
dokonalá syntéza médií perfektne charakterizuje Videoportréty, ktoré zobrazujú osobnosti

RobeRt Wilson je jeden z mála umelcov, ktoRý má 
schopnosť pRepájať silu Rozličných médií bez toho, 

aby sa fixoval na jednu metódu

Video, film a fotogra fia slú
žia ako nástroj na doku
mentáciu scé nických ume
ní, ale nik dy nedosahujú 
ú roveň trojdimenzionálne
ho zá žitku. Strá ca sa sila zvu
ku i svetla, ktoré sa rozlieha
jú hľadiskom a vyprcháva aj 
sila subtílneho gesta herca na 
javisku. Američan Ro bert Wil son je jeden z mála umel
cov, ktorý má schopnosť prepájať silu rozličných médií 
bez toho, aby sa fixoval na jednu metódu. Jeho proces 
tvorby presahuje možnosti jedného média a tak séria vi
deoportrétov, ktorú 13. decembra odhalí Slovenská ná
rodná galéria v spolupráci s agentúrou Pavleye Art and 
Culture a J&TBANKou, pozostáva z elementov opery, 
architektúry, kresby, dizajnu a tanečnej choreografie. 
Wilson pri tvorbe tejto unikátnej série naplno využíval 

gia ponúkala širšie možnos
ti, ako doba, v ktorej vznikla 
moja prvá séria video port
ré tov. 
podľa akého kľúča vyberáte 
svoje objekty? 
Robert: V úvode som bol 
zameraný na celebrity. Pre
to sme robili najprv portrét 

Brada Pitta, Johnnyho Deppa a Seana Penna, ktorých 
som považoval za troch hlavných mužov Hollywoodu. 
Pokračovali sme francúzskymi hviezdami (Jeanne Mo
ureau) a pridali sa ďalší, ako napríklad Robert Downey 
junior. Zobrazil som aj ľudí z ulice, ktorí neboli vôbec 
známi. 
zameriavate sa na charakter celebrít, ako ich vníma-
me, alebo zobrazujete skôr polohu, rolu, ktorá im je 
vo video portrétoch prisúdená? 

portrétov. zaujímalo by ma, ako vznikol tento ojedi-
nelý projekt? 
Robert: Už v sedemdesiatych rokoch som uvažoval 
nad sériou portrétov, ktoré by boli divákom dostupné 
na rôznych miestach. Na autobusovej zastávke, na lu
nete hodiniek, zadnom sedadle v lietadlách. V tom čase 
ešte žiadne obrazovky na sedadlách v lietadle neboli. 
Moje diela by boli premietané v komerčných televízi
ách, pretože v tých časoch sa vysielanie končilo o pol

noci a pokračovalo o šiestej ráno. A moja predstava 
bola, že by diela, ktoré vytvorím, tvorili kulisu noci... 
Ako oheň v kozube, či okno, ktorého obraz sa mení so 
svetlom i ročnými obdobiami. 
akou formou nakoniec video portréty uvideli svetlo 
sveta? 
Robert: Verejnosti sme ich ukázali na rôznych miestach. 
Vo Švajčiarsku boli premietané uprostred futbalové
ho zápasu. Nemecká stanica ZDF zakúpila sedem diel 
a premietala ich celú noc. Mali sme ich tiež v Centre 
Pompidou pri eskalátoroch. V Japonsku boli premieta
né vo vagónoch i staniciach metra. O 25 rokov neskôr 
prišla ponuka vytvoriť video portréty vo vysokom roz
líšení. Okamžite som súh lasil, pretože nová technoló

potenciál elementov kreatívnej tvorby – svetlo, mej
kap, kostýmy, gestá, text a hlas protagonistov. Táto 
dokonalá syntéza médií perfektne charakterizuje pod
statu Wilsonovej tvorby – klasické plátno nahrádza HD 
obrazovkou a vytvára tak kompromis medzi časovo ná
ročnou kinematografiou a zmrazeným momentom fo
tografie. Videoportréty, ktoré zobrazujú osobnosti ako 
napríklad Brad Pitt, Winona Ryder, Juliette Binoche či 
Dita Von Teese, budú prístupné návštevníkom Sloven
skej národnej galérie do 23. marca 2014. 

RobeRt Wilson pRe inspiRe
veľká časť vašej kariéry bola spätá s divadelným sve-
tom. vaša výstava v bratislave však odhalí sériu video-

Robert: Je to syntéza oboch. Všetci môžu byť tým, kým 
sú v kontexte danej situácie. Počas procesu mohli mys
lieť na čokoľvek. 
ako teda prebieha tvorivý proces vzniku video por-
trétu? 
Robert: Každý je iný a nikomu nediktujem, na čo by 
mal v danej chvíli myslieť. Herci dostávajú formálne in
štrukcie – otvoriť dlane, ustúpiť dozadu, pozdvihnúť 
bradu o kúsok vyššie. Nikdy však nezasahujem do ich 
mysle. Nerobím to ani v divadle. Väčšina mojich por
trétov je najmä o duši a ich vnútri. Vytvárate však pra
vidlá, aby ste ich mohli porušovať. Väčšina z video por
trétov zachytáva myšlienky a emócie, ktoré sú vo vnútri 
prežité, ale nie sú navonok vyjadrené. —milosh harajda

„Väčšina mojich portrétov je najmä o duši a ich vnútri. Väčšina z video portrétov zachytáva myšlienky 
a emócie, ktoré sú vo vnútri prežité, ale nie sú navonok vyjadrené.“ —ROBERT WILSON
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