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MÍSTO PRO UMĚNÍ

Intervence současného umění do historického kontextu, potažmo kamkoli mimo
prostředí muzeí a galerií, jsou dnes aktuální i poměrně častou „výstavní“ strategií.
Pokoušejí se o ně mnozí, výsledky jsou však povětšinou rozpačité, či přímo tristní.
Kontrast starého a nové ho je zdánlivě sám o sobě tématem, ve skutečnosti jde o po-
měrně banální a předvídatelnou situaci. Mnohdy je výsledkem jen to, že si díla
z různých epoch navzájem překážejí.

Společným a inspirativním znakem uměleckých intervencí v praž ském kostele
Nejsvětějšího Salvátora je podle mého právě zdařilé funkční propojení nového se sta-
rým, profesionální zvládnutí instalací a především jejich vnitřní naléhavost, schop-
nost mnohovrstevnatého emocionálního i racionálního oslovení diváků.

U Salvátora se daří, že zde současné umění není jen samoúčelnou kuriozitou,
ani historické prostředí pouhou atraktivní kulisou k jeho prezentaci. Dochází ke
skutečnému dialogu mezi starým a současným, k vzájemnému obohacování a ote-
vírání nových významových možností na jedné i druhé straně. Jazyk přítomnosti
se v tu chvíli stává fungující součástí prostředí prodchnutého tradicí a vědomím
historické kontinuity.

Jedním z nešvarů současného českého umění je produkční nedotaženost.  Po -
uče ný divák možná dokáže vytušit, co bylo autorským záměrem, jakou situaci se
umělec pokoušel vytvořit či jaké emoce vzbudit, ale ke kýženému „setkání“ s umělec-
kým dílem vlastně vůbec nedochází. Pro intervence u Salvátora toto neplatí. Nejsou
jen náznakem či modelem něčeho, co by možná mohlo fungovat, ale do  detailu do-
taženými finálními realizacemi, které jsou přesně tím, čím mají být.
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