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KOKTAIL
VRAK CIVILIZÁCIE

BENÁTKY: 
Prípad Damiena Hirsta 

Hneó na dvoch miestach benátskych poboêiek Nadá-
cie Françoisa Pinaulta – v Paláci Grassi a v colnici Pun-
ta della Dogana, rekonštruovanej Tadaom Andóom, 
prebieha až do konca roka veükolepá sólová výstava 
britského umelca Damiena Hirsta (1965). ċažký ka-
liber svetového umenia pracoval na projekte s názvom 
«Treasures from the Wreck of the Unbelievable» desaČ 
rokov, priêom neobvykle siahol po konvenênejších vý-
tvarných médiách. Neêakajte rozrezané zvieratá, ani 
rastre farebných bodiek: v konzervatívnej scénogra-
fii 189 sôch mätie diváka mystifikaênou hrou o ob-
javenom poklade fiktívneho Antiochijêana, ktorého 
vylovili z vraku jeho lode pri východoafrických bre-
hoch. Inštalované artefakty spolu s dokumentáciou 
jeho «záchrany» z morského dna pripomínajú arche-
ologické exponáty pokryté vrstvami koralov. Hirst 
nimi pozýva divákov do nespútaného sveta rozprávok 
a imaginácie, sveta kabinetov kuriozít a starodávnych 
mýtov, a prostredníctvom nich sa pokúša provokovaČ. 

Výstava Damiena Hirsta potrvá do 3. decembra 2017. 
damienhirst.com, palazzograssi.it

Papierová revolúcia
V kontexte stého výroêia Ruskej revolúcie pripravi-
lo bruselské Múzeum dizajnu ADAM výstavu «The 
Paper Revolution. 1920 – 1930’s», ktorá mapu-
je avantgardné tendencie sovietskeho grafického di-
zajnu v dvadsiatych až tridsiatych rokoch. Zameria-
va sa na hnutie konštruktivizmu používajúce grafiku 
ako vizuálne úderný nástroj revoluênej propagandy. 
Poprední umelci ako Alexander Rodêenko, Varvara 
Stepanova a Vladimír Majakovskij šírili prostredníc-
tvom svojich diel vízie jasnejšej budúcnosti – nového 
poriadku êi lepšieho života pre všetkých. Výstava po-
trvá do 8. októbra 2017. adamuseum.be

Inteligentné osvetlenie
VeükosČ i globálna pôsobnosČ populárneho «fast 
furniture» reČazca IKEA pomáha znaêke s pruž-
nými reakciami na aktuálne trendy. Preto ne-
prekvapí, že si tento «etalón demokratického 
dizajnu» osvojil aj princípy «smart» domácnos-
tí a internetu vecí, takže zaradil do predaja ce-
novo dostupné «technológie budúcnosti». Na-
príklad sériu stmievateüných žiaroviek «Trådfri», 
ktoré umožĀujú nastaviČ intenzitu êi farbu svet-
la pomocou diaükového ovládania alebo digitál-
nej aplikácie. ikea.com

Skladaêka
Pálêivá otázka udržateünej mobility, ktorú vzápätí 
strieda odpoveó s prívlastkom «elektrická», nabe-
rá silu. S nápaditými a realistickými konceptmi sa 
v oblasti «transport dizajnu» vôbec nešetrí. Svo-
jou troškou prispieva aj viedenská znaêka VELLO 
bike+. Na portáli Indiegogo sa uchádza o pria-
zeĀ prvým skladacím elektrickým bicyklom. 
S necelými dvanástimi kilogramami váhy, samo-
nabíjacími systémami (vrátane integrácie KERS) 
êi kompaktným dizajnom predstavuje vhodnú al-
ternatívu mestskej dopravy. vello.bike
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Zaplnené plátno života
Sté výroêie hnutia De Stijl poskytlo vhodnú zámienku 
na renováciu rodného domu Pieta Mondriana, jedného 
z jeho êelných predstaviteüov. Text: Michal Lalinský; Foto: Mike Bink Photography (v2com)
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Nevyhnutnosti: samozrejmou súêasČou 
múzea «Mondriaanhuis» je obchod 
so suvenírmi i malá kaviarniêka.

Bez zbytoênej doslovnosti: v interiérovom riešení 
rekonštrukcie Mondrianovho domu sa autori zo štúdia 

Tinker imagineers úspešne vyhli vulgarizácii maliarových 
najúspešnejších pláten.
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Múzeum MONDRIAANHUIS
Kortegracht 11, 3811 KG Amersfoort, Holandsko
mondriaanhuis.nl
Interiér a výstavná koncepcia: 
Tinker imagineers, tinker.nl

eó v roku 1917 zaêal vychádzaČ 
van Doesburgov magazín De Stijl 
(avantgardné periodikum s podti-
tulom «Mesaêník pre nové ume-
nie, vedu a kultúru»), bol už ume-

lecký rukopis holandského maliara Pieta Mondriana 
(1872 – 1944) slušne odklonený od realistických až 
postimpresionistických tendencií jeho skorej tvorby, 
ukotvený v jasnom smerovaní k êírej abstrakcii. Ako 
jeden z najautonómnejších spomedzi všetkých veli-
kánov výtvarného umenia v prvej polovici 20. sto-
roêia sa významnou mierou podieüal na formova-
ní abstraktného umenia – predovšetkým vlastnou 
tvorbou, no aj analytickým výkladom v publiko-
vaných textoch, napríklad êlánku o neoplasticiz-
me, ktorý bol spätý práve s priekopníckym êaso-
pisom De Stijl. Jeho výtvarná prax bola poznaêená 
neustálym samoobjavovaním, maliarskym zrením 
v uzavretých cykloch, ktoré dodnes fascinujú húb-
kou i intuitívne obnaženou filozofiou a vystupĀova-
li sa práve vóaka dialógu s êlenmi hnutia De Stijl.
«Zmúzejnatený» Mondrianov rodný dom «Mon-
driaanhuis» v holandskom mesteêku Amersfoort 
poskytol priestor na inteligentnú výstavnú inšta-
láciu, ktorá diváka prevedie jednotlivými etapami 
maliarovho umeleckého zrenia. Interiérová kon-
cepcia pripravená autormi zo štúdia Tinker imagi-
neers je založená na predstave nepokresleného plát-
na. To sa postupným striedaním priestorov múzea 

zapúĀa tak, ako sa odvíjal samotný Mondrianov ži-
vot. Divák spoloêne s ním prechádza z Amersfoortu 
do Winterswijku, kde Mondrian zaêal maüovaČ rané 
práce v kontexte holandského krajinárstva, potom 
do Amsterdamu, Paríža, až konêí v jeho finálnej des-
tinácii – New Yorku. Postupne spoznáva jeho iko-
nické diela, záujmy aj priateüov, ktorí sa s ním delili 
o životné osudy. V múzeu sa síce nenachádzajú auto-
rove veükolepé originály (o ktorých sa hovorí, že žiad-
na reprodukcia nedokáže sprostredkovaČ autentickú 
silu ich živého umeleckého pôsobenia), sú však pri-
pomenuté prostredníctvom videoinštalácií (ilustraê-
ne dotvorených zvukovou stopou v podobe klasic-
kých diel Ravela, Stravinského alebo džezu). Okrem 
samotnej výstavy umeleckého diela bola jednotným 
spôsobom stvárnená aj priestorová infografika, malá 
útulná kaviareĀ a múzejný obchod so suvenírmi 
«mondrianovskej» tematiky. Ĥ

Výstavný program zrekonštruovaného múzea «Mondria-
anhuis» spracovalo utrechtské štúdio Tinker imagine-
ers, ktoré založili Erik Bär a Stan Boshouwers v roku 
1991 s cieüom spracovávaČ projekty tzv. zážitkového dizaj-
nu. V súêasnosti má Tinker imagineers zhruba 40 spolu-
pracovníkov v širokom spektrálnom zábere profesií od di-
zajnérov a producentov až po multimediálnych vývojárov. 
Hlavnou náplĀou štúdia je realizácia muzeálnych inštalá-
cií, návštevníckych centier êi zážitkových projektov pre fir-
my alebo organizácie v Holandsku aj zahraniêí.

K

Poêiatok: rodný dom Pieta Mondriana sa nachádza v obci 
Amersfoort neóaleko Utrechtu. Pri príležitosti stého výroêia 

hnutia De Stijl prešiel múzejnou adaptáciou.

Obrazom i zvukom: êasový prehüad postupného 
umeleckého vývoja Pieta Mondriana sprostredkúvajú 

multimediálne inštalácie.
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