
roBErt
WiLsoN
Jediný autentický způsob, jak 
zažít divadlo, je podmíněn fy-
zickou přítomností diváka na 
představení. Pokud je tato 
premisa pravdivá, nabízí se 
otázka, jaké dědictví zanechá 
divadelní režisér budoucím ge-
neracím? Video, film a foto-
grafie slouží jako nástroje do-
kumentace scénických umění, 
nikdy ale nedosáhnou trojroz-
měrného zážitku originálu. 
Americký experimentální di-
vadelník a výtvarník Robert 
Wilson (1941), jehož záměrem 
je přiblížit se původnímu diva-
delnímu zážitku, proto propo-
juje různá média, aniž by se fi-
xoval na jednu metodu nebo 
techniku. Jeho tvorba přesa-
huje hranice jednoho umělec-
kého média, a tak série video-
portérů, kterou 12. prosince 
odhalí Slovenská národní ga-
lerie, obsahuje prvky opery, ar-
chitektury, kresby, designu 
a taneční choreografie. Autor 
při ní tvůrčím způsobem pra-
cuje se světlem, líčením, kos-
týmy, gesty, textem i hlasem 
protagonistů. Tato dokonalá 
syntéza přesně vystihuje pod-
statu Wilsonovy tvorby, kdy 
navíc klasické plátno nahrazuje 
HD obrazovkou a vytváří tak 
kompromis mezi časově ná-
ročnou kinematografií a zmra-
zeným okamžikem fotografie. 
Videoportréty, které zachy-
cují osobnosti, jako jsou Brad 
Pitt, Winona Ryderové, Juliette 
Binoche, či Dita Von Teese, 
budou návštěvníkům SNG pří-
stupné do 23. března 2014. KUrt

staLLaErt
Belgický fotograf a režisér Kurt 
Stallaert (1969) se fenomé-
nem času začal zabývat v ob-
dobí, kdy v rodném kraji zís-
kal zakázku na vytvoření díla 
pro veřejné prostranství. „V tu 
dobu měl v Bruselu výstavu Ro-
bert Wilson a já jsem si uvědo-
mil, že můžu světu nabídnout 
víc než jen pouhou statickou 
fotografii. Moje díla ze série 

motion stills jsou specifická 
tím, že koncepčně nemají za-
čátek ani konec, ale každý jed-
notlivý moment je dokonale 
techniky i kompozičně zpraco-
vaný a funguje i jako statická fo-
tografie, která se neustále vy-
víjí. Představuju tak svět, který 
lidské oko nedokáže zachytit. 
Díla nemají děj a některá trvají 
tak dlouho, že je nepravděpo-
dobné, aby je divák shlédl v celé 
délce,“ přibližuje dnes autor 
podstatu svých pohyblivých 
obrázků. Jeho poslední dílo 
trvá jedenáct hodin a světovou 

premiéru mělo na konci listo-
padu v Galerii Města Bratislavy, 
která ve spolupráci s agentu-
rou Pavleye Art and Culture 
uvádí Stallaertovu monogra-
fii nazvanou „BECAUSE WIN-
TER LASTS LONGER THAN 
SUMMER“. Umělcovu sloven-
skou premiéru bude paralelně 
provázet výstava videoportrétů 
Roberta Wilsona ve Slovenské 
národní galerii, čím vznikne za-
jímavý dialog mezi oběma in-
stalacemi a, jak říká sám Stal-
laert, „kruh se uzavře“. 

Připravil Milosh Harajda

 1 — Landscape, 2012
videosocha,   
250 × 400 × 100 cm

2 — Meadow, 2011
videosocha,  
 170 × 95 × 40 cm

 1 — Landscape, 2012
videosocha,   
250 × 400 × 100 cm
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