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Dvojčata, Pinocchio a smrt

Rozhovor s Jiřím Surůvkou vedl
a z fragmentů sestavil Michal Novotný
Můj první obraz byl obraz Adolfa Hitlera pro mého
fašistoidního kámoše na gymplu. On měl odpor
proti komunistům, vždycky hajloval před budovou
městského výboru strany a pak jsme rychle
utíkali, aby nás nechytili. A tak jsem mu jednou
namaloval Hitlera a on se s ním nechal chytit na
hlavním nádraží policajtama, ale zatloukal, zatloukal, neřekl, kdo je autor a já jsem se naštěstí
nepodepsal...
Hodně jsem četl, takže jsem se dostal k umění spíše přes literaturu. Byl jsem takový sečtělý,
obtloustlý kluk s brejlema, takový ten chytrák,
co dospělým odpovídal literárně a byl drzej. Pak
jsem objevil alkoholické nápoje a začal jsem vymetat hospody, kde bylo pivo desítka za korunu
šedesát. S dvacetikorunou jsem měl na startky
a deset piv. Ty hospody, to byly neuvěřitelné
špeluňky, kde se scházeli takoví ti dělníci nad
hrobem, různé ztracené existence, grázli, krimoši,
cikáni, cikánky. Ale zajímavé pro mne bylo, že
jsem se pohyboval v různých sociálních vrstvách,
chodil jsem na VŠB, odkud mne pak vyhodili, protože jsem hrál místo vyučování kulečník, pak jsem
šel na vojnu, pracoval v nemocnici, v televizi
jsem dělal rekvizitáře, vychovatele na
intru, propagaci v kulturáku. Chtěl
jsem jít dál studovat, ale nedostal jsem doporučení, jedině
až když jsem řezal trubky
na pile ve Vítkovicích,
když jsem tedy přešel
do toho dělnického
stavu. Začal jsem
dělat pedagogickou
fakultu, to už jsem
měl takovou partu,
to byla ta skupina
Přirození. Každý ve
20 chtěl mít hudební
skupinu a já jsem neuměl na
nic hrát, tak jsem byl manažer
a zpěvák a tanečník. Tam jsem
také začal dělat skeče, abych se
tak nějak taky zaměstnal. A z toho,
jak jsme měli málo písniček, vznikl
kabaret, vždycky jsme dali skeč,
píseň, skeč, píseň, až jsme měli hodinu, hodinu a půl představení, to bylo tak
1983/4 a dál.
Vnímali jste v té době umělecký kontext, to
co dělali jiní umělci?
Jakej kontext, tam nic nebylo, v Ostravě nebylo

vůbec nic. Ivan Ouhel měl výstavu na Pajďáku,
ta se svěsila za tři dny, Rittsteinova výstava se
sundala za tři dny, že to už bylo jako moc. Kontext jsem tak hlavně získával v Polsku, byl jsem
tam na jedné brigádě, kde jsme měsíc nepřetržitě
chlastali, takže jsem měl spoustu polských kamarádů a jelikož je to kousek, tak oni mne tam furt
zvali. Tam jsem měl také první výstavu. Obrazy,
co jsem měl na papíře jsem sroloval, opřel jsem
to ve vlaku do rohu, aby si toho celníci nevšimli
a provezl jsem to do Polska a vystavil v nějakém
klubu Akant v Katovicích. No to byla spíš šílená
pitka, kde jsem těch pár papírů dal na zeď a pak
jsme pařili.

dobrý, nebo že je něco špatný, jako třeba obrazy.
To jsem si říkal, já to poznám, proč, to nevím,
ale já to poznám. To jsem pak využil jako učitel,
když u přijímaček mi někdo něco předvede, hned
vidím jestli v něm něco je nebo ne. Někdy
je to lempl, ale to jsem byl já taky,
tak i vím jak ten lempl uvažuje.
Ale jinak jsem neměl
školení žádné,
v Ostravě
nebylo

Kde se odehrávaly první kabarety?
Různě. Josef Sučík dělal jednou měsíčně takovou
akci, která se jmenovala „Konfrontace“ v Domě
kultury Nové huti Klementa Gottwalda. Tam jsme
dělali vždycky jednodenní výstavy. Pak po
různých akcích, když jsme měli třeba
výstavu u někoho na půdě
nebo ve sklepě, nebo
na haldě dolu
Ema.

Ta
skupina
Přirození, v té se
soustředila taková tlupa
lidí zhruba stejně starých, který se
potřebovali nějak vybít, měli jsme takovou
společnou touhu něco dělat, ale nevěděli jsme
co, protože člověk nezná svoje schopnosti, ani
jestli se k něčemu hodí, jestli má k něčemu talent.
První, co jsem měl, že jsem poznal, že je něco

skoro nic.
Nějakej lettrismus(Ovčáček) nebo
tak, to mi nic neříkalo, protože jsem nebyl nějakej
rozenej intelektuál.I když je člověk sečtělej, tak
ještě není intelektuál, akorát má přehled. Já mám
rád figurální umění. Nikdy jsem nedělal abstrakci, protože jsem nebyl v tomhle směru vůbec
obeznámen s 60. a 70. léty u nás, sem tam jsem
možná něco někde viděl, ale přímo v Ostravě to
bylo těžce hlídaný ideologicky.Oficiální umělci
tam dělali takový schematický umění oslavující
dělnickou třídu. Ale pro mne to byla taky dobrá
potrava, já jsem si to úplně užíval ty kreteny,
protože pak se to v těch našich kabaretech
samozřejmě všechno promítlo, i ta tehdejší televizní blbost. Proto jsme se nazvali Návrat mistrů
zábavy.
V roce 1988 jsme udělali takovou první oficiální výstavu v podchodě na autobusovém nádraží.

Jednodenní akci, kterou jsme měli povolenou,
i se souhlasem od ČSAD, ale přišli nějací policajti,
že to máme sundat, my jim ukázali, že na
to máme papír, tak se kolem toho strhla
hádka. Povolali kunshistorika Pajorka
z Ostravského muzea, ať rychle sepíše,
jestli je to umění nebo ne. On napsal, že
není a pak tam vítězoslavně nějaký estébáci s ideologickým tajemníkem přinesli papír,
že to máme zavřít, ale to už byl večer a my
jsme stejně končili. Pak to mělo nějakou
dohru, až jsem se stal na pajdáku skoro
disident, psali, že jsme byli zneužiti chartou
77 a takové kydy, ale to už bylo tak rok
před tím než to puklo a už byli všichni
tak protivní na ně. To už byl takový
obecný odpor.
Ale hlavně v Polsku jsem
si kupoval knížky o umění,
časopis Profil
a takové věci,
ty zdroje tam
byly. Poláci si
nikdy nenechali
tu kontinuitu
toho vývoje
svého současného umění přervat.
A tamní komunisti jim dávali
pokoj. Co se týče víry
a umění, to bylo pro ně
nedotknutelné, narozdíl od Čechů.
Žrádlo bylo až potom. Takže žrádlo
často v Polsku nebylo, ale kultura jo, a do
kostela mohl chodit každej. To sem vždycky obdivoval. Zatímco my, na co nám je umění, z toho
se nenažeru. A Ostrava v té době (ale i dnes), to
byla vlastně úplná kvintesence toho brutálního
přízemního materialismu.
A nebyly z toho nějaké problémy?
Oni tam byli třeba z Stb. My jsme měli jedno takové pásmo, to byly samé mrtvoly, hroby a tak, takový černý humor, i ty písně - až já budu mrtvola,
pánbůh si mne zavolá...Morten Ryč, všichni pryč!
A tam byl ten estébák a on se tak smál, až málem
spadl na zem, protože mu to přišlo neškodné, ale
směšné. I ta situace v té Ostravě, tam byly tehdá
ty exhalace a tak, prostě pro mladého člověka
žít v Ostravě bylo peklo. A jediný způsob, jak ho
přežít, je si z něj udělat srandu.
Díky té sečtělosti jsem nějak věděl, jak se
vystaví story, nebo jak se udělá pointa nebo
naopak že věc může být bez pointy. V podstatě
i ta moje malba i fotky, to jsou všechno storky,

historky. Takové fikce, mystifikace. Mě forma moc
nezajímá, je mi jedno jak to udělám, spíš aby to
šlo, co nejlépe a aby to posloužilo co nejvíc tomu
obsahu. Já jsem obsahový člověk a formální
stránka je jenom podpůrná...
Poprvé jsem asi vystavoval v roce 1993.
Ve Štencově domě byla taková výstava té naší
generace 90. let a s nima jsem se svezl takovým
videem s bratrancem Petrem Lysáčkem. Ona to
strašně chválila Jana Ševčíková a pak mne dávala
i na ty další výstavy. Pak to video měli v Národní
galerii, kde to nechali vyšoupat. To byla VHSka
a oni si neudělali kopii a vždycky to nechali
přehráváním vygumovat úplně až do mrtě a pak
řekli “udělejte nový”, ale my jsme neměli kopii,
takže tím to zaniklo. Já jsem tam tančil s horským kolem, takový taneček jak na spartakiádní
skladbu, měl jsem na hlavně vavřínový věnec.
Na druhé tančil Lysáček na nějaký heavy metal
a na třetí jsem s Lysáčkem stoupal na haldu, kde
jsme v boxerskejch rukavicích loupali vařená
vajíčka. My jsme na tu haldu chodili na výlety, to
bylo pusté místo, kde vystupovala ta síra na to
úpatí a právě tam nikdo ani nepáchl. Tak jsme
vždycky vylezli nahoru, udělali jsme si tam oheň,
na stromy jsme pověsili obrazy a pak jsme tam
pařili až do rána a nikdo nás nerušil a bylo to
uprostřed města. A ještě byl rozhled, pokud teda
nebyl smog, a smog byl skoro furt. Ale to bylo
právě impozantní jak z té mlhy vykukují ty kostely,
těžní věže, komíny a takové věci. Ale akce jsme
natáčeli na video až v těch 90. letech, v 80. neměl
videokameru nikdo.
Po pajdáku jsem rok a půl učil na střední
škole, ale to mne vyhodili, protože jsem chodil
pozdě. Jezdil jsem taxíkem, a většinou jsem přišel
tak do půl 9, ale to už ta hodina pak měla jen
čtvrt hodiny. Pak jsem dostal rakovinu a byl jsem
na nemocenské rok a pak jsem dostal invalidní
důchod. Bylo mi 33, žádnej dům, žádná rodina,
žádnej syn, strom a tak a místo toho chcípnu,
že. To bylo deprimující strašně, tak jsem přestal
kouřit, sekal jsem dobrotu, byl jsem vegetarián
asi rok… Udělal jsem takovou úmluvu s Bohem,
že já teda ještě něco chcu vytvořit a pak nastalo
maniakální období.
Dostal jsem malý důchod, protože jsem
předtím moc nepracoval, takže mi vyměřili čtyři
tisíce korun, byt mně stál dva tisíce a zbylo mi
dva tisíce, tak to bylo tak akorát z toho vyžít,
takže jsem si mohl dovolit dělat umění, což ale
bylo štěstí v neštěstí, protože jinak bych musel
někde do práce. Vždycky jsem chodil na kontroly
co tři měsíce a vždycky mi řekli na té kontrole, že
je to dobrý, tak jsem měl před sebou tři měsíce
klidu. Takže jsem honem chtěl všechno stihnout,

co kdyby při té další kontrole už to nebylo dobrý,
tak jsem tak žil v takových kvartálních cyklech
a vždycky jsem horečnatě pracoval a pařil. To
jsem provozoval pět let nepřetržitě, pořád jsem
taky jezdil do tej Prahy. Pak mi důchod skončil
a vymetal jsem různý stipendia, protože jsem neměl prachy, byl jsem v Rakousku, rok v Německu,
v USA i v Čimelicích. Vždycky jsem si půl peněz
schoval a z toho jsem pak žil v Ostravě.
A pak bylo Bienále v Benátkách?
Už jsem aspiroval v roce 1999 ale vyhrála Veronika Bromová. Dostal jsem se tam až v roce 2001
společně s Ilonou Németh, se kterou jsem seznámil v San Franciscu a viděl její vystavu. Ale tehdy
mne nenapadlo, že bychom něco dělali spolu.
A nebyl to moc dobrý nápad - dvě taková ega
dohromady a společná instalace… Dost jsme se
hádali, protože já sem tam chtěl dát ten velký tisk
a ona nechtěla, protože ona nic s Bohem nedělá,
že … A navíc peníze od Národní galerie okamžitě
zmizely. Přijeli to jako vymalovat a ubytovali se
přimo na náměstí v Benatkách za 75 tisíc. Zdí
přestříkali i s odchlíplýma omítkama a zkásli čtvrt
milionu. Oni měli prostě vytvořené know-how, jak
peníze rozpustit a a vůbec je ani nenapadlo, že by
měli dát nějaké peníze umělci. Tak já jsem si tam
vyřval nějakou kameru, takovou trapnou turistickou, kterou pak ještě chtěli vrátit. Protože jsem
neměl ani kameru v té době, kde bych na ní vzal,
když jsem žil z ruky do huby. Něco prodávat jsem
začal až kolem roku 2004 i když to většinou byly
ty malby, kterých dělám tak 5-10 za rok, jenom to,
co jsem schopen prodat. Protože pro mne je to
utrpení, nejméně příjemná věc, s performancí se
to nedá srovnat, člověk udělá performanci, reakce
je okamžitá, i když teba negativní.
Jak třeba začala postava Batmana?
V půlce devadesátých let jsme čekali od toho
“západu” tu pomoc, že nám dají to vědění
a budeme se mít taky dobře. Ale já už jsem díky
těm svým cestám do Ameriky a jinde věděl, že to
asi tak fungovat nebude. V Ostravě to navíc bylo
vidět víc, Praha je taková víc pokrytecká, tady
se všechno maskuje, všichni ti dravci se tváří jak
největší lidumilové, kdežto v Ostravě ti hajzli byly
prostě evidentně hajzli už od pohledu a prostě
ta společnost byla taková průzračnější. Tak jsem
říkal, ten zachránce ze západu asi nepřijde, tak si
na něj budu hrát. Ale budu jej hrát tak, že vždycky
pomůžu, ale výsledek bude absolutně nulový. To
byla ta hlavní idea. Nastavím jakoby zrcadlo, aby
si lidi uvědomili, že když s tím nic neudělají, sami
se sebou a vůbec, tak se prostě nic se nestane,
nikdo jim nepomůže.

Nejdřiv jsem pomohl sám sobě, tím, že jsem
se třeba potřeboval zimní boty a tak jsem si je
v rámci performanci koupil, šel jsem je vybrat
s Robinem a vybral jsem si nejdražší polobotky,
co tam byly - Levi’s za tři tisíce korun a pořadatel
je musel zaplatit.
Odkud jste bral kostýmy?
Podvlíkačky jsem obarvil na modro, plavky po
tátovi a kamaradka ušila mi škrabošku, a já jsem
si to vycpal pletivem do králíkárny, aby ty uši
stály. Ten přehoz mi věnoval otec, protože já
jsem vždycky usnul s cigaretou a propálil jsem
si gauč,a dal mi kus sametu jako přehoz přes ty
díry, ale já jsem z něj udělal plášť. Někdo řekl, že
to je tepláková verze Batmana a celkem to bylo
trefné...
Jsou i další postavy?
Ted’ už dlouho přemyšlím nad Fantomasem, že
bych si sám udělal tu masku. Ale jinak jsem měl
takovou molitanovou lebku a takový africký hábit,
některé další byly jen na jednu akci, jiné jsou
jsou figury z kabaretu, takový německý vojenský
obleček, ukrajinská policejní uniforma.
Od začatku jste vystavoval fotografie
z performancí?
Nevystavoval jsem fotky, ale jenom ty figury
z performancí. Ve Špálovce jsem vystavil postavy z kabaretu a video z kabaretu, někdy v roce
1998. S kabaretem jsme nikdy moc daleko
necestovali, leda tak do toho Polska, protože
nás bylo hodně - patnáct účastníků + kapela
- a nikdo nebyl schopen nás zaplatit. V Praze
jsme byli taky ve Veletržáku, ale tam jsme byli
v přesile, bylo nás dvacet a publika bylo asi
patnáct. To byl bojkot Knížáka, protože to bylo
v rámci bienále a ono bylo to konkurenční paralelně v Karlíně. Takže kdo vystavoval u Knížáka,
byl sketa. Třeba Jiří David odcházel z místnosti,
když jsem tam přišel…v té době, rok dva mu
to trvalo. Protože já jsem byl vlastně kurátorem
té české části. Ale to zase ten Knížák fikaně mi
to neřekl, já myslel, že tam bude kurátorů víc.
A když jsem se to pak dozvěděl, tak jsem si říkal,
já jsem z Ostravy, když se dva perou, třetí z toho
má užitek. Udělal jsem takovou výstavu Česká
republika skupina B, umělci který nebyly tak frekventovaní, nezávisle na té Praze, na tom co tehdy zrovna frčelo. Protože co si budeme povídat,
V Praze to funguje tak, že se naberou vždycky
mladí umělci, který se vytěžej dva tři roky a pak
zase noví. Protože prostě to pražské publikum je
takové konzumní, že potřebuje mít nové vzruchy,
vjemy, v podstatě se chce jenom bavit.

Kdo zajišťoval kabarety organizačně když to
bylo tolik lidí?
Já, a organizovat kabarety byl mnohem horší, než
je vymyslet. Ty lidi dostat tam, my jsme vždycky
začínali o hodinu a půl později, ne-li o dvě, takže
jsem to vždycky dělal tam, kde je hospoda, protože než oni se slezou, publikum se alespoň ožralo,
než to začalo. Taky nikdo neměl kostým, takže já
jsem chodil po sekáčích a sháněl jsem kostýmy,
protože mne to bavilo a já jsem byl důchodce, tak
jsem mohl chodit po sekáčích. V Ostravě nás bylo
třeba 30 lidí na jeden kabaret a rekvizity a oblečky
jsem sháněl jen já. Akorát Marek Pražák, hvězda
souboru, byl profesionálně připraven, i s kostýmy...
Jak to bylo s PVC tiskama? Jak to začalo bylo
to proto, že ta technologie byla dostupná?
Němčík, ten chartista jediný v té naší partě, si
koupil z Hong Kongu vyřazený tiskový stroj. Proto
jsem dělal PVC úplně první v ČR, protože to ani
v Praze nikdo neměl, on to měl myslím už v roce
1996. Já jsem si říkal to je ono, to se dá použít na
nějakou koláž, a docela velkou… Tak jsem mu
řekl, ty - já nemám prachy - a on z té staré známosti mi říkal, mi to dáš, až něco prodáš. Byl to
pětimetrový tisk, ale rozlišení bylo 36 dpi a nešlo
nic vidět zblízka, to muselo být minimálně metr
a půl na metr, aby se to alespoň z větší dálky slilo
do nějakého obrazu. Pro Ševčíkovy to byla bomba, protože to byla taková nová technologie jako.
I když zase když jsem byl na tom veletrhu Liste`98
s MXM galerií, tak pro ně to bylo něco, co se dá
prodat, i když to je takovej dryjáčnickej matroš, to
je normálně na billboardy, že jo. Ale to mne lákalo,
protože ta forma podpoří ten obsah, kterej je taky
takovej dryáčnickej.
P.S. Prodal jsem tam tři dvojtisky s hitlerky.
A tehdy tisk koláží ve Photoshopu ani tam nikdo
nedělal, jen tu a tam ty dokonalejší fotoprinty...

Eglish version

Interview with Jiří Surůvka made by and
compiled from fragments by Michal Novotný
My first painting was a painting of Adolf Hitler
made for a mate at high school who admired
fascism. He hated the communists and would
perform the Nazi salute in front of the Party’s City

Committee building and we would run away
quickly so we wouldn’t get caught. And so I once
painted Hitler and the cops caught him with it at
the Main Train Station, but he wouldn’t say who
the artist was, and luckily, I didn’t sign it.
I read a lot; I actually got to art via literature.
I was this well-read, chubby guy with glasses, this
smart ass who’d respond to the grown-ups in literary sentences and was cheeky. Later on, I discovered alcoholic drinks and began to waste my
time in pubs where a pint of lager cost one crown
sixty. With twenty crowns, I could buy a pack
of Start cigarettes and ten beers. Those pubs
were incredible places with patrons who were
workers, all sorts of lost individuals, criminals and
Gypsies. But I enjoyed the opportunity to move
around various social classes: I used to study at
the Technical University but they threw me out
because I played pool instead of studying. I then
went into the army, worked in a hospital, worked
as TV prop man, as an instructor at a boarding
school, a promoter in a cultural center. I wanted
to continue studying, but I didn’t get the
proper recommendation until after
I went to saw pipes in a sawmill in
Vítkovice, which meant I became a member of the
working class.
I started
studying at
the Faculty
of Pedagogy. There were
a bunch of people
already there, the
Přirození group.
When you’re
twenty, everyone wants
to have a band, but I couldn’t
play anything, so I was a manager
and a dancer. Back then I also started
to do sketches, mainly to keep myself
busy. Since we didn’t have enough
songs, we sort of became a cabaret:
we’d make a sketch, play a song, a sketch,
a song... thus we got to a performance of ninety
minutes. This was back in 1983 or ‘84.

and we would drink for a month nonstop, so I had
many friends there, and since it’s not far they
kept inviting me. I had my first exhibition there.
I rolled up my paintings made on paper, leaned
them against a wall in a train so the customs
officers wouldn’t notice and I smuggled them to
Poland where I exhibited them in the Akant Club
in Katowice. Well, it was a crazy drinking party;
I hung those few papers on a wall and we partied.

Were you aware of the art context back then?
Of what other artists were doing?
What context? There was nothing there, in Ostrava, there was nothing at all. Ivan Ouhel had an
exhibition in Pajďák, it was taken down after three
days. Rittstein’s exhibition was cancelled after
three days, it was too much. My context came
mainly from Poland. I had a temporary job there

out.
We shared
this desire to
do something but we
didn’t know what, because
you
don’t know your abilities or
whether you’re good at something, whether you
have some talent. The one thing I was able to

tell was if something was good or bad, such as
paintings. I would tell myself: I can tell, I don’t
know why it is so but I can tell. Later on I used
it as a teacher. When someone
shows me something at the
entrance exams, I can
see immediately
whether he
or she is
worth

Where did the first cabarets take place?
In all sorts of places. Once a month Josef Sučík
organized an event called a “confrontation” in
the Klement Gottwald Culture House. There we
mounted one day exhibitions. And at various
other events: we’d have an exhibition in someone’s attic or basement, or on a slag heap. In the
Přirození group I brought together a bunch
of people my age who needed to let
their energy

something
or not. Some are just lazy,
but I used to be lazy too, so
I know how such people think.
Other than that I had no training,
there was hardly anything in Ostrava.
A lettrism or something of that sort, but
that meant nothing to me, because I wasn’t
a natural intellectual. You can be well-read but
it doesn’t mean you’re an intellectual, you just
have knowledge. I like figurative art. I never made
abstract art because I knew nothing about the
1960s and ‘70s in this respect in Czechoslovakia.
Perhaps I’d seen a thing or two here and there,
but in Ostrava, it was closely watched ideology-wise. Therefore artists made a schematic art
celebrating the working class. Yet that was good
food for me, too. I really enjoyed those idiots, because we’d reflect it all in our cabaret performances, including the television stupidity. This is why
we called it the Return of Entertainment Masters.
In 1988 we held our first official exhibition
in an underpass at the bus station. It was a one

day event, it was approved, the bus transporter,
ČSAD, also agreed to it, but some cops showed
up and told us to take it down, we showed them
the approval papers, and an argument started.
They summoned the art historian Pajorek from the museum to quickly decide whether it was art or wasn’t.
He wrote it wasn’t art and
then the cops and a secretary
for ideology triumphantly
brought a paper saying we
had to close it down, but
by then it was already
evening and we were
about to finish
anyway. It then
dragged on
and I almost
became a dissident; they
wrote we
were abused
by the Charter
77 and such
bullshit but that
was already a year
before it all exploded and
everyone was nasty with them.
Resistance was already general.
In Poland I would buy art books,
Profil magazine and such things; things were
available there. The Poles never agreed to have
the continuity of the evolution of their contemporary art interrupted. And the communists left them
in peace. When it came to religion and art, these
were untouchable for them, unlike for the Czechs.
Food came after. This means there was often no
food in Poland, but there was culture and everyone could go to church. I’ve always admired that.
Our attitude was: What’s art good for? I can’t eat
it. And back then, Ostrava was in fact the quintessence of this brutal, low materialism.
Did it cause you trouble?
People from the State Security would come.
We had a sequence which was all about dead
bodies, graves and such; it was black humor,
songs included: “When I am dead, God will call
me to go ahead”. There was this State Security
guy, he was laughing so hard, he almost fell
off his chair, because it didn’t seem dangerous
to him, it seemed funny. Add to it the overall
situation in Ostrava back then with the pollution
and so on. For a young person, to live in Ostrava
was hell. And the only way to survive it was to
make fun of it.

Since I read a lot, I knew more or less how to
compose a story, how to craft a punchline,
or how to omit it. In fact, my paintings and
photographs are also stories. They are fiction,
mystification. I’m not interested in form that
much, I don’t care how I’ll do it, I want to make
it so that it works, as best as it can, and that it
serves, as much as possible, the content. I am
a content-oriented guy; the formal aspect is just
a supportive one.
I exhibited for the first time in 1993. There
was an exhibition of this generation of ours of
the ‘90s in the Štenc House and I participated
with a video. The curator Jana Ševčíková loved it
and she would put me in other exhibitions. Later
on, they had the video in the National Gallery
and they ruined it. It was a VHS tape and they
didn’t make a copy and by playing it again and
again, it got totally erased. Then they said “Make
a new one” but we didn’t have a copy either,
so that was it. I danced with a mountain bike
in the video, it was a sort of Spartakiad dance
and I wore a laurel wreath. In the second one
Petr Lysáček danced to heavy metal music and
in the third one Lysáček and I walked up a slag
heap and peeled boiled eggs with boxing gloves.
We would make trips to this slag heap, it was
a deserted place, sulfur would rise at its foot
and no one ever went there. So we would climb
up, make fire, hang paintings on trees and party
until morning without being disturbed by anyone
and yet it was in the middle of the town. And you
had a view, unless there was smog which there
was almost all the time. This was quite breathtaking: to see the headframes, chimneys and
such things peeping out from the fog. We began
shooting videos of our performances only in the
1990s; no one had a camera in the 1980s.
After I graduated from the Pedagogy Faculty
I taught at a high school for a year and a half but
then they fired me because I was always late.
I would take a taxi and would usually come by
eight thirty but by then the class only had fifteen
minutes left. Then I got cancer and I was on
sick leave for a year and then I went into early
retirement. I was thirty-three; I had no house, no
family, no son, and no tree and so on. I thought
I would die. It was terribly depressing so I quit
smoking, became a good boy, I was a vegetarian for a year or so... I made this deal with God,
telling him I still wanted to do things, and then
started my maniac period.
I got a small pension because I hadn’t been
working. They calculated a pension of four
thousand crowns for me. The apartment cost me
two thousand and I had two thousand left which

was just about enough to live on, so I could do
art. This was good luck in misfortune because
otherwise I would have had to go and work.
I would go for a checkup every three months and
they would always tell me it looks good and so
I had another three months of peace ahead of
me. So I wanted to do everything very quickly
because what if at the next checkup things
didn’t look that bright anymore. Therefore, I lived
in quarter year cycles and I worked and partied
feverishly. I did this for five years in row and
I also kept going to Prague. Then my pension
finished and I looked for scholarships because
I had no money. I was in Austria; I spent a year in
Germany. I would always save half of the money
and then live on it in Ostrava.
And then came the Venice Biennale?
I aimed for it already in 1999 but Veronika
Bromová won. I got in only in 2001 together with
Ilona Németh who I met in San Francisco and
I saw her exhibition. However, back then I didn’t
think of doing something together. And it wasn’t
a good idea. Two great egos put together... and
a shared installation... We argued a lot because
I wanted to put that large print of mine and she
didn’t want to, because she does nothing that
involves God, right? On top of it, the money we
got from the National Gallery disappeared immediately. They came to paint it and they got hotels
for themselves right in the square in Venice, for
75 thousand. They sprayed the walls over, peeling paint included, and cashed a quarter million.
They had this know-how about how to spend
the money and it never crossed their minds that
they should give some of it to the artist. I coaxed
a camera from them, a tourist shitty one, which
they wanted me to return afterwards. I didn’t
even have a camera back then. How would I pay
for it, I lived from hand to mouth. I began selling
stuff only in 2004 and usually it was paintings.
I make five to ten of them per year, an amount
I know I can sell. I suffer through it; it’s the
least pleasant thing. You can’t compare it to
performance. When you make a performance,
the reaction comes immediately, never mind if
it’s a negative one.
How did you come up with the
Batman character?
In the mid-1990s we expected help from the
“West”; we expected they’d provide us with
knowledge and that we’d live good lives, too.
But I already knew, thanks to my trips to the
States and other places, that it probably wouldn’t work this way. You could see it much more

clearly in Ostrava; Prague is more hypocritical, everything is concealed, all the predators
pretend to be altruists. In Ostrava, the assholes
were obviously assholes at first glance; society
was more transparent. I told myself that the
savior from the West probably wouldn’t come,
so I could pretend to be one. I decided to always
act helpful but with absolutely zero result. This
was the main idea. I wanted to be a mirror to
make people realize that if they did nothing
themselves and with themselves, nothing will
happen, no one will help them.
I started by helping myself: I needed a pair
of winter shoes and so I went to buy them as
part of my performance. I went with Robin and
I chose the most expensive pair of shoes they
had – some Levi’s for three thousand crowns
and the organizer had to pay for it.
Where did you get the costumes?
I colored underpants blue, took Dad’s swimsuit,
and a friend sewed a mask which I stuffed with
rabbit hutch mesh to keep the ears erected. The
plaid was given to me by my Dad because I’d
always fall asleep with a cigarette in my hand
and burn holes in the sofa, so I used it to make
a cloak. Someone said this was a tracksuit version of Batman.
Are there other characters?
I’ve been thinking about Fantomas for quite
a while, I could make the costume myself. I used
to have a foam skull and African attire; some
were used once only, others were characters
from the cabaret, such as a German army
costume.
Have you always exhibited photographs of
your performances?
I didn’t exhibit photographs, only the characters used in performances. In the Václav Špála
Gallery I exhibited characters from the cabaret
and a video of the cabaret. That was back in
1998. We never travelled much with the cabaret,
except to Poland, because we were so many fifteen participants and the band – and no one
could pay us. In Prague, we had a show in the
National Gallery’s Trade Fair Palace, but we
outnumbered the audience: there were twenty
of us and fifteen of them. We performed as part
of the Biennale, but they boycotted the National
Gallery’s director Milan Knížák and a rival biennale took place at the same time in the Karlín
neighborhood. Whoever exhibited at Knížák was
considered a traitor. Jiří David would leave the
room when I entered... at the time; he stuck to it

for a year or two. In fact I curated the Czech part
of the Biennale, so that’s why.
But that was something Knížák was smart
enough not to tell me. I thought there would be
more curators. When I learned there wouldn’t
be, I told myself: “I am from Ostrava, when two
people fight, the third one profits.” I made an exhibition called Czech Republic Group B, showing
less popular artists, independent of what was
“in” in Prague back then. Because honestly, in
Prague, they always engage young artists, work
them out in two or three years and get new ones.
Prague audiences are consumerist; people need
new impulses, new excitement, in fact, all they
want is to have fun.
Who organized the cabarets considering
it involved so many people?
I did. I organized the cabarets and it was much
worse than to create them. To get the people
there... we would always start an hour, an hour
and a half late, or even two hours, so I would always make it in a place with a pub. It took them
time to come; also the audience would often get
drunk before the show even began. No one had
a costume so I went around second hand shops
and looked for costumes, which was something
I enjoyed doing and since I was a pensioner
I could tour second hands. In Ostrava we were
up to thirty people per cabaret.
What was the story of PVC printer? How did
it start? Was it because the technology was
available?
Rostislav Němčík, the only signatory of the
Charter 77 in our group, bought an old printing
machine from Hong Kong. This is why I was
the first one in the Czech Republic to do PVC
printing; no one else had it, not even in Prague.
He had it in 1996. I told myself, that’s what
I want; this could be used for a collage, a big
one. So I told him: “You! I don’t have money.”
And he, being an old friend of mine, said I would
repay him once I sold something. It was a five
meter high print but the resolution was 36 dpi
so you couldn’t see anything from up close; it
had to be at least a meter and a half per meter
to get a picture when looking at it from a distance. The curators Jana and Jiří Ševčík thought it
was amazing because it was a new technology.
But when I went with it to the Liste Art Fair with
the MXM Gallery, they considered it impossible
to sell, because it was such a weird material.
It’s a material you’d use for billboards, right? But
that was what attracted me: the form supported
the content, which also was quite a weird one.
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