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MIROSLAV TICHÝ

MIROSLAV TICHÝ JE malíř, kreslíř, 
grafik a fotograf, který se v posledních le-
tech proslavil zejména snímky, jež během 
dvou dekád s pomocí z/ručně vyráběných 
fotoaparátů pořizoval v Kyjově, ve městě, 
ve kterém dodnes žije. Převážně jde o fo-
tografie z okolí koupališť, na nichž jsou 
zachyceny dívky a ženy v plavkách, které 
většinou o svém zachycení vůbec nevě-
děly. Tichý vytvořil desetitisíce snímků, 
z nich několik tisíc sám nazvětšoval. Vý-
sledkem je řada neostrých, zrnitých, ne-
kontrastních fotografií, často s druhotný-
mi a neautorskými zásahy, na kterých do 
nekonečna variuje stejný námět – ženské 
tělo či detaily, zejména intimních partií. 
Technická nedokonalost se prolíná se stej-
nou tělesnou nedokonalostí „modelek“ na 
fotografiích. Menší soubor tvoří snímky 
z pornografických filmů, které Tichý ve 
stejné době přefotografovával z vysílání 
rakouské televize. 
V mnoha textech bylo jeho dílo analyzo-
váno v kontextu krásy, hry, protestu proti 
režimu, umění l´art brut či přírodních náro-
dů. Vedle toho byl Tichý rovněž označen za 
konceptualistu, klasika, podivína i voyeura. 
Na Tichého dílo nemá odborná ani laická 
veřejnost jednotný názor – někteří je od-
mítají jako bezvýznamnou kuriozitu, jiní 
v něm vidí pozoruhodné práce rozvíjející 
ustálený příběh dějin umění a fotografie, po-
případě je „fenomén Tichý“ popisován jako 
výsledek šikovné kurátorské manipulace se 
znalostmi fungování uměleckého trhu. Co 
z Tichého učinilo jednoho z nejdiskutova-
nějších tvůrců posledních několika let?
Jedna z klíčových otázek dějin umění zní, 
do jaké míry jsou autor, jeho osudy a po-
stoje podstatné pro pochopení díla. Začíná 
dílo zveřejněním žít vlastní život, a odkaz 
na povahu a život autora vede jen k plané-
mu psychologizování? Nebo jsou biogra-
fické údaje natolik podstatné, že bez nich 
nikdy nemáme možnost dílo opravdu po-
znat? Zdá se, že osoba Miroslava Tichého 
je téměř neoddělitelná od jeho obrazů a fo-
tografií – jeho životní příběh legitimizuje 
jejich podobu. Jako by se v Miroslavu Ti-
chém zhmotňovala romantická představa 
umělce-génia-podivína, který jde za svou 
vizí, pro kterou je ochoten obětovat vše, 
postavení, přátele i peníze. Tichý předsta-
vuje téměř krystalicky modelový příklad 
– celoživotní outsider, možná s psychic-
kou chorobou, žijící coby pozorovatel na 
okraji společnosti malého města, kde budil 
pozornost svým „bezdomoveckým“ vzhle-
dem a zdánlivě nesmyslnou činností, kte-
rou představovalo fotografování na prapo-
divné aparáty, které podle mínění mnohých 
nemohly vůbec fungovat. 

Pro interpretaci Tichého díla je podstatná 
otázka, zda Tichý rozvíjí tisícileté téma 
zobrazení ženského těla ve výtvarném 
umění (jako jednoduchou paralelu je možné 
uvést například modernisty oblíbené téma 
koupání), či redukuje ženu čistě na objekt 
mužské erotické touhy. Je zřejmé, že čtení 
prací Miroslava Tichého je mnohovrstev-
natější, byť některé roviny jsou vnášeny di-
vákem, nikoli intenciované autorem. Navíc 
v českém prostředí, které není příliš senzi-
tivní na genderové problémy, Tichého dílo 
nevyvolalo feministickou polemiku. Což 
je škoda. Taková diskuse by vnesla i další 
možná interpretační hlediska. 

Pro Tichého byly jeho fotografie žen a dí-
vek záznamem, zhmotněním určité situa-
ce, jejíž prožitek mu přinášel radost. Ně-
kteří autoři (Tobias Bezzla, Aleš Kuneš, 
Josef Chuchma a další) ve svých textech 
v souvislosti s Tichým mluví o lovu. Je 
to výstižná paralela – lov přináší vzruše-
ní nejen z úlovku (zde z ukořistěných fo-
tografií), ale i z samotného procesu lovu, 
čekání a vlastní akce. Tichý byl voyeurem, 
kterému však nestačil krátký pohled, ale 
který si aspekt ženského těla chtěl uchovat 

Kouzlo Tichého
Helena Musilová - Robert Silverio

Na protější straně: MIROSLAV TICHÝ, MT Inv. no.: 2-250; 
na této straně: MT Inv. no.: 5-6-222. 
Courtesy Nadace Tichy Ocean.
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pro svou soukromou potřebu, jako jakýsi 
privátní záznam, fetiš – a podle toho se 
snímky dál nakládal. Některé dokresloval, 
adjustoval, mnohé se bez zájmu válely na 
zemi a šlapalo se po nich, jiné nesou stopy 
kávy, zubů hlodavců, ale některé zahozené 
autor opět z prachu zvedal a dál s nimi pra-
coval. Nicméně právě patrné fyzické stopy 
dávají těmto fotografiím nesmazatelnou 
auru originálního díla.
Jedním ze symptomatických prvků Tiché-
ho fotografií je voyeurství. Voyeurství ve 

své uvěřitelné podobě vyžaduje pocit au-
tentičnosti, tedy to, co někteří komentátoři 
Tichého nazývají pravdivostí. Autentičnost 
Tichého voyeurských fotografií je vystavě-
na z několika prvků: „antitechnika“ (neos-
trost, velké zrno, špatný kontrast, špatné 
vyvolání/ustálení atd.), tedy ze všech zá-
sadních prohřešků proti řemeslu; „anti-
umění“ – nekomponování až znechucení 
jakoukoli promyšlenou vizuálností; ruční 
zásahy – dokreslování bez výtvarných 
ambicí, akcentování určitých prvků ve fo-

tografii; antiadjustace – ledabylé čmárání 
na barevné okraje a to, jak jsou tyto okraje 
pošpiněné, ledabylé, vytváření rámečků, 
lepení na kvazipasparty. Je to stejné jako 
válečné zpravodajství – snímky pořízené 
na mobilní telefon či snímky z Abu Ghraib 
jsou „intenzivnějším“ zážitkem než akční 
barevně promyšlené a dokonale kompo-
nované snímky válečných zpravodajů. 
Podobně Tichého „autentický“ erotismus 
je v tomto smyslu intenzivnější než main-
stremové snímky Hustleru nebo Playboye. 
Snímky mučených z Abu Ghraib jsou vůči 
dejme tomu Jamesi Nachtwayovi to samé, 
co Tichý vůči Playboyi. V jedné věci je toto 
srovnání přeci jen nepřesné, z Abu Ghraib 
máme jen několik drastických snímků, 
Tichého práce se utápějí v mnohosti opa-
kování, které může být únavné. Což kom-
plikuje jakoukoliv retrospektivní výstavu 
Miroslava Tichého, zvláště jsou-li snímky 
de facto „zesterilněny“ klasickou galerijní 
adjustací. Zmiňovaná mnohost v něčem 
připomíná současné „cvakání“ digitálními 
fotoaparáty. 
To nás přivádí v souvislosti s fotografiemi
Miroslava Tichého ke klíčové otázce, tedy 
k otázce času. Jakou roli v často nadšeném 
přijetí Tichého díla publikem hraje nostal-
gie a sentimentální nahlížení na minulost? 
Jako by Tichého snímky navazovaly na zá-
jem o teď tolik sledovanou kulturu sedm-
desátých let, za všechny stačí vzpomenout 
na velmi úspěšný projekt Husákovo 3+1. 
Bylo by ale ve skutečnosti chybné akcen-
tovat v pracích Tichého léta normalizace. 
Jsou to sentimentální odkazy. Nostalgie, 
nikoli „ostalgie.“ 
Časového odstupu je využito i v jiné ro-
vině. Přestože fotografie vznikly více než 
před dvaceti lety, jejich prezentace se obje-
vuje ve výstavních programech světových 
galerií až v posledních letech. A to i přesto, 
že je jejich hlavní popularizátor, Čechošvý-
car Roman Buxbaum, psycholog, výtvar-
ník a performer, dobře se orientující v si-
tuaci aktuálního umění, znal přinejmenším 
od začátku osmdesátých let. 
Bezpochyby Tichého fotografie naplňu-
jí celou řadu strategií současného umění, 
proto jsou pro publikum přijatelné a čitel-
né. Pravděpodobně daleko víc než v době 
svého vzniku, kdy by byly zřejmě vnímány 
jako obskurní, technicky mizerné, zkažené 
fotografie. Například v době, kdy je oceňo-
ván fenomén DIY, je Tichý popisován jako 
kutil par excellence, který konstruuje z nej-
bizarnějších materiálů fotoaparáty s objek-
tivy s dlouhou ohniskovou vzdáleností, 
zvětšovací přístroje, používá chemikálie 
z běžných drogerií apod. Z dalších kate-
gorií současného umění můžeme zmínit 

COVER STORY MIROSLAV TICHÝ

deníkovost, tolik oblíbenou právě u foto-
grafických prací: Tichý vystupuje s dení-
kem dvou desetiletí, který umožňuje vedle 
žen a dívek sledovat dobu, prostředí, módu 
i životní styl. Nejde o neosobní sociální 
dokument, ale velmi subjektivní pohled na 
každodenní život. 
„Fenomén Tichý“ bývá občas označen 
jako kurátorská manipulace, tedy umělé 
vyzdvižení a volné interpretování původ-
ních prací s cílem více zviditelnit osobu 
kurátora než autora děl. Zde to nemusí být 
pravda. Na celý proces práce s Tichého 
fotografiemi, tedy na výběr, vystavování, 
řazení do fotografických publikací apod., 
můžeme nahlížet jako na legitimní práci 
s archivem, což je další a jedna z vůbec 
z nejvyužívanějších strategií současného 
umění. Zapojení „nalezených“ snímků do 
nových kontextů, situací a instalací je ne-
dílnou součástí téměř každé, nejen fotogra-
fické výstavy. Jsou zpracovávána rodinná 
alba, diapozitivy z antikvariátů, pohledni-
ce… Možná až nečekaný tržní úspěch je 
pak jakousi přidanou hodnotou. 
Podobné přehodnocování / přetváření díla 
ze záznamu na umělecký artefakt bychom 
nalezli u mnoha dalších autorů, kdy se 
bývalý dokument stává výstavním arte-

faktem. V kontextu světové fotografie by
příkladem paralelním k dílu Miroslava Ti-
chého mohly být snímky prostitutek Johna 
Ernesta Josepha Bellocqa, které pořizoval 
patrně pro sebe na přelomu století a které 
v sedmdesátých letech objevil fotograf Lee 
Friedlander. Od té doby byly mnohokrát 
galerijně prezentovány. I tyto snímky jsou 
částečně poničené, např. emulze je seškrá-
baná, i když to sloužilo jiným účelům, 
třeba aby byl obličej modelky neidentifi-
kovatelný. Důsledkem je dojem autenticity 
a brutální pravdivosti, vnesený ovšem do 
interpretace díla divákem a časem. Jinou 
paralelu bychom mohli najít u Thomase 
Ruffa, který vystavoval snímky stažené 
z pornografických stránek, podobně jako 
je Miroslav Tichý přefotografovával. I zde 
se původní záměr zcela jednoznačné mění. 
Ruff ovšem své snímky přetváří na umě-
lecká díla záměrně sám, u Tichého je to 
učiněno až kurátorem. 
Naznačené procesy, které promění roman-
tického génia v obsesivního autora foto-
grafií, z nichž část je pozoruhodná a vý-
jimečná svou prostotou, drsnou vizuální 
brutalitou a jemnými dobovými asociace-
mi, nejsou pro většinu diváků podstatné. 
Jejich znalost nemusí nutně proměnit po-

city, které nad Tichého fotografiemi proží-
váme, ale pomůže nám pochopit podstatu 
těchto fotografií. Nemusí nás nutně připra-
vit o fascinaci těmito snímky, ale měla by 
nám ozřejmit mechanismy této fascinace.

Helena Musilová je historička fotografie,
působí v pražské Národní galerii a na Ka-
tedře fotografie FAMU. Robert Silverio je
historik a teoretik fotografie, také působí 
na Katedře fotografie FAMU.

Na protější straně: MIROSLAV TICHÝ, MT Inv. no.: 3-023. 
Courtesy Nadace Tichy Ocean; na této straně: U Miroslava 
Tichého, 1989, foto: Roman Buxbaum.

Miroslav Tichý (1926) je fotograf. Studoval malbu 
na pražské AVU (1945-48), od 60. let se věnuje 
výhradně fotografii. Žije izolovaně v rodném
Kyjově.
Samostatně vystavoval např. v pařížském Centre 
Pompidou (2008), ve frankfurtském Museum für 
Moderne Kunst (2008), v brněnském Domě umění 
(2006) nebo v curyšském Kunsthausu (2005) aj., 
naposledy část jeho díla představil projekt Podoby 
pravdy v Galerii hl. m. Prahy (2010-11). O Tichého 
tvorbě psali mj. Roman Buxbaum, Richard Prince, 
Gianfranco Sanguinetti, Harald Szeemann či Pavel 
Vančát a mnozí další.
tichyfotograf.cz, tichyocean.com 



28 Flash Art CZ/SK D E C E M B E R  2 0 1 0 — M A R C H  2 0 1 1 D E C E M B E R  2 0 1 0 — M A R C H  2 0 1 1  Flash Art CZ/SK 29

lečenské normy. Na rozdíl od autorů fo-
tografické moderny hledajících svatý grál 
v kombinaci prožitku bytí a pravdivosti 
světa, dělal Tichý svoje fotky pro potěšení 
a bez ambicí na kariéru spojenou s veřej-
nou prezentací. Představíme-li si fotografii
jako dlouhodobě se vyvíjející jazyk s pev-
ně zakotvenou gramatikou, pak jako by Ti-
chý neuměl mluvit. Stejně jako další pro-
blematicky přijímaný fotograf Jan Saudek 
byl fascinován ženami, ale zatímco Saudek 
byl u nich vždycky blíž, než je slušné, 
Tichý se jich dotýkal svým roztouženým 
pohledem a právě tahle nemožnost doteku 
určuje touhu po nedostupném (v případě 
Tichého po ženách a v našem případě po 
jejich fotografiích). Ta je navíc umocněna 
naší fotografickou gramotností. Neodvrat-
ně uplynulý čas poznáme podle zamlžené 
fotografie. A co je staré, to je krásné, proto-
že původní funkce mizí a věci působí neur-
čitě. Může být melancholie uměním? 
V současné době jsou umění i jeho teorie 
zaměřené na sondy do institucionálního 
režimu oboru a k jeho sociálním kontex-
tům. Kvůli tomu se obrací pozornost od 
Tichého díla k jeho distribuci a uniká nám 
to hlavní. Na Tichého fotkách je právě 
nejvíc občerstvující rozumově nekontro-
lovaný projev touhy a okouzlení, pro který 
v našem dialogu o umění nedokážeme na-
jít odpovídající odezvu. V užším pohledu 
pak české teoretizování o fotografii stále 
provází zbytečný konflikt mezi přívrženci 
moderní fotografie a zastánci fotografie od-
kloněné od tradice. Celá kauza naznačuje, 
jak aktivně polarizujeme velmi dynamické 
vztahy mezi uměleckým dílem, reklamou 
a trhem do kategorií pravdy a spravedlnos-
ti a zapomínáme na nesnadno definovatel-
nou krásu. Zároveň ukazuje, jak je výklad 
umění podřízený zájmům a možnostem 
všech zainteresovaných stran. Z Tichého 
jsme pro dnešek udělali dobře obchodova-
telný zážitkový produkt nabízející lákavý 
příběh o tom, co uplynulo, o hledání rado-
sti a o tvrdě zaplacené svobodě. On nao-
pak oživil rovinu soukromého, původního, 
politicky nekorektního, existujícího samo 
pro sebe a nikoliv pro umění ve smyslu ve-
řejně angažované promluvy. Jestli jsme ho 
do umělecké sféry naroubovali nebo ne, je 
jedno, Tichý tady zkrátka je a jeho fotogra-
fie se nás dotýkají. Budeme se jen nějakou 
dobu hádat proč. 

Jan Freiberg je fotograf a kurátor.

COVER STORY MIROSLAV TICHÝ

PRAHA KONEČNĚ spatřila dílo Miro-
slava Tichého, v současnosti nejslavnější-
ho českého, nebo vlastně moravského foto-
grafa, který dobyl svět, aniž by přitom hnul 
prstem. Všechny to zneklidnilo, a tak se 
napříč odbornými i bulvárními médii pátrá 
po tom, v čem spočívá jeho úspěch a jestli 
je košer, aby se špinavé, malé a rozmazané 
fotografie polooblečených žen prodávaly 
za tak nehorázné ceny, bez zřetelné auto-
rovy vůle a bez podpory české kunsthisto-
rie. Z fotek vzniklých v 70. a 80. letech pro 
osobní potěšení se stalo umění pro masy 
a Tichého výstavy viděly statisíce diváků 
po celém světě. Kdyby se takhle chodilo 
u nás na fotbal. Romanovi Buxbaumovi, 
spolupracujícím kurátorům a historikům 
a dalším se podařilo probudit dílo a vytvo-
řit z něj produkt, který je sledovaný, vytvá-
ří napětí napříč odbornou i kulturní veřej-
ností a stimuluje ekonomiku – co jiného po 
umění ještě chtít? Tichý se stal stejně jako 
trestanec Kájínek nebo ztracená Anička 
mediálním symbolem a my do jeho příbě-
hu projektujeme vlastní představy o hrani-
cích uměleckého provozu, našem dialogu 
o umění, manipulaci, o svobodě a touze.
Příběh autora i jeho díla je dostatečně zná-
mý. V osmdesátých letech jeho fotografie
začal sbírat Čechošvýcar Roman Buxbaum, 
kyjovský rodák. Rozpoznal půvab i poten-
ciál, který se v nich skrýval, a postupně je 
uvedl do prostředí těch nejvýznamnějších 
galerií. Šňůra Tichého výstav pokračuje 
a nabízí se souvislost s hudebním průmys-
lem, kde se úspěch neopírá jen o umělec-
kou kvalitu, ale o invenční reklamu a pro-
mo a to je pro Čechy stále hledající v umění 
symboly svobody a nedotknutelnosti díla 
nezávislého na trhu trochu silná káva. Od 
zdánlivě nezávislých odborníků z galerií 
očekáváme garanci neměnných hodnot 
a občas zapomínáme, že hodnoty, které jsou 
proměnlivé, přinejmenším spoluvytvářejí. 
Přes ožehavé souvislosti spojené se zveřej-
něním Tichého fotek tu máme dílo, které 
je předmětem velkého zájmu. Silný poten-
ciál zapříčinila solitérní povaha Tichého 
práce: odloučenost od kulturního provozu, 
eroticky laděné dílo, vznikající pro vlast-
ní potěšení a mimo rámec vývoje moderní 
fotografie, a v neposlední řadě pomohla 
i aura zubů času a autorův život mimo spo-

Miroslav Tichý – Melancholie
Jan Freiberg

Na předchozí straně: MIROSLAV TICHÝ, MT Inv. no.: 6-12-34; 
na této straně: MT Inv. no.: 3-8-151.
Courtesy Nadace Tichy Ocean.



Z výstavy Pode balu, predstavujúcej výber 
z ich viac než desaťročnej tvorby, odchá-
dzam ponížená a dotknutá. Nadrozmerné 
obrazy sudcov, ktorí rozhodovali aj v po-
litických procesoch a ktorí sú dodnes ak-
tívni (Malík Urvi II), bývalí agenti ŠTB 
a ich hviezdna kariéra po roku 1989 (Ma-
lík Urvi I), zdokumentované osudy domov 
po odsune sudetských Nemcov (Zimmer 
Frei) – prenasleduje ma pocit, že som 
videla niečo, čo som vidieť nemala a čo 
malomeštiacka spoločnosť rada nechá-
va medzi štyrmi stenami (určite nie tými 
galerijnými). Uzatváranie sa do sféry súk-
romného je priamo úmerné depolitizácii, 
ale aj demoralizácii spoločnosti, o čom 
skvele vypovedá práca Pode bal se mazlí 
pozostávajúca z rekvizít „domnelej“ akcie 
z ateliéru – plyšového gauča s vankúšmi 
vo forme fašistického a komunistického 
symbolu. Sotva nájdeme materiál doko-
nalejšie symbolizujúci malomeštiactvo 
ako plyš. Zmocňuje sa nás zahanbenie? 
Ak áno, ide tu len o apel na svedomie? 
Je pravda, že umenie Pode balu má agi-
tačný rozmer. Často pri tom využíva for-

mu plagátu, tradičného agitačného média, 
zjednodušenú, zdeformovanú výpoveď 
a priame oslovenie. Ako trebárs v inštalá-
cii City Lights, ktorá mapovala dedičstvo 
normalizačných postojov. Na jednom stálo 
– „Také se teď musíte smát tomu, že jste se 
kdysi strachoval, co se s Vámi stane za to, 
že jste měl komunistickou funkci?“ Môj 
pocit hovorí práve o zastrašení a komplic-
tve, ktoré neskôr reflektujem ako produkt
samotného násilia (aj ideologického). To 
vždy sprevádza a zároveň bráni otváraniu 
traumatických bodov kolektívnej skúse-
nosti, v tomto prípade násilných odsunov, 
kolaborácie s fašizmom i komunizmom. 
Je trauma prekonaná, keď sa na nej musí-
me smiať – alebo práve naopak potvrdzuje 
cynizmus aktérov na úkor mlčiacich obe-

tí? Umenie Pode balu je politické nielen 
v tom, že aktivizuje diváka či preberá na 
seba funkcie „nefungujúcich“ verejných 
inštitúcií. Ale predovšetkým v tom, ako 
vyhľadáva mlčanie, ktoré je vždy prvým 
dôkazom o traumatickej povahe skúsenos-
ti, v ktorej JA a TY vystupujeme ako reálni 
aktéri. Viac než desať rokov nás Pode bal 
konfrontuje s našimi dejinami, o rozpade 
Československa ale mlčí. Dôkaz trauma-
tickej skúsenosti. 

Ivana Komanická

SPECIÁLNÍ PŘEDPLATNÉ
v České Republice za 350 CZK nebo na Slovensku za 15 EUR

Využijte mimořádné nabídky předplatného československé edice mezinárodního časopisu. 

Roční předplatné čtyř čísel (časopis vychází čtvrtletně) činí 350 Kč, 

takže ušetříte 110Kč (plná cena jednoho časopisu je 115 Kč) a náklady za poštovné. 

Nyní navíc dostanete čtyři starší čísla zdarma.

tereza@praguebiennale.org

Nadace Prague Biennale, Budečská 3, 120 00 Praha 2

Prosíme o uvedení Vašeho jména, adresy a e-mailu (popř. tel. čísla).

REVIEWS

Zľava: Pohľad do inštalácie PODE BAL s printami Malík Urvi, 
2010, Košice, Kasárne, foto: Tomáš Makara; Pode bal se 
mazlí, 2006, inštalácia, foto: archív Pode bal.
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PODE BAL
KASÁRNE/KULTURPARK – KOŠICE

ILONA NÉMETH
AMT PROJECT – BRATISLAVA

Galéria AMT project v príjemných byto-
vých priestoroch v centre Bratislavy v ter-
míne 21.10. – 11. 12. 2010 predstavila vý-
stavu Ilony Németh. Napriek tomu (alebo 
vďaka tomu?), že táto autorka patrí k naj-
rešpektovanejším umelcom strednej Eu-
rópy, nebojí sa experimentovania s autor-
stvom diel. Táto otázka zaujala už László 
Moholy-Nagya, ktorý v roku 1923 vytvoril 
Construction in Enamel 2 – s použitím mi-
limetrového papiera po telefóne nadiktoval 
špecifikáciu jeho maľby majstrovi v továrni 
na výrobu tabúľ. Vzniklo tak dielo, ktorého 
sa autor nielenže nedotkol, ale bolo vytvo-
rené v jeho neprítomnosti obyčajnými ľuď-
mi. Podobný ne-elitný prístup je prítomný aj 
v novom projekte Ilony Németh Pamätní-
ky (2010). Tento fotoseriál pozostáva zo 60 
fotografií opustených objektov v súkrom-
ných záhradách alebo na pozemkoch pa- 
triacich k rodinným domom, ktoré zostali 
ako memento po neúspešnom rodinnom 
podnikaní. Všetky tieto dunajskostredské 
„pamätníky nádeje“ zachytili členovia fo-
toklubu DS Péter Hodosy, László Gondor, 
László Soós a Béla Edmár. Vznikla tak 
mozaika pohľadov (vždy štyri rozdielne 

fotografie toho istého objektu, každá od 
iného fotografa), mapujúca tento osobitý 
fenomén na pomedzí politickej/sociálnej 
a rodinnej histórie, ktorú vidíme v ďalšom 
prezentovanom diele autorky. Rodinný 
relikviár (2010) systematicky kategorizu-
je drobné predmety po predkoch a rodin-
ných príslušníkoch autorky, pričom sa do 
jednotlivých častí označených menovkou 
a rokom dá nahliadnuť ako do kukátka na 
dverách, odkazujúc na pohľad do minulos-
ti. Toto zahĺbenie sa do rodinnej histórie 
a a jej prostredníctvom do širšej politickej 
a spoločenskej situácie je ďalším zo zaují-
mavých prístupov v tvorbe Ilony Németh.
Výstava je doplnená o vtipné 35-minútové 

video O pôvode človeka a výbere v súvis-
losti s pohlavím (2010) od dvojice Anetta 
Mona Chişa a Lucia Tkáčová. Zachytáva 
skupinu blondín, ktoré si medzi sebou šep-
kajú na spôsob detskej hry telefón text rov-
nomennej Darwinovej knihy z roku 1871. 
Táto teória, definujúca pohlavný výber či 
psychické, fyzické a rasové vlastnosti ľudí 
sa rozpadáva počas individuálneho preno-
su medzi jednotlivými blondínami.

Viera Levitt

ILONA NÉMETH, Rodinný relikviár, 2010, 82×102×17cm, co-
urtesy Ilona Németh a AMT projekt, foto: archív galérie. 

Roman Buxbaum je sběratelskou vášní 
posedlý již od svého dětství. Sbírá vše - 
i kresby pacientů, se kterými se setkal bě-
hem svého studia psychiatrie ve Švýcarsku. 
Jeho vášeň ho přivádí k dokumentárnímu 
filmu o uměleckých projevech pacientů 
známé psychiatrické léčebny v Guggingu. 
Jaké překvapení, když na konci filmu slyší 
poděkovaní jeho zemřelému strýci psychi-
atrovi Harrymu Buxbaumovi. Okamžitě 
navazuje kontakt s autorem filmu Heinzem
Buttlerem. Ten ho seznamuje se známým 
lékařem a sběratelem umění v Guggin-
gu Leo Navratilem. V Guggingu získává 
Buxbaum několik objektů od pacienta Au-
gusta Wally a podle Navratilova příkladu 
zakládá na psychiatrické stanici v Konig-
sfeldu u Curychu malířský ateliér. Práce 
vzniklé v tomto ateliéru také sbírá. 
Současně začíná sbírat fotografie Miro-
slava Tichého, přítele a později i vlastní-
ho pacienta ve filmu jmenovaného strýce 
Harryho. Tichý žije v Kyjově, v městečku, 
z kterého pochází Buxbaumova rodina, 
a která je již po generace spjata s tímto 

podivínským fotografem. Péče této rodiny 
o Tichého nepřestává ani po emigraci do 
Švýcarska. Léta platí ošetřovatelku, která 
se o něho stará a v úklidovém zápalu občas 
jeho zaprášené fotografie vyhazuje.
1989 požádá německé nakladatelství Du 
Mont Buxbauma, aby pro jejich výstavní 
halu v Kolíně nad Rýnem připravil výstavu 
na téma Art Brut. V této výstavě ukazuje 
poprvé veřejnosti fotografie Tichého, kte-
ré okamžitě budí velký zájem. V katalogu 
k výstavě a v časopise Kunstforum píše 
první články o jeho výjimečném fotogra-
fickém díle. O Tichém se doví známý ra-
kouský umělec Arnulf Rainer, který foto-
grafa v Kyjově navštíví a vymění s tímto 
dosud neuznávaným umělcem několik 
svých prací. A tím dává základ sbírce, kte-
rá vzniká na základě výměny. Neboť me-
zitím se Buxbaumovi podaří pro Tichého 
nadchnout i známého švýcarského kurátor 
Haralda Szeemanna, který roku 2004 jeho 
fotografie vystaví během bienále v Seville. 
Tichý se najednou stává umělcem uměl-
ců. Švýcarská fotografka Anneliese Strba 

se na vlastní pěst vypravuje do Brna, kde 
se snaží dozvědět Tichého adresu. Marně, 
o Tichém nikdo nic neví. Tichého si ku-
pují Rosemarie Trockel a Hans Peter Fel-
dmann. Je to jediný umělec, od kterého 
si Feldmann kdy co koupil. Pro Tichého 
se nadchne Erwin Wurm, Ernesto Neto 
a Richard Prince. A proč nepokračovat 
v tom, s čím začal sám Tichý? S výměnou 
prací, které se nacházejí v Buxbaumo-
vě sbírce? A tak vzniká sbírka „Artist for 
Tichý/Tichý for Artist“, ve které se vedle 
prací Rosemarie Trockel, Richarda Prince, 
Hans Petra Feldmanna nacházejí hned celé 
skupiny děl od Thomase Ruffa, Nobuyo-
shi Araki, Jonathan Meese, Gelitin, Marc 
Quinn, Günthera Förga, Kathariny Grosse, 
Lawrence Weinera a dalších a která stále 
roste. Už teď je to nejobsáhlejší sbírka sou-
časného mezinárodního umění v Čechách. 
Že podnět k této vysoce hodnotné sbírce 
dal donedávna v Čechách neuznávaný ky-
jovský podivín Tichý, je jeden z největších 
paradoxů českého umění.

JAK VZNIKLA NEJVĚTŠÍ SBÍRKA SOUČASNÉHO MEZINÁRODNÍHO UMĚNÍ V ČECHÁCH
Noemi Smolik
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