Dožínky (Harves Home), Holešovická šachta, 2021 (Společná výstava s Nona Inescu a Adéla Součková/ Joint show with Nona Inescu, Adéla Součková)

Pohled do instalace (Instalation view) - Slunce (Sun), Žula, Granite, 2021

Pramen vlasů (Hair Lock), lipové dřevo (inden wood), 2021

Pramen vlasů (Hair Lock), detaily (details), 2021

Cop (Braid), mramor, kresba tužkou, vlna (marble,pencil drawing, wool), 2021

Cop (Braid), detaily (details), 2021

Pohled do instalace (Instalation view), 2021

Pohled do instalace (Instalation view), front, 2021

POP-UP Galerie AVU, Křížkovského 10, Praha 3
4. - 25.9.2021, vernisáž 3.9. od 17 h
vystavují: Nona Inescu, Adéla Součková, Tereza
Štětinová
kurátorka: Veronika Čechová
----------Výstava pro konec léta a oslavu času sklizně a hojnosti staví na průsečíku tvorby tří výrazných mladých
umělkyň - Nony Inescu, Adély Součkové a Terezy
Štětinové. Toto propojení spočívá především v tematizování a odkazech k univerzálním předrozumovým
archetypům, s nimiž každá z autorek nakládá specifickým způsobem. Motivy klasů, chleba a lidských těl
působí jako symboly plodnosti a hojnosti a evokují
náladu slavnostní veselice, oslavy sklizně a s ní spojeného tradičního hodokvasu. Překlenutí ročních období směrem pryč od sluncem zalitého léta, k temnější
a chladnější části roku, v sobě ale přirozeně nese i
nevyřčenou nejistotu a obavu z budoucnosti. Chlebové
bohyně shlížejí na zkamenělé slunce, které může
stejně tak zrovna vycházet, nebo se sklánět k západu.
Stojí zde vedle sebe jak silně intuitivní způsob práce,
tak přístup založený na důkladné analýze vedoucí k
vědomému rozhodnutí o tom, jakým způsobem vytvořit
význam nesoucí artefakty. Prostorovou instalaci vycházející z propojení společných rysů praxe všech
autorek, mimo jiné např. zájem o práci s přírodními
prvky a tradiční postupy opracování materiálů, doplňuje
zvuková stopa hudebního skladatele Matouše Hejla
vytvořená pro příležitost této výstavy.

Dožínky (Harves Home), Holešovická šachta, 2021 (Společná výstava s Nona Inescu a Adéla Součková/ Joint show with Nona Inescu, Adéla Součková)

Mnich (Monk), z cyklu Cesta masek (from cycle The Way Of The Masks), 2019

Dvě Madony (Two Madonnas), habrové dřevo (hornbeam wood), 2021

Pohled do instalace (Instalation view), 2021

Samaritán (Samaritan), z cyklu Czesta masek
(from cycle The Way Of The Masks, 2018

ŽENY
Vernisáž / Opening: 29.9. 2021 v 18:00
Vystavující umělci / Artists:
Jana Svobodová
Tereza Štětinová
Lenka Chánová
Anna Wyrwová
Kurátoři / Curators:
3Kurátorky
Kristýna Hájková, Alžběta Horáčková, Diana
Kněžínková
--------------Spolupráce mezi ženami je v českém a uměleckohistorickém prostředím stále spojována s čímsi marginálním. Je synonymem nedůvěřivosti, nestability
možná i pochybnosti. Kurátorkám nešlo o představení
autorek, které se ve své tvorbě primárně zaměřují
na feministická témata či direktivně pracují s náměty
ženství, i když bezpochyby se výstava dotýká problematiky genderu, jelikož u většiny autorek se gender promítá do jejich práce jako téma či východisko.
Svým způsobem všechny autorky vypovídají o aspektech vtěleného ženství, a tedy rodem podmíněnými
zkušenostmi. Výstavnímu konceptu jde ale zejména o
deskripci jejich individuálních osobností, které získávají
na síle právě v momentu vzájemné feminní diskuze,
spolupráce i konfrontace jejich artefaktů přímo ve
výstavě.
Kategorizace a označení pojmu „ženské umění” je

sporné a komplikované, protože ani označení „mužské
umění” se ve výtvarné terminologii nevyužívá. V této
diferenciaci je stále zakořeněna antická filozofická tradice, kdy žena se rovná přírodě, tj. reprodukci, tělesnosti,
kráse, ale i pasivitě a pudovosti. Muž se naopak rovná
kultuře, tj. kreativitě, výbojnosti, intelektu a vůli. Na
umělce muže bylo vždy nahlíženo jako na individuality, ale nikoli jako na symptomy svého pohlaví, jakožto
v případě žen. Pojem „ženské umění” ovšem začaly
používat právě samy umělkyně, a to především v souvislosti s kolektivní organizací žen ve smyslu pořádání čistě
ženských výstav nebo sjednocování v uměleckých spolcích. Cílem ženské spolupráce však nebyla deklarace
univerzální feminity jakožto společného znaku emancipujících umělkyň. Daleko více šlo ženám o získání nezávislosti na mužských individualitách i spolcích, jejichž
členové se vůči druhému pohlaví vyjadřovali skepticky,
odmítavě, pohrdavě či podřadně.
Zásadním tématem v oblasti ženského umění bylo a
dosud je zdůrazňování existence estetického, žánrového,
obsahového i výrazového charakteru, který konotuje s
psychickými i tělesnými vlastnostmi žen. Tyto genderové
normativy, jež prezentují feminní umělecké projevy a
vyjadřují kanonické vzorce chování jsou mnohdy vnímány
negativně. V rámci tohoto výstavního konceptu jsou však
respektovány, akceptovány a prezentovány jako pozitivní
a účinná složka umělecké tvořivosti.
Vystavující umělkyně se neostýchají prezentovat svou
křehkost a nejniternější pocity, které bezpochyby zapadají do ženských elementů. Autorky proto svými díly
zprostředkovávají různé perspektivy ženské spolupráce, ovšem vždy je patrná jejich odlišná a originální
myšlenková cesta pramenící z jedinečných životní stanovisek i příběhů. Umělecké výrazy jednotlivých autorek

se zásadně liší výtvarnými médii i přístupy, ale mají
navzájem i se 3Kurátorkami společný poetický projev,
přítomného ženského ducha, cílevědomost, píli a zejména uvědomělost síly v ženské kooperaci.
Na sociální i ideologickou podmíněnost ženského
umění se začalo v minulosti poukazovat v souvislosti s
nedostupností uměleckého vzdělání pro ženy. Situace
se v dnešních dnech proměňuje ku prospěchu žen,
avšak stále platí že se ženy autorky prosazují na trhu
s uměním a v umělecké praxi s většími obtížemi než
jejich mužští kolegové. Potíže s genderem ale nejsou
příznačné pouze pro reflexi umění, ale reálně ovlivňují
životy a zkušenost žen v současné společnosti. Proto
je velmi výhodné, pokud se ženy spojují, dokáží spolupracovat v jakékoliv oblasti a prokazují sílu své
slučitelnosti.
V rámci výstavního konceptu se představují autorky
dvou generací. Mladší zastupují Anna Wyrwová
(*1997) a Jana Svobodová (*1995), starší prezentují
Tereza Štětinová (*1987) a Lenka Chánová (*1985).
Právě i toto mezigenerační spojení může obohatit
veškeré zúčastněné umělkyně i teoretičky v aktualizaci
jejich samotného tvůrčího procesu.
Uvědomujeme si, že pouhá jedna výstava jakožto
určitá spontánní sonda nezmění společnost a její
vnímání ženských vztahů a spolupráce. Jedná se však
o nastínění a apel na to, že moderní, současné či
ženské umění není jednolitou kategorií, nýbrž hybridní
spletí různých názorů a forem odrážející individuální
předpoklady a zájmy jednotlivých autorek i autorů. Je
nutné si uvědomit, že krok po kroku se zejména my
samy ženy musíme snažit o oprávněnost a kvalitní
ženskou kooperaci, ať už v umění či v jiných oblastech.
Tím se naše postavení může proměňovat a přestat

být diskutabilní z pohledu společnosti, jež je stále pod
vlivem genderového stereotypu.
Výstavní projekt ŽENY byl poprvé realizován v Galerii
3Kurátorek v karlínské Invalidovně v Praze. Po více
než ročním odstupu v obměněné verzi vystavených
děl, avšak od stejných autorek, je realizován v Galerii
INDUSTRA ART. 3Kurátorky tak přináší možnost sledovat přirozený umělecký vývoj autorek během delší
časové periody.
Inspirační zdroj: PACHMANOVÁ, Martina. Zrození
umělkyně z pěny limonády: genderové kontexty české
moderní teorie a kritiky umění. Praha: Vysoká škola
uměleckoprůmyslová, 2013.

Jako doma (Like At Home), Holešovická šachta, 2021 (Společná výstava s Roman Štětina/ Duo show with Roman Štětina)

Pohled do instalace (Instalation view), 2021

Otec (Father), žula, mramor, lipové dřevo (granite, marble,linden wood), 2021

Otec (Father), front, 2021

Otec (Father), back, 2021

Matka (Mother), žula, mramor, lipové dřevo (granite, marble,linden wood), 2021

Cop /1(Braid /1), mramor, kresba tužkou (marble,pencil drawing), 2021

Cop /2(Braid /2), 2021

Cop /3(Braid /3), and my daughter drawing,2021

Děti (Babys), mramor, kresba tužkou, lipové dřevo, žula (marble,pencil drawing, granite), 2021

Pohled do instalace (Instalation view), 2021

Jako doma

tahu k místu i objektům, které nás každodenně obklopují.

Vystavující umělci: Tereza a Roman Štětinovi
Kurátoři: Tereza Havlovicová a Ján Gajdušek
Grafika: Jiří Macků

V prostředí domova funkci systému a řádu naplňuje
rodina. V expozici jsme „jako doma“, cítíme se být
obklopeni neutrálním prostorem, který však důvěrně
známe. Je to jeden celek zpevněný komunikací a rytmem
každodennosti, vzájemnosti. Může však být narušen
chybně zvolenou hierarchií, propustností řádu. To, jaká
role nám byla přisouzena v rámci celku, determinuje
naše fungování, sebepojetí a identitu. Slovo „jako“ je
zde podstatné, protože se ocitáme v obecném typu
domova a rodiny. Typu, který reálně existuje a funguje
v nekonečném množství variací. Je na divákovi, aby jej
vztáhnul až k sobě samému, k vlastnímu pojetí rodiny,
prostoru domova i jejich vnímání v rámci společnosti.

Vernisáž: 15. 6. 2021 od 18:00 v galerii Holešovická
Šachta, Bubenská 14, Praha 7
--Expozice nás uvádí do prostoru domova, v němž jsou
jeho symboličtí obyvatelé pevně zasazeni do kontextu
soukromé funkce místa i širší reflexe vztahů v rámci
rodiny a společnosti. Příznačně kontrastní k sochám
Terezy Štětinové z těžkých kusů žuly, mramoru a dřeva
je ztvárnění audiovizuální instalace a symbolického nábytku Romana Štětiny, ty tematizují formu a materialitu
vlákna v podobě abstraktní vizuálně-choreografické
linie a zpochybňují jeho účel jako elementárního
funkčního prvku.
Díla Romana Štětiny vypovídají o fungování systému,
širšího celku složeného z množství dílčích prvků, ať
už jde o písmo, tkaninu nebo společnost. Jednotlivě
prvky význam nenesou – jedinec nezastupuje roli
společnosti, niť sama o sobě nepromlouvá o vlastnostech tkaniny, písmeno nenese význam textu. Obsah
a funkce přichází až v rámci vzájemného propojení,
přidělení rolí a vztahů podle daných pravidel. Absencí
většiny vláken je však systém jako celek narušen. Nábytek pozbyl svou roli funkčního designu. Není možné
jej použít, sednout si nebo něco položit na stůl. Kontrast materiálů – kamene a stroze propletených vláken,
je vystupňován k asociaci trvalosti a pomíjivosti ve vz-

Sochy Terezy Štětinové jsou archetypálním zpodobněním
muže – otce a ženy – matky. Tvarově, materiálově i
symbolicky pevně zakotvených v prostředí domova.
Zjednodušení na úroveň symbolů podtrhuje vážnost
a sílu jejich charakterů, hierarchicky jsou si však sochy rovny. Každá má dostatečný prostor, vzájemně se
nezastiňují. Stojí tu jako totemy vypovídající o pevném
životním řádu. Tvar, ze kterého jsou jejich části odvozeny,
je inspirován základními typy oděvních střihů ve formě
volnočasových pánských nohavic a klasické dámské
sukně. Stejně jako nese odívání svá vlastní společenská
a identitární pravidla v rámci vnějšího prostoru, ve kterém
se pohybujeme, zdůrazňuje také vážnost, význam i
zaměnitelnost rolí v rámci rodiny. Trup a nohy soch jsou
vytvořeny z mrákotínské žuly a granitu, které pochází z
Kamenné na Třebíčsku. S tímto místem je autorka spjata
svými rodinnými kořeny a vztahuje se k nim. Instalaci
doplňují mramorové desky s kresbou pletenců ženských

copů. Jejich uzly symbolizují materiálovou i symbolickou pevnost vztahů a principů tvořících spojení v rámci
partnerství a rodiny. Pevně propletené vlasy na bílých
mramorech tak vytváří analogii k volným průpletům nábytku Romana Štětiny. Vytváří kontrast pouta lidských
vztahů a pomíjivosti věcí, které však nezastupitelně
tvoří identitu našeho domova.
Prostor obývacího pokoje, do kterého je výstava
proměněna, je v rámci domova tím nejveřejnějším
místem. Objekty, které svými tvary odkazují k základním typům nábytku (paraván, stůl, židle, lenoška a
obraz) jsou zredukovány na nejzákladnější možnou
formu. Podobně jako u soch – jejich archetypálnosti a elementárního tvaru šatů – zde není patrná
konkrétní časová epocha, do níž je instalace zasazena.
Umělecká díla i prostor expozice tak volně plynou v
čase. Vizuální vjem doplňuje ambientní audiovizuální
projekce ve formě televize umístěné v pomyslném
srdci pokoje. V ní sledujeme vizuální rezonanci rozpohybovaných vláken reagujících na frekvenci zvukových
vln. Do značné míry jde o choreografický moment a
hudebně-vizuální paralelu k liniím vláken, která se objevují v paravánech a nábytku.
V období doznívající karantény může být téma domova
mylně považováno za nejsnadněji reflektovatelné,
zdánlivě může být jednoduchou volbou. Tereza a Roman Štětinovi však představují výstavu, v jejímž rámci
je věnována pozornost otázkám spojeným s podstatou
rodiny a pozice jejích členů v kontextu proměnlivosti a
trvalosti její funkce v širších společenských souvislostech. Umožňuje nám uchopit téma z pohledu jednotlivce konkrétní doby i z širšího pohledu dějin.

Ostatky (Carnival), NOD Gallery, 2020 (Společná výstava s Karolínou Rossí./ Duo show with Karolína Rossí)

Instalation view, peony wood, marble,cotton, horsehair, etc., 2020

Pohled do instalace (Instllation view), 2020

Maškarádi, peony wood, horsehair, cotton fabric, 2020

Polibek (Kiss), Carrara marble, peony wood, 2020

Boží ruka 2/Anděl (God hand 2/Abgel), Carrara marble, 2020

Tráva ve větru, linden wood, red mordant, 2020

Boží ruka 1 (God hand 1), carrara marble, 2020

Kůň (Horse), marble, birch wood, 2020

Galerie NoD
Tereza Štětinová & Karolína Rossí
Ostatky
Kurátor / Curated by: Pavel Kubesa
Architektura / Architecture by: Jan Pfeiffer
Výstava probíhá v termínu 5. 2. - 28. 2. 2020
Vernisáž: 4. 2. 2020, 19:00
--Prostory mezi „já“
„Co zůstává za maskou? A co je to to, co zůstává bez
masky? To co zbyde, je živé, anebo mrtvé. A je maska
smrt, nebo život?“
Společný výstavní projekt Ostatky dvojice českých
umělkyň Terezy Štětinové a Karolíny Rossí se věnuje
fenoménu masky a s ní spojeným mytologiím, mysticismu a víře, ale i otázkám hlubinné psychologie
či intimitě a poznatelnosti „persony“, vlastního „já“.
Autorky zkoumají dichotomii masky a přirozeného já,
vztah masky a sociálně konstruované normality.
„Mnohem více nás zajímá intuitivní uchopení vzpomínek z dětství, z období, kdy pro nás maska v lidových rituálech a tradicích nebyla zcela
rozklíčovatelnou a my nebyli schopni zcela pochopit,
že pod maskou se skrývá bytost, kterou známe. Maska
pro nás není jen fantaskním převlekem, ale makeupem
každodennosti, každodenní koláží mentálního nastavení,” promýšlejí společně prameny svého zájmu.
Celkové významové schéma výstavy a instalace je zasazeno do chronotopu blížícího se období masopustu

v časech chladného února. Avšak téma rozvíjejí po vlastních myšlenkových a inspiračních trajektoriích. Koncept
masky se tak nevyčerpává jen v roli rekvizity pohanských
rituálů či periodicity liturgického roku, ale absorbuje i
introspektivní moment ohledávání distance viděného a
neviděného „já“. Pojící linií je jejich metodika osvobozená
od globalizující a trendového (odstředivého) smýšlení,
stejně tak jako vyvarování se hypertrofované materiálové
a emocionální expresi. Operují spíše v meditativním
modu a (dostředivém) pozorováním různých „faset sebe
samotných“. V pracích obou autorek se objevují i sakrální
elementy, stejně tak jako prvky, postupy či materiály
upomínající na praxi lidového či folklorního umění.
Principy komplementarity, podvojnosti, dvojznačnosti
tak rozehrávají členitý interpretační terén pojetí, rolí a
funkcí masky v osobních i vespolných životních strategiích. Spíše nežli sadu odpovědí, předkládají řadu dobře
položených a míněných otázek.
Je maska vždy skrýváním? Neodkrývá maska něco?
Není maska příležitostí svobody, možností opravdovosti,
příslibem dočasné autenticity? Není maska zrcadlem
kulturních symbolů?
Co vyplňuje prostor mezi maskou a personou? Není
prostor mezi domnělým „já“ a domnělou maskou oním
skutečným Já? Co kdyby maska a mé niterné autentické
já byli jen limitními (tj. nikdy nenastalými) případy mé
konstruované a konstruující individuality, která je jediným
hmatatelným důkazem vlastního bytí? Co když maska a
já jsou jen domnělé závoje a alibi skrývající skutečnost o
realitě manipulativní a manipulované osobnosti?

Maska je tak branou k zamyšlení se nad tím, co je to
úplnost, totalita bytí. Maska dokáže být klíčem k vlastní
i společně traktované spiritualitě: otevírá problematiku
hloubky osobnosti a bytí, stejně tak jako struktury vlastního poznání. Přibližuje ale také k správnému uchopení posvátna. Maska, coby rekvizita v pohanských i
církevních masopustních tradicích stojí v cyklicky se
opakující cestě k prožívání duchovních rituálů (obnovy,
přechodu). Masopust (tj. „ostatky“) zpřítomňuje humor
a veselí jako nezbytný krok v nastoupení cesty směrem
k postní vážnosti a prožití duchovní cesty Velikonoc:
„My jsme opustili všechno
a šli jsme za Tebou.
(...)
A tak mnozí první budou posledními
A poslední prvními“
- Evangelium podle Marka
„Ztráta“ obrácená v zisk, která je skutečným tématem novozákonního úryvku, je i podstatou masopustního veselí: ztráta zábran, ztráta rolí, ztráta pravidel.
Společenské normy nahrazuje groteskní realismus a
dočasná logika chaosu v nichž blázen vítězí nad mudrcem a ...poslední stávají se prvními. A proto: „Opusťme
masky a nasaďme Masky!“
Pavel Kubesa

„Jaký máme postoj k normálnosti? Musíme se za něco
schovávat, abychom se mohli přirozeně projevit, i když
by měl být náš projev chápán negativně? Nebo svoji
normálnost vytváříme “nasazením masky” za účelem
skrývání své pravé podstaty?
V hlavách si vytváříme komplikované vzorce, kterými
se urputně řídíme. Stáváme se otroky pravidel, které
nás měly původně chránit. Ze strachu, že bychom se
měli vychýlit z vlastní rutiny, se čím dál víc uzavíráme.
Tuhneme a ztrácíme pružnost, celí se zkroutíme. Nasazujeme masky, které už nejdou sejmout. Jedině, že
bychom je strhli i s kůží.“ (Karolína Rossi).
„Zájem o archetyp masky, ať už v rituálu, v lidových
tradicích nebo i jako Jungův výřez z kolektivní psýché, tedy jakási „Persona“, je momentálně jednou z
nejsilnějších inspirací tvorby obou umělkyň v době, kdy
je maska takřka podmínkou pro „osobní úspěch“ na
sociálních sítích.“ (Tereza Štětinová).

Glam Glow, XY Gallery, 2019

Maska 1 (Mask No. 1), slate lite, plywood, 2019

Pohled do výstavy (Instalation view), 2019

Mask 3, silk, 2019

Maska 2, Pusa (Mask No. 2, Lips), slate lite, plywood, 2019

GlamGlow
Tereza Štětinová
Kurátorka Nela Klajbanová
V posledních letech se v oblasti pleťové kosmetiky
odehrál velký boom – do nabídky se dostaly textilní
masky na obličej, které nesou někdy také označení
3D. Jedná se o přilnavé masky s kořeny v Jižní Koreji,
která je známá pro udávání nových trendů
v oblasti kosmetiky. Tyto masky mají perfektně
přilnout na jakýkoliv obličej, kosmetické značky se
proto předhánějí ve tvorbě různých tvarů, které co
nejlépe kopírují kontury obličeje s ohledem na prostor pro oči, ústa, výřezy pro nos a bradu. Firmy tak
slibují především jednoduché nanášení, kdy uvádějí,
že během aplikace je možné dělat naprosto cokoliv – třeba letět letadlem na dovolenou a relaxovat.
Textilní masky jsou často doprovozeny o tištěný vzor,
který má mít také prvek zábavy – váš obličej tak může
připomínat draka, tuleně, tygra nebo jiná zvířata.
Masky na výstavě jsou vytvořeny dle reálných šablon
pleťových masek v mnohonásobném měřítku a jsou
potaženy kamennou dýhou.
Připomínají tak masky využívající se v rituálních
či lidových tradicích, zároveň však zaznamenávají
současnou podobu masky, ať už s odkazem na neustále se zvyšující nabídku kosmetických přípravků,
jejichž využíváním máte dosáhnout krásy
„objektivního“ společenského měřítka, tak na určité
zesměšňování sebeprezentace v různých vrstvách
reality a sociálních sítí.
Archetyp masky zde není zastoupen pouze jako
komentář aktuálního kultu krásy, ale také jako intuitivní

uchopení vzpomínek z dětství na období, kdy pro nás
maska v lidových rituálech a tradicích nebyla zcela
rozklíčovatelnou a my nebyli schopni zcela pochopit,
že pod maskou se skrývá bytost, kterou známe. Maska
tedy není pouze fantaskním převlekem, ale makeupem
každodennosti a přizpůsobování se „normálnosti” v
současné společnosti. Vytváří tak koláž každodenního
mentálního nastavení v kombinaci s paskvilem
přikrášlených vzpomínek na rituální
převleky.

WIND IN ORGANS, Josef Sudek Atelier, 2019 (Duo show with Lucia Papčová)

Pohled do výstavy: Hory v odrazu (Instalation view, Mountains in Reflection), talc, iron; Hora/Vlna (Mountain/Wawe), Silk silver grey color, 2019

Pohled do výstavy: Hory v odrazu (Instalation view, Mountains in Reflection), talc, iron; Reflex (Reflex), black marble, 2019

Wind in organs
Tereza Štětinová, Lucia Papčová
Kurátorka Tereza Jindrová
Nerosty rodící se v žáru prvního dne, aby daly
vzniknout horským štítům i propastem.
Zvuk píšťaly varhan šířící se kamenným tichem
chrámu, podobný paprsku světla proniknuvšímu puklinou do statisícileté tmy jeskyně.
Odraz vrcholků hor v hladině jezera, nehybné jako
černé zrcadlo.
Vějíře světla přetínající interiér Svatého Víta okem
Josefa Sudka.
Vítr prohánějící se ve varhanách.
Druhá společná výstava Terezy Štětinové a Lucii
Papčové je prohloubením jejich subtilního dialogu,
který se tentokrát odehrává ve specifickém prostoru
ateliéru Josefa Sudka. Výstava Wind in the Organ na
tento kontext reaguje spíš podvědomě něž záměrně,
a proto snad také přesvědčivě. Do komorního ateliéru
vstupují díla Papčové a Štětinové neinvazivně a přesto
razantně: přímočarost a svým způsobem prostota,
čistota jejich uměleckého gesta konvenuje Sudkovu
odkazu.
Obě umělkyně se vztahují zejména k přírodě, k jednoduchým motivům a ryzím materiálům a postupům,
které ovšem v jejich podání nepostrádají vysokou míru

propracovanosti a suverenity, pokud jde o ovládnutí
náležité techniky. Opakujícím se tvůrčím principem je
zde zrcadlení, a to na různých rovinách – v jednotlivých
dílech i napříč tvorbou umělkyň. Křehké objekty
Terezy a křehká analogová zobrazení Lucii, téměř unikající našemu zraku, mají schopnost vnést sem jakousi
velkolepost, která může připomenout vyzařování neoddiskutovatelné vážnosti, jíž měla Sudkova fotografická
zátiší.
Prostřednictvím nového Luciina videa pak výstava
získává ještě artikulovaně duchovní rozměr. Obě autorky nás symbolicky zvou pod povrch, do hloubky
– do nitra krajiny i nás samých. Nabízí prostor usebrání, kde se dunivý zvuk varhan odráží v kompozici
vertikál hedvábné látky, kde se měkkost setkává
s pevností a světlo s tmou, kde příroda sama je chrám
a zdroj inspirace i (sebe)poznání.

Hora je modrá, řeka teče (The Mountain is blue, The River is flowing), Tic Gallery, 2018

Pohled do výstavy, Hora 1, Řeka (Instalation view, Mountain No. 1, The River) marble, and cotton robe 2018

Pohled do výstavy, Hora 1 (Instalation view, Mountain No. 1) marble2018

Pohled do výstavy, Hora 2 (Instalation view, Mountain No. 2) marble, 2018

Hora je modrá, řeka teče
Tereza Štětinová
Kurátor Jen Kratochvíl
Linie horizontu protíná vrstvy nejrůznějších povrchů,
aby nechala před vašima očima vzniknout krajině,
která postrádá signifikanty kultivace, lidského zásahu.
Nabízí základní symboly zenbuddhistické meditace, tedy horu, řeku, balvan i oblázek. Měřítka jsou
různá, otevřená dialogu. Lidskou rukou pečlivě opracovaný materiál přemosťuje vztah mezi civilizací a
přírodou, kterým se Tereza ve své práci dlouhodobě
zabývá prostřednictvím komponování adaptovaných
nalezených materiálů. Bez ohledu na dominanci
sochařského jazyka celá instalace je stále patrné
klasické fotografické vzdělání na pražské FAMU,
které tvoří základní východisko pro Tereziny krajiny
vstupující do výstavního provozu coby rozvrstvené,
trojrozměrné snímky s výrazně symbolickým vyzněním.
Otázka, jestli je hora skutečně modrá a řeka stále teče,
rozvíjí charakter názvu instalace vycházející z klasického haiku do tiché kontemplace rozvolněné temporality dalece vzdálené tempu naší digitalizované reality.

WHITE WHALE, Zahorian van Espen, 2018 (duo show woth Lucia Papcova)

Pohled do výstavy, Krajina 1, 2, 3 (Instalation view, Landscape No. 1, 2, 3), birch wood, indigo, marble, 2018

Krajina 2 (Landscape No. 2), birch wood, indigo, marble, 2018

Peří (Feather), marble, 2018

Krajina 3 (Landscape No. 3), marble, birch wood, 2018

WHITE WHALE
Lucia Papčová, Tereza Příhodová – Štětinová
kurátorka: Tereza Jindrová
4. 7. – 20. 9. 2018
ZAHORIAN & VAN ESPEN Bratislava
Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu
umenia ako hlavný partnerLogo FPU
Román Hermana Melvilla Bílá velryba vznikl v polovině
19. století, tedy v překotné době průmyslové revoluce,
a jednou z rovin jeho výkladu proto může být alegorie
člověka jakožto dobyvatele přírody. Ta se ovšem v
románu současně ukazuje ve své mohutnosti, kantovské vznešenosti, která člověka přesahuje a uniká
absolutnímu podmanění (a pochopení). Samotná „bílá
velryba“ se tak stala ustálenou metaforou pro konečné
cíle, které jsou do důsledku nedosažitelné.
Práce Lucii Papčové a Terezy Příhodové-Štětinové na
výstavě White Whale svým způsobem s těmito obsahovými rovinami slavného Moby Dicka korespondují,
přestože toto literární dílo nijak neovlivnilo jejich vznik
a ani název výstavy není bezprostřední reakcí na knihu, ale spíše díky své metaforičnosti intuitivně vyplynul
z podvědomí.
Vznešenost a velkolepost přírody zachycuje Lucia
Papčová na svých černobílých analogových fotografiích, které prostřednictvím dlouhé expozice a
minimálního kontrastu balancují na hraně viditelnosti.
Jakoby samotné zobrazení (v tomto případě skrze
„objektivní“ technický aparát) bylo jakousi unikající
chimérou, bílou velrybou těch, kdo usilují o zpodobení
světa. Lucia o této nepolapitelnosti ví, těží z ní
a díky tomu vábí a loví divákův pohled, který se vpíjí
do monochromatických snímků podobně jako tmavo-

modré indigo do dřevěných objektů Terezy PříhodovéŠtětinové.
Luciiny fotografie mohou být v závislosti na vzdálenosti
pozorovatele předmětnými i zcela abstraktními.
S abstrahováním pracuje i Tereza, také její sochařské
instalace, založené na principu pozitivu a negativu,
však mají zcela konkrétní předlohy – kresby
z etnografických publikací o původních obyvatelích
Ameriky. Nečitelnost zjednodušených tvarů zvířat nebo
předmětů denní potřeby (podpořená vystavením jak
těchto forem samotných, tak i „zbytkového“ materiálu)
je tu ovšem kompenzována konkrétností přírodního
materiálu, který sám o sobě promlouvá o ušlechtilosti
a mistrovství přírody jako takové.
Vyrovnat se přírodě nebo ji dokonce předčit je pro
umělce iluzorní meta, „lov na bílou velrybu“, a toho
jsou si obě autorky dobře vědomy. Jejich krajiny
tak vyrůstají především z poetičnosti, nevýslovnosti,
hravosti a intuice. Ačkoli na první pohled jsou tvůrčí
přístupy i výrazové rámce těchto dvou umělkyň velmi
rozdílné, ukazuje se, že se mohou jejich díla v sobě
navzájem zrcadlit, doplňovat se a tvořit produktivní
napětí vzájemných kontrastů. Společná výstava Lucie
Papčové a Terezy Příhodové-Štětinové je jako skladba
o dvou hlasech, z nichž každý může znít sám za sebe,
jejich souzvuk ale vytváří novou, komplexnější formu.
Americký kurátor Chris Sharp prohlásil, že divák se cítí
dobře na výstavě zejména tehdy, když je ve vzájemné
společnosti dobře vystaveným dílům.
Myslím, že v případě děl Lucie a Terezy se této
zvláštní harmonie povedlo docílit.

WHITE WHALE
Lucia Papčová, Tereza Příhodová – Štětinová
curated by Tereza Jindrová
4 July – 20 Sep 2018
ZAHORIAN & VAN ESPEN BRATISLAVA
Supported using public funding by Slovak Arts Council as
main partnerLogo FPU
Herman Melville’s novel Moby-Dick, or The Whale appeared
in the mid-19th century, hence at a time when the Industrial
Revolution was in full spate, and one of its levels of significance may be an allegory of man as the conqueror of
Nature. But at the same time the novel shows Nature in its
mightiness, its Kantian sublimity, which surpasses man and
escapes any absolute subjugation (or comprehension). The
“white whale” itself has thus become an established metaphor for final goals which are ultimately unattainable.
The works shown by Lucia Papčová and Tereza PříhodováŠtětinová at their White Whale exhibition correspond in their
own way with these content layers of the famous MobyDick, though this literary work did not in any way influence
their creation. Even the exhibition’s name is not an immediate response to the book; nonetheless, by its metaphoric
charge Melville’s work may have made its subconscious
impression.
Lucia Papčová captures the sublimity and magnificence of
Nature in her black and white analog photographs, which,
employing long exposure and minimal contrast, balance on
the verge of visibility. It is as if portrayal itself (in this case
through an “objective” technical apparatus) was a kind
of fleeing chimera, the white whale of those who seek to
depict the world. Lucia knows about this elusiveness, draws
upon it and uses it to lure and hunt the gaze of viewers,
which fixes upon her monochromatic shots like the dark
blue indigo on the wooden objects of Tereza PříhodováŠtětinová.

Lucia’s photographs, depending on the observer’s distance, may be objective or entirely abstract. Tereza too
works with abstraction, as in her sculptural installations
based on the principle of positive and negative, though
they have entirely concrete models: sketches from ethnographic publications on the original inhabitants of America.
The illegibility of the simplified forms
of animals or objects of daily use (reinforced by the exhibition of these forms along with “superfluous” material)
is compensated here, however, by the specificity of the
natural material, which speaks for itself of the nobility and
masterful power of Nature as such.
To match Nature, or actually surpass it, is an illusory yardstick for the artist, “a hunt for the white whale”,
and both artists are well aware of that. Their landscapes
therefore grow above all from poetic thinking, things unsaid,
playfulness and intuition. While at first sight the creative
approaches and expressive frameworks of these artists are
very different, one finds that their works can be mutually
mirroring, each complementing the other and creating a
productive tension of contrasts. The joint exhibition of Lucia
Papčová and Tereza Příhodová-Štětinová is like a musical
work for two voices, of which each may be heard in its own
right, while their harmony creates a new, more complex
form. The American curator Chris Sharp has remarked that
the viewer has a good feeling at an exhibition especially
where he/she is amidst the companionship of well-exhibited
works. With the works by Lucia and Tereza, I think this peculiar harmony has been achieved.

Cesta masek (The Way of Masks), 2017

Polibek/Hlava Jana Křtitele (Kiss/Head of John the Babtist), talc, parrot feathers, wood, 2017

Lazarus 2, linden wood, silk, brass, talc, organtine, 2017

Lazarus, oak wood, silk, onyx, marble, 2017

Křídlo (Wing), sandstone, parrot feathers, brass, 2017

Flétna (The Fluet), talc, brass, 2017

Spáč (Sleeper), talc, silk, 2017

Trojjediný (Tripple), talc, silk, 2017

It’s a Trap, Significant Other, Vienna, 2018

It’s a Trap
Christoph Meier
Ute Müller
Roman Štětina
Tereza Štětinová
26.01.- 03.03.2018
T
17 weeks.
Now you can hear - and I can feel you. You haven’t
identified yourself yet clearly. Anyway it doesn’t matter,
or that is what I’d like to think.
26 weeks.
As I listen to the record, I realize that your heartbeat
speeds up. Do you feel the same high I do? Fortunately without the obligatory come-down of other stimulants…
33 weeks.
By now you are breathing in tune with the record. You
are aware of the beat. Listening to the music I feel so
close to you, I mean I know, how much closer could
we get?
But I feel as if every action and every word has a
sound which resonates and vibrates in us, making the
waves through air and liquid become an aural landscape full of texture and vibrancy.
Sorry for sounding so full of pathos suddenly, I can’t
help it.

Is it clouding my mind? Is it contaminating my thought?
Or doest it bring clarity, coherence, integrity? I am
never quite sure which one it is.
38 weeks.
I know, at least you have made your judgement.
R:
Why do you want to use ‘Let it roll, let it ride’? Think
about it.
Blood pressure, heart rate, depression and anxiety
decrease.
Relaxation, well-being and mindfulness increase.
Open cell foam operates as an acoustic energy absorber, designed to damp low frequency sound energy with the goal of attaining a flatter room response
by reducing resonances.
Feel the subtle vibrations of ‘Let it roll, let it ride’. Let
change happen within yourself.
You enter a deep state.
Take out the motion of a gas at a certain temperature
and cause it to slow down through friction. That friction
gives off heat to conserve the total amount of energy.
When some energy is turned into heat, the intensity
and strength of the waves are reduced.
It’s not magic just Physics.
Lightly touch the bases of your palms, then the palms
themselves, and finally your fingers. Don’t forget to

leave a small space between your palms.
Cross-legged, your hips are elevated above your
knees.
Eyes closed. Spine straight. Absorb.
Energy is energy. Energy cannot be created or destroyed - only change its state. The total available
amount of energy in a system remains constant. In a
way, only our perception of it changes.
Focus on your breath, but don’t control it.
Chant your chosen ‘Let it roll, let it ride’.
Chant for well-being, not perfection.
You will have good days, and bad days.
Inhale, exhale.

Forensics. The screen. Quotidian routine. Your faces.
Your screens. Your mirror in the bathroom after a hot
shower.
Grid. Geometrically as precise as the stroke of human
fingers can be. Disrupted by intuitive overlaying.
When did we decide that our face is a safer means of
identification than our finger prints? Are we even sure
about that? Do we have any proof? Do we want to
have one?
Are you walking around the streets desperately trying
to find your nameless twin to prove them wrong? Or
are you this blindly trusting person? Nothing will happen anyway, your palm is safe. Your mirror is safe. You
are safe. It’s a sound concept.

As you turn on the speakers the space fills with energy. It bounces off every available surface. Interfering
waves are reduced. Peaks go down, valleys up.

The odds are astronomical.

Transition to silence.
Repeat.

Writing with your finger becomes a record, without
having a single clue of what exactly. It is a score you
can perform.

U:

Just indulge yourself.

The fingers are moving slowly over a smooth surface,
the result is almost invisible, only to be seen later on
an additional layer of material and become intelligible.
Both stages, the movement and its discernability are
fixed to be preserved.

By the way the term forensic relates to the discussion
or examination performed in public. And sometimes
you’re your own public.

That´s what you think at least.

Who else would you need?

C:
“It was not about making music that might describe a
terra incognita but the opposite, music that would put us
in touch with very familiar and remembered emotions,
which for me as a musician translated into the use of a
nineteenth-century operatic idiom, if you like... Wagner
and this sort of thing, c
To accuse C of plagiarism, however, brings to mind the
famous retort uttered by Brahms when it was pointed out
that the big tune in the finale of his First Symphony resembled Beethoven’s Ode to Joy:
“Any ass can hear that.”
Although it’s fun to play tune detective, what makes these
ideas indelible is the way they’re fleshed out, in harmony,
rhythm, and orchestration. We can all hum C’s main
tunes, but these pieces are more complicated than it
seems.
Take for instance his “Los Calaicos” where there’s a rhythmic quirk in the basic pattern of a triplet followed by two
held notes: the first triplet falls on the fourth beat of the
bar, while later ones fall on the first beat, with the second
held note foreshortened.
This is not to deny that C has a history of drawing heavily on established models. He’s a man singularly fluent
in the language of music and its history and no-one can
deny that. And it seems that he’s saying with every piece
he ever composed: I can mimic anything you want, but
you need a living voice. And that’s exactly what he has

been giving us for decades, the living voice of our era, no
matter how deep he had to reach to make such a voice
resonate.

Murure, Polansky Gallery, 2017

Strážci (Guardians), sheep wool, blue vevet, gold leafs, spruce wood, Burn wood, onix,copper, brask, color wood, sand, eben woodbast rope, marble, parrot feathers, 10x10x200 cm, 2016

Muž a žena (Man and woman) oak color carved wood, marble irish green, silk, 5x45x200 cm, 2017

Detail instalace (Detail of instalation): color carved wood, turned brask, sand, 2017

Detaily Strážců (Detail of guardians): sheep wool, blue vevet, gold leafs, spruce wood, burn wood, onix, sand, copper, brask, color woodsand, eben woodbast rope, marble, parrot feathers 10x10x200 cm, 2016

Murure
Kurátorka Christina Gigliotti

Murure
Curator Christina Gigliotti

26.01.- 03.03.2018

26.01.- 03.03.2018

Dvě děti vyzbrojené oštěpy a štíty z lastur hřebenatky
se připravovaly na cestu dolů k pláži. Kůra ze starého
stromu murure doutnala v žulové míse – zbytky ze
včerejší noci. Kouř ze žárem praskajícího dřeva je pálil
do očí. Daly se do chůze po dunách pokrytých trsy
propletené trávy. Když se dostaly blízko předělu, kde
se poslední duna lámala směrem k pláži, zastavily se
a přikrčily za písečným hrbolem skýtajícím výhled na
horizont.

Armed with spears and shields of giant scallop shells,
two children prepared to make their way down to the
beach. Bark from an old murure tree smoldered in a
granite bowl, leftover from the night before. The smoke
of the cracking wood stung their eyes. They started
off treading through the tangled grass dunes. When
they were close enough to the break, they stopped
and crouched behind a hill of sand with a view to the
horizon.

„Podívej, je tam,“ řekla dívka svému bratrovi hlasem
sotva slyšitelným, přehlušovaným zvukem oceánu.
V noci před dvěma dny udeřila na ostrov divoká bouře.
Pláž byla pokryta ulámanými větvemi a propletenými
chomáči vlhkých mořských řas. Ve vší té změti však
děti dokázaly rozeznat tělo malého hada ležícího na
písku. Nebyl o moc delší než předloktí paže a pokryt
byl matně černým a smaragdově zeleným peřím.
Opatrně se k němu připlížily. V okamžiku, kdy tvor
otevřel oči, celé nebe zčernalo.

“Look, it’s there,” said the girl to her brother, her voice
barely audible over the sound of the ocean.
Two nights before, a storm had violently shaken the island. On the beach lay mangled branches and twisted
clumps of sopping seaweed. Among the wreckage,
they could make out the shape of a small serpent
settled into the sand. It was no longer than a forearm,
and covered in matte black and emerald feathers.
The children inched cautiously closer. As the creature
opened its sleepy eyes, the sky turned black.

Oblékat kameny (To Clethe Stones), City Surfer Office, 2016

Detail instalace (Detail of instalation): color carved wood, turned brask, sand, 2017

Kalendář (Calendar) cut brass, 120 x 1,5 cm, 2016

Kočka (The Cat) onyx, oak-wood, paper, 2x30x50 cm, 2016

Return scooper bird nests, Galerie Fiduccia, Ostrava, 2016

two objects: carved quartz, 20 x 22 x19 cm, cut brass, 20 x 3 cm, 2016

Kalendář (Calendar), cut brass, 120 x 1,5 cm, 2016

Dřevěná nevěsta (Wooden Bride), 2015
solo show, Photogether Galerie, Zlín

Totem, wood, gilding , xylograph, B/W photographs, paper collage 45 x 30 x 20 cm

Zbraně (Guns), etching in zinc pipe, charred wood, 130 cm

Tereza Příhodová (1987, Třebíč)
www.terezaprihodova.com
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