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I eat especially at restaurants where nobody goes. You can find a number of
such places at off-season seaside resorts, where the food is overpriced and
substandard, yet at least the swarms of sunbathing bodies disappear from the
horizon at this time of the year. Four old men are drinking an umpteenth cup
of coffee. Why aren’t they drinking wine? Their language sounds so familiar,
yet I don’t understand it. One should know at least five most common world
languages, not to feel everywhere like an “American from the (European) East”.
I am not part of the Y generation, yet the urge to make a click on information
generated via algorithm keeps interrupting the stream of my thoughts. I am
writing and reading at the same time. Reading more in fact. Not reading. Just
roaming through an information rainforest. I wish a figure appeared somewhere
among the foliage. Of a woman. Haven’t given it a thought for a long time.
Must a story always have a violent climax? Do you think that
a sound of glass broken against the gray concrete floor reverberated here still
a while ago? That somebody was running away? That something great happened? Someone triumphed, and someone else disappeared? Somebody was
scared? Someone pursued his goal in quite a focused manner. Oh, how shallow. Like a pop song chorus: I love you, love me too. Four murders are enough,
and one funeral. I am dancing in the rhythm of stupid scenarios. When was it
that I last read a really good book?

Do you think that now I’ll surrender to an evening melancholy
and continue this painful style of giving an account of my life? As if everybody
didn’t have such a story to tell. In each home one could sometimes hear the
sound of dropped glass shattering on the floor. The point is how far this all
went. The old guys ordered tap water. They are laughing. Maybe they are out of
money and this desolate place reminds them of something. Wine is expensive
here and nothing special. They asked for the bill. It was the last table where
some people were still sitting.
As I want – . I don’t have – . I like – . Everybody wants to have a great story.
Telling that someone truly loved, destroyed, conquered. Killed? But friends,
let’s not be too sentimental. It’s money rather what it’s all about. Or one’s ego.
Lately I’ve mainly tried to draw attention to myself. Nothing happened, really.
Nothing I know about. It wasn’t me. I have the right to silence. I saw nothing!
Leave me alone. There’s no point.
I’ll tell you yet another story. It’s about landscape. Members of the Wintu tribe didn’t distinguish between left and right side of their bodies, but determined
these according to cardinal points. That changed naturally according to the instantaneous direction of their body in space. Thus their “left” hand was once the Eastern and later the Western hand, according to the direction they just walked or stood. It was never the
left hand. You can just about break glass with your left hand. But an Eastern hand feels the
presence of everything going from its end in that direction. The circle is closing only when
it arrives to the Western hand along what is between both hands. Do not think I am going to philosophize now. I shall wait till the waiter has swept away the broken glass; I’ll ask
for my bill and leave a higher tip because of this damage. I may stop feeling tired later on.
Nothing at all happened. And wine can be washed out nowadays...
...Love me too.
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I can’t live, with or without you. Yes, one more remake of worn out classics and
I’ll go to bed. Not nine pm yet. But it’s getting dark early in these off-season
places. One more drop of wine and hopefully my pupils will not widen by eleven and I won’t feel like sneaking into nightlife. When I was a little boy I had
an elephant statue from India. It was covered in a strange green material in
which little mirror pieces and red and gold beads were set. I sincerely believed
it would heal me. I clutched it firmly in my hand when I had fever. I don’t know
where it disappeared.

Stravuji se zejména v restauracích, kam nikdo nechodí.
V přímořských letoviscích mimo sezónu lze najít řadu takových
míst, kde je jídlo sice předražené a podprůměrné, ale z horizontu
alespoň v tomto ročním období mizí hordy opalujících se těl. Čtyři
starci popíjejí už několikátou kávu. Proč nepijí víno? Jejich jazyk zní
tak povědomě, a přesto mu nerozumím. Člověk by měl znát alespoň
pět základních světových jazyků, aby se všude necítil jako Američan
z (evropského) východu.
Nejsem součástí generace Y, a přesto potřeba rozklikávat algoritmicky generované informace přerušuje tok mých myšlenek. Píšu
a zároveň čtu. Vlastně víc čtu. Nečtu. Jen bloumám informačním
pralesem. Kéž by se někde mezi větvovím objevila postava - ženy.
Na tohle už jsem dlouho nemyslel.

PASIVNÍ PACHATEL
TEXT KARINA KOTTOVÁ

Musí příběh vždy vyvrcholit násilím? Myslíte si, že tu
ještě před chvílí rezonoval zvuk skla rozbitého o šedou betonovou
podlahu? Že někdo utíkal? Že se stalo něco velkého? Někdo triumfoval, a někdo jiný zmizel. Někdo se bál. Někdo šel za svým cílem. Relativně soustředěně. Ach, jak plytké. Jako refrén populární písně. I love
you, love me too. Čtyři vraždy stačí, a jeden pohřeb. Tančím do rytmu
hloupých scénářů. Kdy jsem naposledy četl opravdu dobrou knihu?
I can’t live, with or without you. Ano, ještě jeden remake ohrané
klasiky a půjdu spát. Ještě není ani devět večer. Ale v těchto místech se mimo sezónu stmívá brzo. Ještě kapku vína a snad se mi
o jedenácté nerozšíří zorničky a nedostanu zase chuť vkrádat se do
nočního života. Když jsem byl malý, měl jsem sošku slona z Indie.
Byla potažená podivným zeleným materiálem, ve kterém byla zasazena malá zrcátka a červené a zlaté korálky. Pevně jsem věřil, že mě
uzdraví. Třímal jsem ji v ruce, když jsem měl horečku. Ani už nevím,
kam se poděla.
Myslíte si, že teď propadnu večerní melancholii
a budu vám dál trapně vyprávět o svém životě? Jako by takový
příběh neměl každý. U každého doma byl někdy slyšet zvuk skla
tříštícího se o podlahu. Záleží jenom, jak daleko to zašlo. Staříci si
objednali vodu z kohoutku. Smějí se. Možná nemají peníze a tohle
smutné místo jim něco připomíná. Víno je tu drahé a nestojí za řeč.
Požádali o účet. Byl to poslední stůl, u kterého ještě někdo seděl.
Chci totiž – . Nemám – . Mám rád – . Kdo by si nepřál velký příběh.
Že někdo opravdu miloval, ničil, dobýval. Zabil? Ale přátelé, nebuďme
příliš sentimentální. Jde spíš o peníze. Nebo o ego. V posledku
na sebe chci především upozornit. Nic se nestalo, vážně. O ničem
nevím. Já to nebyl. Mám právo nevypovídat. Nic jsem neviděl! Už mě
nechte. Nikam to nevede.
Povím vám ještě jeden příběh. Je o krajině. Příslušníci kmene Wintu nerozlišovali části svého těla na levou a pravou, ale určovali je podle světových
stran. To se přirozeně měnilo vzhledem k aktuální orientaci jejich těla vůči
okolí. „Levá“ ruka byla jednou východní a podruhé západní, podle toho, kterým
směrem člověk zrovna šel, nebo kam byl obrácen. Nikdy nebyla levá. Levou rukou lze leda tak rozbít skleničku. Zato východní ruka cítí přítomnost všeho, co
jde od jejího konce tímto směrem. Kruh se uzavírá, teprve když dojde k západní ruce a k tomu, co je mezi oběma rukama. Nemyslete si, že teď budu filozofovat. Počkám, až číšník smete rozbité sklo, požádám o účet a nechám kvůli
té škodě větší spropitné. Možná mě později večer přejde únava. Vůbec nic se
přece nestalo. A skvrny od vína jdou v dnešní době vyprat...
...Love me too.

Sokl, rám, sklo, papír, 62x186 cm
Pedestal, frame, glass, paper, 62x186 cm

Papír, 30x33 cm
Paper, 30x33 cm

Papír, PVC deska, dřevěná konstrukce, 110x212 cm
Paper, PVC board, wooden construction, 110x212 cm

Papír, PVC deska, dřevěná konstrukce, 110x210 cm
Paper, PVC board, wooden construction, 110x210 cm

Papír, PVC deska, digitální tisk, dřevěná konstrukce, 117x210 cm
Paper, PVC board, digital print, wooden construction, 117x210 cm

Papír, PVC deska, dřevěná konstrukce, 106x200 cm
Paper, PVC board, wooden construction, 106x200 cm

Papír, PVC deska, dřevěná konstrukce, 105x225 cm
Paper, PVC board, wooden construction, 105x225 cm

Papír, PVC deska, dřevěná konstrukce, 112x200 cm
Paper, PVC board, wooden construction, 112x200 cm

Robert Šalanda was born in Olomouc in 1976
and currently lives and works in Prague. His work
predominantly consists of painting, with overlaps
to three-dimensional work or experiments with the
fragile medium of paper. What mostly defines his
approach is the combination of organic forms and
stark lines, abstracted motifs, repetition, quotation
and mistake. An intuitive mode follows a longterm research process, often based in linguistics
or typography as well as verbal and pictorial
expressions of the “naïve”, “vulgar” or “banal”
culture. In numerous works Šalanda emphasizes
the ironies in phrases and words taken out of
context. Another focus is on simple symbols, which
gain ambiguous meanings through repetition and
recontextualization.

Robert Šalanda se narodil v roce 1976 v Olomouci,
v současnosti žije a pracuje v Praze. Ústředním
zájmem jeho práce je malba, autorovi jsou vlastní
také přesahy do trojrozměrných prací a experimenty
s křehkým médiem papíru. Šalandovu tvorbu
charakterizuje průnik mezi organickými formami
a ostrými liniemi, abstrahovanými náměty, repeticí
a citací, chybou. Intuitivní přístup navazuje
na dlouhodobý výzkumný proces, který často
spojuje lingvistická či typografická východiska se
slovními a obrazovými vyjádřeními „naivní“ až lehce
„obhroublé“ či „banální“ kultury. V mnoha dílech
se objevují slova či fráze vytržené z původního
kontextu, s ironickým podtextem. Dalším z těžišť
jsou jednoduché symboly, které opakováním
a rekontextualizací nabývají dvojsečných významů.

Šalanda has exhibited his works in many group
as well as solo exhibitions in Prague, Berlin, and
New York City. His recent solo shows include
Galerie Pavilon in Prague, Entrance Gallery in
Prague, Galerie 35m2 in Prague, MeetFactory
contemporary art center. From 2011 he runs the
SPZ gallery, together with Lukáš Machalický. He
teaches painting at the Scholastika school of
contemporary art and from fall 2016 is appointed
as a head of the Painting I. Studio at the Academy
of Fine Arts in Prague. His residencies include ISCP
in New York, or AiR Antwerpen.

Šalanda představil své dílo na samostatných
i skupinových výstavách v Praze, Berlíně a New
Yorku. Mezi jeho poslední samostatné projekty
patří výstava v Galerii Pavilon, Entrance Gallery,
Galerii 35m2, nebo centru současného umění
MeetFactory. Od roku 2011 provozuje Robert
Šalanda společně s Lukášem Machalickým galerii
SPZ. Působí jako pedagog ateliéru malba na škole
současného umění Scholastika a od podzimu
2016 jako vedoucí pedagog Ateliéru Malířství I.
na pražské Akademii výtvarných umění. Absolvoval
rezidenční pobyty například v newyorském ISCP,
nebo v belgickém AiR Antwerpen.
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PASSIVE PERPETRATOR

PASIVNÍ PACHATEL

Is it a trace of a perpetrator, hiding in
the hope that the investigators won’t
be able to reveal his case? Was there
even any crime?

Je to stopa pachatele, který se skrývá, doufaje, že vyšetřovatelé nebudou schopni
odhalit jeho případ? Byl vůbec spáchán
nějaký zločin? Je třeba po něčem pátrat?

The project is an attempt to freely translate
a strategy of the so-called emptied narration, used
especially in film, into an exhibition format. A hero
without clear psychological or other attributes that
would allow the viewers to identify with him browses through fragments of a narrative plot, which
in this case may or may not be a detective story.
Therefore the exhibition highlights the medium
and form itself, more than the story as a whole.
At the same time, it emphasizes the empty spots,
which remain after any attempt to assemble the
familiar visual keys into a coherent whole.

Projekt je pokusem o volný přepis strategie tzv.
vyprázdněné narace, která se používá zejména ve
filmu, do výstavního formátu. Hrdina bez dokreslených psychologických či dalších atributů, které by
umožnily identifikaci diváka s ním, prochází skrze
střípky narativního děje, jenž v tomto případě
může a nemusí být detektivním příběhem. Spíše
než na celek vyprávění tak výstava upozorňuje na
samotné médium a formu sdělení, stejně jako na
prázdná místa, která nutně zůstanou po pokusu
poskládat všechny povědomé vizuální klíče v koherentní celek.
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