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O!ivování m"stského mobiliá#e
Sv"tlo do ulic – pohybliv$ obraz ve ve#ejném prostoru

V druhém dílu série nazvané 
Sv"tlo do ulic p#edstavujeme po 
Romanu T$covi dal%ího um"lce, 
kter$ se zab$vá sv"teln$mi 
intervencemi do ve#ejného 
prost#edí a vyu!ívá k tomu 
m"stsk$ mobiliá#. &e' bude 
o Kri%tofu Kinterovi.

sylva poláková

Tvorba Kri!tofa Kintery má nejblí"e k hybrid-
ním podobám plastického v#tvarného um$ní. 
Autor p%esto &ástí svého díla zasahuje ve%ej-
n# prostor a obdobn$ jako Roman T#c (viz A2 
&. 3/2015) vyu"ívá v!edních pouli&ních prvk', 
které po jeho zásahu dostávají nov# v#znam. 
Práce s m$stsk#m mobiliá%em materializu-
jí komunikaci mezi obyvateli a prost%edím, 
v n$m" "ijí. Stávají se tak ur&it#m protipó-
lem rostoucí virtualizace prostoru, charakte-
ristické pro sou&asné metropole.

Kamerové v"domí
Ke Kinterov#m prvním „pouli&ním“ inter-
vencím pat%il projekt Live Broadcast, kter# 
autor realizoval spole&n$ se skupinou Jednot-
ka v roce 1998. Tehdy, jako p$tadvacetilet# 
student ateliéru intermediální tvorby Mila-
na Kní"áka na Akademii v#tvarn#ch um$ní, 
umístil na sloup ve%ejného m$stského osv$t-
lení mal# televizní monitor, na n$j" byl "iv$ 
p%ená!en obraz z neznámého bytu. Jeliko" 
byl v této instalaci pou"it bezkabelov# signál, 
nem$li kolemjdoucí mo"nost zjistit, odkud se 
obraz p%ená!í. Pozd$ji Kintera uvedl, "e moni-
tor byl instalován ve Vr!ovicích v ulici V Ol!i-
nách a obraz se p%ená!el z bytu, kde tehdy 
bydlel. Technika byla p'j&ená, a tak obrazov-
ku chránila kovová krabice opat%ená zámkem 
a dráty p%ipoutaná ke sloupu. Pozd$ji Kintera 
konstatoval: „Kolemjdoucí sledovali vysílání 
s ne&ekanou tolerancí. Nikdo za%ízení nepo-
ni&il. A to celá akce trvala plné dva m$síce, 
dokud nevypr!ela v#p'j&ní lh'ta na techniku.“ 

Reakce náhodn#ch divák' um$lec sledoval 
p%i cest$ dom' nebo z balkonu svého bytu, 
tedy p%ímo z místa, které video zachycovalo. 
Obraz byl &ernobíl# a snímací za%ízení bylo 
umíst$no u stropu, tak"e b$hem p%enosu 

„intimity na ulici“, jak téma svého projektu 
sám ozna&il, nebylo jednoduché rozpoznat, 
kdo se v byt$ pohybuje. 

Live Broadcast lze vnímat jako p%ísp$vek 
k tématu „videodozoru“, které je sou&ás-
tí sv$tového um$leckého diskursu nejmén$ 

od devadesát#ch let. Tato kritická refl exe se 
vztahuje k roz!í%ení systém' bezpe&nostních 
kamer znám#ch pod zkratkou CCTV (closed 
circuit television). Ty jsou sou&ástí ve%ejn#ch 
prostor i soukrom#ch obytn#ch jednotek. 
Zahrani&ní um$lci jako Dieter Froese &i Julia 
Scherová reagovali na toto permanentní 
a v!udyp%ítomné „kamerové v$domí“ gale-
rijními instalacemi, v nich" videodozor kriti-
zovali nebo jej dovád$li ad absurdum. Oproti 

„analogov#m“ devadesát#m lét'm se sou&as-
né „digitální“ kamerové v$domí zmnohoná-
sobilo vlivem satelitního snímání, reality TV 
a virtuální sí(ové komunikace. Tím, "e se pro-
jekt Live Broadcast odehrál dílem v soukro-
mém byt$ a dílem ve ve%ejném prostranství, 
byl ve své dob$ v podstat$ subtilní p%edzv$stí 
mediální strategie infi ltrování ve%ejného pro-
storu intimním obsahem, jak to refl ektovalo 
um$ní o dekádu pozd$ji.

Lampy ve#ejného osv"tlení
A&koli Kintera pracuje se soudob#mi techno-
logiemi (známé jsou nap%íklad jeho robotické 
sochy), tematicky i formáln$ z'stává ukotven 
ve fyzické realit$. To dosv$d&uje i série modifi -
kovan#ch lamp pouli&ního osv$tlení, které jsou 
v zásad$ sv$teln$ -kinetick#mi socha%sk#mi 
objekty. P%esto"e v#b$r místa &asto souvisel se 
zadáním um$lecké instituce, u n$kolika pra"-
sk#ch realizací si lokalitu zvolil sám autor. Jed-
nalo se o pietní projekty úzce spjaté s konkrét-
ním prost%edím: Bike to Heaven ( 2007–2013) 
a Z vlastní v!le – Memento Mori (2009–2011). 
První realizace byla pomníkem Janu Boucha-
lovi a v!em cyklist'm, kte%í zem%eli v ulicích 
Prahy. Bouchal, mimo jiné propagátor m$st-
ské cyklistiky a jeden z iniciátor' projektu 
 Auto*Mat, byl v lednu 2006 zabit p%i autone-
hod$ na k%i"ovatce Dukelsk#ch hrdin' a náb%e-
"í Kapitána Jaro!e. Kintera rok poté instalo-
val jízdní kolo na sloup &ty%ramenné pouli&ní 
lampy, která se otá&ela jako v$trná korouhev. 
V noci její sv$tla svítila imaginárnímu cyklisto-
vi na jeho vertikální cest$. 

Také dal!í instalace byla pomníkem, a sice 
v!em t$m, kte%í se z vlastní v'le rozhodli 
ukon&it "ivot skokem z Nuselského mostu. 
Do údolí pod ním umístil v#tvarník lampu, 
její" „hlava“ byla obrácena vzh'ru. V obou p%í-
padech zvolil b$"né lampy s b$"n#mi zdro-
ji. Socha%sky je v!ak p%etvo%il v samostatné 
um$lecké objekty. Inspirovala jej podle jeho 
vlastních slov „v!ednost m$stského mobiliá-
%e“ a volil p%íslu!né „socha%ské gesto oboha-
cené o symboliku“. Sv$tlo pouli&ních lamp 
bylo sémantizováno pohnutou historií mís-
ta. V t$chto projektech mohl Kintera vyjád%it 
sv'j zájem o „kontrast mezi subtilitou sochy 
a velikostí architektury“, co" je obzvlá!( patr-
né u Mementa Mori pod betonov#mi most-
ními pilí%i. 

Jeliko" Kinterovi podle vlastního vyjád%ení 
nejde o „symbiózu s architekturou“, nebrá-
ní se ani p%emis(ování sv#ch prací. Naopak, 
zajímá jej „dobrodru"ství zm$ny kontex-
tu“. N$které jeho lampy byly pozd$ji vysta-
veny také v zahrani&í, kde pracoval jak s p%e-
míst$ním konkrétního lokálního prvku do 
cizího prost%edí, tak se samotn#m princi-
pem manipulace s m$stsk#m mobiliá%em. 
Nap%íklad v Basileji v instalaci Lay Down and 
 Shine (2009) pou"il místní lampu a docílil 
takové míry autenti&nosti, "e n$kte%í kolem-
jdoucí nerozeznali, "e se jedná o „vystaven#“ 
artefakt, a telefonovali do galerie, aby le"ící 
lampu p%ed sv#m vchodem opravila.

V sérii lamp Kintera pracoval také s uni-
verzálními tématy spirituality; evokuje u" 
samotné vyu"ití sv$tla a vertikality. Obecn$ 
srozumitelnou, a tudí" i p%enosnou symbo-
liku vyu"il rovn$" v nedávno realizovaném 
projektu Maják nad Prahou (2014). Na Pet-
%ínskou rozhlednu umístil rotující sv$teln# 
ku"el, kter# po &ty%i podzimní dny prom$-
)oval pra"skou no&ní scenerii v romantickou 
krajinu. Interpreta&ní potenciál Majáku byl 
ale !ir!í. V#klad mohl vést nap%íklad k sebe-
kritickému pohledu na stav této st%edo-
evropské metropole a snad i jejího zbloudi-
lého genia loci.

Taktiky street artu
Projekty prezentované v rámci n$jaké zast%e-
!ující akce se od t$ch vytvo%en#ch „na vlast-
ní p$st“ li!í p%edev!ím v procesu realizace, 
kter# odrá"í i paradoxy charakteristické pro 
dané místo. Zatímco v p%ípad$ Majáku obsta-
rala vyjednávání s m$stem festivalová pro-
dukce, v projektech Memento Mori a Bike 
to Heaven dostala lekci autorská vytrvalost. 
Vzhledem k pietnímu étosu Mementa Mori 
cht$l Kintera na rozdíl od Live Broadcast rea-
lizovat tento „pomník sebevrah'“ legální ces-
tou: „Necht$l jsem d$lat ortodoxní street art.“ 
Vyjednávání s m$stskou správou Prahy 2 v!ak 
trvalo dva roky. Kintera vzpomíná, "e námit-
ky vycházely jak z v#znamového nepochope-
ní, tak z obav z v#daj' spojen#ch s odb$rem 
elektrického proudu. Proto se um$lec nako-
nec rozhodl provoz hradit sám. Jiná v#tka, 
toti" "e plastika by p%isp$la ke sv$telnému 
zne&i!t$ní, pak p'sobila obzvlá!( bizarn$ ve 
srovnání se „sv$telnou scenerií“ nad Nusel-
sk#m mostem v podob$ digitálního reklam-
ního billboardu, proti n$mu" se neúsp$!n$ 
odvolávaly r'zné ob&anské iniciativy n$ko-
lik let. 

Tento v#mluvn# p%íklad sv$d&í o nesnadné 
pozici osamoceného um$leckého odhodlá-
ní, a to zvlá!t$ v konkurenci s tr" ními zájmy 
r'zn#ch stran. Práv$ z tohoto d'vodu se %ada 
um$lc' obrací k taktikám street artu, v&et-
n$ t$ch ilegálních. To ov!em nutn$ vede ke 
krátkodobému charakteru um$lecké událos-
ti, co" se vylu&uje s n$kter#mi tématy, zejmé-
na t$mi pietními. 
Autorka je filmová publicistka.

P!í"tí díl seriálu Sv#tlo do ulic otiskneme v A2 $. 11/2015.Live Broadcast lze vnímat jako domácí p!ísp#vek k tématu „videodozoru“. Foto archiv Kri"tofa Kintery


