
Volá blázniVý londýn!
Tisíc kilometrů vzdušnou čarou se dějí věci! Pojďte se s námi podívat na Londýn trochu jinýma 
očima. Protentokrát zapomeňte na bimbání Big Benu a kávu na Trafalgarském náměstí. Náš 
výlet vás na šesti stranách zavede za úchylnými výstavami v bývalé elektrárně, bizarními drinky 
od českých barmanů i do tajného divadla, kde vám Jude Law bude chtít štípnout klíčky od auta.
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text: AdélA bArošoVá    foto: ProfimediA.cztéma

Autorka textu Adéla Barošová 
je česká průvodkyně žijící v Lon-
dýně. Více informací o indivi-
duálních prohlídkách najdete 
na www.sadelouvlondyne.cz.

Galerie Tate Modern vypadá jako továrna s obřími 
komíny. Stojí naproti katedrále sv. Pavla, historickou 
a moderní část Londýna dělí řeka Temže. Když jsem 
se krátce po jejím otevření rozhodla podívat dovnitř, 
čekala jsem další obyčejné muzeum s uměním.  
Dále od pravdy jsem být nemohla.

Pavouk,  
prasklina 
a slunečnice

Plevel londýnských Parků
Do 3. dubna je v Tate Modern 
(zastávka metra Southwark, 
vstup zdarma, otevřeno denně 
od 10 do 19 hodin, pátky a so-
boty do 22 hodin) vidět dílo 
Empty lot umělce Abrahama 
Cruzvillegase. Za pomocí dře-
věných desek vytvořil mozaiku 
trojúhelníkových truhlíků po celé 
ploše Turbine Hall, které naplnil 
půdou z londýnských parků. Nic 
do nich nezasadil, ale půl roku 
je denně zaléval a osvětloval 
lampami. Plevel, který za tu 
dobu v truhlících vyrostl, podle 
slov umělce provokuje otázky 
o sounáležitosti města a přírody 
a v širším kontextu pak otázky 
o změně, vývoji a naději. 

ž jen samotný půdorys budovy 
vyčnívá z představy klasického 
muzea. Vzhledem k tomu, že Tate 
Modern je v podstatě přestavěná 

elektrárna, centrální část, Turbine Hall, 
s betonovou podlahou a holými stěnami, 
je jednou z největších výstavních prostor 
na světě. A právě tady na mě čekalo mé 
první setkání s Maman. Maman (Maminka) 
byla devět metrů vysoká samička pavouka, 
vyrobená z oceli. Osm tenkých noh podpíra-
lo tělo pavouka zavěšené vysoko nad zemí. 
Svou rozlohou zaujímala téměř celou plo-
chu haly, takže jste se pod ní mohli volně 
procházet, dotýkat se chladných ocelových 
noh a dívat se vzhůru na nablýskané pavou-
čí břicho. Maman byla dílem francouzské 
umělkyně Louise Bourgeois, která v sa-
mičce vytvořila symbol své matky, pracu-
jící v tkalcovské dílně.  Maman měla být 
oslavou jejich  pozitivních vlastností, píle 
a pracovitosti, můžu vám říct, že ve mně ale 
Maman moc kladných reakcí neprobudila. 
Naopak. Procházet se pod obřím ocelovým 
pavoukem nebylo nic příjemného, což do-
kazují i slova jedné mé kamarádky, která  
se po spatření Maman zařekla, že do Tate  
už nikdy nevkročí.  Ocelový pavouk jako 
objekt umění byl pro ni zkrátka příliš. 

Podívat se do díry
Já jsem se ale odradit nedala a do muzea 
se za čas vydala znovu. Tentokrát na mě 
čekala Prasklina. A to nejen tak obyčejná 
prasklina, ale slavná Prasklina s velkým P, 
v uměleckých kruzích známá pod pře-
zdívkou Dorisina škvíra. A co že to vlast-
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ně bylo? 167 metrů dlouhá prasklina 
v betonové podlaze, táhnoucí se po celé 
délce majestátní Turbine Hall. Na jedné 
straně tenká jako vlas, na druhé straně 
široká tak, že do ní mohlo spadnout 
malé dítě. Prasklina, na kterou se stály 
fronty, Prasklina, která plnila umělecké 
rubriky všech předních londýnských 
deníků. Prasklina, která stála 300 tisíc 
liber... Dílo kolumbijské umělkyně Doris 
Salcedo, která ji navrhla jako vyjádření 
rasových hranic. Trhlina v podlaze měla 
vyjadřovat zkušenost lidí, přicházejících 

do Evropy ze zemí třetího světa. A moje 
zkušenost? Nikdy bych si nemyslela, že 
na mě prasklina udělá takový dojem. Bylo 
to jedno z nejobyčejnějších a zároveň 
nejpůsobivějších děl moderního umění, 
které jsem kdy viděla. Prasklina dokonce 
upoutala pozornost médií, které kometova-
ly skutečnost, že jen za první měsíc do ní 
spadlo nebo se jinak zranilo 15 lidí.

Made in China
I další umělecké dílo bojovalo s otázkou 
bezpečnosti. Byla to Slunečnicová semínka 
čínského umělce Ai Weiweiho. V roce 
2010 se tento slavný umělec (kromě svého 
umění se proslavil i obviněním z šíření 
pornografie) rozhodl zaplnit Turbine Hall 

více než sto milióny ručně vyrobených 
porcelánových slunečnicových semínek. 
Semínka, zdánlivě stejná, byla ručně 
vyrobena a nabarvena v čínské továrně 
s porcelánem. Záměrem projektu bylo 
změnit úhel pohledu na fenomén Made in 
China. Návštěvníci měli původně dovoleno 
brouzdat mezi semínky, nicméně po třech 
dnech se exhibice musela uzavřít kvůli 
jemnému prachu, který se odíráním ze se-
mínek začal uvolňovat. Poté už bylo možné 
se na exponát dívat jen z můstků v prvním 
patře. A tak jsem slunečnicová semínka 
viděla i já. Pocity, které ve mně masa 
drobounkých semínek vyvolala, se jen 
těžko popisují. Jsem si však jistá, že ve mně 
zůstanou ještě dlouho. Stejně jako Maman, 
Prasklina i samotná Tate Modern. ■


