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„Teď jsme impérium, a když něco děláme, vytváříme svou vlastní realitu. A zatímco vy tuto realitu budete
studovat – uvážlivě, to je jisté –, my budeme dále jednat a vytvářet tak další nové reality, které pak můžete
také studovat, a takové bude uspořádání věcí. My jsme aktéry historie [...] a vám, vám všem zbývá jen
rozebírat to, co my děláme.“ – Karl Rove (Ron Suskind, ‘Faith, Certainty and the Presidency of George W.
Bush’, The New York Times Magazine, 17. 10. 2004.)
V nových prostorách Galerie hlavního města Prahy určených výstavám mladých umělců představujeme
nejnovější práci Jiřího Žáka, absolventa Ateliéru intermediální tvorby III Tomáše Vaňka na AVU a laureáta
Ceny Exit 2015.
Prezentované video s názvem Rozštěpený epistemolog vzniklo v průběhu umělcova několikaměsíčního
pobytu v Berlíně a vrcholí v něm dvouleté období jeho video-esejistické práce. Během něj se Žákovo pojetí
tohoto žánru radikálně vyvíjí – od práce s archivním filmovým materiálem, jeho analýzou a rekontextualizací
(Du Forma, 2015, Mateřské město, 2015) se posouvá k autonomní experimentální hrané filmové tvorbě.
Základním referenčním bodem Žákovy současné tvorby je pak odkaz na dílo známého britského
experimentálního filmaře Johna Akomfraha, autora pronikavých dokumentárních syntéz převedených do
autonomního, poeticky založeného uměleckého jazyka.
Video Rozštěpený epistemolog je postaveno na spolupráci s charismatickou berlínskou tanečnicí
s beninskými kořeny Meïmounou Coffi, která na základě Žákova scénáře vytvořila improvizovanou
choreografii vycházející mimo jiné z gest, která se používají pro ovládání digitálních zařízení. Koláž taneční
performance a abstraktních roztřesených záběrů se zde stává vizuálně-poetickou metaforou, doplněnou o
subjektivní verbální komentář, zasazující fikční situaci do reálného kontextu.
„Video se zabývá významem „pravdy“, respektive ‚post-pravdy‘, v současném informačním smogu a
mediální manipulaci. Fenomén ‚post-pravdy‘ je tématem velmi žhavé celosvětové diskuse; výskyt tohoto
pojmu se během posledního roku zvýšil o více než dva tisíce procent a vysloužil mu podle Oxfordského
slovníku titul slova roku 2016,“ říká kurátorka výstavy Jitka Hlaváčková.

Galerie hlavního města Prahy je jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice, která se ve své výstavní činnosti zaměřuje
zejména na moderní a současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává umělecké sbírky hlavního města Prahy.
V současné době GHMP vystavuje v sedmi objektech: v Domě U Kamenného zvonu, v Městské knihovně – 2. patro, v ColloredoMansfeldském paláci, v Domě fotografie, v Bílkově vile, v Zámku Troja a v Domě Františka Bílka v Chýnově.

„Důležité je jen to, co ti připadá skutečné. Máš právo využívat objektivní význam pro své vlastní účely,“ tvrdí
jedna z postav ve videu Rozštěpený epistemolog. Z pozice konzumenta současné informační exploze,
akcelerované sociálními sítěmi a silně rozmlženou funkcí gatekeeperů, je stále těžší nalézt pevnou půdu pod
nohama. Zatímco v minulosti se pátralo po možnostech poznání pravdy rozumem či smysly, dnes stojíme
před problémem odcizení procesů vnímání. Veškerá smyslová a částečně i rozumová zkušenost jednotlivce
je stále více zprostředkována virtuálními a zároveň roztříštěnými informacemi. Smysly ztrácejí relevanci,
rozum je zahlcen. Málokdy jsme schopni si empiricky ověřit pravdivost informace, většinou můžeme
uvažovat jen o tom, kterou z jejích, stále četnějších variant přijmeme za svou.
Jako se slovo „post-pravda“ stalo v anglosaském prostředí slovem roku, stává se i teorie poznání
(epistemologie) stále častěji skloňovaným oborem. Subjektivizace reality je dobrým důvodem, proč těžce
hledat nové cesty k formulaci základních principů poznání, z nichž se pro absolutní důraz na jednotlivce
nevytratí lidstvo.
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DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ
Autorská prohlídka
út. 21. 3. 2017 od 18 hodin
Sobotní výtvarné workshopy
so 6. 5. 2017 13:00– 18:00, Post-pravda, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
Autorova videa nás budou inspirovat k řadě výtvarných reakcí. Hlavním tématem se pro nás stanou vizuální
možnosti manipulace s pravdou skrze emoční rovinu. Prostřednictvím změny barvy, kompozice a doplnění
textu budeme posouvat a měnit celkové vyznění vybraných fotografií. Vzniknou tak rozdílné varianty
původního digitálního obrazu, vyvolávající nejrůznější emoce. Přiblížíme se tak k tématu pokřivení,
zkreslování a deformování vnímání reality, často používané v rámci metod mediální manipulace.
Sobotní workshopy jsou určené dětem, rodinám s dětmi a dalším zájemcům všech věkových kategorií
včetně seniorů a znevýhodněných. Příchod a odchod je individuální, tzn. kdykoli ve vymezeném čase.
Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné
výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti
konkrétním požadavkům každé školy.
Rezervace nutná
Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové 5 Kč; nad 10 let 20 Kč

Kontakty: Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.cz, 606 612 987, 608 216 418

Kromě výše zmíněných akcí budou probíhat i další edukační aktivity zaměřené na ostatní cílové skupiny, jako
jsou například znevýhodnění návštěvníci nebo rodiče s dětmi na rodičovské dovolené.
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