
Z HVĚZDY
KRUH

nejkrásnějších knih
Česka, Německa,
Polska, Slovenska

a Švýcarska
Z hvězdy kruh nejkrásnějších knih je výstavou, která 
skýtá nejen možnost porovnání knižní krásy, ale i prostor 
pro diskusi a subjektivní soud. Skrze umělecká díla, 
z prostoru volnosti, který je ohraničen překážkou v po-
době kruhu, pokládá tradiční otázku po vztahu obsahu 
a formy a zároveň poskytuje místo i čas pro obdiv 
k řemeslné zručnosti autorů současných knih. To vše 
v kruhu – ve svobodném prostoru pochybnosti, z něhož 
není úniku. 

Výstavní architektura pomyslně ruší půdorys letohrádku 
Hvězda a zároveň národní příslušnost vystavených knih – 
v kruhu najdete nejkrásnější knihy z pěti zemí Evropy 
(Česka, Německa, Polska, Slovenska a Švýcarska) 
a dvou soutěžních ročníků (2018, 2019). Každá soutěž 
se ve své zemi koná v jinou dobu, a letos do dění navíc 
zasáhl Covid 19, proto ve výstavě nejsou všechny favo-
ritky ze stejného roku. To ale porovnání knižní produkce 
jednotlivých zemí nebrání – vítězné knihy jsou v kruhu 
podrobeny soudu každého návštěvníka, je možné je vzít 
do ruky, prolistovat jimi, zamyslet se nad podobnostmi či 
rozdíly v grafickém pojetí, ve zvolené technologii výroby, 
v kvalitě tisku či ve volbě vazby. Zajímavá je i rozmanitost 
soutěžních kategorií jednotlivých zemí. Vývoj v oblasti 
knižní tvorby je překotný a souvisí se stále širší dostup-
ností technologií – do soutěže NČKR se letos přihlásilo 
rekordních 313 knih, německých bylo 682 v roce 2019 
a 660 v roce 2020, v Polsku v roce 2018 soutěžilo 204 
knih, na Slovensku 214 knih v roce 2019, Švýcaři vybírali 
v roce 2019 z 388 knih. Knihy, které jsou v soutěžích 
krásy nahlíženy jako předměty, objekty hodnocení, jsou 
z řemeslného hlediska čím dál dokonalejší a strach 
z masivního přesunu knihy do digitálního světa se nezdá 
být tak rychlý, jak se předpokládalo. I proto je soutěž 
o vizuální styl důležitá – u knih nejde jen o obsah, ale 
i o formu. Na druhé straně – dokonalé řemeslo může 
umně skrývat obsah, který je právě s krásou formy 
v rozporu. Obálka může oslnit, vnitřek pobouřit a opačně. 
Krása, nebo přinejmenším hodnocení, které je s ní 
přirozeně spjato, s sebou nese moment obdivu, který je 
ve své nekritické poloze snadno zneužitelný.  
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Právě tenké hranici mezi přirozeným a řízeným 
obdivem, tj. spontánním vnímáním krásy a diktátem 
zvenčí, se výstava věnuje. Středem pozornosti tu není 
výtvarné dílo, jak je obvyklé, ale dílo užité, kniha-objekt. 
Architektura výstavy vytváří prostor dialogu – kruh, jako 
nejdokonalejší z tvarů, vede k rovnosti, zatímco hvězdné 
cípy ilustrují nedostupnost, nedosažitelnost, která 
souvisí v prvé řadě s „poctivým“ obdivováním, v řadě 
druhé s nekritickým uctíváním, jež se v extrémní poloze 
proměňuje v kult. Narušení kruhu pak symbolizuje právě 
nedosažitelnost dokonalosti.

První, co návštěvník spatří, je plátno Jindřicha 
ZEITHAMMLA s příznačným názvem Sluneční. 
Minimalistická forma pomyslného oltáře, jenž příchozí 
oslňuje zlatým světlem, je paradoxní právě vzhledem 
k mohutnosti jeho záře. Velký zlatý ovál ovládá kruh 
dočasného amfiteátru a navozuje neklidné očekávání 
čehosi posvátného. 

Trefnou ilustrací soudu, tedy momentu rozho-
dování, může být méně okázalý oltář Petry PEŠKOVÉ 
s názvem Nadšení a pochybnost. Triptych z cyklu Křížová 
cesta si hraje s protiklady, váží obě duševní rozpoložení, 
aniž bychom si byli jisti, zda je právě pochybnost vyve-
dena v těžkých betonových hrotech a nadšení v těch 
molitanových, které na voskovém srdci nezanechávají 
vrypy nejistoty. 

Ze tmy dalšího cípu vystupuje světelný objekt 
Michala PUSTĚJOVSKÉHO s názvem Shelf. Dílo, které 
připomíná knihovnu, je fascinujícím ztvárněním času 
plynoucího prostřednictvím světelných kombinací, které 
se v rytmu vteřinových změn vyčerpají za 34 865 let. 
Kosmická pochybnost o (bez)významu lidských stop je 
vtělena do jediného díla vzniklého pro výstavu.

Přímo knize a jejímu poslání se věnuje Krištof 
KINTERA v objektu The End of Words, a to doslova. Knihy 
zalil betonem, čímž vystavěl křehký pomník slovu. Knihy 
jsou zvěčněné – zvěcněné v soše, která uchovává slova 
jen v podobě vzpomínky. Je to pomník pomníku vědění 
uloženého v knihách.

Slovo je také podstatou sdělení sochy 
Jana  HENDRYCHA. Jeho Čtenář novin z roku 1968 svírá 
v ruce Rudé právo z téhož roku. Vliv manipulované 
informace, sdílené a šířené nepravdy vedoucí k nesvo-
bodě nejen duševní, ale i fyzické, je stejně aktuální dnes, 
jako byl před dvaapadesáti lety. Moc slova souvisí i s tím, 
jakou formou je předáváno.

K vidění jsou také autorské knihy ze sbírek Památníku 
národního písemnictví. Toto specifické umělecké dílo, 
které leží uprostřed cesty od užitého umění k volnému, 
se ve výstavě představuje v rozmanitých formátech 
a dobách vzniku – od knižního objektu La foret sacrilége 
od TOYEN, přes sedmdesátá a osmdesátá léta 20. století 
v objektech Dalibora CHATRNÉHO a Milana KNÍŽÁKA, 
nezaměnitelný umělecký rukopis Květy PACOVSKÉ 
a Luboše DRTINY, až po ne zcela známou tvorbu 
mladších autorů, Evy HOLÉ, Lenky VILHELMOVÉ, 
Pavlíny SUCHÁNKOVÉ, Dagmar ČAPLYGINOVÉ, Petry 
KRUPÍKOVÉ, Natálie PĚRKOVÉ, Sylvie KOŘÁNKOVÉ, 
Elišky ČABALOVÉ a Šimona BREJCHY. Speciální, 
obvykle nedosažitelnou kapitolou je vystavená kolekce 
vítězných bibliofilií, autorských a studentských prací 
české soutěže z ročníků 2015–2019. Tyto kolekce se 
skládají z originálů vydaných ve velmi omezeném 
nákladu a jsou často na výstavách nedostupné právě pro 
svou unikátnost (a cenu). Kde jinde by měl mít návštěvník 
možnost srovnávat a diskutovat nad krásou a posláním 
vizuální stránky knihy než nad originály začínajících, resp. 
etablovaných umělců a grafiků. 

Eliška Boumová 
Zdeněk Freisleben 
Klára Voskovcová

16.7.– 1.11.2020
Letohrádek Hvězda
Obora Hvězda, Praha 6

Komentované prohlídky 
s kurátory: 
4. srpna, 17. září, 10. října 
17:00

Tvůrčí dílny s nejkrásnějšími 
knihami pro děti: 
● 19. července, 15–16:30 
To je metro, čéče! 
(Veronika Vlková, Jan Šrámek)
● 9. srpna, 15–16:30 
Tonča a krasojezdec 
(Aneta F. Holasová)
● 30. srpna, 15–16:30
To je metro, čéče! 
(Veronika Vlková, Jan Šrámek)
● 20. září, 15–16:30
Klub divných dětí 
(Nikola Logosová)

pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

O AUTORECH

Jindřich ZEITHAMML (*1949) 
se v roce 1995, po svém návra-
tu z emigrace v Německu, stal 
profesorem AVU. Od konce se-
dmdesátých vytváří oválné po-
lychromované objekty a objekty 
podobné otevřeným skříňkám 
či pokladnicím. Ve svých dílech 
originálně spojuje geometrii 
a minimalismus s metafyzic-
kým viděním reality, které do jeho 
tvorby vnáší další rozměr – me-
ditaci a sakrální úctu ke světu.

Petra PEŠKOVÁ (*1988) 
studovala v letech 2004–2008 
Střední uměleckoprůmyslovou 
školu v Uherském Hradišti, v le-
tech 2009–2015 AVU pod vede-
ním Jindřicha Zeithammla. Získala 
Ateliérovou cenu AVU, zúčast-
nila se několika dřevosochař-
ských sympozií v Německu a Itálii, 
je autorkou realizací Trychtýře 
(2014, Vítkov v Praze) a Wir 2/
My 2 (2016, německý Selb).

Michal PUSTĚJOVSKÝ (*1984) 
je absolventem AVU, kde v roce 
2013 dokončil magisterské stu-
dium v Ateliéru nových médií I. 
pod vedením Markuse Huemera 
a za svou diplomovou práci ob-
držel ocenění London Connext 
Award. V roce 2011 absolvoval 
stáž na Universität der Künste 
v Berlíně, o rok později pak na je-
ruzalémské Bezalel Academy of 
Arts and Design. Na kontě má de-
sítky samostatných i skupinových 
výstav v ČR i v zahraničí. Pracuje 
s kinetickými a světelnými objek-
ty, je autorem interaktivní LED in-
stalace v rámci projektu ACUO. 

Krištof KINTERA (*1973) 
studoval Akademii výtvarných 
umění v Praze v ateliérech Jiřího 
Lindovského, Aleše Veselého, 
Michaela Bielického a Milana 
Knížáka, postgraduálně pak 
ještě v letech 2003–2004 
na Rijksakademie van beel-
dende kunsten v Amsterdamu. 
Samostatně vystavu-
je od poloviny devadesátých 
let. Všechna Kinterova díla jsou 
realizačně a technicky nároč-
né objekty, které se pohybují, 
mluví, kouří se z nich nebo jiskří. 
Autor se pečlivě věnuje nejen 
jejich vzhledu, funkci a sdě-
lení, ale i jejich mechanice.

Jan HENDRYCH (*1936) 
studoval na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v Praze 
v sochařských ateliérech Josefa 
Wagnera a Jana Kavana, v letech 
1963–1966 pokračoval v post-
graduálním studiu na AVU. 
Zpočátku se věnoval portrétu, ale 
brzy jej zaujala figura jako celek 
a zkoumal možnosti, jak postavu 
ztvárnit méně klasicky. Zabý-
val se expresivním pojetím hmoty, 
inspirován českým barokem. 
Po roce 1969 nesměl vystavovat 
a živil se restaurováním soch, 
volnou tvorbu mohl vystavit až 
roku 1988 v Galerii hlavního města 
Prahy. Do roku 2015 byl vedoucím 
Ateliéru figurálního sochařství 
a medaile na AVU.


