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Miroslav Tichý – Tarzan na emeryturze, samuraj, atomista, ob-

Miroslav Tichý – a Tarzan retired, a samurai, an atomist, an ob-

serwator, wyznawca chaosu, voyeurysta, anarchista. Film „Mi-

server, an adherent of chaos, a voyeur, an anarchist. Roman

roslav Tichý. Tarzan Retired” Romana Buxbauma jest kopalnią

Buxbaum’s film “Miroslav Tichý. Tarzan Retired” is an abundant

bezkompromisowych wypowiedzi outsidera. „Ja w ogóle nie

source of the outsider’s uncompromising statements. “I don’t

istnieję. Ja jestem narzędziem. Narzędziem poznania być

exist at all. I’m a tool. A tool of perception perhaps.” These
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może.” Słowa te w pełni oddają outsiderską naturę artysty, w

words perfectly convey the artist’s outsider nature in which con-

której świadomość przekracza granicę tego, co podświado-

sciousness transcends the border of the unconscious. It bears

me. Jest ona związana z nieodgadnionym czasem, z życiem,

relation to inscrutable time, life, mathematics, chaos. “Can you

z matematyką, chaosem. „Wiesz czym jest życie?” - pyta.

tell me what life is?” – he asks. “Define it!” And he concludes:

„Zdefiniuj to!” I konkluduje: „Każde poznanie jest ograniczo-

“Every knowledge is limited. Now apply this to the numbers.

ne. Teraz dopasuj to do liczb. Jaka jest największa liczba,

What is the highest number and what is the lowest? We re-

jaka najmniejsza? Poznajemy tylko to co możemy i co

cognise only that which we can, and want to, recognise.”

chcemy poznać.” To matematyczne dociekanie znikomo-

A mathematical investigation into the insignificance of the uni-

ści uniwersum. Próba rozpoznania możliwego, namacalnego

verse. An attempt to recognise what is possible, tangible, but

a jednocześnie iluzyjnego, bo świat, jak mawiał Tichý, jest prze-

illusory at the same time, because the world, as Tichý used to

cież iluzją, snem, marzeniem.

say, is an illusion, a dream, a fantasy.

Fotografie Miroslava Tichý’ego mają moc metafizycznych py-

Miroslav Tichý’s photographs possess the power of metaphysi-

tań. Aspekt wolnego czasu, nudy, obserwacji jest tu połączony

cal questions. The aspect of free time, boredom, observation

z matematyczną precyzją i metafizyczną zagadką. „Widzę

is intertwined in his case with mathematical precision and

kształty i przekładam je na matematykę. Muszę to wszyst-

metaphysical mystery. “I see forms and I transfer them into

ko dokładnie dopasować, nie tylko wizję optyczną. Od ze-

mathematics. I must fit all of this together, not just the opti-
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wnątrz do wewnątrz eksploruję każdy atom. To sprawia, że

cal vision. From the externals to the inwards, I explore every

jestem atomistą”.

atom. This makes me an atomist.”

Dla Tichý’ego „nuda” była głównym narzędziem poznania świa-

For Tichý, “boredom” was the main tool of discovering the world.

ta. Jego fotografie mówią o nim samym, który nie robił nic inne-

His photographs present him as someone who has never done

go, jak „tylko spędzał czas”. Totalne, absolutne dzieło fotografa

anything beyond “letting time pass by.” The total, absolute

jest również opowieścią buntownika, odszczepieńca, outsidera,

oeuvre of the photographer also tells the story of a rebel, a ren-

który mimowolnie znalazł swoje miejsce dzięki fotograficzne-

egade, an outsider who unintentionally found his own place in

mu medium. Doskonale zdawał sobie sprawę z reguł świata

the world owing to the medium of photography. He perfectly

i sztuki. „Jeśli chcesz być sławny to musisz zrobić coś tak

realised the rules of the world and art: “If you want to be famo-

głupiego, że nikt inny na całym świecie tego nie zrobi! Rze-

us, you must do something more badly than anybody else

czy piękne i doskonałe nie są dla nikogo interesujące”, bo

in the entire world. Something beautiful and perfect is of

przecież najgorszym wrogiem sztuki jest banał. Tichý stał się

no interest to anyone.” After all, banality is art’s worst enemy.

piewcą nudy, czyli „egzystencjalnego ekwiwalentu banału”, jak

Tichý became an eulogist of boredom – “the existential equiva-
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ją nazwał Josif Brodski. Dokumentując rzeczywistość Tarzan

lent of cliché,” as Joseph Brodsky called it. While documenting

z Kyjeva oddawał się temu, co nazywamy szwendaniem się,

reality, the Tarzan of Kyjov gave himself over to what people call

marnotrawieniem czasu, bezbrzeżną bezczynnością. Oddawał

loitering, wasting time, utter idleness. He gave himself over to

się nudzie. Jego obecność była trwaniem w pozornym bezru-

boredom. His presence was a state of seeming inaction, slow-

chu, w powolności myślenia, swobodnego rozmyślania, w re-

ness of thinking, unconstrained reflection, contemplation. This

fleksji. Tym są jego fotografie, które mówią o pięknie, ulotności

is the nature of his photographs – they are images that speak

chwili, zmysłowości świata.

of beauty, transience of the moment, sensuality of the world.

Tichý przyznawał: „Idę do miasta i muszę coś zrobić, a nie

Tichý admitted: “I go to town and must do something, rather

tylko przejść się, więc po prostu naciskam migawkę./…/ Ja

than just take a walk. So I was simply pressing the release.

to wszystko robię automatycznie. To się dzieje samo, beze

/…/ That happens without any effort on my part.” Part of his

mnie.” Część widzenia wyznacza los, kula ziemska, część po-

vision was indicated by fate, by the Earth, whereas another part

stępuje za spowolnionym czasem i okiem obserwatora, który

followed time that slowed down and the eye of the observer,

sam staje się narzędziem czasu. Tichý stanowczo podkreślał,

who himself becomes a tool used by time. Tichý heavily em-
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że: „To czas wyznaczał, tak jak mijał dzień. Wszystko jest już

phasised that everything “was determined by time, as the

stycznych, niezgody na służbę wojskową, pobyt w więzieniu. To

kept under a yoke. They are images of discord to the five-year

ustalone na Ziemi, która się obraca.” Podobno przewyższa-

day passed by. Everything is decided by the Earth, which is

obrazy buntownika, który tworzył wszystko od nowa, raz jeszcze,

plan, to the ban on nude studies at art schools, to military ser-

my czas swoją wrażliwością. Wrażliwość to znamię fotografii

turning.” We are said to surpass time in terms of our sensitivity.

by nie korzystać z tego co uznane za normę. Takie fotografie

vice, to doing time. They are images by a rebel who created eve-

Tichý’ego.

Sensitivity is a mark of Tichý’s photographs.

mógł stworzyć tylko wolny, niezależny, nie poddany nikomu/

rything anew, once again, in order not to use anything that was

niczemu człowiek.

considered the norm. Such photographs could be created only

Czy rzeczywiście nuda i czas były narzędziami Tichego? A może

Were boredom and time indeed Tichý’s tools? Or maybe it was

to Tichý stał się narzędziem czasu i nudy? Wszystko to wymyka

Tichý who became a tool for time and boredom to use? It is

by a free and independent man, unsubordinated to anything
Harald Szeemann pisząc o Tichým zauważył, że „Intensywność

and anybody.
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się jedynej racji, zwłaszcza w osobie outsidera. Niemniej jednak

difficult to pass an unequivocal judgement, especially as far as

zawsze znajdzie swój środek wyrazu” . To jedna z trafniejszych

Brodski pisał dalej, iż „Nuda to zjawisko złożone, będące nade

the outsider figure is concerned. However, Brodsky also wrote

myśli, zwłaszcza w przypadku Tichý’ego, którego osoba jako

Writing about Tichý, Harald Szeemann remarked: “Intensity al-

wszystko wynikiem powtórzenia” , dzięki niej jesteśmy w sta-

that “boredom is a complex phenomenon and by and large

fragment świata jest również obrazem tego świata z całą jego

ways finds its medium.” This is an extremely pertinent thought,

nie odkryć to, co z pozoru jest nie widoczne, banalne, zwykłe.

a product of repetition.” It allows us to discover something that

niedoskonałością, błędem, przygodnością i koniecznością.

particularly with regard to Tichý, who – being a fragment of

A zatem przemykanie zwykłych zdarzeń. „Albowiem nuda prze-

is seemingly inconspicuous, banal, casual – the passage of

Estetyka błędu stała się znakiem rozpoznawczym outsidera.

the world – also reflects the world with all its imperfections,

mawia językiem czasu i może przynieść najcenniejszą lekcję

ordinary events. “For boredom speaks the language of time,

Tichý konstruował aparaty fotograficzne z odpadów, przedmio-

errors, contingency and necessity. The aesthetics of error be-

and it is to teach you the most valuable lesson in your life…

tów znalezionych, nie potrzebnych, zużytych, nie przydatnych.

came his trademark. Tichý built photographic cameras made
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w życiu /…/ lekcję naszej dogłębnej znikomości” . Nuda według
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Brodskiego to inwazja czasu, która osadza życie we właściwej

the lesson of your utter insignificance.” According to Brodsky,

Nicował ich znaczenie, nadawał status niezbędnych, koniecz-

of trash and found objects that were redundant, worn-out and

perspektywie. Nuda pozwala zrozumieć znikomość, poczuć

boredom is an invasion of time that sets life in an appropriate

nych fragmentów całości, jaką stanowiła automatyka aparatu

no longer useful. He changed their meaning and gave them the

skończoność.

perspective. Boredom allows us to understand insignificance,

fotograficznego. Budował teleskopowe obiektywy, do których

status of indispensable and necessary fragments of a photo-

to sense finitude.

soczewki zdobywał ze starych okularów lub wycinał z plexigla-

graphic camera mechanism. He built telescopic lenses using

su nożem, a następnie polerował papierem ściernym i pastą

old glasses or plexiglass cut with a knife and then polished with

Zrozumienie znikomości oraz poczucie skończoności wbrew
pozorom wyznaczają pole wolności i moc sprzeciwu wobec

Contrary to appearances, understanding insignificance and

do zębów zmieszaną z popiołem papierosowym. Do konstruk-

sandpaper and toothpaste mixed with cigarette ash. His tel-

tego, co zniewala. Tichý zbudował swój autonomiczny świat,

sensing finitude determine the field of freedom and the power

cji teleobiektywów używał papierowych tub, które łączył z so-

escopic lenses were made of paper tubes to which he attached

który wybrzmiał po czasie spędzonym w więzieniu i szpitalach

of opposition to what constrains us. Tichý built his autonomous

czewkami asfaltem i malował na czarno. Ze szpulek od nici

lenses using asphalt and painted them black. He used reels

psychiatrycznych. Świadomość swojej celowości i wierność

world that flourished after his time spent in prison and mental

i elastycznego sznurka tworzył mechanizm, który uruchamiał

left after thread or elastic string to create a mechanism that

własnym regułom pozwoliły mu trwać w czasie i wolności.

asylums. The consciousness of his teleology and faithfulness

migawkę. Estetyce błędu podporządkowana została również

triggered the shutter. The aesthetics of error also determined

Zmysł wrażliwego obserwatora uruchamiał świadomość wy-

to his own rules allowed him to last throughout time and enjoy

strona techniczna uzyskania odbitek. Precyzja czy laborato-

the technological aspects of developing prints. Precision and

boru. Fotografie Tichý’ego powstawały z negacji totalitarnego

freedom. His acute sense of observation activated his aware-

ryjna sterylność – te pojęcia zdawały się być Tichemu obce.

laboratory-like sterility were absolutely foreign notions to Tichý.

systemu zniewolonej Czechosłowacji. To obrazy niezgody na

ness of choice. Tichý’s photographs were underpinned by the

Jest parę wyznaczników poetyki jego odbitek. Nie byłoby ich bez

There are several characteristics that determine the poetics of

plan pięcioletni, na zakaz studium aktu na uczelniach arty-

negation of the totalitarian regime in Czechoslovakia, a country

chaosu i mniej lub bardziej świadomego błędu: „wady są ich

his prints. They would not exist without chaos and more or less
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częścią, są one poezją, jakością obrazu”, mówił Tichý. Foto-

conscious errors: “The flaws are part of it. That’s the poetry,

grafie mają nadgryzione przez myszy brzegi, ślady linii papilar-

the pictorial quality,” as Tichý explained. The margins of the

nych, plamy wytrąconego bromu. Pokrywa je kurz. To wszystko

photographs are bitten by mice, they bear traces of fingertips

dosłownie podkreśla znikomość świata, jego tymczasowość.

and stains of precipitated bromine. They are covered with layers

Było to czysto outsiderskie działanie zgodne z własną regułą

of dust. All of this quite literally highlights the insignificance of

i wbrew zastanemu porządkowi. Te fotografie to rodzaj odna-

the world, its transience. Tichý pursued a completely independ-

wialnego zapisu, ustanawianego przez własny, anarchistyczny

ent activity according to his own rules and against the status

gest niezgody na to, co dane. „Aby to osiągnąć musisz mieć

quo. The photographs provide a kind of renewable record deter-

zły aparat…”

mined by his own anarchistic gesture of discord to the existing
reality. “To achieve that, you need first of all a bad camera…”

Tichý wychodził z domu około 6 rano i przemierzał miasto
z aparatem fotograficznym. Negatywy i odbitki jakie po so-

Tichý used to leave home around six in the morning and

bie pozostawił są jedynym świadectwem jego codzienności.

roamed the town with his photographic camera. His negatives

Ujawniają ulubione miejsca na trasie powtarzanej przechadzki

and prints provide the only testimony to his everyday life. They

outsidera. Zaczynał fotografować na stacji autobusowej, da-

show his favourite places on the repeated route of the outsid-

lej przechodził przez główny plac w Kyjovie, mijał kościół, bar

er’s stroll. He began photographing at the bus station, then he

mleczny, aptekę. W pobliskim sklepie kupował kilka rolek fil-

crossed the main square in Kyjov, passed the church, the milk

mów fotograficznych. Szedł w stronę parku, obok którego znaj-

bar, the pharmacy. In a nearby shop he bought a few reels of

dował się odkryty basen – docelowy punkt spaceru uważnego

photographic film. Then he approached the park with an adja-

obserwatora. Kiedy w 1948 roku został wprowadzony zakaz

cent lido – the final destination of the attentive observer. When

studiowania aktu na uczelniach artystycznych, kyjovski basen

the ban was imposed on nude studies at art schools in 1948,

stał się dla Tichý’ego miejscem obserwacji i studium kobiece-

the lido in Kyjov became for Tichý a site of observation and

go aktu. Jego czarno-białe fotografie przepełnione są ciepłem

studies of the female nude. His black and white photographs

kobiecego ciała, erotyczną fascynacją ale też matematycznym

emanate the warmth of the female body, erotic fascination, but

wzorem doskonałości. Jest w nich pełnia życia, młodości, rado-

also mathematical pattern of perfection. They convey vivacity,

ści, zmysłowości. Prześwietlone słońcem fragmenty filmowych

youth, joy, sensuality. Fragments of film frames overexposed

klatek, rozleniwienie nudą i powolnością trwającego czasu

to sunlight, idleness, boredom and slowly passing time – all

budują aurę niekończącego się, upalnego lata. Na pierwszym

these aspects generate the aura of a never-ending hot sum-
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planie licznych ujęć widnieje siatka ogrodzenia, oddzielająca

mer. The foreground of many photographs features a fence that

Tichý’ego od kąpiących się w basenie i opalających się kobiet.

separates Tichý from women who are swimming in the pool

Ta siatka jest wyraźną granicą, śladem braku dostępu, co w „The

and sunbathing. The fence marks a clear border and stands

Collector” Nick Cave podkreślił słowami: „Piękność kąpie się

for the lack of access, which Nick Cave referred to in the lyrics

w klatce”. Wszystko to zdaje się unaoczniać istotny fakt – dla

to his song “The Collector”: “A bathing beauty in a cage.” All of

Tichý’ego świat jest kobietą… jest wszystkim… „Jestem obser-

this seems to highlight the vital fact that for Tichý the world is

watorem – wszystkiego!”

a woman… it is everything… “I am an observer of everything!”

Fotografował szybko, z odległości. Mówił, że „fotografia jest

He took his photographs quickly, from a distance. He said: “Pho-

patrzeniem – okiem – tym, co widzisz. A to się dzieje tak

tography is perception – the eyes – that which you see. And

szybko, że możesz w ogóle nic nie zobaczyć!” Nosił aparat

it happens so fast that you may not see anything at all.” He

pod swetrem i w szybkim ruchu reporterskim „łapał” kadr –

carried the camera under his sweater and “captured” the im-

skanował rzeczywistość. Tichý miał swój 5 – letni plan. „Usta-

ages with swift movement akin to a photojournalist, scanning

liłem sobie normę: muszę zrobić tyle i tyle zdjęć każdego

reality. Tichý had his own five-year plan. “I have set myself

dnia, tyle i tyle zdjęć przez 5 lat.” Zgodnie z nim porządkował

a norm: so and so many photos per day, so and so many

chaos zużywając trzy rolki filmu fotograficznego dziennie. Prze-

photos in five years.” Accordingly, he arranged chaos in a cer-

szło setka fotografii każdego dnia. Siła jest pobrana z porząd-

tain order by using three photographic film reels a day. More

kowania chaosu… „Jestem prorokiem rozkładu i pionierem

than one hundred photographs each day. He derived his power

chaosu, bo tylko z chaosu wyłonić się może coś nowego”.

from ordering the chaos… “I’m a prophet of decay and a pio-

Swoje fotografie Tichý wkładał pomiędzy kartki książek, zbierał

neer of chaos, because only from chaos does something

je do dużego, metalowego pudełka, które trzymał przy łóż-

new emerge.” Tichý inserted his photographs between book

ku, by mogły być zawsze w jego zasięgu. Chodził po swoich

pages, he collected them in a large metal box which he kept

odbitkach, spał na nich, traktował je jako podkładki pod nogi

under his bed in order to always have them within his reach.

stołu. Paradoksalnie wyraz tej abnegacji stał się siłą fotografii

He trod on his prints, slept on them, put them under the legs

Tichý’ego. Jeśli lubił konkretne zdjęcie, kadrował je, wycinał

of his table. Paradoxically enough, the signs of this abnegation

dla niego tekturową ramę. Czasami dorysowywał szczegóły

became the power of Tichý’s photographs. Whenever he liked

na fotografii, zaznaczając ołówkiem zarys nogi, czy oka foto-

a particular photo, he cropped it and cut a cardboard frame for

grafowanej postaci.

it. He sometimes drew details on photographs, using a pen-
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Te ułamki sekund zatrzymane w kadrze układają się w zdu-

cil to mark the outline of a leg or an eye of a photographed

miewający zapis czasu, dziś już rozproszony, częściowo bez-

person.

powrotnie stracony. To co zostało, jest świadectwem istnienia
małych, pozornie skończonych banalności, w których – niby nic

Those fractions of seconds captured in his photographs make

się nie dzieje – a jednak wybrzmiewa pytanie o sens. „Jaka

up an astonishing record of time, which today is already dis-

jest największa liczba? Jaka jest najmniejsza liczba? Nie

persed and sometimes even irrevocably lost. What is left is

wiesz? Nie ma takiej rzeczy. Jest nieskończoność”.

a testimony to the existence of little, seemingly finite trivialities in
which nothing seems to happen, and yet they pose the question
about the sense of it all. “What’s the highest number? What’s
the lowest number? There is no such thing. That’s infinity.”
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Kolekcjon er // Nick Cave // tekst pios enki dedykowanej Miroslavovi Tichý’emu

The Collector // Nick Cave // a s ong dedicated to Miroslav Tichý

Idąc, stojąc, zgięty w pół

Walking, standing, bending down

Drzemiąc w miejscowej łaźni

Dozing at the local baths

Krzyk, płacz, lecz żaden śmiech

Shouting, crying but no sound

Nie dobiega z ust mojej pani

Comes from my lady now that laughs

Zamglony i zapożyczony, kręcę się w kółko

Bleared and borrowed and turning round

Tkwię w potrzasku, a czas przemija

Trapped as time goes shuffling past

Miasto zbudowane z kobiet w okowach

A city built of women bound

Zamkniętych w klatkach z drutu i szkła

And caged behind both wire and glass

Sfora córek, samotna starucha

A leash of daughters, a lonely crone

Dziewczyna w niezidentyfikowanym wieku

A girl of indiscriminate age

Krzywonoga uczennica wraca do domu

A scissor-legged school-thing heading home

Piękność kąpie się w klatce

A bathing beauty in a cage

Tłum na zakupach, każdy jest sam

A crowd of shoppers on their own

Dziecko tak niewyraźne, że trudno poznać

A child so blurred you cannot gauge

Nastrój jej apatycznego odpoczynku

The mood of her listless resting form

Który wypełnia stronę magią

That magics itself upon the page

Oto idą dwójkami i piątkami

Here they come in twos and fives

Szczęśliwe dziewczęta, których nigdy nie spotkałem

Happy girls I’ve never met

Mają tyle szczęśliwych żyć

With as many different happy lives

Ile mógłby wymyślić niedbały stwórca

As a careless creator could invent

Ta jest bezwstydna, ta trzyma się z dala

This one brazen, this one shies

Ode mnie, moja droga maskotka

Away from me, my darling pet

Łapię je jak motyle

As I collect them up like butterflies

W magiczną siatkę własnej roboty

In my magic homemade net
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Płaszcz na całe życie

A coat for life

Roman Buxbaum

Roman Buxbaum

Świat sztuki poznał już Tichý’ego jako fotografa. Mniej rozpoznane

Everybody in the world of art knows Tichý the photographer by

pozostają jednak konceptualne i performatywne aspekty jego

now. Less reflected upon have been the conceptual and per-

życia i twórczości. Pewien epizod z lat 70., który zachował w pa-

formative aspects of Tichý’s work and life. An episode from the

mięci jeden z przyjaciół artysty z młodości obrazuje jego „po-

1970s remembered by a friend from his youth gives an inside

ciąg do Gesamtkunstwerk” oraz performatywny charakter jego

perspective of Tichý’s “propensity for the Gesamtkunstwerk”

sztuki. Tichý miał rzekomo podjąć próbę ubezpieczenia swojego

and demonstrates the performative character of his art. In

zdartego płaszcza na kwotę 100 000 koron czeskich, za którą

this story, Tichý is said to have tried to insure his ragged coat

w latach 70. można było nabyć nowe, luksusowe auto. Ta wspa-

for one hundred thousand Czech crowns – the equivalent of

niała przypowieść mogłaby dotyczyć chasydzkiego rabina z opo-

a brand new luxury car in the 1970s. A truly great parable, that

wieści Bubera, której akcja rozgrywała się w tym samym rejonie

could have been attributed to a Chassidic rabbi in Buber’s tales,

Europy Wschodniej 200 lat wcześniej. Mógłby to być też koan mi-

which took place in the very same region of Eastern Europe two

strza Zen, uwspółcześniona wersja opowieści greckiego stoika,

hundred years earlier. Or it could be a koan of a Zen master’s

bądź też performance ucznia Josepha Beuysa. Zrównanie war-

wisdom, a modern transcript of a Greek stoic, or a performance

tości obdartego płaszcza i luksusowego samochodu przywodzi

by a pupil of Joseph Beuys. Likening the value of a torn coat to

na myśl rozmaite legendy, począwszy od Św. Franciszka z Asyżu

a luxury coat by Tichy brings to mind legends, from St. Francis

do Św. Marcina i symbolizuje świadomą decyzję o życiu w ubó-

of Assisi to St. Martin, and stands for his conscious choice of

stwie. Zniszczony płaszcz jest wart więcej niż luksusowe auto,

poverty. The ragged coat has more value than a luxury car be-

ponieważ oznacza wolność. W kontekście systemu, który kupuje

cause it is equivalent to freedom. In a system that buys souls

ludzkie dusze za przywilej posiadania samochodu czy pralki, do-

for the privilege of owning a car or a washing machine, Tichý’s

konany przez Tichý’ego wybór stanowi heroiczny akt oporu.

preference for the ragged coat is a heroic act of resistance.
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Płaszcz Tichý’ego jest jednak czymś więcej. To okrycie uszyte

But Tichý’s coat is more. It is a piece of clothing that his father (a

wiele różnych funkcji – artystycznych i prozaicznych. Wygląd

and disabled him in the competition for sexual experiences.

przez jego ojca (krawca). Okrycie, którego jego syn nigdy nie

tailor) made. A piece of clothing the son never took off. Day and

chronił go przed oczekiwaniami społeczeństwa i nadawał

By not being a part of it, he was free to be a part of it. In the

zdejmował. Spędzał dnie i noce w tych samych ubraniach,

night he would stay in the same clothes, fixing them with wire

mu aurę inności, sprawiając, że stawał się „nietykanym”,

words of his boyhood friend, psychiatrist Harry Buxbaum, which

a kiedy zaczynały się rozpadać naprawiał je przy pomocy drutu

and string when they began to fall apart. Tichý’s approach saw

„błaznem” i wyłączał go z rywalizacji na polu doświadczeń

Tichý himself likes quoting: “The madmen are the people in the

i sznurka. Sztuka i życie były dla niego tożsame. Dla Tichý’ego

no difference between art and life. Since art was just a dream

seksualnych. Nie będąc częścią tego świata, cieszył się wol-

minority.” There is a photograph of a young Miroslav Tichý in

jego płaszcz był tak samo ważny, jak jego aparaty fotograficzne –

and reality just an illusion, art and life were one. Tichý consid-

nością stawania się jego częścią. Jak ujął to jego przyjaciel z

a traditional folk outfit. It was probably taken in 1957, long before

o wszystko dbał tak samo starannie. Zasady, które wypraco-

ered his coat as important as his cameras and he treated both

dzieciństwa, psychiatra Harry Buxbaum – i co Tichý sam lubił

Tichý’s clothing and life took its distinct direction. With great eu-

wał w codziennym życiu były tymi samymi zasadami, których

with the same elaborate care. The principles he developed in

powtarzać – „szaleńcy to ci, którzy są w mniejszości”. Istnie-

phoria Kyjov was celebrating the first folk festivities since the war

przestrzegał fotografując. Jego słynne „metody postproduk-

everyday life were the same he put to work when photograph-

je fotografia przedstawiająca młodego Miroslava Tichý’ego

and the end of the Stalin era. Though he looked a little silly in

cji”, za sprawą których odbitka przeistaczała się w istny klej-

ing. His notorious “postproduction methods” that made a print

w tradycyjnym stroju ludowym. Została zrobiona prawdo-

this colorful shirt and feathered hat, Tichý seemed to anticipate

not opierały się na tych samych zasadach, które wyznaczały

into a real jewel are based on the principles of dealing with

podobnie w 1957 roku, na długo zanim artysta zaczął się

his later uniform of the other kind.

podejście do codziennych zadań: „reperowanie” przymałego

every day tasks: “repairing” a too-small shoe by cutting away

wyróżniać swoim ubiorem i stylem życia. Ogarnięte euforią

buta poprzez odcięcie czubka, mielenie kamieniem na mąkę

the tip, grinding flour with a stone from grain found in the fields

miasteczko Kyjov bawiło się wówczas na pierwszym festy-

It remains uncertain if the episode of Tichý taking out insurance

znalezionych na polu ziaren, żeby samodzielnie upiec chleb,

to make his own bread, making a washing machine or a ra-

nie ludowym od czasów wojny i końca epoki Stalina. Choć

for the ragged coat is true or not, even if the sources swear

budowa pralki lub odbiornika radiowego z drewna i odpadków

dio from wood and junk, was to him no different from making

w pstrokatej koszuli i kapeluszem z piórkiem Tichý wyglądał

to report directly from the insurance agent. Many myths have

– to wszystko znaczyło dla niego to samo, co konstruowanie

a camera. Making a cage to protect his food from mice, which

odrobinę głupio, strój ten zdawał się zapowiadać jego później-

started appearing concerning Tichý’s life and work. Such a story

aparatu fotograficznego. Budowa klatki chroniącej żywność

he considered his brothers was no different from making

sze odzienie mające już inny charakter.

shows that it is inadequate and limited to consider Miroslav

przed myszami, które uważał za swoich braci, nie różniła się

a lens from plexiglass and cardboard. A Renaissance man, he

od konstruowania obiektywu z pleksi i tektury. Jako prawdziwy

focused on whatever task necessary and made no distinction

Nie jest jasne, czy historia o próbie ubezpieczenia przez Tichý’e-

a painter. He participated in theatre productions, and if asked

człowiek renesansu, Tichý podejmował się wszystkich niezbęd-

between art and not art. When he needed black paint, he would

go znoszonego płaszcza jest prawdziwa, nawet jeśli świadko-

in the pub, “Mister Tichý, what are you, a painter, a sculptor, or

nych zadań nie czyniąc rozróżnienia na sztukę i nie-sztukę.

scratch black ashes from the chimney and mix them with line

wie powołują się na agenta ubezpieczeniowego. Wokół życia

a photographer?” he would answer, “I am Tarzan retired!”

Kiedy potrzebował czarnej farby, zdrapywał popiół z komina

oil – whether he needed it for a painting or “just” to fix a window

i twórczości Tichý’ego narosło wiele mitów. Opowieść ta po-

i mieszał go z olejem lnianym – bez względu na to, czy po-

frame.

kazuje, że uznawanie go „wyłącznie” za fotografa jest nieade-

The portfolio shows a selection of eight photographs by Petr

kwatne i niewystarczające. Tichý w znacznie większym stopniu

Kozánek taken of Miroslav Tichý in the 1960s and 1970s. Both

The coat was important in Tichý’s life and in his art. His ragged

uważał się za malarza. Brał udział w spektaklach teatralnych,

men still live in the small provincial city of Kyjov and are bound

clothes seemed to have multiple functions – artistic and banal.

a kiedy w knajpie ktoś spytał go: „Panie Tichý, kim pan jest, ma-

by a lifelong friendship. In the difficult years of “Normalisation,”

Płaszcz był przedmiotem istotnym zarówno w sztuce, jak

His looks protected Tichý from society’s expectations and gave

larzem, rzeźbiarzem, fotografem?”, odpowiadał: „Jestem Tarzan

when the local Communist apparatchiks took over again and

i w życiu Tichý’ego. Jego zdarte ubrania zdawały się pełnić

him the aura of being different, an “untouchable” and a “fool,”

na emeryturze”.

slowly suffocated the hopes in the hearts awakened during the

trzebna mu ona była do malowania czy „tylko” do naprawy
ramy okiennej.
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Tichý “just” a photographer. Tichý considered himself far more
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W portfolio odnajdziemy wybór ośmiu fotografii przedstawia-

spring of 1968, Dubček and Svoboda were replaced and the

jących Miroslava Tichý’ego w latach 60. i 70., których autorem

Stalin statue returned to the park in Kyjov. Petr Kozánek was

jest Petr Kozánek. Obydwaj nadal mieszkają w położonym na

one of two brave dissidents in Kyjov to sign the Charta 77 docu-

prowincji, niewielkim Kyjovie i łączy ich przyjaźń trwająca całe

ment. Doing so made him a political outlaw and a sharply ob-

życie. W trudnych latach okresu tzw. „normalizacji“, kiedy miej-

served police target. When Charta 77 met at his house (even

scowi komunistyczni aparatczykowie na powrót przejmowali

Vaclav Havel came to Kyjov), the secret police from Prague took

władzę powoli rozwiewając nadzieje rozbudzone wiosną 1968

over. But Kozánek was primarily tended to by the same local

roku, Dubček i Svoboda utracili stanowiska, a pomnik Stalina

policeman who chased Miroslav Tichý. The list of the rebels was

powrócił do parku w Kyjovie. Petr Kozánek był jednym z dwóch

short: Kozanek, Tichý, Cejp, Dundera, Spurny. The group became

odważnych dysydentów w tym mieście, którzy podpisali dekla-

friends since “normal people” would avoid them. They were

rację Karty 77, przez co stał się politycznym banitą i znalazł się

outcasts. But Petr Kozánek and Miroslav Tichý were also drawn

pod ścisłym nadzorem milicji. Kiedy w jego domu spotkało się

to one another by a mutual artistic fascination for photogra-

środowisko Karty 77 (do Kyjova przyjechał nawet Vaclav Havel),

phy. They walked together through Kyjov, Tichý taking pictures of

do akcji wkroczyła tajna policja z Pragi. Kozánkiem zajmował

women and Kozánek of Tichý.

się jednak przede wszystkim ten sam miejscowy milicjant,
który ścigał Tichý’ego. Lista dysydentów była krótka Kozánek,

Kozánek documented Tichý over a long period of time in the

Tichý, Cejp, Dundera, Spurn. Zaprzyjaźnili się, bo unikali ich

1960s and 1970s, and he was indeed the only person to pho-

tzw. „normalni ludzie”. Byli wyrzutkami. Ale Petra Kozánka i Mi-

tograph Tichý before I began documenting him and his work

roslava Tichý’ego łączyła także wspólna fascynacja fotografią.

in the early 1980s. Kozanek’s corpus of portraits consists of

Przechadzali się razem po Kyjovie – Tichý fotografował kobiety,

some eighty photographs of Tichý and can be divided into three

a Kozánek fotografował Tichý’ego.

groups. There are the early portraits of the 1960s, when the
winter coat was still new and intact. The second group con-

Kozánek uwieczniał Tichý’ego przez długi czas w latach 60. i 70.

sists from a wonderful series of portraits in the garden of our

i był jedyną osobą, która zajmowała się tym dopóki ja sam nie

house, where Tichý had his studio from 1956 till 1973. And thirdly,

zacząłem fotografować Tichý’ego i jego prac we wczesnych la-

there is a wonderful series of a older Tichý in the heating room

tach 80. Zbiór wykonanych przez Kozánka portretów liczy oko-

(“Kotelna”). Here Kozánek and Tichý would visit their friend Cejp,

ło 80 fotografii, które podzielić można na trzy grupy. Pierwsza

another political dissident, and Kozánek captured in a film Tichý

z nich to wczesne portrety z lat 60., kiedy zimowy płaszcz wciąż

at the height of his “Tarzanship” – a lion at heart and sparkles
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jeszcze był nowy i niezniszczony. Druga grupa obejmuje wspa-

in his eyes. The coat is gone, but the phenomenal sweater and

niały cykl portretów w ogrodzie naszego domu, gdzie w latach

pants have taken its place. The “Kotelna” was a typical place

1956–1973 Tichý miał swoją pracownię. Trzecia zaś to świetna

and job for dissidents, and even I still remember the visits to

seria wizerunków Tichý’ego w starszym wieku w kotłowni („Kotel-

this large cathedral of steel, coal dust, and heat.

na”). Kozánek i Tichý odwiedzali tam swojego przyjaciela Cejpa,
który także był dysydentem politycznym, a Kozánek uwiecznił na

Kozánek and Tichý: when they hit the streets of Kyjov, what

filmie Tichý’ego niczym Tarzana, z lwim sercem i błyskiem w oku.

a couple they must have been to their fellow denizens! To the

Nie znajdziemy tu już płaszcza, lecz jego miejsce zajął fenome-

Communist neighbours they were dangerous elements, class

nalny sweter i spodnie. Kotłownia była typowym miejscem prze-

enemies, lazy parasites. Everybody steered clear of them, as

bywania i pracy dysydentów, i nawet ja wciąż pamiętam wizyty

though they had the plague or came from Mars. Nobody knew,

w tej wielkiej katedrze pełnej stali, pyłu węglowego i ciepła.

of course, that they and other outcasts, in their isolation, were
laying the groundwork for a new photography and for a new

Kozánek i Tichý razem na ulicach Kyjova musieli stanowić

free society. No one knew that one day those gray snapshots

w oczach innych mieszkańców miasta niespotykaną parę! Dla

taken just for fun on grey days would make their way around

podzielających wiarę w komunizm sąsiadów byli elementem

the world.

niebezpiecznym, wrogami klasowymi, leniwymi pasożytami.
Wszyscy trzymali się od nich z daleka, jak gdyby byli zadżumieni lub przylecieli z Marsa. Nikt oczywiście nie zdawał sobie
sprawy, że oni i inni wyrzutkowie żyjący w izolacji kładli podwaliny pod nową fotografię i nowe, wolne społeczeństwo. Nikt
też nie mógł przypuszczać, że pewnego dnia te szare zdjęcia
zrobione tylko dla zabawy będą oglądane na całym świecie.
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Miroslav Tichý

Miroslav Tichý

/1926-2011/

/1926-2011/

Ur. w 1926 r. w Kyjovie, Morawy, Czechy; w latach 1945–1948

1926 Born in Kyjov, Moravia, Czech Republic; studied at the Acad-

studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Pradze.

emy of Arts in Prague, Czech Republic, between 1945 and 1948
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SOLO EXHIBITIONS

2016 Gallerie SIX, Milano, Italy

Christophe Gaillard, Paris / Robert Koch Gallery, San Francisco
/ Michael Hoppen Gallery, London / ICP – International Centre

2015 Galerie Susanne Zander, Berlin / Moravská galerie, Brno

of Photography, New York

/ Galerie Christophe Gaillard, Paris
2009 Jiri Svestka Gallery, Berlin / Gallery Elisabeth & Klaus

Po studiach na praskiej akademii Miroslav Tichý wybrał życie

After studying at the Academy of Arts in Prague, Miroslav Tichý

w izolacji w swoim rodzinny Kyjovie na Morawach. Pod koniec

withdrew to a life in isolation in his hometown of Kyjov, Moravia,

2014 WestLicht, Wien / Miroslav Tichý & Raphael Danke, Van

Thoman, Innsbruck / Dominik Art Projects, Kraków / Gallery

lat 50. porzucił malarstwo i stał się wyrazistą postacią na wzór

Czech Republic. In the late 1950s he quit painting and became

Horn Gallery, Düsseldorf

Kewenig, Köln / Gallery Kewenig, Palma de Mallorca / Ivory-

Diogenesa. Od końca lat 60. fotografował przede wszystkim

a distinctive Diogenes-like figure. From the end of the 1960s

miejscowe kobiety wykorzystując przy tym także aparaty foto-

he began to take photographs mainly of local women, in part

2013 Villa Flor, S-Chanf, Switzerland / Half Gallery, New York /

graficzne własnej konstrukcji. Odbitki umieszczał następnie

with cameras he made by himself. He later mounted them

Galerie Bamberger, Mannheim Zephyr, Reiss-Engelhorn-Mu-

2008 Galerie Susanne Zander, Köln / Centre Pompidou, Mu-

we własnoręcznie skonstruowanych ramach i dopracowywał

on hand-made frames, added finishing touches in pencil,

seen, Mannheim

sée national d’Art Moderne, Paris / Michael Hoppen Gallery,

przy pomocy ołówka, zacierając tym samym granicę między

and thus moved them from photography in the direction of

fotografią i rysunkiem. W ten sposób powstawały prace o nie-

drawing. The resulting works are characterised by strikingly

2012 The Supper Artclub, Mannheim / Galerie Pascal Polar,

nakdar Gallery, New York / Kunsthaus Bregenz, KUB Billboards,

zwykłym charakterze formalnym, które nie podporządkowy-

unusual formal qualities and disregard the rules of conven-

Brussels / Galerie Susanne Zander, Köln / Moscow House of

Bregenz / Beijing Art Now Gallery, Shanghai

wały się zasadom konwencjonalnej fotografii. W małym mia-

tional photography. They constitute a large oeuvre of poetic,

Photography, Multimedia Art Museum, Moscow / Galerie 1. pa-

steczku w komunistycznej Czechosłowacji artysta stworzył

dreamlike views of feminine beauty in a small town under the

tro, Praha / Corbett vs. Dempsey, Chicago

zbiór poetyckich, onirycznych wizerunków kobiecego piękna.

Czechoslovak Communist régime.

press Art Space, Madrid

London / Museum of Modern Art (MMK), Frankfurt / Tanja Bo-

2007 Beijing Art Now Gallery, Beijing / Taka Ishii Gallery, Tokyo /
Galerie Susanne Zander, Köln

2011 SI Fest, Savignano sul Rubicone / Horton Gallery, New
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York / Galerie Walter Keller, Zürich / Sala Municipal de Exposi-

2006 Presentation House Gallery, Vancouver / Galerie Štern-

ciones De San Benito, Valladolid / Wilkinson Gallery, London /

berk, Šternberk / Dům umění města Brna, Brno / De Hallen,

Braunschweig University of Art, Braunschweig

Frans Hals Museum, Haarlem / Galerie Judin, Zürich

2010 Staroměstská radnice, Galerie hlavního města Prahy,

2005 Zeno X Gallery, Antwerps / Kunsthaus, Zürich / Galerie

Praha / Guido Costa, Torino / Museum of Photography, GEM /

Arndt&Partner, Berlin / Nolan/Eckmann Gallery, New York / Ga-

Museum Voor Actuele Kunst, Den Haag, Netherlands / Galerie

lerie Judin, Zürich
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roman buxbaum

roman buxbaum

/ TEREZIE ZEMÁNKOVÁ

/ TEREZIE ZEMÁNKOVÁ

/ ROMAN BUXBAUM

/ ROMAN BUXBAUM

Roman Buxbaun znał Miroslava Tichý’ego od dzieciństwa,

Roman Buxbaum knew Miroslav Tichý since his childhood;

/ PETR CENKL

/ PETR CENKL

był jego sąsiadem w małym mieście Kyjov w Czechach. Wu-

he was his neighbour in the little town of Kyjov in the Czech

/ ADELA HLAVATA

/ ADELA HLAVATA

jek Buxbauma był szkolnym kolegą Tichý’ego, a jego babcia

Republic. Buxbaum’s uncle was Tichý’s school friend and

/ NICK CAVE

/ NICK CAVE

była przyjaciółką matki outsidera. W 1968 roku rodzina Bu-

his grandmother was a friend of Tichý’s mother. In 1968,

xbauma wyemigrowała do Szwajcarii, gdzie Buxbaum stu-

Buxbaum’s family emigrated to Switzerland, where he studied

PRACE ZAMIESZCZONE NA WYSTAWIE I W KATALOGU DZIĘKI

WORKS IN THE EXHIBITION AND IN THE CATALOGUE

diował psychiatrię i sztukę. W 1981 roku Buxbaum wrócił

psychiatry and arts. Buxbaum returned to Kyjov in 1981 and

UPRZEJMOŚCI

COURTESY OF

do Kyjova i odkrył fotograficzny dorobek Miroslava Tichý’ego.

discovered the photographic oeuvre of Miroslav Tichý. It was

/ Roman Buxbaum, The Tichý Ocean Foundation, Praga

/ Roman Buxbaum, The Tichý Ocean Foundation, Praga

Wówczas zaczął dokumentować, chronić i kolekcjonować

then that he started to document his life and work and to save

jego fotografie, ocalając większość z nich przed zniszcze-

and collect his photographs, most of which would have been

FILM / MIROSLAV Tichý. TARZAN RETIRED / 2004/ reż. Roman

FIlM / MIROSLAV Tichý. TARZAN RETIRED / 2004/ dir. Roman

niem. Buxbaum zaopiekował się Tichý’m po śmierci matki

irrevocably lost otherwise.. After the death of Tichý’s mother,

Buxbaumn, 54’ PREZENTOWANY DZIĘKI UPRZEJMOŚCI

Buxbaum, 54’ PRESENTED COURTESY OF

artysty. W 2004 roku zaczął natomiast pokazywać i promo-

Buxbaum looked after the artist. In 2004, he started to pre-

/ Roman Buxbaum, The Tichý Ocean Foundation, Praga

/ Roman Buxbaum, The Tichý Ocean Foundation, Praga

wać jego prace. Pierwsza wystawa miała miejsce w ramach

sent and to promote Tichý’s work in public. The curator Harald

Biennale w Sewilli, a jej kuratorem był Harald Szeemann.

Szeemann has introduced Miroslav Tichý’s work to the world of

WYDARZENIA TOWARZYSZACE WYSTAWIE

COLLATERAL EVENTS

W 2005 roku z inicjatywy Buxbauma powstała fundacja

art with the first exhibition at the Seville Biennial in 2004. This

/ OTWARCIE WYSTAWY + KONCERT SYNTHOPIA / Radek

/ EXHIBITION OPENING + SYNTHOPIA IN CONCERT / Radek

Tichý Ocean Foundation. „Tichý” znaczy „spokojny”. „Tichý Oce-

was Miroslav Tichý’s first exhibition. In 2005, the Tichý Ocean

Włodarski + POKAZ FILMU MIROSLAV Tichý. TARZAN RETIRED /

Włodarski + FILM SCREENING: MIROSLAV Tichý. TARZAN

an” onacza Ocean Spokojny. Metafora ta powracała wielokrot-

Foundation was established upon Buxbaum’s initiative. “Tichý“

2004 / reż. Roman Buxbaumn, wersja 33’

RETIRED / 2004 / dir. Roman Buxbaum, 33’ version

nie w rozmowach z artystą i dlatego posłużyła jako nazwa

means “quiet” in Czech. “Tichý Ocean” means Pacific Ocean.

fundacji powołanej przez Buxbauma..

That metaphor recurred frequently in conversations with Tichý

/ SPOTKANIE Z CYKLU POGADAJMY O… MIRKU Tichý’m + POKAZ

/ MEETING FROM THE CYCLE: LET’S TALK ABOUT… MIREK Tichý

FILMU MIROSLAV Tichý. TARZAN RETIRED / 2004 / reż.

+ FILM SCREENING MIROSLAV Tichý. TARZAN RETIRED / 2004 /

and, therefore, it was eventually chosen as the name of the

Roman Buxbaumn, wersja 54’

dir. Roman Buxbaumn, 54’ version

foundation.

/ SPOTKANIE Z CYKLU POGADAJMY O… FOTOGRAFIA BRUT ARTU
/ FINISAŻ WYSTAWY / KONCERT BLACK GIVRE Samuel Boborra
live / ASKE Krystian Piotr DJ set

/ MEETING FROM THE CYCLE: LET’S TALK ABOUT… ART BRUT
PHOTOGRAPHY
/ EXHIBITION FINISSAGE / BLACK GIVRE IN CONCERT Samuel
Boborra live / ASKE Krystian Piotr DJ set
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Terezie Zemánková

Terezie Zemánková

Małgorzata Szaefer

Małgorzata Szaefer

Przewodnicząca stowarzyszenia ABCD w Pradze, absolwent-

Chairman of the ABCD association in Prague, graduate of the

Ukończyła studia artystyczne na Wydziale Sztuk Pięknych

Graduate of artistic studies at the Faculty of Fine Arts / Nico-

ka kulturoznawstwa na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Karola

Department of Philosophy of the Charles University in Prague

/ Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu/, Podyplomowe

laus Copernicus University in Toruń /, Postgraduate Studies

w Pradze; studiowała także na paryskiej Sorbonie. Niezależna

in the field of Cultural Studies, she also studied at the Sor-

Studia Krytyka Artystyczna i Wystawiennictwo / Instytut Hi-

in Art Criticism and Exhibition Making / Institute of Art History.

dziennikarka zajmująca się kulturą, publicystka i kuratorka

bonne in Paris. Active as an independent cultural journalist¸

storii Sztuki. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu/,

Adam Mickiewicz University in Poznań /, Postgraduate Curato-

sztuki współczesnej i art brut.

publicist and curator of contemporary art and art brut.

Podyplomowe Studia Kuratorskie / Uniwersytet Jagielloński

rial Studies / Jagiellonian University in Cracow/. Curator, di-

Wybrane wystawy art brut: System w chaosie, Cavin-Morris

Curator of art brut exhibitions /selection/: System in Chaos,

w Krakowie/. Kuratorka, dyrektorka galerii „tak” w Poznaniu. Od

rector of the TAK gallery in Poznań. Engaged for many years

Gallery, Nowy Jork / 2005/, Art brut, Kolekcja abcd, Galeria Miej-

Cavin-Morris Gallery, New York / 2005/, Art Brut, abcd collec-

wielu lat zajmuje się art brut /outsider art, prowadzi research,

in the field of art brut /outsider art, conducts research, meets

ska, Praga /2006/, Kolekcja Prinzhorn, Galeria Miejska, Praga

tion, City gallery, Prague /2006/, Prinzhorn collection, City gal-

spotyka się z outsiderami, organizuje spotkania edukacyjne

outsiders, organises educational meetings and film screen-

/2009/, Adolf Wölfli: Stwórca wszechświata, Galeria Miejska,

lery, Prague /2009/, Adolf Wölfli: Creator of the Universe, City

i pokazy filmowe, kuratoruje wystawy, m.in. wystawy polskiego

ings, curates exhibitions, such as shows of Polish art brut /

Praga /2012/, Anatomia Metamorphosis. Luboš Plný & Anna

gallery Prague /2012/, Anatomia Metamorphosis. Luboš Plný

art brut /outsider art poza granicami kraju i pierwsze w Pol-

outsider art abroad and first exhibitions of famous outsiders

Zemánková: Prace z Kolekcji abcd, Muzeum Sztuki Prefektury

& Anna Zemánková: Works from the abcd Collection, Hyogo

sce wystawy znanych outsiderów, m.in. Zdenka Koska, Lubosa

in Poland: Zdenek Kosek, Lubos Plny, Andre Robillard, Josef

Hyogo, Kobe; Miejskie Muzeum Sztuki Współczesnej w Hiroshi-

Prefectural Museum of Art, Kobe; Hiroshima City Museum of

Plny’ego, Andre Robillarda, Josefa Hofera, Jeroena Hollandera,

Hofer, Jeroen Hollander, amongst many other artists. In 2011,

mie, Japonia /2012/, Art brut z Japonii, Muzeum Montanel-

Contemporary Art, Japan /2012/, Art Brut from Japan, Museum

Jana Głuszaka Dagaramy i wielu innych. W 2011 roku wydała

Szaefer released a publication devoted to women’s art brut:

li, Praga /2013-14/, Art Brut Live: Kolekcja abcd, DOX, Praga

Montanelli, Prague /2013-14/, Art Brut Live: abcd collection,

publikację dotyczącą art brut kobiet ‚Kochany Ptaku Kruku/Mr.

“Kochany Ptaku Kruku /Mr. Raven, My Love Bird”, collaborates

/2015/, Skrzyżowania dróg, Muzeum Montanelli, Praga /2015/,

DOX, Prague /2015/, Crossroads, Museum Montanelli, Prague

Raven, My Love Bird’, współpracując z europejskimi placówka-

with European outsider art centres /within a scholarship of the

Anna Zemánková, Collection de l’Art Brut, Lozanna /2017/.

/2015/, Anna Zemánková, Collection de l’Art Brut, Lausanne

mi outsider art /w ramach stypendium Ministerstwa Kultury

Ministry of Culture and National Heritage/. In 2012, she carried

Wybrane publikacje: ANNA ZEMANKOVA, KANT / ABCD, Praga

/2017/.

i Dziedzictwa Narodowego/. W 2012 roku realizowała między-

out the international project “Timelessness_ art brut/outsider

2017; ART BRUT LIVE, ABCD, Praga 2015; Karel Havlíček: Gigan-

Publications /selection/: ANNA ZEMÁNKOVÁ. KANT / ABCD,

narodowy projekt ‚Timelessness_ art brut/outsider art’ /w ra-

art” /within a scholarship of the Marshal of the Greater Poland

tomachie, ABCD, Praga 2012; Adolf Wölfli – Creator of the Uni-

Prague 2017; ART BRUT LIVE, ABCD Prague 2015; Karel Havlíček:

mach stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego/.

Voivodeship/. In 2016, she collaborated with the Museum of

verse, ABCD, Praga 2012; Anatomia Metamorphosis: Art brut

Gigantomachie, ABCD, Prague 2012; Adolf Wölfli – Creator of

W 2016 roku współpracowała z Muzeum Sztuki Nowoczesnej,

Modern Art as an expert in the field of art brut on the exhibi-

- Anna Zemánková, František Dymáček, Luboš Plný, Muzeum

the Universe, ABCD, 2012; Anatomia Metamorphosis: Art brut

jako ekspert art brut, przy wystawie ‚Po co wojny są na świe-

tion “Why We Have Wars? The Art of Modern-Day Outsiders” in

Montanelli / ABCD, Praga 2011; Art brut, collection abcd, ABCD

– Anna Zemánková, František Dymáček, Luboš Plný, Museum

cie? Sztuka współczesnych outsiderów’ w Warszawie.

Warsaw.

Les Éditions, 2006; Anna Zemánková, ABCD, Praga 2003.

Montanelli / ABCD, Prague 2011; Art brut, abcd collection, ABCD
Les Éditions, 2006; Anna Zemánková, ABCD, Prague 2003.
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GALERIA TAK

TAK GALLERY

ABCD Praga

ABCD Praga

Od przeszło dziesięciu lat Galeria tak realizuje projekty, m.in.

For more than ten years the tak Gallery has organised projects,

Stowarzyszenie pożytku publicznego ABCD zostało utworzo-

Public Service Association ABCD (o.s. ABCD) was founded in

„NiktzNikąd”, „Utopię waszą utopię! Outsider art.”, „Uwaga! Za-

such as “NiktzNikąd” [“NobodyfromNowhere”], “Utopię waszą

ne w 2002 roku jako filia francuskiej organizacji o tej samej

2002 as a subsidiary of the French organisation under the

rządzam pełne zanurzenie / outsider art”, „Czarna Bandera/

utopię! Outsider art!” [“I’ll Drown Your Utopia! Outsider Art”],

nazwie skupiająca zarówno profesjonalistów, jak i amatorów

same name to connect people involved in Art Brut either

outsider art”/, łączące różne dziedziny kultury oraz różnych

“Uwaga ! Zarządzam pełne zanurzenie / outsider art” [“Attention!

zainteresowanych sztuką art brut. Rolę stowarzyszenia okre-

as professionals or amateurs. The role of the association is

twórców, od profesjonalistów z oficjalnego obiegu sztuki po

Full Immersion / Outsider Art”], “Czarna Bandera/outsider art”

śla jego pełna nazwa: Art Brut – Connaissance et Diffusion =

explained in its full name: Art Brut – Connaissance et Diffu-

artystów odizolowanych społecznie, od mainstreamu po out-

[“Black Ensign/Outsider Art”], which combined different cultural

poznawanie i rozpowszechnianie sztuki art brut. Jego misją

sion = Art Brut – Research and Propagation. Its mission is to

siderów. Projekty te budują sieć zależności, wpływów mię-

disciplines and various artists, from professionals representing

jest studiowanie tego trendu w sztuce, promowanie kolekcji

explore this artistic tendency, to promote the art brut collec-

dzy nimi, pokazują mechanizmy wzajemnych zawłaszczeń

the official art circulation to socially isolated artists, from the

art brut – abcd, poszukiwanie nowych artystów, organizacja

tion – abcd, to search for new artists, organise exhibitions, ini-

i powstawania obszarów wspólnych. W 2016 roku w ramach

mainstream to outsiders. These projects build a network of

wystaw, inicjowanie i publikacja profesjonalnych opracowań

tiate and publish professional studies related to Art Brut (both

projektu „Czarna Bandera/ outsidera art” Galeria tak współ-

relations and influences between their participants, portray the

na temat art brut (zarówno tłumaczeń, jak i oryginalnych

translations and original Czech texts), and to hold lectures.

pracowała z anarchistami, działaczami prospołecznymi

mechanisms of mutual appropriations and the emergence of

tekstów w języku czeskim) oraz organizowanie wykładów.

The main goal of the ABCD is to establish an Art Brut gallery/

i prozwierzęcymi, włączając outsider art w „piracką sieć” akty-

common fields. In 2016, within the project “Czarna Bandera/

Głównym celem stowarzyszenia użyteczności publicznej

museum in Prague. The association collaborates with profes-

wistycznych dziań na rzecz wolności w sztuce i życiu.

outsider art” [“Black Ensign/Outsider Art”], the tak Gallery

ABCD jest utworzenie galerii/muzeum art brut w Pradze. Sto-

sional galleries in the Czech Republic and abroad, making the

collaborated with anarchists, social and animal rights activists,

warzyszenie współpracuje z profesjonalnymi galeriami sztuki

most significant Art Brut collections from around the world

including outsider art into a “pirate network” of activistic projects

w Republice Czeskiej i za granicą, udostępnia społeczeństwu

available to the Czech public and aims to present these works

in the name of liberty in art and life.

w Czechach najważniejsze kolekcje sztuki art brut z całego

in unusual ways.

świata, prezentując je w niestandardowy sposób.

Terezie Zemánková. President of abcd, Prague

Galeria zajmuje się współczesnym art brut/outsider art.

Gallery devoted to contemporary art brut/outsider art.

Terezie Zemánková – przewodnicząca stowarzyszenia abcd,
Praga
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TO MUSEUM

TO MUSEUM

Międzynarodowa Sztuka Współczesna
Miroslav Tichý
Sztuka Poza Definicjami Kulturowymi

International Contemporary Art
Miroslav Tichý
Art Beyond Cultural Definitions

w pracach, którymi Tichý wymieniał się z odwiedzającymi go

visit him from abroad. to visit him from abroad. “Artists for Tichý –

zagranicznymi artystami. „Artyści Tichý’emu – Tichý Artystom”

Tichý for Artists” is a collection that was put together without

to kolekcja zbudowana bez

any funding and includes

pieniędzy, która obejmuje

more than a thousand

ponad tysiąc prac autor-

pieces by more than

stwa ponad 120 międzyna-

120 international artists,

Tichý Ocean z dumą przedstawia plany nowego muzeum

Tichý Ocean is proud to announce its plans for a new mu-

rodowych artystów, zarów-

some famous and some

w Pradze.

seum in Prague.

no sławnych, jak i jeszcze

yet unknown, all of them

nierozpoznanych,

których

with one thing in common: without exception,

TO MUZEUM powstanie w 2020 roku w budynku dawnej fabryki

TO MUSEUM will open in a former factory in Prague’s Holešovice

łączy jedno: wszyscy bez

w artystycznej dzielnicy Holešovice w Pradze. Na trzech piętrach

art district in the year 2020. On three floors, the museum will

wyjątku podziwiają nie tylko

zaprezentowana zostanie kolekcja Tichý Ocean oraz niezależ-

present the Tichý Ocean collection and independent exhibi-

twórczość Tichý’ego, ale tak-

ne projekty wystawiennicze.

tions.

że jego filozofię życiową i wyzwolone podejście do uprawiania

his life philosophy and his liberated approach to making art

sztuki bez względu na atmosferę społeczną i polityczną oraz

without regard for the social and political climate or market

trendy na rynku.

trends.

TO MUZEUM w Pradze,
widok nocą

TO MUSEUM in Prague
at night

they all admire not only
Tichý’s work but above all

Fundacja Tichý Ocean została powołana do życia w 2005 roku

The Tichý Ocean Foundation was founded in 2005 by Roman

przez Romana Buxbauma w celu gromadzenia i ochrony prac

Buxbaum to collect and preserve the artwork of his friend Mi-

jego przyjaciela Miroslava Tichý’ego (1926–2011). Będąca w po-

roslav Tichý (1926–2011). Tichý Ocean’s unique collection of

Trzeci filar działalności TO MUZEUM nosi nazwę „Sztuka poza

We are calling TO MUSEUM’s third area of activity “Art Beyond

siadaniu Fundacji Tichý Ocean wyjątkowa kolekcja wykonanych

Tichý’s photographs, drawings, paintings, prints, and home-

definicjami kulturowymi” i koncentruje się na artystach działa-

Cultural Definitions” – artists working outside of the estab-

przez Tichý’ego fotografii, rysunków, obrazów, grafik i aparatów

made cameras form the first of TO MUSEUM’s three main pil-

jących poza głównym obiegiem kultury. Fundacja Tichý Ocean

lished cultural framework. Tichý Ocean is systematically

własnej roboty to jeden z trzech filarów TO MUZEUM. Fundacja

lars. Tichý Ocean has exhibited Miroslav Tichý throughout the

podejmuje nieustające wysiłki na rzecz odkrywania outsiderów

working to discover outsiders and amateurs in order to col-

wystawiała prace Miroslava Tichý’ego na całym świecie. TO MU-

world. Now TO MUSEUM will permanently present his work to

i amatorów w celu gromadzenia ich prac.

lect their works.

ZEUM stanie się natomiast miejscem stałej prezentacji jego

the public in Prague.

twórczości w Pradze.
TO MUSEUM’s second pillar is international contemporary
Drugi filar TO MUZEUM to międzynarodowa sztuka współcze-

art. We will present exhibitions of contemporary artists from

Tichý Ocean z.s., U Průhonu 34, CZ-170 00 Praha 7,

Tichý Ocean z.s., U Průhonu 34, CZ-170 00 Praha 7,

sna. Pokazywać będziemy wystawy artystów współczesnych z

around the world and continue building our “Artists for Tichý –

tel: +420 605 441 215,

tel: +420 605 441 215,

całego świata oraz w dalszym ciągu rozbudowywać kolekcję

Tichý for Artists” collection, collection, based mainly on the

info@Tichýocean.com

info@Tichýocean.com

„Artyści Tichý’emu – Tichý Artystom”, mającą swój początek

works that Miroslav Tichý exchanged with artists who came to

www.Tichýocean.com

www.Tichýocean.com
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