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Snad ka!d" jednou za!il stav, !e ho n#co neodbytn# 
pronásleduje, !e je p$epaden neur%itou p$edstavou, jí! se 
nedoká!e zbavit, o ní! neví, odkud p$i&la, co znamená a kdy 
pomine; %asto se vyjevuje v nejmén# vhodnou a o%ekávanou 
chvíli, kdy vypadá, !e se u! nevyno$í, !e se jí mysl zbavila 
a dostala ji za své hranice. Chvíli se snad mohlo zdát, !e 
nutkav" pocit nadobro zmizel, av&ak n#jaká neznámá síla 
jej znova vrací zp#t v nové podob# a posunutém smyslu. 
N#které práce Kri&tofa Kintery se chovají obdobn#. 
Zasekávají se do pam#ti a do!adují se pozornosti. Jejich 
vliv nelze snadno p$ekonat. Ru&í, kdy! chceme mít klid, 
putují kolem, zatímco sedíme na !idli a zab"váme se vlastní 
%inností. Chovají se spí&e jako polid&t#né v#ci, napájené 
elektrick"m proudem, %i jako svérázní !ivo%ichové vy!adující 
pé%i. Za mnohé sta%í uvést jeden jednoduch" objekt, jeho! 
skute%né vlastnosti nemusí b"t z reprodukce v katalogu 
z$ejmé: p$evrácen", um#lohmotn", barvou pocákan" kyblík 
není pomyslnou te%kou za úklidem bytu nebo dokonce za 
existencí záv#sného obrazu, ale – jak ukazují p$ípravné 
kresby – ukr"vá v sob# mechanismus, uvád#jící jej do 
plynulého i trhavého pohybu. Putuje po místnosti v&emi 
sm#ry. P$i své cest# nemusí b"t v'bec na o%ích, aby 
upozornil na svou p$ítomnost; jeho dut", &ramotiv" zvuk 
proniká i z vedlej&í chodby. I kdy! si snad na n#j po %ase 
zvykneme, nelze ho úpln# p$ijmout. Zt#les(uje zne%i&t#ní 
mysli, je! brání v dosa!ení jasného vid#ní, nacházejícího 
se na pomezí d'le!itého a vedlej&ího. Jeho dopad je 
p$inejmen&ím dvojsmysln": p$ispívá k soust$ed#ní a odvádí 
od n#j. Práce nazvaná V#t&í problém, ne! má& ty (2007) 
nazna%uje, !e ka!dé Kinterovo dílo má vnit$ní obzor a !ivotní 
prostor, jej! ob"vá a zapl(uje. P$esn# objas(uje zp'sob 
autorova my&lení. Ostr" vhled do prom#nlivé sou%asnosti 
dostává obecnou, n#kdy p$ímo nad%asovou platnost. Kintera 
se zab"vá tím, co nachází v sob# a kolem sebe, tím, co je 
jeho bezprost$ední sou%ástí, i tím, co nále!í ke spole%nému 
prost$edí.

 D$íve ne! Kintera k tomuto protnutí dosp#l, 
p$itahovalo jej ve druhé polovin# devadesát"ch let sep#tí 
protikladn"ch prostor': vn#j&ího a vnit$ního, osobního 
a spole%ného, zapln#ného a vyprázdn#ného. Ji! v práci 
O nás bez nás (1997) rozvíjel vztah zrakové a sluchové 
zku&enosti. Dva prosv#tlené %ernobílé pohledy do prázdn"ch 
vnit$ních prostor, jednak stanice metra na nám#stí Míru, 
jednak haly na hlavní po&t# v Praze, doprovází zvukov" 
záznam, po$ízen" naopak za jejich plného provozu. Kinteru 
oslovovaly hrani%ní stavy ka!dodenního !ivota: jeden 

tém#$ odosobn#n", druh" p$epln#n" b#!n"m d#ním. Kladl 
je do prudkého st$etu. Jak dalece hranice soukromého 
a ve$ejného prolomil, ukázal v P$ímém p$enosu (1998), 
kdy na pouli%ní lampu ve Stra&nicích, kde bydlel, zav#sil 
obrazovku p$iná&ející po dobu jednoho m#síce pohled do 
jeho soukromí. Obrazovka se nacházela poblí! autorova 
bytu, tak!e mohl z okna pozorovat pohledy náhodn"ch 
kolemjdoucích, podivujících se tomu, co vidí. Upoutal 
je nevysv#tliteln" d#j, o n#m! brzy zjistili, !e nepat$í do 
televizního programu, av&ak o jeho! zdroji nemohli mít 
pon#tí. Kintera pronikal do ve$ejn"ch prostor %ím dál 
d'razn#ji. Nevynechal ani státní um#lecké sbírky. Pod 
R'!encovou slavnost od Albrechta Dürera, nacházející se 
ve )ternberském paláci Národní galerie v Praze, umístil 

v roce 1998 kameru snímající pohledy divák' na obraz. Její 
signál p$ená&el na obrazovku stojící ve vedlej&í místnosti, 
na ní! pozorovali náv&t#vníci galerie své následovníky p$i 
vnímání R'!encové slavnosti. Kintera zde zkoumal, kam 
a! se lze dostat v p$iblí!ení se k osobnímu prostoru uvnit$ 
prostoru ve$ejného, ani! by divák v#d#l o svém sledování. 
Tyto t$i práce, p$echázející mezi soukrom"m a ve$ejn"m, 
ur%ovaly rozp#tí Kinterova uva!ování. Soub#!n# s nimi se 
n#kolik let zab"val zachycením !ivota a vytvo$ením p$íbytku 
podivné bytosti, pojmenované Plumba$ (1995–1998), s ní! 
setrvával v t#sném sep#tí n#kolik let. Sv'j do%asn" domov 
nalezl Plumba$ na n#kolik let v suterénu Domu U Zlatého 
prstenu, kde byla dlouhodobá expozice sou%asného um#ní 
nastupující generace. Plumba$ – jak název napovídá – byl 
um#lou bytostí vytvo$enou z olova. Olov#né pláty pokr"valy 
nejen st#ny, podlahu a strop jeho pokoje, ale i v&echny v#ci 
jeho ka!dodenního !ivota. Z olova byl i Plumba$'v od#v, 
v n#m! se procházel po Praze. Plumba$ byl tém#$ autista. 
Olovo mu slou!ilo jako ochrana proti okolnímu sv#tu. 
Nejrad#ji pr" m#l jezdící schody v metru. Sv#d%í o tom 
záznam promítan" z televize, obalené rovn#! olovem. Ve 
volb# materiálu se za%al projevovat stál" Kinter'v zájem 
o nejr'zn#j&í hmoty, kter" mohl p$echázet od vysoce 
um#l"ch, jako byl pozd#ji polyuretan, p$es domácí, kdy 
pou!íval t#sto, a! po krajn# lidské, je! p$edstavovaly vlastní 
v"kaly. A%koli je Kintera autorem plachého Plumba$e, nelze 
ho s ním p$ímo ztoto!nit. Nechává diváka nahlédnout do 
Plumba$ova p$íbytku, 
zatímco ten chodí rad#ji 
n#kde po m#st#, a vrací 
se k sob# a! po otvírací 
dob# galerie; kdy! se 
zdá, !e bychom jej mohli 
zahlédnout, mizí p$ed 
o%ima.
 P$esun autorského t#!i&t#, je! Kintera v Plumba$i 
vychyloval, se v"razn# projevil i u jeho dal&í práce, 

V!t"í problém, ne# má" ty 
/ A Bigger Problem than 
Yours, 2007

Obraz se dívá 
/ Painting Is Watching You, 1998

Plumba$ / Plumbuman,
1995–1998
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pojmenované To (1996), 
v ní! dosp#l k protnutí 
osobního a spole%ného 
v jednom nesnadno 
pojmenovatelném, 
mnohov"znamovém 
objektu, ve kterém 
se st$etávala blízkost 

i cizota. Do objektu To soust$edil ve&keré nap#tí, je! v n#m 
tehdy bylo. To se stalo tém#$ jeho t$etím okem, jeho! 
perspektivou pozoroval sv#t, p$esto!e &lo o um#le vytvo$en" 
objekt oválného organického tvaru, p$ipomínající vají%ko 
nebo n#komu snad i plastiky Hanse Arpa. To se pohybovalo 
na p$ipevn#n"ch kole%kách. Autor s ním chodil na procházky 
po m#st#, jak dokládá mnoho %ernobíl"ch fotografií 
zachycujících jeho cesty v dopravních prost$edcích, putování 
po ulici za sucha i de&t#, náv&t#vy v"stav a pánsk"ch toalet. 
Stalo se hlavním nám#tem dokumentárních snímk', 
zatímco lidé stojící kolem se do záb#ru %asto dostali 
nanejv"&e od pasu dol'. Kintera se k n#mu choval jako 
k !ivé bytosti, jako k jednomu ze %len' své rodiny. V jeho 
p$edstavivosti získalo To i svou pam#* a vnímalo okolí jako 
kdokoli jin". Bylo-li v uplynul"ch letech To více v akci, nyní 
spí&e, alespo( podle snímk', spo%ívá v autorov# ob"vacím 
pokoji pod su&ákem na prádlo. Pro Kinteru bylo p$ízna%né, 
!e To nikdy neprodal, na rozdíl od fotografií p$ibli!ujících 
jeho !ivot. +asto je ov&em zap'j%oval na v"stavy, kde bylo 
na zemi a ka!d" náv&t#vník si s ním mohl chvíli „hrát“. Pro 
Kinteru bylo nesnesitelné, !e by To stálo zbavené !ivota na 
soklu a p$ikr"vala je plexisklová krabice, jak se to v#t&inou 
s objekty v galeriích d#je.
 Kinteru p$ivedlo To, jeho! název by mohl odkazovat 
a! i k psychoanalytickému slovníku, k hranicím nejen mezi 
!iv"m a ne!iv"m, ale i mezi ú%eln"m a bezú%eln"m, mezi 
praktick"mi v"robky a v#cmi, je! se jim tvarem a funkcí 
pouze podobají, nicmén# mají %ist# estetickou povahu. 
Zva!oval vzájemné p$esahy um#leckého díla a u!itkového 
p$edm#tu. Tomuto vztahu v#noval rozsáhl" soubor objekt', 
pojmenovan" souhrnn# Spot$ebi%e (1997–1998). Název byl 
odvozen od jejich %innosti: spot$ebování elektrického proudu, 
jím! byly napájeny, ani! by %emukoli slou!ily. Dnes jsou sice 
Spot$ebi%e vystavovány v jedné místnosti tém#$ jako vzácná 
um#lecká díla, vyza$ující dokonce svou auru, av&ak p'vodn# 
pro&ly marketingov"m kole%kem, t"kajícím se jejich uvád#ní 
ve známost a prodeje. Vyráb#la je fiktivní firma Utitool a pro 
ka!d" vymyslel Kintera vlastní jméno jako nap$íklad Denor, 

Propero, Ultran, Primasan. Autor 
cht#l, aby bezprost$edn# po 
svém vzniku spot$ebi% vstoupil do 
b#!ného !ivota. Své místo dostal 
na rozm#rn"ch billboardech 
i v poli%kách mezi !ehli%kami 
a rychlovarn"mi konvicemi 
za v"lohami v prodejnách 
s elektrick"mi spot$ebi%i. Kintera 
se zam#$oval p$edev&ím na 
p$ípadnou zku&enost náhodného 

zájemce, jen! je osloven spot$ebi%em. Kdy! mu jej prodava% 
p$edvádí, náhle zji&*uje, !e v"robek nemá !ádn" ú%el, nedá 
se v domácnosti k ni%emu pou!ít a navíc je&t# od%erpává 
stále dra!&í elektrick" proud. Klam, jen! p$ípadn" kupující 
prohlédl, kdy! rozpoznal, !e nabízen" spot$ebi% není tím, co 
p$edpokládal, vytvo$il prostor pro vlastní reflexi o p$edm#tu, 
kter" sice vznikl, av&ak z ur%itého hlediska snad ani 
nemusí mít !ádn" smysl. Reflexe vedla k prom#n# v#domí 
p$ípadného u!ivatele, jen! získal „p$edm#t“, pro n#j! si 
musel vyhradit zvlá&tní místo, kter" nepat$il ani do sk$ín# 
s pomocníky v domácnosti, ani k jednozna%n"m um#leck"m 
díl'm. Posti!ením sty%n"ch míst a rozdíl' mezi praktick"m 
a estetick"m p$edm#tem o!ivoval Kintera rozbory 
strukturalist' z t$icát"ch let o jazykové funkci; zam#$ovaly 
se tehdy na rozhraní jazykového znaku, p$echázejícího 
mezi funkcí sd#lovací a básnickou. Kintera vystihoval 
podobnosti a odli&nosti, ve&keré mo!nosti, jimi! by mohly 
jeho „spot$ebi%e“ proniknout do opa%né oblasti, ne! jim byla 
vlastní, rozehrával p$echody mezi v&ední v#cí a um#leck"m 
dílem. Zkoumal rozhraní, na n#m! se ob# oblasti k sob# 
p$ibli!ovaly i od sebe oddalovaly. Ze „spot$ebi%'“ se staly 
pasá!e kon%ící zrcadly, odrá!ejícími jejich tvar v nov"ch 
spole%ensk"ch souvislostech. Rozhodující se stala mo!ná 
prom#na mysli, nastávající u nepou%eného diváka, jen! by si 
p$ípadn# mohl „spot$ebi%“ zakoupit.
 Plumba$em, To a Spot$ebi%i Kintera vstoupil do tehdy 
probíhající diskuse o roli autora; u Plumba$e se lze pouze 
dohadovat, !e s ním byl n#jak"m zp'sobem spojen, To jako 
by se narodilo neznám"m rodi%'m, u Spot$ebi%' není nikde 
uveden jejich prav" p'vodce, pouze v"robce. Kintera není ani 
Plumba$em, i kdy! m#l z$ejm# jako jedin" mo!nost obléci se 
do jeho skafandru a o!ivit jej, není ani To, je! tahal za sebou 
na provázku. Jako autor se nachází n#kde mezi, chvíli na 
té, chvíli na oné stran#, ani! by se dalo $íci kde. Díky tomu 
m'!e Plumba$e, To a Spot$ebi%e pozorovat z odstupu, jako 
by &lo o práci n#koho jiného.

 Kintera na konci devadesát"ch let rozvíjel dialogické 
uva!ování, tematizující oslovení jako pr'nik mezi vlastní 
prací a divákem, vyjád$ené v#t&inou vepsan"m textem nebo 
p$ím"m hlasem, jindy jen názvem, doprovázejícím práci. 
Oslovením pronikal Kintera do ve$ejného prostoru. +inil 
to mnohdy zcela anonymn#. Málokdo v#d#l, !e je autorem 
p$es &ablonu st$íkan"ch postavi%ek, pojmenovan"ch 
souhrnn# Elementi (2001), jimi! po%átkem nového tisíciletí 
zaplnil Prahu. Elementi se vyzna%ovali velkou hlavou 
a t#lem s useknut"mi kon%etinami. Tvarov# vycházeli 
z plastiky dvou vr%ících, pohybujících se olov#n"ch figurek 

To / It, 1996

Spot$ebi% /Appliance, 
1997–1998

Elementi / Elements, 
2001
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P$íbuzní (1995), p$ipevn#n"ch na ze,. 
Elementi, jich! vzniklo &edesát, zaujímají 
nejr'zn#j&í t#lesné polohy, p$ibli!ované 
textem, objas(ujícím jejich gesto. Byli 
adresní, po%ítali s tím, !e se usídlí uvnit$ 
mysli jako její p$irozená sou%ást. Lze z nich 
vy%íst názorové rozp#tí doby. Kintera ustálil 
základy její budoucí ikonografie. Elementi 
postihovali spole%enské rámce jednodu&eji 
a jasn#ji ne! jakékoli jiné dokumenty. 
N#kte$í sice vycházeli z obecn# 
roz&í$en"ch typ' (nap$. smrtku s kosou doprovázel 
nápis I am with you), pro v#t&inu z nich v&ak autor 
nalezl vlastní v"raz. P$esto!e se vyskytovali ve ve$ejn"ch 
prostorách, mí$ili sv"m drobn"m rozm#rem p$edev&ím 
do v#domí ka!dého jednotlivého pozorovatele. Elementi 
p$edznamenali nep$ehlédnutelné Mluvi%e (1999–2003), 
mu!ské postavi%ky drobného vzr'stu, jejich! oválná hlava 
nem#la krom# u&í !ádné dal&í rysy, oble%ené spole%ensky 
i venkovsky, zahlcující diváka, jakmile se k nim p$iblí!il, 
mno!stvím bezv"znamn"ch i naléhav"ch, plytk"ch i vá!n"ch 
otázek, pokládan"ch po%íta%ov# upraven"m autorov"m 
hlasem. Zále!elo pouze na poslucha%i, jakou jim p$isoudí 
hodnotu. Zasahují jeho sv#domí, nedávají mu spát, vyvád#jí 
jej z míry, snad i roz%ilují. Kintera se ptal na cokoli: 
mísil obecné s osobním, n#které z dotaz' byly ohlasem 
nejr'zn#j&ích dobov"ch aktuálních diskusí, jiné p$etrvávaly 
a spadaly do zásobnice nám#t' neopou&t#jících lidstvo.

 Vzájemn" vztah Plumba$e na jedné stran# a To, 
Spot$ebi%' a Mluvi%' na druhé by se dal p$irovnat 
k protikladu pozitivu a negativu. Ka!d", ov&em z opa%ného 
úhlu, vypovídá o tomté!. Nastává tak kolísání mezi 
subjektem a objektem, kdy se nejen jedno m'!e odrá!et 
v druhém tak, !e je tém#$ cele vypl(uje, jako by t#lo 
spl"valo s Plumba$ov"m skafandrem, ale sou%asn# 
lze i z tohoto vztahu vystoupit a otev$ít se t$etímu, 
co má podobu neutra, k n#mu! autor i divák zaujímá 
p$inejmen&ím dvojzna%né stanovisko, obdobné, jaké vzniká 
p$i p$echodu mezi um#leck"m dílem a ka!dodenním 
p$edm#tem. Rozkyv mezi subjektivitou a objektivitou, mezi 
zv#cn#nou niterností a prchavou v&edností, p$edstavující 
nosné rozp#tí autorova „já“, není úpln". Aby Kintera pronikl 
pod jeho povrch, pot$eboval najít bod, z n#j! by pohlí!el 
na ob# strany, bod, jeho! t#!i&t# netkví ani v n#m, ani 
v uskute%(ovaném objektu. Autor vystoupil sám ze sebe, 
aby se stal n#k"m jin"m, a zárove( se dal prostoupit v&ím, 
co na n#j z okolí doléhalo.

 Ke Kinterov"m v"chodisk'm 
pat$í bezmezná &í$e spot$ebního sv#ta, v'%i 
ní! se nep$estává vymezovat. Spadají do 
nich nejen v"robky vnucované sou%asn"mi 
megastory, n"br! i oblasti ozna%ované za 
kulturní, sportovní %i bankovní pr'mysl. Na 
mnohé jejich rysy autor kriticky poukazoval. 
Sou%asn# se n#kolik let zajímal také o um#lé, 
neoby%ejn# !iv# p'sobící bytosti. U Mluvi%', 
stejn# jako u ostatních podobn# zam#$en"ch 
prací, neskr"val mechanismus uvád#jící do 

chodu a v katalozích na desítkách dokumentárních záb#r' 
a p$ípravn"ch kreseb oz$ejmoval jejich v"robu, v%etn# 
podrobn"ch technick"ch rozkres'. Vysv#tloval a objas(oval 
v&e, co jen &lo. V!dy se zajímal o to, co je uvnit$, av&ak nikdy 
bez souvislosti s povrchem a okolím. Obal %asto skr"vá n#co 
nepat$i%ného. Lehkou modrou ta&ku z IKEA vyplnil Kintera 
syrov"mi vnit$nostmi, do krabice od bot firmy Ba*a vlo!il 
zase vlastní exkrement (tento motiv, ale bez názvu firmy, se 
ocitl na plakátu v"stavy Hrub" domácí produkt, ji! Kintera 
p$ipravil v roce 2007 jako kurátor do M#stské knihovny 
v Praze). Sv"m osobním protestem zpochyb(oval zna%ky 
ovládající sou%asné prost$edí.
 Jedna fotografie z úvodu tohoto katalogu p$iná&í 
p$evrácen" snímek Kintery jako novodobého atlanta, rukama 
vzpírajícího planetu Zemi a nohama vyrovnávajícího kouli, 
je! b"vá %asto jejím symbolem. Jeho t#lo se ocitá ve st$edu 
nerovn"ch vztah'. Stalo se k$ehkou spojnicí rozdíln"ch 
hmot, kusu zem# a um#lé koule, i opa%n"ch p$edstav: 
jedna je t#lesná, druhá my&lenková, jedna skute%ná, druhá 
znaková. Kintera tady zv"raz(oval nerovnom#rnost alegorie 
a symbolu, dvou protich'dn"ch p$ístup', zasahujících 
do rozdíln"ch oblastí mysli. P$esto!e vzájemn# na sebe 
odkazují, nemohou se ztoto!nit. Tento postoj umo!(uje 
sou%asnou p$ítomnost odli&n"ch pohled': jednoho vedeného 
ze &irokého nadhledu sm#$ujícího do dálky, druhého naopak 
zaujímaného z podhledu pronikajícího do hloubky. Tato 
fotografie souvisí s novou Kinterovou prací Private Planet 
[Soukromá planeta] (2011), kdy na osmdesátikilovou kouli 
z asfaltu p$ipevnil své ochozené %erné polobotky. Odkazoval 
jí k roz&í$ené emblematice, v ní! se um#lci vymezovali v'%i 
Zemi jako takové.
 Po objektu To se Kinterovy úvahy o p$edm#tu za%aly 
zvrstvovat. Jedna p$echázela do druhé a otevírala tím 
prostor dal&ím. Vytvo$il-li nejprve Spot$ebi%e, objekty, 
které p$edtím neexistovaly, je! se v&ak podobaly skute%n"m 
v"robk'm, sestavil následn# zvolen" tvar z ji! existujících 
p$edm#t'. Z plechovek od firem Fanta a Heineken slo!il 
kovové kaktusy, vzr'stem p$esahující deset metr' 
(Homegrown [Doma vyp#stovan"], 2003). V arcimboldovské 
ozv#n# pokra%oval. V roce 2003 stvo$il z brambor nového 
Adama a Evu: mu! objímá !enu dr!ící nákupní ta&ku. V práci 
We’ve Got the Power [Máme na to] (2003) se rozpomenul 
na d#tské pokusy s vodivostí. Brambory propojil dráty, 
vedoucími do elektrického displeje sledujícího dobu jejich 
!ivotnosti. Navazoval tím na p$e!ívající mytopoetickou 
p$edstavu, vedoucí p$es man"rismus do antiky, o %lov#ku 

Mluvi% / Talkman, 1999–2003
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zrozeném ze zem#, v daném p$ípad# z 300 kilogram' 
brambor. Sou%asn# s touto figurální prací, voln# se 
navracející k nám#tu prvních lidí, tematizoval p$ímo vlastní 
pojetí vzniku sv#ta, jakéhosi velkého t$esku v malém (U! 
to za%íná, 2004), vysti!eného um#le vyvolan"m zkratem, 
probíhajícím mezi ob#ma póly elektrické zástr%ky, je! le!í 
v prázdné místnosti. Jisk$ení doprovázel sk$ípav" zvuk.
 Práce We’ve Got the Power a U! to za%íná se zab"valy 
pomysln"mi po%átky, vypl"vajícími z vlastností elektrického 
proudu. K jejich propojení do&lo a! o n#kolik let pozd#ji 
v rozm#rné postav# My Light Is Your Life – Shiva Samurai 
[Mé sv#tlo je tv'j !ivot – )iva samuraj] (2009), pokra%ující 
v arcimboldovské linii. Sestávala z 250 nejr'zn#j&ích 
sesbíran"ch stolních lamp, zastín#n"ch pr'hledn"mi &irmy, 
a neónov"ch zá$i%'. Sv#telná bytost, její! pomyslnou hlavu 
zdobí svatozá$, dostala podobu soudobého „elektrického“, 
zá$ícího sv#tce, vytvo$eného pouze svítidly namí$en"mi proti 
divákovi, je! ho %áste%n# osl(ují a vydávají 
siln" tepeln" !ár. Postava ze svítidel je 
prav"m opakem lidí z brambor; vy!aduje 
vysok" p$íkon energie. Byla-li práce 
My Light Is Your Life – Shiva Samurai 
obsahov"m a materiálov"m protikladem 
práce We’ve Got the Power, stala se 
drobná postavi%ka chlapce, oble%eného 
v ka!dé ze &esti verzí v!dy jinak (Revoluce, 
2005), odrazem Mluvi%', kte$í jako by 
své otázky kladli do prázdna bez jakékoli 
odezvy. Kintera dosp#l k v"znamovému 
p$ehodnocení p'vodních v"chodisek, jim! 
dal i opa%nou formální podobu. Práce 
Revoluce byla &irokou spole%enskou v"zvou, ale i v"razem 
marnosti osobního boje. M#la z$etelná ikonografická 
v"chodiska, k nim! pat$ila zejména postava mu!e bu&ícího 
hlavou o cihlovou ze, z Vlámsk"ch p$ísloví (1559) od Pietera 
Brueghela. Ve v"stavní síni p$itahuje Revoluce pozornost 
je&t# p$ed sv"m spat$ením. Jejím prostorem proniká 
pravidelné dun#ní, o jeho! p'vodu %asto náv&t#vník galerie 
nic neví. Teprve kdy! vyhledá zdroj, zjistí, !e vychází od 
malého chlapce tlukoucího hlavou o ze,. Kintera vyhrotil 
rozpor mezi siln"m zvukem a zvolenou velikostí postavy.
 V p$iblí!ení se k realit# nem#l autor !ádné zábrany. 
Neváhal zvolit skute%né p$edm#ty %i vyvolávat dojem, !e 
o n# jde. „Polid&til“ t$i igelitové nákupní ta&ky, jejich! obsah 
se nejen pohybuje, ale proná&í i samomluvu st#!ující si na 
sv#t (I Am Sick of It All [Je mi z toho v&eho nanic], 2003). 
Kam a! vedou hranice mo!ného uplatn#ní vybraného 
p$edm#tu zji&*oval, kdy! na sebe naskládal padesát pytl' 
cementu od Knaufa, je! vypadají, !e se na diváka z$ítí, 
a názvem díla ho je&t# pobídl, aby toté! zkusil po n#m (Do 
It Yourself [Ud#lej si sám], 2007). Druhou v"kladovou rovinu 
– sledující v"zvu a p$epracování – nazna%oval podtitul „after 
Brâncu-i“, objas(ující, !e je jednou z dal&ích variant na 
Nekone%n" sloup, vzty%en" Constantinem Brâncu-im v Tirgu 
Jiu, kter" m#l s Kinterovou prací spole%nou p$edev&ím 
vertikální skladbu opakujícího se stejného tvaru; jinak se 
ov&em ob# práce naprosto odli&ovaly. Vertikalita nále!í 

k nosn"m v"znamov"m osám autorovy tvorby. Kintera na 
ni op#t navázal svou novou prací, kdy naskládal pol&tá$e 
na sebe a! ke stropu galerie. V Do It Yourself zva!oval, 
kam a! lze dojít mezi realitou a fikcí, kde se skute%né m#ní 
v mo!né, které p$echází v klam. V t#chto úvahách se dostal 
tak daleko, !e v práci Nem'!u spát (2004) vzbudil dojem, 
!e ve spacím pytli le!í zachumlan" bezdomovec: ulo!il 
se v prázdné místnosti galerie a náv&t#vník má p$i jeho 
spat$ení pocit, !e jej nesmí ru&it tím, !e by si ho prohlí!el 
zblízka. P$ípravné kresby v&ak objas(ují, !e v"chodisko 
tohoto objektu tkv#lo v opa%né, tém#$ magrittovské 
p$edstav# spícího mu!e. Kintera p$irovnal my&lení k pá$e 
z varné konvice, bránící a ru&ící ve spánku, která vyvolávala 
spá%ovo oddychování.
 Kintera dlouhodob# nará!í na nejr'zn#j&í mo!nosti 
prolnutí skute%nosti a zdání, p$ekr"vajících a st$etávajících 
se v"znam'. Dokonalé napodobení vn#j&ího tvaru, s ním! 

se vyrovnávalo mnoho socha$' p$ed 
ním, kdy! vzbudili dokonce podez$ení, !e 
odlili !iv" model, jej p$ivedlo k hliníkové 
ty%i op$ené o ze,, pojmenované 216 cm 
of Something [216 cm n#%eho] (2007), 
je! byla odlitkem kusu bambusového 
kmene. Nemohl se s p$írodní p$edlohou 
ztoto!nit více a zárove( se jí i více vzdálit 
volbou materiálu, uchovávajícího si 
lehkost p'vodního kmene. U konkrétních 
p$edm#t' %asto Kintera m#nil jejich ú%el 
a obracel v"znam. Ze dvou podobn"ch 
vytvo$il n#kdy dal&í, zdánliv# nesmysln", 
pojat" jako v"zva k reflexi diváka nad jeho 

vlastní %inností. Ve stojící $ad# p$ed#lávek, pojmenované 
Make Work Not Sport [Pracuj, nesportuj] (2005), posouvající 
znám" slogan z konce &edesát"ch let Make love not war, 
p$ipevnil k rukojeti hokejek zahradnické ná%iní.
 Mezi pracovními fotografiemi, uvád#jícími tento 
katalog, zachytil Kintera snad náhodn# vzniklé setkání 
oble%ení a salámu doma na v#&áku. Pod kloboukem, jej! 
nosí, visí loveck" salám vedle jeho kalhot. Mu!skou postavu 
vystihl zástupn"mi prvky. Klobouk, pat$ící k trval"m rys'm 
autorova oble%ení, zastupuje hlavu jako zdroj rozva!ování, 
&tíhlá vertikála loveckého salámu zase páte$, jazyk, falos. 
Klobouk s postavou p$ímo souvisí, salám na ni odkazuje 
v p$eneseném smyslu. Zdrojem fotografie bylo „náhodné 
setkání“ zdánliv# nespojitelného. Jako by bezd#%n" 
snímek p$ibli!oval dlouhodob" a setrval" pr'b#h Kinterovy 
rozvahy: jeho práce vznikaly ze zadrhnutí, z p$e$eknutí %i 
z v"znamové p$esmy%ky, odvád#jící obrazivost ne%ekan"m 
sm#rem, av&ak v!dy ji zp#tn# vracející k jejímu v"chodisku, 
jeho! platnost je sice popírána, p$esto z'stává stále zde. 
Kintera uplat(uje nesoum#$itelné motivy sou%asn#: 
jednak si udr!ují vlastní v"znam, jednak se stávají zdrojem 
básnického tropu.
 Jeden ze základních rys' Kinterovy práce spo%íval 
v p$ekvapení: divák vejde do místnosti a zalekne se ostr"ch 
b$it' to%ících se cirkulárek, zabetonovan"ch v podlaze, 
k nim! se váhá p$iblí!it (Nedot"kat se, 1996), nahlédne do 
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jiné a má p$ed sebou poskakující kokosov" o$ech, vstoupí 
do dal&í a uvidí ze st#ny tryskající zamrzl" nezvladateln" 
vodopád %ervené hmoty, je! si sama vymezuje sv'j tvar 
(Red Is Coming [+ervená te%e], 2007). Ne%ekané pat$í 
k pr'vodním rys'm Kinterova p$ístupu: bu, m'!e b"t 
úpln# odmítnut, nebo naopak podnítit k rozli%n"m úvahám, 
jednak o smyslu skute%nosti, jednak o um#lecké %innosti 
jako takové. Divákovi, jen! tímto dvojse%n"m &t#pením 
neprojde, k n#mu mo!ná z'stane uzav$en p$ístup. Jeho 
práce vypl(ují trhliny uvnit$ jejich um#lého a vyprázdn#ného 
okolí. Objas(ují, pro% u! %lov#k nem'!e b"t sám sebou a co 
ho vy$adilo ze sv#ta, jej! si sám stvo$il. Vycházejí z vymknutí, 
jeho! zdrojem je rozvaha o marnosti a pomíjivosti. Kintera 
zpochyb(uje trvalé a zv"raz(uje prchavé. N#kdy se zdá, 
!e zaujímá postoj and#la z Melancholie Albrechta Dürera, 
kter" je i není otev$en vnímání svého prost$edí. Sleduje, co 
se v n#m i kolem n#j d#je, ale p$ipou&tí i bezv"chodnost 
p$ípadného odporu. Osamocenost postavi%ky Revoluce 
v&ak m'!e b"t v"zvou pro ostatní. Na jedné stran# si 
autor jako nov" tvar v posledních pracích zvolil kouli, 
na druhé igelitov" pytlík, náhodn# zachycen" o %ern" 
strome%ek. Stálé se setkává s pomíjiv"m, pevné s vratk"m, 
podstatné s nahodil"m. Obojí má svoji hodnotu. Kinterova 
melancholie ov&em nevypl"vá z nemoci du&e. Její p$í%iny 
jsou jednak rozumové, kdy vycházejí z nemo!nosti 
spojení alegorie a symbolu, je! by mu m#lo umo!nit 
bezprost$ední p$echázení mezi p$irozen"m a p$enesen"m 
v"znamem, mezi v#cí a metaforou, jednak spole%enské, 
kdy shledává omezen" ú%inek osobního vzdoru, jen! pro 
n#j ov&em má smysl d'le!itého podn#tu. Za jeho p$íklad 
lze uvést druhou rozsáhlou práci ve ve$ejném prostoru, 
následující po Elementech a kritizující bankovní sektor. 
V jejím názvu A Proposal for Subversive Marketing 
Strategy for Banking Institutions and Their Branches 
[Návrh subverzivní marketingové strategie pro bankovní 
instituce a jejich pobo%ky] (2006) autor pou!il slovník 
pou!ívan" bankami k prosazení jejich „produkt'“. Do 
blízkosti stávajících log jednotliv"ch bank nast$íkal p$es 
&ablonu loga jejich konkurent' (nap$. logo +eskoslovenské 
obchodní banky umístil vedle International Commercial 
bank, Komer%ní banky, Volksbanky; logo Reiffaisen 
bank vedle +eskoslovenské obchodní banky, logo +eské 
spo$itelny vedle +eskoslovenské obchodní banky). Jako 
by si snad tímto pr'kopnick"m úsilím p$ipomínal osam#lé 
%iny jednotlivc' za nacistické okupace. Kinterova kritika 
daného systému m#la také své opa%né v"znamové vyúst#ní, 
obracející jeho p$edcházející úsilí. P$i pobytu ve )pan#lsku 
objevil banku Bankinter, obsahující v názvu %ást jeho jména. 
Její logo si p$isvojil a jednu z fotografií její pobo%ky otiskl 

v katalogu své samostatné 
v"stavy ve V"chodo%eské 
galerii v Pardubicích, 
tak!e se mohlo zdát, !e ji 
vybudoval v n#jaké pra!ské 
uli%ce. P$iblí!il se zde 
ke krajnímu zv#cn#ní, 
k nadosobním strukturám 

ovládajícím zp#tn# ka!dodenní !ivot. Jeho nenápadné 
pr'niky %asto sm#$ovaly do oblastí, nále!ejících k cíl'm 
&iroké spole%enské kritiky. Obdobné projekty poukazovaly 
na Kinter'v rozkyv. Na jedné stran# jej zastupují m#&*ácké 
galerie, na druhé vystupuje jako anonymní pouli%ní 
aktivista, bojující sv"m zp'sobem proti jakémukoli systému 
svazujícímu lidskou svobodu.
 Kinterovy zásahy do zvoleného p$edm#tu vyvrcholily 
v osobit"ch pr'nicích do jízdních kol, autorova hlavního 
dopravního prost$edku. Ve t$ech verzích práce Fatal 
Egoist [Fatální egoista] (v&echny 2007) „zpracoval“ jízdní 
kolo tak, !e p$ímo odrá!elo stále záva!n#j&í du&evní 
stav, jeho! kriti%nost m'!eme sledovat na stále více 
vyvráceném sedadle, ocitajícím se u t$etí verze Fatal 
Egoist a! u zem#. Jako by p$ípadn" jezdec nará!el na 
pomyslné hranice, je! si sám vytkl, ale z jejich! sev$ení 
se nem'!e dostat. P$ipomínají oblíben" slogan, st$íkan" 
p$es &ablonu na pra!ské zdi: Zbavili jsme se m$í!í, 
ale stále jsme v kleci. V"chodiskem Fatal Egoist I se 
stala nicmén# jiná p$edstava. Kintera cht#l vytvo$it 
kolo opisující roh budovy. Zalomil je do pravého úhlu. 
Následujícím dv#ma verzím Fatal Egoist II a Fatal Egoist 
III dal a! expresivní dramati%nost. Název práce autor 
p$evzal z p'vodního pojmenování kola Egoist, je! vyráb#la 
firma Author. V&echny t$i verze Fatal Egoist vy!adovaly 
zvlá&tní postavení. Dekonstruované kolo mohlo le!et 

na zemi %i se opíralo o ze,. Jeho pravé místo nebylo na 
ulici, kde n#kdy stálo u dopravních zna%ek a vzbuzovalo 
pozornost kolemjdoucích – jak ukazují dokumentární 
záb#ry –, kte$í si mohli myslet, !e zde z'stalo po nehod# 
(viz p$ipomínka známého „pomní%ku“ kola pora!eného 
cyklisty na ulici v Praze 7). Bylo um#le vytvo$en"m, p$esn# 
promy&len"m objektem, pat$ícím do vnit$ních prostor' 
galerie. Je&t# v"razn#ji pracoval Kintera s jízdními koly 
v rozm#rném objektu There Is No Way to Go Now [Hned 
tak nepojedem] (2007), sestaveném ze &esti nov# vzájemn# 
smontovan"ch rám' kol, v"razn# rozveden"ch do prostoru. 
Mnohonásobná metafora shluku a srá!ky poukazovala na 
skupinové nedorozum#ní. Kintera nemusel b"t figuralista, 
aby se sv"mi pracemi vyjád$il ke své p$ítomnosti. 
S vybran"m objektem zacházel i obrácen# ne! s jízdními 
koly. Ke kovov"m zábranám, jejich! tvar mu p$ipomínal t#lo 
zví$at, p$iva$il dal&í jejich %ásti, jimi! vnesl do anonymních 
objekt' zoomorfní obsah (Paradise Now [Ráj hned te, ] , 

Fatal Egoist III 
[Fatální egoista III], 2007; 
&ere Is No Way to Go Now 
[Hned tak nepojedem], 2007

Paradise Now 
[Ráj te' hned], 2009
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2009). Postupn# vyzkou&el v#t&inu v"znam' obsa!en"ch 
v ka!dodenních, v&edních objektech, ale zárove( mo!né 
zp'soby jejich napodobení.
 Bylo jen otázkou %asu, kdy se Kintera, jemu! se stal 
elektrick" proud jedním z d'le!it"ch zdroj', napájejících 
jeho práce, zam#$í na sto!áry ve$ejného osv#tlení. Ji! 
v P$ímém p$enosu na jeden z nich p$ipevnil televizní 
obrazovku. Jindy ze skladu odpadu komunální firmy 
odmontoval sv#telná t#lesa, ze kter"ch sestavil absurdní 
rozm#rn", pokojov" lustr. Na p$ípravné kresb# k My Light 
Is Your Light [Mé sv#tlo je tvé sv#tlo] je je&t# nasm#$oval 
k podlaze, ale ve vlastním lustru je obrátil, tak!e tém#$ 
oslepovala diváka, kdy! se k n#mu p$iblí!il. Lustr osv#tloval 
místnost zespodu místo seshora. Jeho zreziv#lé nosné rámy 
se zdály vyzdvi!eny ze dna mo$e. Zám#rn# dostal podobu 
náhodn# nalezeného objektu, p$esto!e jej autor vytvo$il.
 V My Light Is Your Light (2008) pracoval Kintera 
s v"znamem sv#tla. Zkou&el, kam a! sahají jeho 
smyslové hranice a kdy m'!e dílo nab"t nového v"znamu. 
V následujících pracích ji! rozvinul mo!nosti obsa!ené 
v pouli%ní lamp#. Poprvé ji jako celek vzty%il roku 2008 
v holandském Tilburgu, kdy do $ady pouli%ního osv#tlení, 
nacházející se na pomezí chodníku a h$bitova, zapojil vlastní, 
ji! v&ak vyto%il sm#rem na h$bitov, aby její svítidlo mí$ilo na 
sochu sv. Franti&ka, jednoho ze sv#tc' stojících za plotem. 
Propojoval tím ve$ejn" a posvátn" prostor. Do Kinterova pojetí 
sv#tla pronikala je&t# jiná zku&enost, vymykající se vlastnímu 
ú%elu osv#tlení. Neoza$ovalo ulici, n"br! dávalo sv#tlo sv#tci. 
V dal&ích %ty$ech objektech rozvinul autor v&echny v"znamy, 
nalezitelné ve sto!árech pouli%ního osv#tlení. Po Zázraku, 
jeho! délku trvání stanovuje datum, kdy byl v Tilburgu vzty%en 
(probíhá od 12. 9. 2008), následovaly práce dostávající stále 
p$esn#j&í obsáhlé ur%ení, ve kterém m#l zásadní roli vztah 
sv#tla a osv#tlovaného. Aby Kintera mohl zm#nit smysl 
sto!áru pouli%ního osv#tlení, pot$eboval jej z p'vodní vertikální 
polohy dát do polohy horizontální a p$itom je&t# zachovat 
jeho celistvost; sto!ár se musel navíc objevit v souvislostech, 
je! pro n#j byly co nejneo%ekávan#j&í. U! název práce Lay 
Down and Shine [Lehni si a svi*], zn#jící tém#$ jako rozkaz, 
napovídal jeho novou polohu, propojující vnit$ní a vn#j&í 
prostor druhého patra domu U Joná&e (2008), pat$ícího 
V"chodo%eské galerii v Pardubicích, ve kterém probíhala 
autorova samostatná v"stava. Cizorod" objekt soudobého 
sv#ta, tr%ící z okna, se nacházel v nepat$i%n"ch souvislostech. 
Stal se a! ur%it"m náv#stím Kinterovy samostatné v"stavy. 
Obdobn# jako v Tilburgu sv#tlo zd'raz(ovalo, co by jinak 
podléhalo st$ídání dne a noci, pr'%elí s v"razn"m renesan%ním 
reliéfem, znázor(ujícím Joná&e vyvr!eného velrybou. Le!ící 
sto!ár lampy se dal rozpojit na dv# %ásti a vt#snat do uzav$ené 
men&í místnosti galerie. Kintera to ud#lal na své samostatné 
v"stav# v pa$í!ské galerii Schleicher a Lange (2008). P$esto!e 
tyto %ásti nebyly spojeny, svítidlo stále zá$ilo. V rozvíjení své 
p$edstavy autor pokra%oval i v T$ebe&icích, kdy navázal na 
kresbu pojmenovanou Dead Lamp [Mrtvá lampa] (2008), ve 
které na zemi le!í padlá, av&ak svítící lampa. V T$ebe&icích 
spodní %ást lampy tr%í vzp$ímen# ze zem#, zatímco zá$ící 
t#leso le!í venku na trávníku bez z$ejmého spojení se sv"m 

spodkem. Kintera tak voln# navazoval na jeden z roz&í$en"ch 
nám#tov"ch okruh' melancholie, %asto nazna%ené jen 
prost"m zlomen"m sloupem. Práce Lay Down and Shine 
p$edstavovala novodob" náhrobek s v#%n"m sv#tlem. Úvahy 
nad sto!áry pouli%ního osv#tlení p$ivedly Kinteru k meznímu 
v"znamovému záv#ru, vrcholícímu ve venkovní práci nazvané 
Z vlastního rozhodnutí – Memento mori (2009–2011), stojící 
pod pra!sk"m Nuselsk"m mostem, jej! si sebevrazi %asto 
zvolili k ukon%ení !ivota. Vertikální sto!ár lampy vyhnul 
Kintera tak, aby svítidlo sm#$ovalo k hmotnému betonovému 
mostu, nikoli na okolní park a jeho cesti%ky. Toto dílo se po 
Tilburgu stalo druhou autorovou ve$ejnou realizací, odkazující 
k nadsmyslov"m a mimosmyslov"m oblastem. V &estici 
prací se sto!áry pouli%ního osv#tlení vytvo$il Kintera vnit$n# 
obsahov# provázan" soubor, roz&i$ující u!itkov" v"znam sv#tla.
 Prohlubování ú%inku sv#tla p$ivedlo Kinteru k úvahám 
o vztahu profánního a sakrálního. Prázdn" kovov" barel 
(Svat" duch vypu&t#n, 2008), p'vodn# ur%en" pro %ernou 
ropu jako zdroj budoucího bohatství a energie, nejen 
pozlatil, ale je&t# z n#j nechal vycházet d"m. Pozemské 
posouval k nebeskému. Profánní se náhle objevuje 
v obráceném sv#tle, kdy! získává vlastnosti nále!ející 
sakrálnímu. Do zvoleného p$edm#tu vetkl Kintera zvratné 
rozp#tí, usnad(ující, aby se na oba póly podíval z opa%ného 
úhlu; v"chozí potla%il, a tím otev$el pole pro vstup 
protikladného, od n#ho! se nedalo v'bec %ekat, !e by mohlo 
do vybraného p$edm#tu proniknout. U Kintery vstupoval 
%asto pou!it" prvek do polarizujících se hranic. T"kalo se 
to i zlata: jednak znamenalo bohatství, plynoucí z prodeje 
nafty, jednak nositele v"jime%ného a posvátného. Uvád#l tak 
do hry nejb#!n#j&í a nejneo%ekávan#j&í.
 Dlouhodobé Kinterovo st$ídání m#$ítek vyvrcholilo 
v roce 2009 ve dvou tém#$ sou%asn# vznikl"ch dílech, 
ur%en"ch do vnit$ního prostoru, z nich! ka!dé odkazovalo 
k jiné stránce soudobého sv#ta – jednak v rozm#rném, 
bly&tícím se modelu továrny z pozinkované oceli (Small 
Factory – Personal Industry Ltd. [Továrni%ka – osobní 
pr'mysl, s. r. o.], 2009), p$ipomínající zv#t&enou d#tskou 
hra%ku, z jejího! komína ob%as vychází kou$, zabírající 
tém#$ cel" pokoj, jednak v havranovi s mu!sk"m t#lem  

(I See, I See, I See, 2009), usazeném na dlouhé v#tvi, jen! 
otá%í hlavou a ostr"m, krákav"m hlasem proná&í v#tu: 
“That’s problem, fucking problem,” dopln#nou po chvíli 
o dov#tek: “It is not funny, not funny.” Symbol v"robních 

Dead Lamp 
[Mrtvá lampa], 2008
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vztah' doprovázela vyhran#ná reflexe nad sv#tem, 
proná&ená havranem, pat$ícím i nepat$ícím do lidského 
rodu. Vyvolávala nejprve úsm#v, následn# mrazení.
 Kintera ve své práci k$í!í zjevné a skryté, v#cné 
a mytické, názorné a zvratné; nachází pru!né rozp#tí 
st$etávajících se poloh n#kolika vrstev, je! v&ak nelze 
jednozna%n# pojmenovat. Zastupují ur%ité mezníky, v jejich! 
rámci svobodn# p$echázel. Ve stejném období, kdy provedl 
Small Factory a I See, I See, I See, pracoval se sv#telnou 
energií znejas(ující vlastní tvar a s rozpadajícím se t#lem. 
V My Light Is Your Light (2009) proniká nadpozemské 
zjevení jakoby z jiného sv#ta; v díle V&echny mé &patné 

my&lenky (2009) se na zemi rozkládá odpudivá, le!ící 
postava z pr'hledného polyuretanu v barv# nafty, ji! z$ejm# 
inspirovala star&í kresba Big Shit [Velk" exkrement], na 
ní! p$ed velkou bezforemnou kupou fekálií bezradn# stojí 
drobná postavi%ka. Plastika V&echny mé &patné my&lenky 
vycházela z kresby abstraktního shluku, p$ipomínajícího 
osmi%ku, je! následn# nabyla lidské podoby. Kintera provedl 
její dv# odli&né verze: v prvé, která je dnes v Krakov#, 
postava le!í na zemi a p$echází do skvrny, ve druhé, 
mnohem dramati%t#j&í, její &ikmá poloha vyvolává dvojí 
dojem, bezd#%n# navazující na znám" motiv moderního 
socha$ství, kdy se zdá, !e padá a povstává sou%asn#. Mu! 
se je&t# sna!í vzep$ít nadcházející budoucnosti, jako by 
&lo o jeho poslední pohyb, nebo ji! trpn# klesá. Kintera 
zde zhmot(uje, co by n#kdo rad#ji skryl a schoval p$ed 
druh"m. Pro vyjád$ení tohoto du&evního stavu si vybral 
jednu z nejvypjat#j&ích poloh, tematizujících p$echod 
pevného tvaru do beztvarého, mizejícího v nicot#. 
Po V&echny mé &patné my&lenky, práci tém#$ snové 
povahy, setrvává u své dlouhodobé p$edstavy pohrou!ení 
se do spánku, ji! tentokráte vyjád$il komplementárn#: jako 
bíl" chuchvalec zma%kan"ch pe$in, jemu! dal podobu 
choulící se postavy, oble%ené sice v papu%ích, ale rovn#! 
se roztékající. Pokra%oval zde v návratu k p$e!ívajícím 
typ'm figurálního socha$ství. Polyuretan jako jedna 
z hlavních hmot, otevírajících koncem &edesát"ch let 
cestu k antiform#, poskytl rovn#! jeden z nástroj' 
spole%enské kritiky.
 Sou%asné Kinterovy práce roz&i$ují rozp#tí mezi 
um#l"m tvarem a konkrétním p$edm#tem; zvy&ují 
podvratnost jejich vztah', která se projevila zejména 
v posledních letech, kdy na jedné stran# vznikala díla 
jako Red Is Coming a V&echny mé &patné my&lenky, a na 
druhé nákupní ta&ky vypln#né pohybující se zeleninou 
a v#cmi b#!né spot$eby. Vztah obou pól' se nyní vyhrocuje: 

tekutá um#lá hmota dostává figurální a zoomorfní tvary, 
spojitelné s konkrétními p$edm#ty, a* kancelá$skou !idlí 
%i sportovní obuví, v&ední p$edm#ty jako pol&tá$e, koberce 
%i prost#radla byly zbaveny své p'vodní role a postaveny 
do st$edu divákovy pozornosti jako autonomní, pohybující 
se objekty, hodnotné samy o sob#. N#kdy Kintera vytvá$í 
podivné bytosti, snad ob"vající oblasti, do nich! je&t# 
nevkro%ila lidská noha. V ly!a$ské bot# bu,to stojí u&at" 
sportovec, kter" jako by se sna!il zbavit svého dresu, 
s ním! splynul jako s novodobou uniformou (opa%n" vztah 
k prázdnému obalu t#la, ne! byl u skafandru Plumba$e), 
nebo z ní vychází po podlaze se plazící postbraunovská 
ryba, roztékající se ly!a$ na konci sv"ch sil. Kinterovi se 
stává %ím dál tím bli!&í smyslov" sv#t, jeho! novou podobu 
utvá$el táhlou, rozpl"vající se um#lou hmotou, z ní! vznikl 
„stra&ideln"“ sn#hulák, spí&e pekeln" a ohavn" ne! blízk" 
a líbezn", jen! se vztahuje k %ertovi. Kintera se obrací 
ke smyslovému sv#tu jako zdroji, p$itahujícímu jej svou 
prom#nlivostí, zárove( v&ak neztrácí sv'j p$etrvávající 
zájem o spot$ební zbo!í, jeho! kritika ho stále láká. 
Nep$estává se pohybovat ve dvou polohách, vyjad$ujících 
jeho setrval" vztah k p$edm#tu: ke skute%n"m v#cem, 
je! jsou dosta%ující k uskute%n#ní autorovy p$edstavy, 
anebo k nov# vytvo$en"m, um#l"m objekt'm,vznikajícím 
v posledních letech p$evá!n# z p$izp'sobivého polyuretanu. 
V prvém p$ípad# vkládá do spot$ebních p$edm#t' 
jedine%né v"znamy, posouvající je jin"m sm#rem, ve 
druhém zase dává podobu vlastnímu objektu. Tento jeho 
dvojstrann" zp'sob vztahování se k p$edm#tu, postaven" 
a! do vyhran#ného kontrastu, obsahuje &iroké mno!ství 
mezistup(' a p$echod'.
 P$esto!e jedna poloha Kinterovy práce se blí!í 
k akcím %i skupinov"m divadelním p$edstavením, ve 
kter"ch p$íle!itostn# vystupoval, ve vlastní práci se jako 
fyzická osoba vyskytoval v"jime%n#. Nap$íklad do katalogu 
samostatné v"stavy ve V"chodo%eské galerii v Pardubicích 
za$adil d'le!itou fotografii, v jejím! st$edu hraje mrtvého, 
le!ícího s otev$en"ma o%ima a kabelem v ruce ve svém 
ateliéru mezi sou%ástkami a zlomky vlastních prací. Jako 
by jej zasáhl infarkt. Navázal tak na nosn" a roz&í$en" 
ikonografick" typ smrti um#lce, pohlceného sv"m dílem. 
Tato mezní p$edstava m'!e tkv#t ve st$edu kvadratury, 
jí! by se dala vymezit autorova dosavadní práce, pohybující 
se na jedné stran# v rámci polarity po%átku (nap$. We’ve 
Got the Power, U! to za%íná, Red Is Coming) a konce (nap$. 
Lay Down and Shine, V&echny mé &patné my&lenky ), na 
druhé v rámci polarity nadosobních struktur ovládajících 
sv#t (nap$. A Proposal for Subversive Marketing Strategy 
for Banking Institutions and Their Branches) a omezen"ch 
mo!ností odporu jednotlivce (Elementi, Revoluce). Mezi 
jejími %ty$mi body Kintera voln# p$echázel, propojoval je 
a stav#l do kontrastu, nechal je vzájemn# prolínat i naopak 
ost$e proti sob# vystupovat. Tyto protínající se vztahy 
nep$estává nahlí!et ze zlomového bodu vlastní do%asnosti.

Big Shit 
[Velk( exkrement], 2002


