
Vstoupil jsem do prostoru této galerie a osaměl. Někde nade mnou probíhá každodenní
život tohoto domu, města. Jen vzdáleně se ozývají povědomé zvuky. Sporé osvětlení,
oprýskané tmavé zdi.
V potrubí to zahrkalo, vlna odpadu prošplouchla ještě hlouběji do podvědomí stavby do
jejíchž útrob jsem vstoupil jako by byly mé vlastní. Paměť těla, živoucího samovolně
pracujícího organizmu prostupuje na povrch.
Čas  zmizel  a  ze  stěn  náhle  vyskakují  obrazy,  které  do  nich  vepsal  život  zdmi
vymezeného prostoru. Spleť tvarů nabírá konkrétní podobu až archetypálních forem a
vrací mne někam do dávné minulosti kdy se nám vrývaly do paměti jako výsledné znaky
našich přání, žádostí, představ. 
Tady už jsem vlastně zbytečný. Není co vytvořit, namalovat  v y s t a v o v a t. Vše je už
otisknuto v paměti  těchto zdí stejně jako v útrobách naší paměti. Stačí jen vstoupit. Vím
že neukazuji nic nového. Tohle někdo znal už v jeskyni Altamira. Ale tady mne to přece
jen trochu zaskočilo.
Zase jsem přišel o práci. 



Názvy „obrazů“

Prostor I

 Dívčí poloakt 
 Mořská želva
 Vlk
 Šaman
 Unesená žena
 Posvátný býk
 Psí strážce
 Mohyla

 Záznam akce

 Skrytá tvář
 Velká lastura
 Muréna
 Lví hlava a kořist
 Trubkožrout s krotitelem
 Starý převozník
 

Prostor II

Otisk podlahy I
Otisk podlahy II
Otisk vyvýšené podlahy II



Návod k použití

A
 
1. N e s p ě c h e j t e,  jinak neobjevíte nic nebo pouhý zlomek toho, co vám tento  
    prostor nabízí.
2. Nevadí vstoupí-li více osob najednou, ideální ale je, když zde budete sami. 
3. N e r o z s v ě c u j t e   světlo v první místnosti. Vlevo za dveřmi najdete louče 
    a na piedestalu zápalky. Zapalte louč a počkejte až oči přivyknou přítmí. 
4. Dejte se unést vzniklou atmosférou. Pozorně s dívejte, jaké obrazy začnou ze 
    zdí vystupovat a zkuste jim dát svůj název.
5. Ponechte louč hořet na topení a vstupte do druhé – osvětlené místnosti. 
    Kromě frotážových otisků podlahy zde najdete fotografie obrazů 
    (pravděpodobně objevíte i řadu jiných) z prvé  místnosti s názvy, které jsem jim
    dal. Můžete je zkonfrontovat se svými.
6. Při odchodu sfoukněte světlo louče v první místnosti.

B

Chytře  si  ušetřete  námahu  vlastního  objevování,  vstupte  rovnou  do  druhé
místnosti, najděte si co máte hledat a jděte si to za svitu louče prohlédnout. Při
odchodu louč zhasněte.

 


