Přihláška výstavního projektu do Circulum 2020: MOTOL

/

Pouť na
motolskou
navážku

Conrad Eric Armstrong & Viktor Valášek

O nás:

Přestože se známe od roku 2007, jako duo CONVICT oficiálně
fungujeme od roku 2016. Naše spolupráce je po formální stránce
poměrně přímočará: Pracujeme společně na velkoformátových
plátnech, a to výhradně na veřejných místech a v plenéru. Tento
způsob práce nás přitahuje, protože setkání s přírodními, architektonickými a sociálními prostředími skrze médium malby ve spojení
s interakcí mezi námi samotnými vede k výsledkům, kterých by ani
jeden z nás při samostatné práci v ateliéru nedosáhnul.
Prostředí, která si pro malbu vybíráme, přímo ovlivňují kompozici
a barevnou škálu našich prací – inspirací je pro nás to, co nás
obklopuje a co v nás naše okolí vyvolává. Veškeré proměnné jako
např. (ne)praktičnosti práce na velkém formátu vystavenému živlům, interakce s kolemjdoucími a výtvarné volby, které oba činíme,
hrají důležitou roli v průběhu práce. Tímto se zapojujeme do řekněme performativního výzkumu prostřednictvím malby, který je pro
nás stejně tak o tom, co vidět je, jakož i o tom, co vidět není.

Přihláška k projektu CirkulUM 2020:

Při zvažování možnosti využití naší práce v souvislosti s motolskou

Za účelem reagovat skrze médium malby na fakta a otázky zmíněné

skládkou jsme chtěli najít strategii, která by zamířila současně

výše, Convict navrhuje následující postup, pokud bude přijat mezi

na několik bodů, které se jí týkají.

rezidenty CirkulUM:

Skládka je především hromadou odpadu s nejasným, až nebezpeč-

•

Během trvání rezidence Convict zamýšlí strávit v průběhu léta

ným obsahem a je jen sotva oblíbenou částí Prahy 5. Nicméně pro

a podzimu minimálně 20 hodin týdně prací na obrazech inspi-

některé místní obyvatele je také vítaným kusem zeleně a jakýmsi

rovaných skládkou. Výsledkem práce bude série pěti až devíti

valem, který je možná chrání před další zástavbou. Současně nabízí

pláten většího formátu o rozměrech cca 150 x 180 cm. Každý

místní zvěři (a samozřejmě také lidem bez domova, kteří osidlují její

z obrazů bude započat na místě mimo území skládky a dvojice na

západní úpatí) důležité zázemí ve formě polodivočiny na hranici

něm bude pracovat na několika zastaveních po cestě na skládku

Řepské stepi a lesoparku Řepy.

(něco jako malířská pouť, chcete-li). Počáteční místo bude pro
každou malbu jiné, a to jak v docházkové vzdálenosti, tak dále ve

Přesto je skládka pro mnoho obyvatel Prahy pouze prázdným místem
na mapě, nad kterým se pravděpodobně ani nikdy nepozastavili.
Tato nevědomost je zajímavá vezmeme-li ještě v potaz, že velkou
část skládky tvoří odpad z výstavby pražského metra. Podzemní
negativní prostory, které umožňují rychlé cestování ve městě, mají
v motolské skládce svůj nadzemní analog. V tomto smyslu je skládka vlastně případová studie toho, jak se nás týkají vedlejší produkty
„budování“. Odhodíme je na stranu a budeme je ignorovat? Měli
bychom jim nějakým způsobem dát jiný účel? Přiznáme nešetrnost
našich životů a zkusíme změnit svůj postoj? Můžeme v odpadu najít
krásu?

městě, viz přiložený plánek. Práce tvořené dále ve městě budou
na místo převáženy metrem (s několika zastávkami po cestě
za účelem práce v dalším prostředí). Důvodem tohoto přístupu
je fakt, že skládka vznikla navážkou materiálu z vícero oblastí,
tudíž by i obrazy samotné v sobě měly odrážet některá z těchto
trans-lokálních propojení. Počáteční místa poutí byla vybrána
z osobních, praktických a (především) vizuálních důvodů. Stejně
tak tomu bude u všech dalších zastaveních na cestě ke skládce.
Výběrem těchto míst, ať už těch urbanistických nebo více přírodních, Convict hlavně doufá, že odrazí některá ze složitostí a pro-

pojení pražského městského ekosystému, která vedla k vytvoření

Proces vzniku těchto prací bude dokumentován fotografiemi

motolské skládky. Tím, že práce budou započaty mimo území

a videem. Tato dokumentace může být použita k propagaci projektu

skládky, Convict také doufá vzbudit veřejný zájem o projekt

a jako prezentace pro ty, kteří nebudou mít možnost navštívit místo

a místo samotné. Na toto konto bude dvojice připravena vysvětlit

instalace osobně.

koncept a širší kontext práce komukoliv, kdo o to projeví zájem.
K dispozici budou také informační prospekty.
•

•

Jakmile se plátna ocitnou na místě skládky, Convict je bude dále
rozvíjet. V tomto procesu se dvojice nebude zabývat jen malířskými zobrazeními skládky samotné, ale také reprezentačním zkoumáním již zmíněných četných skutečností, ve kterých existuje.
Za tímto účelem se na plátnech mohou objevit (mezi jinými)

•

Náklady na materiál potřebný k realizaci projektu:

Plátno
Rámy
Šeps
Barvy
Kovové sloupky
na instalaci

9.000 Kč
7.000 Kč
2.000 Kč
8.000 Kč
2.000 Kč
28.000 Kč

portréty místních lidí, abstraktní spekulace nad obsahem skládky,
svědomité zkoumání okolní flory a fauny, stejně tak jako meditace
nad budoucností skládky.
•

Během doby, kdy Convict nebude pracovat na skládce, či v jejím
nejbližším okolí, budou obrazy uloženy v mobilní buňce. Nicméně

Convict považuje tento návrh jako potenciálně komplementární k dalším pracem, které mohou být realizovány během rezidence související
s motolskou skládkou.

když bude dvojice na skládce, resp. v okolí mobilní buňky, plátna

Děkujeme za výzvu přihlásit se k tomuto projektu a také za čas

budou instalována po okolí, aby bylo možné vidět jejich vývoj.

věnovaný k posouzení naší přihlášky.

Stejně tak budou plátna instalována v okolí buňky, když to bude
vhodné (např. při návštěvách UMbusu). Komentované prohlídky
jsou možnou součástí doprovodného programu.

Navrhované schéma „poutí“

Vizualizace práce na zastaveních

Vizualizace práce v okolí přenosné buňky

Vizualizace komentované prohlídky

/

Dokumentace
předchozích děl
(výběr)

Náměstí Míru (Zlín) akryl, tužka, fix a sprej na plátně, 200 x 260 cm, 2019

Náměstí Práce (Zlín), akryl, tužka, fix a sprej na plátně, 200 x 260 cm, 2019

Zlín, akryl, fix a sprej na plátně, 90 x 130 cm, 2019

Řepy, akryl, uhel, tuš, sprej na plátně, 150 x 200 cm, 2019

Hradčanská, akryl, uhel, tuš, sprej na plátně, 160 x 150 cm, 2018

Mutěnice/Podolí, akryl, uhel, tuš, sprej na plátně, 100 x 150 cm, 2018

Salem/Gloucester/Podolí (USA + CZ), akryl, sprej na plátně, 160 x 150 cm 2017

Stalin, akryl, uhel, tuš na plátně, 200 x 200 cm, 2016

příběhy motolské skládky
transparentní lobbing

Ida Chuchlíková
Uzavřená výzva CirculUM2020

červenec 2020

anotace projektu
Prostor skládky a jejího okolí chápu jako trasformační území s ještě nespecifikovanými, měnícími se konturami hranic.
Respektuji právní rámec i odpovědnost městské části Prahy 5, která samotnou skládku popisuje jako nebezpečnou,
vymezuje jí a plotem z ní činí neprostupnou bariéru. Nedostupný prostor je však obklopen rozhraním, z kterého je
cítit rodící se život a děje, které ho atakují z okolního stabilizovaného území. Rozhraní vábí svým dočasným, měníjícím
se obrazem divoké vnitřní perirerie.
Navržené intervence spočívají v drobných proměnách veřejného prostoru, díky kterým lze začít vyprávět příběhy
motolské skládky. Proměny fyzického prostoru jsou zprostředkovatelé informací o zapovězeném místě pro ty,
kteří doposud neměli odvahu překročit rozhraní a ocitnout se v neznámem meziprostoru. Postup je analytický
s důrazem na rozpoznání podstatných dějů, které jsou již dnes v řešeném území přítomny, nebo ho ovlivňují
z bezprostřední blízkosti za jeho hranicemi. Dochází k posunutí a akcentování klíčových témat, která se stávají
kostrou jednotlivých příběhů. Přesná forma příběhů vznikne po terénním průzkumu a dokonečení analýzy,
která proběhne v průběhu pobytu na místě.
První příběh je prostředkem k ukotvení siluety nově vzniklého horizontu samotného prostoru skládky (onoho nepřístupného prostoru) v širší krajinné morfologii. Zároveň dochází k navázání vztahu mezi vzdáleným pozorovatelem
a pozorovaným. Zážitek z objevení nového horizontu je uložen do pomyslné mentální mapy společně s informací
o proměnách siluety za posledních několik desítek let a kontaminaci území, o kterém řada lidí neví.
Druhý příběh se soustředí na povahu prostoru rozhraní a prostupnost tímto územím. Spočívá v přesnějším charakterizování již naznačené cestní sítě (vyšlapaných pěších cest). Analýzuje vstupy a koncipuje zdůraznění počátků cest
v místech, kde lze očekávat konfrontaci s každodenními banálními rituály - akcentování vstupních míst má vzbudit zájem, vytrhnout z každodenních rituálů a streotypu dní. Intervence se stane pomyslnou branou k vykročení z komfortní
zóny a vydání se na cestu, která vypráví další příběh...
Samostatnou kapitolou je transparentní lobbing, který jako houba prorůstá jednotlivými příběhy.
Nenabízí řešení, ale pokládá a vzbuzuje otázky, které směřují k dalším rozhodnutím o prostoru skládky..

Ida Chuchlíková
uzavřená výzva CirculUM2020
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schéma procesu
Vlastní scénář je rozdělen do analýzy,
která je součástí každého příběhu.
Samotné příběhy motolské skládky
na sebe navazují, ale jejich jazyk je
rozdílný. Mají však společný motiv Site specific instalacím dává smysl
až samotná přítomnost lidí a jejich
(u)vědomění si příběhu skládky.
V rámci anotace a představení scénáře
tvoří příběhy základní konstru. Jejich
přesný obsah i forma bude laděna
až v průběhu, přímo na místě, v rámci
terénních průzkumů a vlastního pobytu, kdy dojde ke zpřesnění formy.

ukotvení
výstupy
intervence ve fyzickém prostoru
participace

Analýza podkladů, návštěva místa v doprovodu zástupců GHMP, radních
Prahy 5, odpovědných úředníků (odbor životního prostředí, správa majetku).
Studium materiálů sumarizující historii skládky a seznámení se s doporučenou
variantou dalšího vývoje - interpretace klíčových vstupů.

analytická část

Ida Chuchlíková
uzavřená výzva CirculUM2020

- návrh lokace
pozorovacích míst
- realizace
pozorovatelny

prostupnost
- charakterizování
cestní sítě

- záznamy ze setkání

- akcentování vstupu

- setkání pod kontrolou

Načasované „setkání“
pozorovatele a pozorovaného.

Komentovaná procházka
tématizovanými cestami.

Terénní průzkumy - nalezení vhodných dálkových pohledů pro „ukotvení“. Místa z kterých je skládka buď vidět, nebo na ně má
skrytý vliv.

Terénní průzkum - nalezení vhodných vstupů
a vlastních cest, které mohou být počátkem
budoucí cestní sítě .

příběh I.

3

transparentní lobbing

Osobní setkání s vytipovanými „hráči“.

Vytipování vhodných „hráčů“, oslovení,
nalzení termínu vhodného setkání.

příběh II.
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Motto

Každý příběh je jen počátkem
příběhu dalšího, ze záhybů a tvarů
jedné reality vyvstávají reality další.
Vyprávění příběhu

(Michal Ajvaz)

Zrocení, život i postupná proměna skládky bude vyprávěná jako signifikantní příběh dějů na rozhraní.
Dějů, které byly vytěsněny z našeho každodenního života a ocitly se mimo vnímanou realitu.
Staly se nechtěným prostorem, který je přehlížen. Ten se však vrací, aniž bychom věděli kdy a jakým
způsobem a konfrontuje nás s tím, co bylo vytěsněno. Přehlížené děje znovu vstupují do našich životů
s různou mírou skrytosti - s dopady, které otáčí těžiště pozornosti. V tomto případě návrat spočívá
v kontaminaci spodních vod. Vyprávěním příběhů postupně mizí hranice neznámého a vytěsněný,
přehlížený prostor na rozhraní se znovu stává součástí naší reality. Čím více lidí příběh zná, tím větší je
pravděpodobnost, že iniciuje změny, které jsou potřebné.

Ida Chuchlíková
uzavřená výzva CirculUM2020
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příběh I.

ukotvení
V průběhu pobytu dojde k vytipování
několika míst, které budou sloužit
jako „pozorovatelny“.

severní
pozorovatelna

východní
pozorovatelna

Jejich význam je dvojí.
Jsou symbolickým ukotvení siluety
skládky v širší krajinné morfologii.
Zprostředkováním změn, které proběhly
během desítek let a zrodily novou horu.
Zároveň jde o objevení
„skryté komunikace“ - informování o kontaminaci spodních vod - v místech, která
mohou být zasažena negativním
ekologickým dopadem a kde lze očekávat citlivost vůči přítomnosti toxicity
(vodní prvky).

západní
pozorovatelna
pozorovaný

jihozápadní
pozorovatelna

jihovýchodní
pozorovatelna

Motolské rybníky
Počet míst i lokalizace na mapě jsou
v tuto chvíli zástupná. Přesné definování
proběhne až na základě terénního průzkumu, který je součástí projektu.

Ida Chuchlíková
uzavřená výzva CirculUM2020
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Př

Pozorovatelny
a pozorovaný
Intervence ve veřejném prostoru zastupuje „lokalizační
bod“ odkud dochází k vizálnímu ukotvení nové siluety
horizontu skládky nebo k upozornění na negativní
projevy existejnce skládky v širším kontextu. Principiálně
se jedná například o značku kruhové formátu s průměrem cca 2m, vizuálně jasně odlišitelnou od okolního veřejného prostoru. Vyznačení je doplněno příběhem skládky a informací o její vzdálenosti a směru. kde se nachází
a kde lze hledat její siluetu.

Ida Chuchlíková
uzavřená výzva CirculUM2020

Ř

ě

č

ůbě

pozorovaný

Součástí příběhu je i vizualizovaná informace
o růstu skládky v průběhu času.
Specifickým bodem je místo „pozorovaného“,
které se nachází v nepřístupném prostoru vlastní skládky a je jakýmsi pódiem, kde dochází k „transparentnímu
lobbingu“.
Součástí příběhu lokalizace je i načasovaná přítomnost
pozorovatele a pozorovaného v předem stanovený čas.
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příběh II.

prostupnost
Druhý příběh vypráví o tom, co je v území
bariéry prozatím nepřítomno. Identifikuje
a charakterizuje v prostoru rozhraní cestní síť. Analyzuje významná vstupní místa
- zdůrazňuje jejich význam a akcentuje je
prostřednictvím site specific instalací.

prostor rozhraní

bariéra

Ida Chuchlíková
uzavřená výzva CirculUM2020
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akcentování
vstupních míst
Místo i způsob zdůraznění konkrétního počátku cesty
vedoucí do prostoru rozhraní bude voleno tak, aby přilákalo
nové pozorovatele. Objevit vstup zároveň znamená vydat
se na cestu a seznámit se s příběhem skládky.

Ida Chuchlíková
uzavřená výzva CirculUM2020
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Transparentní
lobbing
V organismu demokraticky fungujícího města je příběh skládky vyprávěn ve vrstvách řady dokůmentů
a rozhodnutí (od nedodržených smluv slibujících proměnu území, přes analýzy rizik kontaminace
a studie proveditelnosti). Z analýz vyplývá, že byly identifikovány negativní dopady na podzemní vodu
a šíření kontaminace spojeného s ekologickým rizikem ve směru proudění podzemní vody k J a JV..
Byly zjištěny zdravotní rizika v důsledku zvýšených koncentrací kontaminantů v uložených odpadech
(zejména v důsledku benzo(a)pyrenu, arsenu, olova, kobaltu a ropných látek) souvesející s významnými karcinogenními riziky. Hrozí sesuvy. V řeči peněz přesahuje doporučené řešení ekologické újmy
finanční možnosti mětské části Prahy 5. Rekulitivace a zamezení kontaminace se pohybuje ve variantních částkách 1, 1 - 16, 7 mld. kč. Není zřejmé kdy a pokud vůbec k nápravě dojde.
Budoucnost, kvalita a v tomto případě „bezpečnost“ veřejného prostoru je spjatá s rozhodováním
o směřování veřejných investic. Rozhodnutí je na bedrech volených zástupců (zastupitelů, radních,
vlády..). Ti se často rozhodují na základě informací, které se k nim dostanou skrze zájmy různých lobbistických skupin. Lobbing se stávává formou prosazování témat různých zájmových skupin.
Návrh pracuje s formou „transparentního lobbingu“, kdy nedochází k prosazovánÍ konkrétního
řešení, ale předkládání faktických dopadů nečinnosti formou otázek a působení fyzické podoby
vlastního místa „in situ“.

Ida Chuchlíková
uzavřená výzva CirculUM2020
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Martin Zet – ANTIHVĚZDA – kontemplace (Divná hora – Motol)

Jednoduchá představa – do těla kopce navršené skládky (umístění) je vtištěn nedaleký letohrádek
Hvězda. Střecha směřuje k zemskému jádru. Tato první fáze – kontemplace – je sestava 3 akcí.
Navrhované skupinové děje – jsou slavnosti, jejichž součástí je
1) zaměření půdorysu (1:1)
2) skupinové kontemplování tvaru pod sebou – vyčlenit z masy kopce v myšlenkách exaktní tvar.
Představovat si, že jeho hmota zmizí. Stěny převráceného negativu stavby sahají na dno
uskladněného materiálu, střecha je již ve skladbě původního svahu. V jeho půdorysu improvizovat
magické obřady. Tančit nad budoucí prázdnotou.
3) vrt – mimo kvalitu rituální přinese informaci o skutečné skladbě, mocnosti skládky a složení podloží
na vytyčeném místě - ve středu půdorysu, v ideálním případě do hloubky rovnající se výšce
letohrádku.
Cíl: Prověřit jestli stačí pracovat s představou nebo se pokusit ji následně v budoucnu v domyšlené
formě realizovat.
Dosavadní práce s představou:
Motol – skládka – antihvězda – negativní Hvězda – fáze první – meditace podloží, geologický vrt, studna, kontemplování variant –
představa, převrácený skleník, vodní nádrž, průduch z metra, výstup z metra, SPIRÁLOVÉ SCHODIŠTĚ, geometrizovaný kráter, sonda –
vitrína odpadové archeologie, sledování chemických a geologických dějů v různých vrstvách
Varianty – umožněný přístup na kopec (skládku) k „propasti“ Hvězdy (jedna odnož řešení uvažuje i o jejím zavodnění – přijít tunelem ze
strany kopce – od průduchu metra (přístup) – k průhledné bublině na samém dně vodou zaplněného kráteru)
Hostilní varianta – ponechat prostor skládky uzavřený, vcházet na dno kráteru reverzní Hvězdy tunelem (jen!)
Domýšlení návrhu k realizaci – buď ponechat území jako místo s vytyčeným půdorysem (a vrtem, vrty) – spojené s výzvou k představení si
jaký objem směrem zemskému jádru krystal budovy letohrádku Hvězda zaujímá, nebo domyslet v jakém tvaru, z jakého materiálu a
k jakému účelu tuto představu zhmotnit – realizovat
Západní pól Prahy se posouvá, permafrost skládky taje, objevují se nečekané útvary, svět se bojí, jaké budou důsledky osvobození matérií
dekády uvězněných pod zemí.
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Předběžný rozpočet:
Honoráře 70 000 (v případě nemožnosti vyplácet honoráře bude tato suma použita také na „vrt“)
Materiál na slavnosti/rituály 40 000
Vrt – 40 000 (v ideální hloubce 60 m samozřejmě mnohem víc – uvažuji pokusit se tuto aktivitu
propojit s geologickým průzkumem)

Martin Zet – Strukturovaný životopis:
Narozen: 11. 9. 1959
Studia: AVU (sochařství) 1979-85
Vystavuje samostatně i společně, realizuje věci trvalého i pomíjivého charakteru.

Portfolio – martin-zet.cz – výběr:

METRA (3 v 1), jednodenní dvojinstalace ve vagóně pražského metra (v plném provozu), 1998
(foto: Martin Polák)

SECOND HAND MONEY (prodávání bankovek za sníženou cenu), ArtOmi, USA, 1998
(foto: Toshihiro Yashiro, Charlie Citron)

CHTĚL BYCH MÍT DOMA KVETOUCÍ KAŠTAN, ANEB PRVNÍ VÍTĚZSTVÍ
UMÍRAJÍCÍ PŘÍRODY, ANEB NANEBEVZETÍ NAŠÍ ŠKODOVKY (105 L), Praha, 2001

ČERNÁ STAVBA, 16x9x4m, 2008-2011, Horažďovice

