektonické nicky“ 
představuje výsledek nepříznivých okolností 
a nerozvážných rozhodnutí, ze kterých byla 
počata a jimiž je, jakožto neutralita, doslova 
poskvrněna. 

modely a jejich zatavení (ostatky)

pojďme se ještě blíže podívat na 
charakter fotografií. na jejich modely. na ony 
výsledky aktivních přivlastnění zapečetěné 
a uložené v rezervoáru zaschlých chemikálií 
černé komory. tyto modely hýří ambicemi 
jednotlivých mozkových posunů. jejich 
úspěšnost či neúspěšnost je zastavena 
v rovnocenném šedém koloritu. analog třímá 
dávné kouzlo technického vynálezu malby 

světlem. dokáže v nás rozplesat téměř 
teatrální nostalgii. ukazuje nám, řečeno 
s rolandem Barthesem, „toto je to“ nebo „to 
je ono“. jednotlivé výsledky ale nejsou natolik 
jednoznačné. Byly vytvořeny jako modely reakcí 
na místo, čas, historický pojem architektury, na 
sociální esenci funkce a geometrické prostoty. 
každý model (dílo) požaduje svůj odlišující 
charakter, svoji smyslutvornou rovnici. O to je 
složitější aplikovat na tento případ Barthesovu 
sémiotickou větu („toto je jednoznačně to“). 
artefakty, kvasinky kultury, tady byly uplatněny 
jako modely fotografie. Vnější umělecká 
praxe se stává vnitřkem fotografického 
materiálu. jsme vystaveni vystavenému. jsme 
zahrnuti shrnujícím principem, fotografickým 
zobecněním různorodosti. 

jisté je, že nestojíme tak zcela 
před dokumentárním espritem ani před 
modernistickou reprodukcí díla. před čím tedy? 
Čelíme koncentrátu předmětů, občas ne zcela 
zřejmých děl, v perspektivě lístkárny, někdejší 
koruny funkce, vize urbánního pracovního 
hemžení. není tu nic než materiálové ostatky. 
jsme zamícháni do dvojí vetché směsi. ta první 
nás obklopuje, tou je architektura interiéru, 
která nám dýchá do zátylku. ta druhá nás 
pohlcuje i vyvrhuje, tou je zde stále omílaná 
fotografie, která pro nás inscenuje cestu 
z minulosti do přítomnosti. 

modely jsou tedy osamostatněny jen 
jako vlastní vzpomínky. jejich reprezentující 
význam je vykořeněn ze své hmotné 
přítomnosti. Stébla těchto reprezentací 
jakoby ustrnula v jediném pozůstatku 
náznaku práce s prostorem, totiž v detailu 
nasprejované simulace zastavených hodin 
v čele haly. Ony nám říkají, že kdosi pohnul 
zeminou času a jeho nepatrného fragmentu. 
modely byly zality průhlednou tekutinou 

block is comprised of three rooms, the ceiling is 
missing and the Intruder parasitizes on the light 
falling down from above. Crinkled old wallpaper 
is peeling off dirty walls. a yellowish coat sings 
the pathetic song of yesterday. green paint 
reaching to the mid height of the outer walls is 
yesterday’s languid melody of normalization. 
this piece made of bricks and concrete is not 
welcome here, but it is here and there is no way 
around it. the former issuing office of luggage 
and tickets forces on the viewer the feeling of 
ragged presence, despite its sober elegance 
and the recurring thought of an unused function. 
Clearly set laws crumble away in the geometry 
of the floor, screen glasses and the glass block 
part of the ceiling, which functions as a halo 
around the naked body made of wide walls.

this “concrete brute” seems ideal for 
a photography exhibition. although the block is 
almost valueless when compared to the originality 
and quality surrounding it, it is a perfectly neutral 
background for the subjective mix of the black and 
white framed content made of the “structures of 
the exterior” surrounding the intruder. enchanted 
authorships are silently entered into the stomach 
of the intruder. It is a serum of a controlled update 
of architecture. It is an excercise in homogenous 
concentration. rags, faded paint on walls and 
a boring coat of a function which fell silent 
are gently woken up for a short moment. the 
function certainly continues to sleep, its alert 
observers don’t. this “rag”, this bare structure 
complicates the overall architectural originality. 
Its neutrality lays in limited possibility of the 
identification of style. It is not quite clear where 
it is to be classified except that it belongs to the 
normalisation period, to the nonsensical effort 
made in the hope of keeping the systemic order. 
therefore, it is not determined by style, it is 
determined by time. time has neutralized the 
possibility to classify the block in an unambiquous 

manner, although it is known when and how was 
this yellowish structure was added to the ticket 
Hall.  the neutrality of this “architectural nothing” 
is a result of adverse conditions and ill-advised 
decisions from which it originates and by which it 
is – as neutral ground – soiled.

models and their sealing (remnants)

let’s have a closer look at the character 
of the photographs, at their models. as the 
results of active appropriations sealed and 
saved in the reservoir of dried chemicals in 
a dark room, these models abound with the 
ambitions of brain activity. their success or 
failure is stopped in a grey of equal value. 
analogue photography holds the old magic 
of the technical invention of light drawing. It 
can wake in the viewer an almost theatrical 
nostalgia. It tells us, as does roland Barthes: 
“this is it” or “it is it”. However, the results 
aren’t that unambiguous: they have been 
created as models of reactions at place and 
time, at the historical notion of architecture, 
as a reaction at the social essence of function 
and of geometric simplicity. each model 
(artwork) requires its differentiating character, 
its equation which gives meaning to it.  thus, 
it is very difficult to apply here Barthes’ 
semiotic phrase “this is unambiguously it”. 
artefacts, the yeast of culture, were used 
here as photographic models. the exterior art 
practices become the interior of photographic 
material. the viewer is exposed to the exhibited, 
included into the summarizing principle, the 
photographic generalisation of variety.

Surely, we are neither standing in 
front of a documentary spirit nor in front of 
a modernistic reproduction of an artwork. 
What are we standing in front of, then? 
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 radim  langer  stébla a kořeny Blades and rooTs

vývojky a opláchnuty vodou, aby pak, usušena 
v průvanu, mohla jejich stébla nalézt paprsky 
pohledu.

Světlo podle Barthese: otevřený černobílý 
svět a spolehlivá smrt zaživa

roland Barthes oplývá jistým 
poetickým nadšením nad fotografickými 
obrazy. je téměř historicky vzletný. Ve své 
knize světlá komora nás obrací do zrcadla 
hlubokých očí. učí nás číst fotografie, jako 
bychom četli knihu. jako bychom četli 
světelné řádky chemické reakce, slovní 
ozáření fotografie. předměty, figury skutečna 
(myšleno ne jen jako figury lidské, ale figury 
jako viditelná prohlášení skutečnosti) k nám 
přicházejí z říše tmy. Četba fotografického 
obrazu se k nám obrací psychoanalytickou 
poezií. nikoli verši!

tedy (fotografické) světlo přichází ze 
samého pochopení jazyka. ten je vypravěčem 
o naší „smrti uprostřed života“, smrti 
fotografické, jak opět píše Barthes. I zde je 
to smrtící cvaknutí fotografa. ale podřízeny 
jsou mu samotné reprezentace, sama esence 
umění. Situovaná prohlášení jsou pohřbena 
do světla komory. ale nejde o proces stárnutí, 
zastarávání. umění v těchto fotografiích 
přežívá svou vlastní smrt. je relativizována 
hmotná přítomnost uměleckého díla, které zde 
existuje ve zprostředkovaném pohledu na něj. 
je potřeba vidět určitou nutnost v odsunutí 
jeho individuální hmotné přítomnosti právě 
pro potřebu inovace obecnějšího významu 
umění. a nyní se nám vyjevuje v podobě 
takové, jaká mu byla přiřknuta více či méně 
souhlasně, v podobě skupinové interakce. 
V podobě několikerého (pod číslem dvacet dva) 
fotografického stisku předmětu umění. 

nakonec, ve formě, do jaké vstoupila, 
je výstava zcela tichá. neboří ani nedochází 
mezní situace silového gesta, nepřeje tvarové 
či vizuální iluzi ani populismu. jejím zásadním 
stupněm gradace je organická představa 
o jednolitém výsledku individualizovaných 
článků skupiny. Spolupráce zde otevírá 
dobrodružnou představu o fotografii jako 
organické půdě, do které byly zapuštěny 
významové kořeny obsahu sjednocení. z nich 
si razí cestu na světlo metaforická stébla, 
ambice, zástupné symboly individuality. 
Spolehlivě umrtvená, zůstává zeleň těchto 
stébel černobíle živá a čerstvá. a míza tak 
dvojznačné fotosyntézy může znamenat 
zdárný pokus o definici umělce a jeho práce 
v sociálním, a ne jen osobním prostoru. 

radim langer, červen 2012

a concentration of objects, of artworks which 
can’t always be easily understood. the former 
ticket Hall - once the crown of a function,  
the vision of urban industrial teeming serves 
here as perspective. the place is void with 
the exception of material remnants. We are 
stirred into a double shabby mixture. the first 
one surrounds us – it is the architecture of the 
interior, breathing on the nape of our neck. the 
second one swallows us and spits us out – the 
ever recurrent photography which lays in front 
of us the path from the past to the future.

therefore, the models have their 
independent existence only as personal 
memories. their meaning is uprooted from 
its material presence. the blades of these 
presentations seem to have been frozen in 
a sole remnant of what might be considered 
as a work taking into account the space, i.e. 
a detailed, sprayed simulation of a clock 
“hanging” on the front wall of the hall. this 
stopped clock tells us that somebody has moved 
the soil of time and its miniscule fragment. the 
developer was poured over the models, then 
rinsed away with water, so that their blades, 
dried in draught, could find the rays of a look.

light according to Barthes: an open black-
and-white world and a sure death alive

roland Barthes speaks with 
enthusiasm about photographs and when doing 
so he almost touches on the poetic. In his 
book camera lucida he teaches the reader to 
read photographs as if he read a book. as if he 
read the light lines of chemical reaction, verbal 
exposure of a photograph. Objects and figures 
of the real world come to us from the realm of 
darkness. a photographic picture is read as 
psychoanalytic poetry – there are no verses!

(photographic) light therefore comes 
from the very understanding of language. 
language is the storyteller talking about “death 
in the midst of life”, about photographic death, as 
Barthes puts it. the killing click of a photographer 
is present here as well. the works, the essence of 
art are subordinate to it. Statements are buried 
in the light of the darkroom. However, this isn’t 
about the process of ageing, of obsolescence. In 
these photographs, art survives its own death. 
the material presence of an artwork, existing 
here via a mediated view of it, is relativized. the 
removal of the artwork’s indivudual material 
presence is to be understood as necessary: 
the more general meaning of art needs to be 
innovated. the artwork now appears in front of 
the spectators in a form given to it more or less 
approvingly:  i.e. in form of group interaction, in 
form of a multiple (under the number twenty-two) 
photographic squeezes of an art object.

eventually, the exhibition – in the form 
in which it is presented – is silent. It doesn’t 
break nor reach the limit point of power gesture, 
it promotes neither formal nor visual illusion 
and populism. It’s based on the organic idea 
of a unified result of a group’s individual parts. 
Cooperation brings about an adventurous idea 
of photography functioning as an organic soil 
into which roots have been planted carrying with 
them the meaning of the unified content. From 
these roots grow metaphorical blades, ambitions, 
symbols representing individuality, seeking for 
light. mortified, the green of these blades is fresh 
and alive in black and white. the sap of such 
ambiguous photosynthesis can be a succesful 
effort to define the artist and his work not only in 
a personal but also in a social context. 

radim langer, June 2012
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tomáš aBSOlOn

pro bytostného malíře, jako je tomáš 
absolon, by se konečná, ve fotografickém 
záznamu spočívající, podoba projektu 
v lístkárně mohla zdát velice problematickou 
výzvou. jak ale svědčí výsledný snímek, 
autorovi se ve spolupráci s fotografem podařilo 
zajímavým způsobem propojit ostře zachycené 
a díky své blízkosti stále autonomní obrazové 
pole malby s rámujícím, mlhavě rozostřeným, 
vzdušným prostorem lístkárny. do popředí 
zde tedy vystupuje samotná malba, jakoby 
nalepená na přední plán snímku. její abstraktní 
a především gestická kvalita je sama o sobě 
působivou hodnotou. Onen rozostřený prostor 
kolem pak zapojuje dílo do celkového projektu 
a nahrazuje chybějící rám jak po kompoziční, 
tak i po kontextuální stránce. Obraz je součástí 
širšího cyklu maleb, v němž autor balancuje 
mezi konkrétním motivem stolu a abstraktními 
variacemi vycházejícími z jeho zjevného 
potěšení z procesu malby.

-VČ-

tomáš absolon is essentially a painter, 
therefore the necessity to present photography 
as part of the ticket Hall project might seem 
a very problematic challenge for him. However, 
as proves in the photography exhibited, 
absolon managed, in cooperation with 
a photographer, to connect in a very interesting 
manner the focused and autonomous field of 
painting with the out-of-focus, airy space of 
the ticket Hall. the painting is what catches 
the viewer’s attention. It is as if glued to the 
front plane of the photograph. Its abstract 
and gestural qualities are very impressive. 
the out-of-focus space surrounding it makes 
absolon’s work part of the project and replaces 
the missing frame, both in terms of composition 
and context. the painting belongs to a larger 
cycle in which tomáš balances between 
the concrete motif of the table and abstract 
variations whose departure point shows the joy 
the author finds in the process of painting.

-VČ-

untItled (from the cycle table), 2012
gelatin silver print [40x50 cm]
on the photograph: object (acrylic on canvas and digital print)

Bez názVu (z cyklu Stůl), 2012
bromostříbrná fotografie [40x50 cm] 
na fotografii: objekt (akryl na plátně a digitální tisk)
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michal  Czanderle

práci michala Czanderleho lze nazvat 
architekturou fotografického obrazu. jeho 
snímek, je v konfrontaci s prostorem lístkárny, 
glosou samotného média i prostorové 
geometrie. Stín je technická, fotogramem 
vytvořená šedá plocha na fotopapíře. Stín jako 
zažitá esenciální složka černobílé fotografie 
i jako architektonický znak, znak prostorový, je 
použit zcela bez závislosti na fotografovaném 
rohu místnosti. Stín se zde stává spíše a právě 
znakem sebe sama nežli explicitní součástí 
focené reality. je viditelně nepatřičný vůči 
vyfocenému fragmentu holé místnosti. autor 
postupuje velmi koncentrovaně a s fotografickou 
technikou nakládá zcela v závislosti na jejích 
významových a koncepčních předpokladech. 
minimalismus díla klade důraz na napětí 
mezi fotografickou reprodukcí a neidentickým 
zásahem. Stín michala Czanderleho je škrtnutím 
iluze a naopak potvrzením manipulativní 
schopnosti fotografie.

-rl-

michal Czanderle’s work could be 
described as architecture of photography. 
In confrontation with the ticket Hall space, 
his photograph is a comment on the medium 
itself and on spatial geometry. the shadow is 
a technical grey surface created by photogram 
on photo paper. Shadow as an essential 
part of black-and-white photography and as 
an architectural, spatial attribute, is used 
independently from the corner of the room 
photographed. the shadow becomes rather 
an attribute of itself than an explicit part of 
the reality photographed. In relation to the 
fragment of the bare room taken in the picture, 
the shadow is clearly inappropriate. Czanderle 
works in a very concentrated manner and uses 
the techniques of photography according to 
their meaning and conceptual prerequisites. 
the minimalism of his work places stress 
on the tension between the reproduction 
of photography and any non-identical 
intervention. the Shadow of michal Czanderle 
deletes illusions and confirms the ability of 
photography to manipulate.

-rl-

an ImItatIOn OF a SHadOW, 2012
gelatin silver print [40x50 cm, 23x29 cm]

Intruder, 2012
56 gelatin silver prints
shooting and production of pictures of the students artworks 
by students of the guest professor’s Studio in the ticket Hall  
[40x50 cm]

ImItaCe Stínu, 2012
bromostříbrná fotografie [40x50 cm, 23x29 cm]

Intruder, 2012
56 bromostříbrných fotografií
focení a výroba všech fotografií prací studentů ateliéru 
hostujícího pedagoga v lístkárně [40x50 cm]
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marek  ČíHal

tHe depOSItarY OF Ing. euStaCH mölzer, 2011—2012
gelatin silver print [29x23 cm]
on the photograph: installation (oil on canvas)

marek pro výstavu vytvořil sérii 
obrazů, které po formální stránce rozvíjejí 
jeho dlouhodobou, volnou inspiraci malbou 
neue Wilde a tematicky pracují s markovými 
oblíbenými motivy zvířat a hraček. I marek se, 
podobně jako většina vystavujících, rozhodl 
reagovat na budovu elektrických podniků  
– nikoli ovšem v dimenzích prostoru, nýbrž 
času. jeho instalace odkazuje k eustachu 
mölzerovi, který byl předsedou správní 
rady elektrických podniků města prahy 
a jako pokrokový milovník funkcionalistické 
architektury se výrazně zasloužil o realizaci 
této modernistické budovy. mölzer byl současně 
sběratel moderního umění. na tuto skutečnost 
marek navázal a v lístkárně nainstaloval do 
řady vedle sebe pět expresivních maleb. jedno 
plátno částečně zakrývá druhé a na černobílých 
fotografiích tak nevynikají jejich malířské 
kvality – barva a rukopis, ale zdůrazněna 
je naopak jejich seriálnost a nefunkčnost, 
která evokuje právě izolaci děl v depozitáři. 
tato nepřirozená situace uměleckých děl je 
paralelou k opuštěnosti samotné budovy.

-TJ-

marek created a series of paintings for 
the purposes of this exhibition. In their formal 
aspect, these works develop marek’s longterm 
free inspiration by neue Wilde paintings. 
thematically, the paintings deal with his 
favourite motives of animals and toys. like 
the majority of the other participants, marek 
decided to react to the elektrické podniky 
building, not in terms of space, however, but 
in terms of time. His installation relates to 
eustach mölzer, president of the board of 
directors of the prague elektrické podniky 
and a visionary enthusiast of functionalist 
architecture, who helped push forward the 
project of a modernist building a lot. mölzer 
also collected modern art. marek Číhal 
worked with this fact and installed in the 
ticket Hall five expressive paintings, one next 
to another. each canvas partly covers the 
following one and therefore their painterly 
qualities, i.e. colour and style, are subdued 
on the black-and-white photographs. What is 
stressed is how serial and non-functioning 
they are, thus evoking the isolation of artworks 
in a depository. this unnatural situation of 
artworks is parallel to that of the abandoned 
building.

-TJ-

depOzIt Ing. euStaCHa mölzera, 2011—2012
bromostříbrná fotografie [29x23 cm]
na fotografii: instalace (olej na plátně)
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romana  drdOVá

romana drdová si pro svoji 
realizaci zvolila médium fotografie, v rámci 
celkové koncepce projektu tedy došlo ke 
znásobení média sebou samým. romana 
ve svých snímcích zachycuje vztah detailů 
a prostorové kompozice funkcionalistického 
architektonického prostoru. zásadní roli ve 
výrazu fotografií hrají i efekty světla a stínu 
nabízející, ve velkoryse prosvětlených 
interiérech budovy, nepřebernou řadu variací. 
autorčin pohled hledáčkem fotoaparátu 
je v mnohém analogický s prací jejích 
avantgardních předchůdců, kteří ve své 
tvorbě rovněž akcentovali hmotové řešení 
funkcionalistické architektury prostřednictvím 
diagonály. ta fotografovi nabízí jednak možnost 
vytvořit dynamický dojem snímku připomínající 
subjektivní, tělesně cítěný pohled diváka, 
tak i kultivovanou a vyváženou obrazovou 
kompozici. tyto snímky jsou tak i jistou 
rekonstrukcí minulosti objektu, referující 
k designové i kompoziční čistotě a eleganci 
původní podoby jeho interiérů.

-VČ-

romana drdová has chosen 
photography to be the medium of her work. In 
her photographs, romana captures the relation 
of the details and the spatial composition 
of the functionalist architectural space. the 
effects of light and shadow play an important 
role in the expression of her photographs. 
as the interior of the building is generously 
flooded with light, these effects offer an almost 
endless number of variations. romana’s view 
through the camera finder is in many ways 
analogue to works of her avant-garde 
predecessors. like them, she also accentuates 
the substance of functionalist architecture by 
means of a diagonal. to a photographer, the 
diagonal offers the possibility to create both 
a dynamic impression, reminding one of the 
subjective look of a viewer, and a cultivated, 
well balanced composition. to a certain degree, 
these photographs are also a reconstruction 
of the building’s past, referring to the purity 
of design and elegance of composition of its 
original interiors.

-VČ-

SlOpe, 2012
gelatin silver print [29x23 cm]
on the photograph: installation (colour photographs, 50x60cm)

SklOn, 2012
bromostříbrná fotografie [29x23 cm]
na fotografii: instalace (barevné fotografie, 50x60 cm)
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dominik  gajarSký 
markéta  Vutru

markéta a dominik vytvořili každý 
vlastní, autonomní dílo, které může fungovat 
samostatně. protože ale oba vycházeli 
z identického konceptu, rozhodli se svoje práce 
prezentovat společně na jedné fotografii. Oba 
reagovali na budovu elektrických podniků 
a vrátili se v čase do doby jejího vzniku.

markéta namalovala černým akrylem 
na bílé plátno zjednodušený půdorys prostoru 
lístkárny. tento plán ovšem neobsahuje žádné 
praktické informace a redukuje půdorys na 
abstraktní konstrukci, jejíž funkce je ryze 
estetická, nikoli praktická. dominik vedle 
tohoto obrazu umístil bílý, několikastupňový 
stojan na květiny – ponechal jej ale nevyužitý, 
podobně bezúčelný. nábytkový kus tak 
v daném kontextu figuruje jako objekt, který 
překračuje z pole designu na pole sochařství.

záměrná vyprázdněnost a nefunkčnost 
obou artefaktů akcentuje aktuální situaci 
výstavního prostoru – funkcionalistického 
kolosu, který prošel radikální proměnou 
ve způsobu svého využití: od moderního 
technického paláce k památkovému 
monumentu ve stavu hibernace.

-TJ-

markéta and dominik each created 
their own, autonomous work. Since they both 
departed from an identical concept, they 
decided to present their works together in 
one photograph. Both were responding to the 
elektrické podniky building, returning in time to 
the period of its construction.

markéta drew a simplified floor plan of 
the ticket Hall with black acrylic paint on white 
canvas. the plan doesn’t contain any useful 
information and reduces the floor plan to an 
abstract construction whose practical function 
has been replaced by the aesthetic one. next 
to this painting, dominik placed a white 
multistory flower stand. He left it unused, 
as purposeless as markéta’s floor plan. In 
the context described, this piece of furniture 
functions as an object stepping out of the field 
of design and into the field of sculpture.

the intentional emptiness and lack 
of function of both the artefacts accentuate 
the present situation of the exhibition space 
– a functionalist colossus which underwent 
a radical change of usel: from a modern 
technical palace to a hibernating historical 
monument.

-TJ-

tHe SpIrIt OF a plan and a FlOWer Stand, 2011–2012
gelatin silver print [29x23 cm]
on the photograph: site-specific installation  
(acrylic on canvas, wood)

duCH plánu a StOjanu na kVětInY, 2011–2012
bromostříbrná fotografie [29x23 cm]
na fotografii: site-specific instalace (akryl na plátně, dřevo)
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jakub  geltner

Intervence jakuba geltnera reaguje na 
prostor lístkárny: v jeho třech instalacích lze 
stopovat historický imperativ normalizačního 
období i příznaky jeho architektonického 
a dekoračního zásahu do interiéru. autor 
cituje bledě zelenou barvu, jako zástupný 
normalizační prvek. první instalací jsou o zeď 
opřené stavební latě, do půli přizpůsobené 
zelenému odstínu okolních zdí. druhou je 
průmyslově zhotovené plátno zavěšené 
na stěnu – zelená barva vykrývá polovinu 
plátna tak, aby vytvořila pomyslný horizont 
a navazovala na úroveň horní hranice nátěru. 
třetím zásahem jsou hodiny nasprejované přes 
šablonu na čelní zeď. tyto tři posuny v prostoru 
vytvářejí vzájemné propojení myšlenky 
historického času s ideologickými požadavky 
na estetickou změnu sociálního prostředí. 

-rl-

the intervention of jakub geltner 
reacts to the space of the ticket Hall. In 
geltner’s three interventions the viewer 
can trace the historical imperative of the 
normalization period and the aspects of its 
architectural and decorative intervention in 
the interior of the ticket Hall. geltner quotes 
the pale green colour as a feature representing 
normalization. His first installation consists 
of construction laths laid against the wall and 
painted up to their half with the same green 
colour as are the surrounding walls. the second 
installation is an industrial canvas hung on 
a wall. green paint covers half of the canvas, 
creating an imaginary horizon as it reaches the 
upper edge of the wall paint. geltner’s third 
intervention is a clock stenciled on the front 
wall. these three shifts in the space create 
a link between the idea of a historical time and 
the ideological request of an aesthetic change 
of the social environment.

-rl-

tHe SImulated nOrmalIzatIOn OF rOOF latHS, 2012
gelatin silver print [40x50 cm]
on the photograph: installation (laths and paint primalex, 
procolor, shade S 2020-g50Y)

SImulOVaná nOrmalIzaCe StřešníCH latí, 2012
bromostříbrná fotografie [40x50 cm]
na fotografii: instalace (latě a barva primalex procolor  
odstín S 2020-g50Y)
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martin  HerOld

Otázka prezentace malby 
prostřednictvím černobílé fotografie 
a v prostředí nikoli neutrálním je samozřejmě 
problematická. toho si byl vědom i martin, který 
původně nad koncepcí výstavy poněkud váhal. 
na výsledné fotografii se samozřejmě řada 
specifických malířských kvalit ztrácí, vznikl ale 
nový celek. 

Velmi svérázné prostředí lístkárny 
poskytlo rámec pro nové uchopení martinových 
obrazů skrze jejich instalaci v prostoru. jedná 
se o dvojici maleb z širšího cyklu, jenž nevznikl 
v přímé souvislosti s touto výstavou. martin 
vytvořil portréty dvou konkrétních stromků 
v mělkém, neurčitém prostoru. Fotografická 
přesnost těchto maleb vyvolává napětí 
ve vztahu k jejich vlastnímu zachycení na 
fotografii. plátna byla instalována za sebou na 
pletivu vymezujícím prostor interiéru lístkárny 
a zdůraznila tak jeho hloubku. Obrazy byly 
sice jen dva, ale jejich přítomnost implikovala 
představu, že jich může být mnoho – celý 
„les“. do technického prostředí tak proniklo 
organické tvarosloví působící nanejvýš 
cizorodě a současně esteticky.

-TJ-

to present a painting by the means of 
black-and-white photography in a non-neutral 
space is a problematic issue. aware of that, 
martin Herold at first hesitated about the 
concept of the exhibition. there is no doubt 
that a number of qualities specific to paintings 
are lost in photography. However, the result is 
a new artwork. 

the very specific environment of the 
ticket Hall provided a framework for new 
understanding of martin’s works installed 
in the premises. martin exhibited two works 
from a larger cycle created without direct 
connection to the exhibition. martin painted 
portraits of two trees in a shallow, unspecified 
space. the photographic accuracy of these 
paintings creates a tension in relation to 
their depiction in a photograph. the canvases 
were hung one behind the other on a wall 
delimiting the space of the ticket Hall interior, 
thus stressing its depth. although there were 
only two paintings, their presence implied the 
possibility that they could be many – a whole 
“forest”. Organic morphology has thus entered 
the technical space, giving an impression of 
something very much foreign while at the same 
time aesthetic.

-TJ-

aCaCIa tree, grapeFruIt, 2012
gelatin silver print [29x23 cm]
on the photograph: installation (oil on canvas)

akát, grapeFruIt, 2012
bromostříbrná fotografie [29x23 cm]
na fotografii: instalace (olej na plátně)
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Igor  HOSnedl

Igor Hosnedl využívá strategie 
automatismu a opakovaného gesta. Čára je 
ústředním tématem, ale i vlastním výsledkem. 
krouživým pohybem traktuje dlouhý pás papíru. 
jeho výstup nemá přímý vztah k prostorové 
historii. autor věří v mentální prostupování 
základního elementu – čáry – fyzickým 
prostorem, jehož je on sám nyní součástí. 
zopakování se stává úhrnem koncentrace 
i jejím zhodnocením. malba sama, instalovaná 
na jedné ze zdí lístkárny, dospívá k svému 
naplnění právě v momentu chvilkové instalace 
pro černobílou fotografickou reprodukci. Čára, 
respektive fyzická stopa její dráhy, existuje 
jako chvíle a její zachycení ve fotografii 
naplňuje smysl prchavé substance. ta je spíše 
představou nad jejím výtvarným zpracováním, 
nikoli již jí samotnou.

-rl-

Igor Hosnedl uses the strategy of 
automatism and of repeated gesture. a line is 
not only his central theme, it is also the result 
of his work. In circular movements, he moves 
across a long strip of paper. Hosnedl’s work 
isn’t in direct relation with spatial history. 
He believes that the basic element – a line 
– mentally penetrates the physical space of 
which he is now a part. repetition becomes 
the result of concentration and its valorization. 
the painting, installed on one of the ticket Hall 
walls, reaches its fulfillment during the short 
moment of its installation for the purpose of 
a black-and-white photographic reproduction.
the line, or respectively the physical trace of 
its trajectory, exists as a moment caught in 
a photograph, thus fulfilling the meaning of 
its elusive substance. the substance becomes 
a reflection on its artistic rendering, it is not 
a substance anymore.

-rl-

untItled, 2012
gelatin silver print [29x23 cm]
on the photograph: installation 
(pencil and acrylic on paper, 600x105 cm)

Bez názVu, 2012
bromostříbrná fotografie [29x23 cm]
na fotografii: instalace (tužka a akryl na papíře, 600x105 cm)
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Yu-chi  HSIaO

pět fotografií s názvem „my Space go 
into the Scene“ je koncentrovaným zmnožením 
obrazových významů. prakticky se jedná 
o několikeré přefocení předešlého. Yu-Chi 
Hsiao na počátku celého procesu přináší 
prvek zvenčí, přesněji relikvii vnější přírody 
(rostlinu, zeleň) apod. jí začíná a pak opakuje 
vyfotografování každé předešlé fotografie 
– jedná se celkem o pět fází v každém z pěti 
snímků. při pozorném vnímání můžeme spatřit 
prostorový a časový pohyb uvnitř fotografie. 
Yu-Chi transformuje akt focení do procesuální 
konstrukce, kde na počátku není podstatné 
jen místo, ale i jeho ovlivnění organickým 
motivem. původní myšlenka je zakleta v malém, 
vzdáleném detailu. autorka vstupuje nejprve 
do přímého vztahu s danou příchutí místa, 
které chce ovlivnit zvenčí, a nakonec utváří 
vztah s výslednou reprodukcí. dokumentace 
dokumetovaného staví pozoruhodnou 
myšlenkovou i vizuální perspektivu.

-rl-

Five photographs entitled my Space 
go into the Scene are a concentrated 
multiplication of pictorial meanings. these 
are photographs, retaken several times, of the 
preceding. at the beginning of the process, 
Yu-Chi Hsiao brings an element from the 
outside, a relic from nature (a plant, a bit of 
greenery). the photography taking starts here 
and is repeated by photographing again each 
preceding photograph. eventually, each of 
the five photographs consists of five phases. 
If observed attentively, spatial and temporal 
movement can be seen within the photographs. 
Yu-Chi transforms the act of picture taking 
into a construction process. What’s important 
at its beginning is not only the place but also 
how influenced it is by the organic motif. 
the original thought is enchanted in a small, 
remote detail. at first, the author enters 
a direct relation with the place’s flavors which 
she wants to influence from the outside. at 
the end, she creates a relationship with the 
reproduction - a result of the process. the 
documentation of the already-documented 
builds an extraordinary perspective, both visual 
and mental.

-rl-

mY SpaCe gO IntO tHe SCene, 2012
gelatin silver print [29x23 cm]
on the photograph: installation (5 photographs)

mY SpaCe gO IntO tHe SCene
(můj prOStOre, jdI na SCénu), 2012
bromostříbrná fotografie [29x23 cm]
na fotografii: instalace (5 fotografií)
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matyáš  CHOCHOla

tvorba matyáše Chocholy, elegantně 
se pohybujícího mezi rituálním šamanstvím, 
vypjatým estetismem a kýčem, mezi 
zdánlivě chaotickou performancí a zdánlivě 
klasickou sochařskou formou, je v českém 
prostředí jen stěží přehlédnutelná. Bylo 
vlastně očekávatelné, že právě on porušil 
pravidla reprezentace prací v lístkárně 
standardizovanou fotografickou dokumentací, 
když do snímků pocházejících z jeho 
experimentálního filmu, který v původní podobě 
doprovázelo i živé hudební vystoupení, výtvarně 
zasáhl, a to výraznými barevnými kresebnými 
gesty. ta nám mohou asociovat dramatičnost 
a intenzitu divokého šamanského rituálu 
i autorovu snahu o přímočaré působení díla  
na diváka. V řadě černobílých snímků ostatních 
autorů se mu toto vystoupení z rezervované 
řady ostatních skutečně povedlo. Ve smyslu 
klasického pořekadla, že vyjímka potvrzuje 
pravidlo, však tento jeho zásah spíše působí 
jako něco, co potvrzuje systém prezentace 
celého projektu.

-VČ-

In his works, matyáš Chochola 
navigates gracefully between ritual 
shamanism, eccentric aestheticism and kitsch, 
between seemingly chaotic performance and 
seemingly classical sculptural form. this 
approach makes him difficult to overlook on 
the Czech art scene. One  could therefore 
have expected that he would break the rules 
of the presentation of work in the ticket 
Hall. Chochola took photographs from his 
experimental film, in its original version 
accompanied by live music, and intervened 
in them with strong colour strokes. to the 
viewer, Chochola’s gestures may associate 
the dramatic expression and intensity of 
a shamanic ritual as well as his effort to 
present works with direct impact on the viewer. 
the artist indeed managed to step out from the 
restrained line of monochrome photographs 
presented by others. an exception is said to 
confirm the rule and matyáš’s intervention 
functions here as something which confirms 
the system of the project presentation.

-VČ-

In IllO tempOre, 2012
Colorized gelatin silver print [29x23 cm]
on the photograph: blow-up from a film-strip  
(animated sequence of a S8 film, 9–13 min.)

In IllO tempOre, 2012
kolorovaná bromostříbrná fotografie [29x23 cm]   
na fotografii: zvětšenina z filmového pásu  
(animovaná sekvence S8 filmu, 9–13 min.)
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lenka  januškOVá

lenka realizovala částečně 
inscenovanou debatu v prostoru lístkárny 
a zapojila do ní herce z divadla neklid 
a studenty aVu. Ústředním „aktérem“ diskuse 
bylo však samo místo – někdejší výdejna lístků, 
která sloužila k rušné společenské interakci. 
Hlavní pozornost diskutujících se tedy měla 
zaměřit na společenskou funkci veřejného 
prostoru a jeho místo v umělecké praxi. 
přirozeně zde vyvstává pnutí mezi původní 
funkcí budovy a jejím dnešním, převážně 
kulturním využitím. z diskuse nakonec vyšla 
praktická idea, jak by bylo možné zachovat 
multikulturní využití objektu a přitom zajistit 
renovaci klimatizace. 

Samotný motiv debatního kroužku se 
obrací ke konkrétní situaci, která předcházela 
výstavě. její konečná podoba je výsledkem 
mnohohlasé diskuse celého ateliéru, diskuse 
jako taková je tedy vnímána jako směna 
zkušeností a názorů. 

Vztah mezi realizovanou akcí 
a fotografií je samostatným tématem. 
prezentované fotografie nám připomínají 
tradiční dokumentaci uměleckých akcí. 
V současné době, kdy se běžně pracuje 
s videozáznamem, je fotodokumentace jakoby 
archaická a nedostatečná pro zachycení 
procesu. možná náhodou, ale velmi symbolicky, 
na snímcích všichni mlčí.

-TJ-

In the ticket Hall, lenka janušková 
organized a partly stage-managed debate 
in which participated actors from the neklid 
theatre and students of the Fine arts academy 
participated. However, the main “participant” 
of the debate was the site itself: a former ticket 
issuing office with a busy social interaction 
going on in it. the debaters were to focus their 
attention on the social function of public space 
and its position in art creation. naturally, there 
is tension between the original purpose of 
the building and its present, primarily cultural 
use. the debate resulted in an idea of how to 
preserve the multicultural use of the premises 
while assuring the restoration of its air-
conditioning system.

the motif of the debate circle refers 
to a specific situation which preceded the 
exhibition. Its final version is a result of the 
multi-vocal debate of the entire studio. the 
debate is therefore understood as an exchange 
of experience and opinions.

the relationship between the action 
and the photography presents itself as 
an independent subject. the photographs 
exhibited remind us of the traditional way of 
documenting art events. at present, video 
recording is usually typically used, making 
the photo-documentation seem somewhat 
archaic and insufficient to capture the 
process. perhaps it is a coincidence, but it is 
very symbolic that everyone is silent in the 
photographs.

-TJ-

SpaCe FOr a CHange, 2012
gelatin silver print [29x23 cm]
on the photograph: discussion shots

prOStOr prO Směnu, 2012
bromostříbrná fotografie, [29x23 cm]
na fotografii: záběry z diskuse
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Soo Hyeon  kang

„time to time“ je název sochařského 
objektu korejské umělkyně Soo Hyeon 
kang. zdvojené hodiny symbolizují střet 
ambivalentního pojetí času: času zastaveného 
a času plynoucího. dlouhá hodinová ručička 
slouží jejich vzájemnému propojení, které 
se odehrává vždy v jedné společné číslici. 
umělkyně objekt instalovala na místě 
rozděleném kovovým přepažením, kde 
vznikla i jeho fotografická podoba. Ciferníky 
jsou k sobě natočeny vzájemně opačným 
směřováním ručiček, a pak se pouze v jedné 
z číslic setkávají a dochází k prostoupení 
plynoucího času do času zastaveného. 
umělkyně pragmaticky pátrá po bodu, který 
by ozřejmil křehký moment časovosti a jeho 
zhodnocení v rámci architektonického výrazu.

-rl-

time to time is the title of a sculpture 
by korean artist Soo Hyeon kang. a doubled 
clock symbolizes the clash of an ambivalent 
understanding of time: time which has stopped 
and time which is passing. the artist has 
installed her object at a spot divided by a metal 
partition and this is also where the object was 
photographed. the clock dials face each other 
and their hands go in the opposite direction. 
the minute hand is used to create a connection 
between the two clocks: their hands always 
meet at one number. at this point, the time 
passing penetrates the time stopped. Soo 
Hyeon kang searches pragmatically for a point 
which would explain the fragile moment of 
topicality and its valorization in architectural 
expression.

-rl-

tIme tO tIme, 2012
gelatin silver print [28x23 cm]
on the photograph: installation

tIme tO tIme, 2012
bromostříbrná fotografie [28x23 cm]
na fotografii: instalace
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lenka k. klOkOČkOVá

lenka kahuda klokočková se do 
projektu ateliéru Floriana pumhösla v lístkárně 
zapojila sympatickým způsobem, s nímž, s až 
taneční lehkostí, prostupuje mezi různými 
uměleckými žánry a formami. Vedle zásadního 
koncepčního podílu na přípravě této publikace, 
který ukazuje její zájem o strategie využívající 
v současném umění mimogalerijní formát 
knihy, se v jejím vlastním projektu pro lístkárnu 
projevil intenzivní zájem o tanec a pohyb, jejich 
záznam a interakci s prostorem. autorčina 
performance, uchopitelná v naznačené 
póze v prezentovaném snímku, pracuje 
i s izolovaností individua a jeho tělesnou 
uzavřeností. naznačuje to i černý overal, 
skrývající lenčiny individuální rysy. zájem 
o výrazově taneční aspekty performance a práci 
s tělesně uchopeným subjektem, jako s formou, 
je v českém prostředím zatím spíše vzácností 
a zapojení takového pojetí do tohoto projektu 
příjemně rozšířilo zastoupené spektrum 
tvůrčích přístupů.

-VČ-

lenka kahuda klokočková participates 
at the project of Florian pumhösl’s studio 
in the ticket Hall in a very pleasant way. the 
way she shifts between various art forms and 
genres reminds of the lightness of a dance. 
lenka also had an important share in the 
concept of this book, proving her interest in 
strategies using the non-gallery book format 
in contemporary art. lenka’s project for the 
ticket Hall proves how interested she is in 
dance and movement, their recording, and their 
interaction with space. In her performance, 
lenka also deals with the isolation of the 
individual and his/her physical reclusiveness; 
to hint at this fact, she wears a black outfit 
hiding her features. not many Czech artists are 
interested in the expressive dance aspects of 
a performance, nor do many of them deal with 
physical subjects, using them as a form. this 
is why lenka’s involvement in this project has 
pleasantly enlarged the spectrum of creative 
approaches represented at the exhibition.

-VČ-

BlaCk pantS, 2012
gelatin silver print [29x23 cm]
arranged photograph

Černý kalHOtY, 2012
bromostříbrná fotografie [29x23 cm]
aranžovaná fotografie
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kateřina  kuČerOVá

Instalace kateřiny kučerové se řadí 
k přímým reakcím na charakter a historii místa. 
autorka vystavěla výsek prostoru lístkárny do 
dvojrozměrné vizualizace kanceláře. modelová 
rekonstrukce interiéru má být pokusem 
o zpřítomnění pracovního úřednického 
prostředí. autorčina práce se jmenuje „zbyly 
jen stíny“ a výsledná tvář její instalace působí 
téměř jako divadelní kulisa. plošné uspořádání 
prostorových atributů „kanceláře“ odkazuje 
k problematice tvarové návratnosti a řeč stínů 
se nachází zejména ve zpracování. je zřejmé, 
že někdejší tvarová přítomnost – nábytek, 
technické zázemí, případná květinová výzdoba 
a podobně, se v našich rukou rozplynou do 
materiálové stínohry a odrazu sociálního fetiše. 

-rl-

kateřina kučerová’s installation 
reacts directly at the character and the 
history of the place. kateřina presented 
a section of the ticket Hall space as a two-
dimensional visualization of an office. Her 
model reconstruction of an interior is an 
attempt to bring life to an office space. 
kateřina’s installation, entitled Only Shadows 
remain, almost gives an impression of a set 
piece. the planar arrangement of the “office” 
attributes refers to the problems of the 
recoverability of shape . the shadow language 
can be found primarily in the processing of the 
work. It is obvious that the past presence of 
form, furniture, technical background, flower 
decoration etc. will disperse in our hands 
to become a material shadow theatre and 
a reflection of a social fetish.

-rl-

OnlY SHadOWS remaIn, 2012
gelatin silver print [29x23 cm]
on the photograph: installation (acrylic on paper)

zBYlY jen StínY, 2012
bromostříbrná fotografie [29x23 cm]
na fotografii: instalace (akryl na papíře)
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karolína se dlouhodobě věnuje vztahu 
mezi obrazem a realitou, který uchopuje 
prostřednictvím fotografie. zároveň ji zajímá 
vztah mezi dílem, jeho reprodukcí a divákem. 
pro výstavu v ep si vybrala knižní reprodukci 
japonské tušové malby připsané malíři 
šugaiovi a tuto malbu přetransformovala 
do prostoru přímo v lístkárně. S pomocí 
štaflí, igelitů, pletiva a latí převedla motiv 
krajiny s vodopádem do materiálového zátiší; 
soustředila se přitom na barevné a tvarové 
kvality původního obrazu. tuto efemérní 
instalaci potom zachytila na fotografii spolu 
s otevřenou knihou s reprodukcí výchozí malby. 
karolíniným výstupem tedy byla fotografie, 
ta ale musela být pro účely výstavy znovu 
přefocena. Výsledkem je tedy jakési déjà vu, 
obraz v obraze, fotografie ve fotografii. Cesta 
k původnímu obrazu se vrství a počáteční 
karolínina motivace „zpřítomnit dílo 
intenzivněji, než to dokáže jeho reprodukce 
v knize“ se mění v rafinovanou hru.

-TJ-

For a long time, karolína has been 
interested in the relationship of image and 
reality, grasping it by means of photography. 
at the same time, she is interested in the 
relationship of an artwork, its reproduction, and 
the viewer. For the exhibition in the elektrické 
podniky, she chose a book reproduction of 
a japanese ink drawing and reconstructed it 
in the ticket Hall. using a stepladder, plastic 
sheets, mesh and laths, she transformed 
the motive of a landscape with waterfall into 
a material still life. karolína focussed on the 
colour and shape qualities of the original 
drawing. the ephemeral installation was then 
photographed together with the open book 
containing the reproduction of the drawing. 
the photograph had to be re-photographed 
for the exhibition purposes. the result is 
eventually a sort of a déjà vu, an image in 
an image, photograph in photograph. the 
path to the original drawing has multiple 
layers and karolína’s primary motivation 
“to make an artwork more intensely present 
than a reproduction in a book can” becomes 
a sophisticated game.

-TJ-

karolína  mIkeSkOVá

landSCape WItH WaterFall, 2012
gelatin silver print [40x50 cm]
on the photograph: installation (authorial photograph, 30x30cm)

krajIna S VOdOpádem, 2012
bromostříbrná fotografie [40x50 cm]
na fotografii: instalace (autroská fotografie, 30x30 cm)



54 — 55

petra ve své tvorbě pracuje s různými 
médii, všem jejím projektům je ale vlastní 
jistá míra křehkosti nebo lability. V tomto 
smyslu nevybočuje ani trojice soch-objektů, 
které vytvořila pro výstavu v ep. petra 
použila dřevěné latě čtvercového průřezu, 
které na povrchu oblepila stromovou kůrou. 
Vzniklo tak napětí mezi prefabrikovaným 
tvarem zpracovaného dřeva a přírodním, 
sesbíraným materiálem. pravý původ i účel 
latí je zamaskován. pro fotografickou 
prezentaci byl vybrán pouze jeden z objektů 
– ten nejméně nápadný. drobný kvádr je 
umístěn v rohu místnosti, kde připomíná 
situaci tradičních minimalistických 
objektů a ideálně koresponduje s liniemi 
okolního interiéru. při bližším ohledání 
ale identifikujeme jeho cizorodost, která je 
způsobena právě nepravidelným povrchem. 
Čitelnost a viditelnost objektu je dána právě 
jeho umístěním v architektuře. pokud by se 
integroval do přírodního prostředí, sloužil by 
jeho povrch naopak jako mimikry. Samotné 
objekty tedy vybízejí k přemístění a otestování 
jejich vyznění v jiných podmínkách.

-TJ-

petra mikolášová works with various 
media, but all her projects share a certain 
fragility and lability. In this respect, the trio 
of sculpture-object made for the exhibition in 
elektrické podniky is no exception. petra used 
square wooden laths and covered their surface 
with bark. She thus created a tension between 
the prefabricated shape of worked wood and 
natural, collected material. the origin and 
purpose of the laths is hidden. For the purpose 
of photography, the artist chose a single object 
– the least dominant one. a tiny block is placed 
in a corner of a room where it reminds of the 
situation of traditional minimalist objects 
and corresponds ideally to the lines of the 
surrounding interior. at a closer look, however, 
the viewer realizes the block doesn’t belong 
because of its irregular surface. the readability 
and visibility of the object originates from 
its being placed in architecture. Had it been 
integrated into a natural environment, its 
surface would had served as mimicry. the 
objects therefore ask to be moved and their 
impact tested in different conditions.

-TJ-

petra  mIkOlášOVá

untItled, 2012
gelatin silver print [29x23 cm]
on the photograph: object

Bez názVu, 2012
bromostříbrná fotografie [29x23 cm]
na fotografii: objekt
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martin  prudIl

martin prudil zastupuje v uměleckém 
prostředí poněkud nevděčnou roli intelektuála, 
který kontext svého díla promýšlí z mnoha úhlů; 
toho, kdo si plně uvědomuje širší konotace 
a pasti, do nichž by dané vyjádření mohlo 
sklouznout. tato jím vnímaná všudypřítomná 
političnost formy může být jistou překážkou 
pro vlastní vyjádření, ale současně i zajímavou 
inspirací. Ve svém v lístkárně realizovaném 
projektu možná právě proto akcentoval ten 
nejvíce formální a zdánlivě neutrální prvek, 
který několikrát zapojil i do fotodokumentace 
projektů ostatních autorů. tímto prvkem je 
barevná kalibrační deska, jakási zvětšenina 
těch, jaké známe z fotografických ateliérů. 
jejích jedenáct barevných horizontálních pruhů 
však na černobílé dokumentaci působí jako 
odstupňovaná škála šedi. autorovy intervence 
do fotografického záznamu jsou součástí 
jeho nového, širšího projektu ohledávajícího 
formální rámec „nové imaginace“, tedy 
prostředí filmových a fotografických studií.

-VČ-

at the art scene, martin prudil has the 
somewhat ungrateful role of an intellectual 
who thinks about the context of his work 
from many angles; the one who is fully aware 
of wider connotations and traps, into which 
his works can slip into. this omnipresent 
political aspect of the form of which martin is 
aware can become an obstacle for personal 
expression, but it can also serve as inspiration. 
perhaps this is why in his project presented 
in the  ticket Hall martin decided to stress the 
most formal and seemingly neutral element, 
which he had used several times when photo-
documenting the projects of other students. 
the element used is color calibration chart, 
a blown-up of those we know from photo 
studios. However, in a black-and-white 
documentation, the eleven color horizontal 
stripes of the chart give the impression of 
a shaded grey range. martin’s interventions 
in the photographic record are part of his new 
big project examining the formal frame of “new 
imagination”, i.e. of the environment of film and 
photo studios.

-VČ-

ImagInatIOn mOnument nO. 1 (Calibration desk), 2012
gelatin silver print [29x23 cm]
on the photograph: installation (acrylic on particleboard, 244x122 cm)

mOnument ImagInaCe Č. 1 (kalibrační deska), 2012
bromostříbrná fotografie [29x23 cm]
na fotografii: instalace (akryl na dřevotřískové desce, 244x122 cm)
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rudolf  SamOHejl

rudolfovým záměrem bylo „vytvořit 
sochu, která by zároveň vyplňovala 
i zobrazovala určité místo“. použil ten 
nejobyčejnější a zároveň zcela nesochařský 
„materiál“ – vodu, aby reflektoval specifickou 
atmosféru lístkárny. S tímto materiálem 
se ale rudolf snažil pracovat sochařsky: 
umístění v prostoru, velikost a do určité 
míry i budování tvaru nebylo náhodné. půl 
litru vody rozlil na podlahu, jejíž drobné, 
pravoúhlé dlaždičky vytvářejí nezaměnitelný 
vzor připomínající kompozice neoplasticismu. 
Voda se dostala do spár mezi dlaždicemi 
a tím je výrazněji vykreslila; současně vodní 
plocha posloužila jako zrcadlo pro okolní 
prostor – na jejím povrchu se odrazilo stropní 
osvětlení ze čtvercových luxferů. V kaluži se 
tak prolnuly dva geometrické vzory v kontrastu 
s nepravidelností jejího vlastního obrysu. 
přesnost architektury byla pohlcena nestálým 
tvarem, který se proměňoval v čase, jak voda 
od krajů vysychala. konečným pozůstatkem 
této efemérní sochy je tedy fotografie, která 
konkrétní situaci zafixovala v čase a zároveň 
vybrala pouze jeden úhel pohledu, jeden 
moment. uchování paměti ve fotografii se 
nutně uskutečňuje jedině za cenu selekce.

-TJ-

rudolf intended to make “a sculpture 
which would fill and represent a certain place.” 
to reflect on the specific ambiance of the 
ticket Hall, he used the simplest of materials 
(and a very non-sculptural one): water. rudolf 
strived to use this material as if it were 
a sculptural one: its placement in the space, 
its size, and to some extent its shape weren’t 
accidental. the artist spilled half a litre of 
water on the floor, whose tiny, rectangular tiles 
create a unique pattern reminiscent of neo-
plasticist compositions. Water flowed into the 
tile interstices, making them more noticeable 
and the water surface served as a mirror for 
the surrounding space: ceiling lighting made 
of square glass blocks was reflecting in it. 
two geometric patterns met in the puddle, 
creating a contrast with the irregularity of the 
puddle’s shape. architectural precision was 
swallowed up by an unstable shape which 
would change in time as water was drying up, 
starting from the puddle’s edges. the remnant 
of this ephemeral sculpture is a photograph: it 
fixated the situation in time, while it also chose 
one point of view, one moment. to preserve 
a memory in a photography can only be done at 
the cost of selection.

-TJ-

puddle, 2012
gelatin silver print [40x50 cm]
on the photograph: installation

kaluŽ, 2012
bromostříbrná fotografie [40x50 cm]
na fotografii: instalace
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roman  štětIna

roman štětina je tvůrce, který si 
již na umělecké scéně dokázal najít své 
specifické místo. jeho práce s médiem 
rozhlasu a zvukovými nahrávkami či 
s videomateriálem využívá jinak již do značné 
míry zprofanované dědictví „postprodukce“ 
velice autentickým a sugestivním způsobem. 
I jeho dílo v rámci lístkárny pracuje s motivem 
postprodukovaného videa. V třicetivteřinové 
scéně z filmu terrence malicka strom života, 
ozvučené v několika variantách, si pohrává 
s rolí, jakou tato proměna může mít na recepci 
daného vizuálního jevu. jeho zájem o působení 
zvukové složky narativní struktury ovšem 
nebylo možné zaslechnout ani na výstavě, ani 
v rámci katalogu. jako výstup své práce nám 
možná trochu cynicky předkládá snímek svého 
notebooku s prezentovaným videem, jak ho 
ukazoval v prostorách lístkárny. Snímek je tedy 
především potvrzením vazby mezi autorovou 
tvorbou a daným místem – záznamem situace, 
kdy a jak bylo dílo prezentováno.

-VČ-

roman štětina has already found his 
place at the art scene. He explores the medium 
of radio,  of sound recordings and of video. In 
doing so, he explores the profaned heritage 
of “post production” in a very authentic and 
suggestive way. His project for the ticket Hall 
is no exception as it uses the motif of post-
produced video. In a thirty-second scene 
from terrence malick’s film The Tree of life, 
presented in several sound versions, roman 
explores how much such change can influence 
the reception of the visual material. However, 
his interest in the influence of the sound 
component of a narrative structure cannot 
be heard, neither at the exhibition nor in the 
catalogue. the result of his work is, perhaps 
a bit cynically, presented as a shot of his 
notebook with the video running, as shown in 
the ticket Hall. the photograph is therefore 
primarily a confirmation of the relation 
between roman’s work and the place, i.e. 
a recording of when and where was his artwork 
presented.

-VČ-

untItled (desert), 2012
gelatin silver print [29x23 cm]
on the photograph: installation (Hd video)

Bez názVu (poušť), 2012
bromostříbrná fotografie [29x23 cm]
na fotografii: instalace (Hd video)
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Viktorie  ValOCká

Viktorie Valocká si za velice účinnou 
zbraň své tvorby vybrala mystifikační 
a hyperbolu využívající prostředky, jejichž 
původ můžeme hledat v pokleslé, ale osobitým 
půvabem obdařené řeči bulvárních médií. 
I ve svém projektu svázaném s místem 
paláce elektrických podniků tuto strategii 
bohatě využila. prezentovaný „nález“ 
mimozemských pozůstatků, které měly být 
nalezeny při budoucí rekonstrukci tohoto 
objektu, je i přes své zprostředkování rádoby 
autentifikujícím médiem fotografie humorný 
svou naivní formou. už samotné využití 
jakési futuro-archeologie fámy přitom vytváří 
velice elegantní smyčku, s níž uniká jakékoliv 
možnosti vážného nepochopení ironie. 
tento nenápadný půvab chabých a viditelně 
neumělých důkazů se současně vyznačuje 
i „pokleslou“ výtvarnou řečí, budovanou na 
podobném základě, již k realizaci na fotce 
zaznamenané instalace využila.

-VČ-

In her artwork, Viktorie Valocká 
uses a very powerful tool: mystification 
and  hyperbola as used in tabloid media, 
whose language is at once trashy but also has 
a specific charm. In her project relating to 
the elektrické podniky palace, Viktorie made 
a good use of this strategy. She presents 
a “discovery” of extraterrestrial remains, 
supposedly found during the upcoming 
reconstruction of the palace. although 
presented in the form of photography, and 
therefore “authentic”, the project is funny due 
to its naive form. the use of a archeological 
-futuristic rumor creates a very smart loop 
which makes it impossible to misunderstand 
the irony. the decent charm of the poor and 
visibly bad evidence is accompanied by 
“tabloid” art expression used by Viktorie in her 
installation.

-VČ-

dISCOVerY OF alIen remaInS durIng tHe 
reCOnStruCtIOn OF tHe elektrICké pOdnIkY 
BuIldIng, 2012
gelatin silver print [29x23 cm]
on the photograph: installation (soil and objects made of 
glazed ceramics, various sizes)

OBjeVení pOzůStatků pO mImOzemšťaneCH přI 
rekOnStrukCI BudOVY elektrICkýCH pOdnIků, 2012
bromostříbrná fotografie [29x23 cm]
na fotografii: instalace (hlína a objekty z glazované keramiky 
různých rozměrů)
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Viktor  VejVOda

třicet osm zdánlivě identických 
knižních svazků obsahuje na tři části 
rozdělené textové segmenty, které doprovází 
krátké fotopříběhy. kniha má titul Poetická 
politická pohádka. Viktor Vejvoda uplatňuje 
možnost obrazného čtení, v němž se text stává 
průvodcem vizuální skutečnosti, respektive 
fotopříběhy a text se vzájemně glosují. Série 
knih rozdělená na tři významové části obsahuje 
jazykově a vizuálně propojené světy. politicky 
lze vnímat už samo slovo, slovní bilanci nad 
výrazovými předpoklady textu a jeho napojení 
na vizuální kód sekvenčně navazujících 
snímků. kniha je pro autora archaickým 
(staromediálním) obalem pro aktualizovanou 
(novomediální) textovou roli příběhu v obraze 
a naopak. zároveň je knižní podoba projektu 
řešením divákovy pozice, ve které má možnost 
skutečně soustředěně nahlédnout do umělcova 
sdělení. z knihy se stává médium koncentrace 
a ve fotografii získává roli předmětů, do nichž 
je nutné teprve nahlédnout a číst je.

-rl-

thirty eight seemingly identical book 
volumes contain text segments divided in three 
parts, accompanied by short photo stories. 
the book’s title is Poetic Political Fairy Tale. 
Viktor Vejvoda makes use of the possibility of 
figurative reading in which the text becomes 
a guide to visual reality. In fact, the photo 
stories and the text comment upon each other. 
the book series, divided in three parts of 
different meaning, contains linguistically and 
visually interconnected worlds. Both the verbal 
recapitulation of expressive qualities of the 
text and the way it is connected to the visual 
code of the image sequence can be understood 
as political. the author sees the book as an 
archaic (old media) wrapping for an updated 
(new media) text role of a story in pictures 
and vice versa. at the same time, the book 
version of the project brings a solution to the 
viewer’s position: the viewer can get a true, 
concentrated sight of the artist’s message. the 
book becomes a medium of concentration. In 
photography it receives the role of an object, 
which must be first looked into and read. 

-rl-

ppp (poetic political Fairy tale), 2012
gelatin silver print [29x23 cm]
on the photograph: installation (38 author books)

ppp (poetická politická pohádka), 2012
bromostříbrná fotografie [29x23 cm]
na fotografii: instalace (38 autorských knih)
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(…) je to prostor, v němž se neztvárňuje, ale 
spíš vyjednává, zóna, v níž se předpokládá, 
že se různé představy o tom, co je veřejné, 
budou vzájemně ovlivňovat.Výstava tedy byla 
míněna jako počin s otevřeným koncem, něco, 
co se odehrává v reálném čase. tato publikace 
dokumentuje, jak probíhal samotný proces 
znázornění a pozorování jednotlivých prací.

(…) a space of negotiation rather than of 
representation, and a zone where various ideas 
about the public are meant to interact. so the 
exhibition was meant as an enterprise with an 
open ending: something to take place in real 
time. This publication documents what has 
been a process of depiction and observation of 
artworks in itself.

Florian pumHöSl, květen 2012


