Práce Ondřeje Viceny (1988, Praha)
je katalogem exkurzí do upadlých
a zakázaných stylů a estetik. Je fascinací televizního dítěte vyrostlého
na importovaném odpadu západní
komerční produkce. Stylu vytříbenému stovkami hodin probírání se
plnými dodávkami z vykradených
německých chat na bleších trzích.
Chudobou vyvinutý cit najít formálně
monumentální řešení za použití dřívek, provázků a černé izolepy.
Cinematická citlivost však nezdůrazňuje jen romantizaci a dramatizaci
původně obskurního materiálu, ale
zároveň vede k současné parodizaci
vystavěného žánru. Afektovanost,
přemrštěnost a teatrálnost se tak
stále více a více utahují, a i sám umělec vystupuje jako hlavní obrýlená
postava tohoto epického melodramata. Výstava v galerii FUTURA je
sérií nových prací zabývajících se
Van Goghovými vránami, nekonečnými zrcadly a 3D krystaly.

Ty však nespojuje nějaká tematická
koncepce, nějaké jazykové vyjádřitelné sdělení “o čem ta výstava vlastně
je”. Vicena pracuje spíše s určitým
kulturním mechanismem, neustále
se opakujícím kolotočem od módního k obskurnímu. Výstava je tak
veskrze formální, ne však obsahově
prázdná, spíše představuje určitý
stylistický mechanismus, který bychom snad mohli v určitém smyslu
nazvat přehráváním a který pracuje
se záměrně vyhrocenými emocemi
a asociacemi. Vyžaduje znalého
a vizuálně citlivého diváka, kterými
jsme dnes díky vystavení přemíře
vizuálních informací všichni. S ním
poté rozehrává jemnou hru splétávání linek mezi jednotlivými vějičkami,
maskami a piruetami, tanec triků,
gest a pocitů.
Michal Novotný

The work of Ondřej Vicena (1988,
Prague) is a catalogue of excursions
to tasteless and forbidden styles and
aesthetics. It embodies a fascination
of a TV child grown up on the imported junk of western commercial
production. His is a style cultivated
by hundreds of hours spent at flea
markets searching through vans filled
with stuff from burglarized German
cottages. Poverty developed Vicena’s
ability to find formally monumental
solutions using sticks, ropes and
black tape.
However, cinematic sensitivity doesn’t
accentuate only the idealization and
dramatisation of initially obscure material; it also parodies the previously
built genre. Affectation, exaggeration
and theatricality are increasingly tightened and the artist himself becomes
the main four-eyed character of this
epic melodrama. The exhibition at the
FUTURA Gallery presents a series of
Vicena’s new works dealing with Van
Gogh’s crows, infinite mirrors and 3D
crystals.

Those are however not connected
via some thematic conception, the
verbally expressible of “what the
exhibition is about”. Vicena rather
works with a certain cultural mechanism, itself ever repeating circle
from fashionable to obscure. The
exhibition is therefore entirely formal,
but not empty of content, it plays on
the stylistic mechanism, that we in
some ways could call overplaying,
and that intentionally works with escalated emotions and associations.
It requires sophisticated and visually
sensitive viewer, like all of us constantly exposed to nowadays excess
of visual culture, to open a gentle
game of catching after baits, masks
and pirouettes, the dance of tricks,
gestures and emotions.
Michal Novotný

“Zkusil jsem ukázat místo,
kde se může člověk zničit,
zbláznit ... spáchat zločin.”
Kirk Douglas jako Vincent Van Gogh
v životopisném filmu Lust for life

Mýtem předsmrtné osudovosti zatěžkané vrány Vincenta van Gogha
jsou přenesené v nástěnný dekor,
který zprůhledňuje obvodové zdi
místnosti a přibližuje je tak protější
řadě oken. Protilehlá poloha oken
a kreseb dává uhlem vydřeným ptačím stínům schopnost zpodobnit
všudypřítomné nalepovací strašáky,
sloužící k odrazení živého ptactva
od střetu s průhlednými plochami.
Podobně dvojakou funkci návnady
i repelentu na lidské pozorovatele
a agenty mají nekonečná jezírka
s „velmi pravou“ zdvojenou hladinou
bez odrazu. Nablýskaná, přikrytá rekvizitní látkou a ohraničená zuhelnatělými značkovými rámy jsou jezírka
návštěvníkům galerie nabízena jako
VR „gadget“.

Vincent van Gogh’s crows, carrying
the burden of the myth of pre-mortal
fatality, become a wall decor making
the walls of the room transparent
and bringing them closer to the row
of windows on the other side. The
opposite position of the windows
and the drawings provides the charcoal bird shadows with the ability
to portray the omnipresent sticker
scarecrows whose purpose is to
scare away birds, preventing them
from hitting transparent surfaces.
Similarly, endless lakes with a “very
true” double surface without reflection function, from a human observer’s point of view, both as a decoy
and a repellent. Shiny, covered with
a stage cloth and bordered

by charred frames, the lakes are offered to gallery visitors as a virtual
reality “gadget”.
The mode of a hacked showroom
box at a technology & design fair
is further stressed by glass blocks,
artefacts to be worshipped, exhibited on suspended laths. The glass
blocks include built-in presentations of the most familiar consumer
goods; however, in this setting their
familiarity raises suspicion.
Only a flock of black rows can bring
peace to this bleak landscape.
Lumír Nykl

Režim hacknuté showroomové kóje
na technologicko-designovém veletrhu umocňují na visutých latích vystavené skleněné kvádry - artefakty
k uctívání se zapuštěnými reprezentacemi zboží určeného ke spotřebě
v provedení důvěrně známém, které
ale právě proto vzbuzuje v nastalé
situaci nedůvěru.
Nad neutěšenou scénou může
zjednat klid jedině zase hejno
černých vran.
Lumír Nykl

“I wanted to show a place where
a man can destroy himself, lose
his mind... commit a crime.”
Kirk Douglas as Vincent Van Gogh
in the biographical film Lust for Life
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