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PLANETA, KTERÁ NEEXISTOVALA

„Sídliště mají svoji specifickou poezii. Ješ-
tě, myslím, nebyla dostatečně objevena, natož 
potom doceněna. Pořád jenom se na to koukáme 
jako na něco ošklivého, ale ta ošklivost do-
stoupila určité monumentality, a protože čím 
dál tím větší počet lidí je nucen tady žít, tak 
je nepochybné, že se objeví určitě i poetika té 
monstrózní ošklivosti a že ta poetika nabyde 
i svého estetického vyjádření.“

V roce 1985 se spisovatel Egon Bondy stal prů-
vodcem neobyčejným filmovým esejem My žijeme 
v Praze.1 Spolu s jeho autory Tomášem Mazalem 
a Pavlem Veselým a.k.a. Pablo de Saxem pro-
cházeli po Bondymu blízkých místech a občas se 
potkali s jeho známými a přáteli. Básník film 
opatřil autorským komentářem: tu rozpustilým, 
tu vážným, poeticky hravým i zamyšleným. Kon-
krétně nad poetikou sídliště se zamyslel u ven-
kovního stolku hospody čtvrté cenové skupiny 
pod panelovými domy na Petřinách. Josefu Bolfovi 
tehdy bylo čtrnáct a navštěvoval osmou třídu 
základní školy na jiném pražském sídlišti. 

Akcelerovaná sídlištní výstavba v 70. a 80. le-
tech samozřejmě neunikla umělecké pozornosti 
už ve své době.2 Pouze na okraj zmiňme jakýsi 
prototyp její kritické reflexe ve filmové sati-
ře Panelstory aneb jak se staví sídliště reži-
sérky Věry Chytilové z roku 1979, anebo kon-
trast anonymizovaného života v nových městských 

← V NOCI / IN THE NIGHT, 2014
 olej, akryl, tuš na plátně / oil, wax and ink on canvas
 75 × 95 cm

→ CO NENÍ VIDĚT / WHAT IS NOT VISIBLE, 2019
 olej, vosk a tuš na plátně / oil, wax and ink on canvas
 189 × 240 cm
 Dílo na výstavu zapůjčil Josef Bolf.
 The artwork for the exhibition was lent by Josef Bolf.

↓ POHYB / MOVE, 2019
 olej, vosk a tuš na plátně / oil, wax and ink on canvas
 30 × 50 cm
 Dílo na výstavu zapůjčil Josef Bolf.
 The artwork for the exhibition was lent by Josef Bolf.

1. My žijeme v Praze (Tomáš Mazal a Pablo 
de Sax, 1985). Dostupný na WWW:
youtube.com/watch?v=kcPLLWd6rAQ
(cit. 10. 3. 2020)

2. Její šíři a podoby nedávno připo-
mněla dvojice výstav Paneland. Největ-
ší československý experiment v Moravské 
galerii v Brně (24. 11. 2017 – 25. 3. 2018) 
a Bydliště: panelové sídliště; Plá-
ny, realizace, bydlení 1945–1989 
v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze 
(25. 1. – 22. 7. 2018).
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aglomeracích a osobními vztahy utvářeného živo-
ta na venkově ve Svěrákově a Menzelově filmovém 
hitu Vesničko má středisková. Ten mimochodem 
šel do kin ve stejném roce, kdy Bondy uvažoval 
o ošklivosti dostoupivší určité monumentality. 
Básník ale patrně měl na mysli ještě jinou po-
ezii a je možné, že některé z jejích veršů poz-
ději napsal právě malíř Josef Bolf.

Bolf patří ke generaci, která na sídlištích 
vyrostla. „Velkou část dětství jsem strávil 
na sídlišti Jižní město, které se vymykalo běž-
ným městským měřítkům, nemělo žádnou strukturu 
ulic, byly tam nahodile rozházené domy a mezi 
nimi obrovské proluky. Tahle architektura mě 
svou zvráceností přitahuje. Vždycky je vlast-
ně proti jejím obyvatelům, utlačuje je a ovliv-
ňuje. Nepůsobí tak, že je stavěná pro lidi, 
ale spíše proti nim. Velkorysost venkovních 
prostor a proti nim stísněnost bytů je v to-
tálním protikladu, bylo to všechno naopak. (…) 
Ale stejně mělo určitou romantiku, kde na jed-
né straně jako by stáli nepřátelští dělníci, 
na druhé děti stavící si bunkry a budující si 
vlastní světy.“3 V uvedeném citátu z monogra-
fického katalogu k Bolfově loňské výstavě v Ná-
rodní galerii Praha je obsaženo mnohé z jeho 
vztahu k tomuto specifickému životnímu pro-
storu. Není utvářen zvenku, nýbrž skrze osobní 
účast, a jeho předivo je nadále rozechvíváno 
směsí pozitivních i negativních emocí.

Z hlediska dějin českého umění posledních de-
kád je Bolf jedním z nemnoha výtvarných uměl-
ců, jehož poetika silně rezonuje u veřejnos-
ti. Svou roli v tom může hrát skutečnost, že 
imaginaci generace X (tzv. „Husákových dětí“), 
k níž Bolf sám patří, z velké části stimulo-
vala právě sídlištní zkušenost, ale i postup-
ný rozpad kulturního monopolu státu, kterým 
se stále zřetelněji prožírala západní filmo-
vá, hudební kultura, móda atd. Zdá se však, že 
Bolf neoslovuje pouze ji. Podařilo se mu totiž 
postihnout i obecnější trendy: a to jak na-
růstající význam popkultury jako referenčního 
rámce, tak i postmoderní obrat k individualis-
mu, krajní subjektivitě a psychologizujícímu 
pohledu na sebe sama. Je namístě připomenout, 
že v prvních deseti letech své tvorby Bolf ne-
kladl důraz na konkrétní prostředí, ale zejmé-
na na vykreslení duševně rozvráceného jedince 
s mimořádně citlivým emocionálním aparátem, 
jehož nejčastějšími stavy byly deprese, melan-
cholie či sklony k sebedestrukci. Jeho „cha-
raktery“ si s téměř nesnesitelnou naléhavostí 
vymáhaly empatii a soucit, a to tím více, že 
na sebe často braly podobu lidozvířat s vi-
záží fúzující vzhled postaviček kultovního 
Čtyřlístku s rysy hrdinů a hrdinek japonských 
manga komiksů. Každopádně když se později tito 
rozbolavění, osamělí a dojemně bezbranní je-
dinci ocitli v kulisách sídliště, jednalo se 
v podstatě již pouze o akt jejich zakotvení 
v „dobře známém“ prostředí.4 

Poprvé se tak stalo v letech 2006 až 2009, 
kdy Bolf maloval exteriéry sídliště, čekárny, 
vstupy do metra, chodby panelových domů a poko-
je bytů jako dějiště jakýchsi blíže nedefino-
vaných tragédií a katastrof. Všelijak zranění 
teenageři, tito Bolfovi nejtypičtější hrdinové 
a hrdinky, v nich mátožně procházeli zdevasto-
vanými ulicemi, v náručí svírali dekapitované 
hlavy lidí a zvířat, krváceli, v prázdných ne-
mocnicích marně čekali na ošetření, vystrašeně 
se skrývali pod stoly, anebo jen trpně sledova-
li všudypřítomné dílo zkázy. Neurčitost udá-
lostí, které těmto výjevům předcházely, se ote-
vírala široké škále interpretací. Zároveň ale 
zůstávalo zřejmé, že více než příčina u Bol-
fa znamená důsledek: bolest a osamění těchto 
chlapců a dívek v děsivě rozvráceném prostředí.

Animovaný film Těžká planeta z roku 2014 byl 
v tomto směru zdánlivým pokračováním jeho pře-
dešlé práce. Také jeho hrdinou je mladý chla-
pec se svými iracionálními strachy a úzkostmi. 
Přesto zde bylo něco zcela nového, co jsme dří-
ve od Bolfa neznali: téměř deníkový záznam jed-
noho dne vlastního života. Jestliže až dosud 
své vize situoval do času jakési blíže neurčené 
dystopie, v Těžké planetě šlo o minulost, kte-
rá zhruba odpovídala době, kdy Bondy posedával 
na Petřinách, a výtvarně-literární zpracová-
ní osobní zkušenosti. Také civilní a fantask-
ní složky, jindy se přirozeně prostupující, 
autor tentokrát oddělil od sebe. Díky tomu se 
závěrečná snová pasáž filmu jeví jako analogie 
hrdinových denních úzkostí. Zdálo se, že právě 
tato nejosobnější artikulace Bolfových ústřed-
ních témat může uzavřít to, co o několik let 
dříve zahájil, když sídliště vtáhl do hry.  

3. Otto M. Urban, Mytologie osamění. 
In: Josef Bolf. Tušení stínu. Praha: 
Národní galerie Praha 2019, s. 11–13.

Rekvizity k ploškové animaci
TĚŽKÁ PLANETA (2014)
Props for the cutout animation
HEAVY PLANET (2014)

4. K podrobnějšímu seznámení s Bolfo-
vým uměleckým vývojem lze doporučit výše 
uvedený katalog Tušení stínu nebo text 
Tomáše Pospiszyla v monografii Josef 
Bolf. Praha: Divus 2009.
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Při příležitosti prvního vystavení Těžké pla-
nety v pražské galerii hunt kastner došlo také 
na malby a kresby. Zajímavé byly už jen jejich 
dvojí identitou. Na jedné straně se totiž jed-
nalo o obrazy vytvářené a ovlivněné požadav-
ky animace. Na druhé straně tyto obrazy byly 
„uznány“ jako svébytná díla, která unesou gale-
rijní prezentaci. Zejména v malbách přitom Bolf 
z výše uvedených funkčních důvodů vypouštěl fi-
gury a poprvé tak maloval výhradně prostředí. 
V drobných krajinkách a pohledech do nevábných 
útrob domu překvapivě dosáhl do té doby neví-
dané narativní oproštěnosti a bezprostřednosti 
projevu. Obrazy ze souboru Těžká planeta sice 
nesplňovaly představu o „typickém Bolfovi“, 
ukázaly však jeho postihnout relativně široké 
spektrum atmosfér a nálad.

Výstava Planeta, která neexistovala nabídla 
možnost přiložit k sobě práce z roku 2014 a au-
torovy současné obrazy. Nebyl by to totiž Bolf, 
kdyby se mu konkrétní náměty, obrazová schémata 
a témata nevracely. Naopak, v jistém smyslu se 
dá tvrdit, že jeho tvůrčí spirály a smyčky ko-
pírují skutečnost, že se zaměřuje na ty z lid-
ských emocí, které ze sebe nedokážeme jen tak 
setřást. K výsostně osobní výpovědi, jakou byla 
Těžká planeta, se sice dosud nevrátil, zato 
právě panelová sídliště se stala jedním z prv-
ků, který se v jeho malbách průběžně zjevuje 
jako součást jeho stále přízračnějšího světa.

Kdybychom Těžkou planetu považovali za jaký-
si uměleckými prostředky provedený analytic-
ký rozklad, mohli bychom o jeho aktuální malbě 
uvažovat jako o syntéze. Platí to jak o tech-
nické stránce Bolfovy malby, kdy poprvé kombi-
nuje uvolněný štětcový projev s poněkud dříve 
užívaným postupem škrábání motivu do povrcho-
vých nátěrů, ale stejně tak o posouvání se až 

na samotnou hranici halucinačních vidin, k ne-
rozlišenosti (či neschopnosti rozlišit) vněj-
šího a vnitřního světa, k prostupování místa 
a osoby, věcí, těl a myšlenek.5 Co dříve bylo 
dokonale přehledným jevištěm pro fantask-
ní, avšak pojmenovatelné děje, případně bylo 
úhledně odděleno na bdělé a snové jako u Těžké 
planety, to se v průběhu času slilo ve spoji-
tý přelud. Také prostor Bolf po letech víceméně 
kukátkových perspektiv nechává zbortit a vol-
ně se pak pohybuje jeho troskami. Podobně je 
tomu i se vzpomínkou. Ta sice nadále zůstává 
jedním z významných zdrojů Bolfova malování, 
ale v kontrastu s minulostí, a zejména s Těžkou 
planetou, kde vystupovala nevídaně sebevědomě, 
v jeho nových obrazech prozrazuje, je dcerou 
snu a nevlastní sestrou fikce. Takže i planeta, 
z níž pochází, možná existovala, ale vůbec ne-
musela být taková, jak si ji pamatuje.

Název Planeta, která neexistovala inspirovala 
stejnojmenná povídka giganta literární sci-fi 
Philipa K. Dicka. Vypráví o stařence, která 
tváří tvář blížící se smrti touží spatřit Zemi. 
Problém s naplněním jejího přání naneštěs-
tí tkví v tom, že nikdo neví, jestli vyprávění 
o planetě, z níž lidstvo pochází, není pouhou 
smyšlenkou. Nechejme stranou, že se stařenka 
na Zemi nakonec vrátí, jakkoliv ta zatím byla 
znetvořena k nepoznání, a setrvejme u oné zne-
klidňující představy nejasných vazeb mezi pa-
mětí a konstruktem. Právě k této nejasnosti nás 
tato výstava má přizvat. Nikoliv s tím záměrem 
relativizovat pohled na minulost, jak to neradi 
vidíme u ideologicky motivovaných interpretací 
historie, ale proto, aby nás nejistotám ote-
vřela natolik, že zasáhnou a příslušnou zprávu 
předají i našemu emocionálnímu ústrojí. Jedině 
tak totiž Bolfovy obrazy přestanou být „obrazy“ 
a stanou se naší součástí.

Jiří Ptáček

Rekvizity k ploškové animaci
TĚŽKÁ PLANETA (2014)
Props for the cutout animation
HEAVY PLANET (2014)

Rekvizity k ploškové animaci
TĚŽKÁ PLANETA (2014)
Props for the cutout animation
HEAVY PLANET (2014)

5. Vzpomeneme-li si na Bolfovy rané 
komiksy, musíme přiznat, že ani tato 
halucinační poetika není v jeho tvorbě 
novum.
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BEZ NÁZVU / UNTITLED, 2006
tuš, ruční papír / India ink, handmade paper
à 420 × 585 mm



8 9

Rekvizity k ploškové animaci
TĚŽKÁ PLANETA (2014)
Props for the cutout animation
HEAVY PLANET (2014)

THE IMPOSSIBLE PLANET

“Housing estates have their own unique poetry. 
They have not yet, I think, been adequately ex-
plored, let alone appreciated. We still keep 
viewing them as something ugly, but that ugli-
ness attains a degree of monumentality, and 
because more and more people are forced to live 
in such places, there is no doubt that a form 
of poetry will become apparent in their mon-
strous ugliness, and that this poetry will find 
its own aesthetic expression.”

In 1985, the writer Egon Bondy appeared as 
the presenter of an unusual cinematic es-
say entitled We live in Prague…1 Accompanied 
by the creators of this unique film, Tomáš 
Mazal and Pavel Veselý (a.k.a. Pablo de Sax), 
Bondy walked around places in the city that 
were close to his heart, occasionally meet-
ing friends and acquaintances. His commentary 
underpins the film: sometimes light-heart-
ed, other times serious, poetic, playful, and 
thoughtful. Bondy expressed his thoughts on 
the poetry of housing estates while sitting 
outside a cheap pub overlooked by the prefab 
concrete apartment blocks of the Petřiny hous-
ing estate. When the film was made, Josef Bolf 
was fourteen years old, attending the eighth 
grade of a primary school on a housing estate 
in a different part of Prague.

The ever more rapid construction of housing 
estates during the 1970s and 1980s naturally 
attracted the attention of contemporary art-
ists and cultural figures.2 Film director Věra 
Chytilová’s 1979 satire Prefab Story acted as 

a form of prototype for later critical treat-
ments of the phenomenon, as did Zdeněk Svěrák’s 
and Jiří Menzel’s hit movie My Sweet Little 
Village, which contrasts the anonymity of life 
in the new urban developments with the deeply 
personal relationships in which rural commu-
nities are rooted. The latter film was first 
screened in the same year when Egon Bondy was 
expressing his ideas of the ugliness that “at-
tains a degree of monumentality”. Bondy’s no-
tion of the “poetry” of the housing estates was 
very different to the bleak vision presented 
in My Sweet Little Village – and it is possible 
that this poetic notion later found an expres-
sion in the works of the painter Josef Bolf.

Bolf is a member of a generation that grew up 
on housing estates: “I spent a large part of 
my childhood on the South City Housing Estate, 
which deviated from standard urban rules – 
there were no structured streets, only random-
ly scattered buildings with enormous gaps be-
tween them. This type of architecture attracts 
me with its deliberate unruliness. It is actu-
ally against its own inhabitants, suppressing 
and influencing them. The expansive size of the 
outside areas is the antithesis of the cramped 
flats, but things were otherwise in reality. 
(…) Nonetheless, there was a certain roman-
ticism to it where, on one side, there were 
unfriendly construction workers and, on the 
other, children building bunkers and creating 
their own world.”3 This text – taken from a mon-
ographic catalogue for an exhibition of Bolf’s 
work held last year at the National Gallery in 
Prague, embodies many aspects of his attitude 
to this unique type of urban environment. It is 
not an attitude formed by somebody who is look-
ing in from outside; instead it emanates from 
Bolf’s deeply personal involvement, and it is 
an attitude that continues to be woven from 
a mixture of positive and negative emotional 
threads.1. My žijeme v Praze (Tomáš Mazal and 

Pablo de Sax, 1985). Available online:
youtube.com/watch?v=kcPLLWd6rAQ 
(cit. 10. 3. 2020)

2. The extent and forms of this process 
were recently explored in two exhibi-
tions: Paneland. Czechoslovakia´s Great 
Housing Experiment at the Moravian Gal-
lery in Brno (24. 11. 2017 – 25. 3. 2018) 
and Residence: Prefab Estate; Plans, 
Realization, Housing 1945–1989 at the 
Museum of Decorative Arts in Prague 
(25. 1. – 22. 7. 2018).

3. Otto M. Urban, The Mythology of Soli-
tude. In: Josef Bolf. A Premonition of 
Shadow. Prague: National Gallery 2019, 
p. 12.
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From the perspective of Czech art history in 
recent decades, Bolf is one of the few art-
ists whose poetic vision strikes a powerful 
chord with the public. One reason for this may 
be the fact that the imagination of Czecho-
slovakia’s Generation X (born in the baby boom 
of the 1970s), to which Bolf himself belongs, 
was powerfully shaped by their experiences of 
living on housing estates, as well as by the 
gradual disintegration of the state’s mo-
nopoly on culture, which increasingly became 
permeated with influences from Western cul-
ture – films, fashion, and more. However, it 
is apparent that Bolf speaks to more than just 
his own generation. He has succeeded in cap-
turing more general trends – both the grow-
ing importance of popular culture as a frame 
of reference and the post-modern shift towards 
individualism, extreme subjectivity, and psy-
chologizing approaches to the self. It should 
be pointed out that during the first decade of 
his career, Bolf did not accentuate a particu-
lar environment; instead his work sought to 
depict mentally disintegrated individuals with 
exceptionally sensitive emotional faculties, 
most frequently inclining towards depression, 
melancholy, and self-destructive tendencies. 
His “characters” demanded empathy and sympa-
thy with almost unbearable urgency – all the 
more so because they frequently combined human 
and animal features, their faces fusing ele-
ments from the cult Czech comic strip “Clover-
leaf” with Japanese manga heroes. In any event, 
when these figures – lonely, wracked with pain, 
touchingly defenceless – were later depict-
ed against the background of housing estates, 
this was merely a way of anchoring them in an 
environment with which they were already inti-
mately familiar.4

Bolf’s first works depicting housing estates 
date from 2006–2009, when he painted exterior 
scenes, waiting areas, the entrances to metro 
stations, apartment block corridors and rooms, 
all functioning as the scene of some undefined 
tragedies and catastrophic events. Teenag-
ers with various injuries – Bolf’s most typi-
cal heroes – wander feebly through devastated 
streets, clutching to their chests the decapi-
tated heads of humans and animals, bleeding, 
waiting in vain for treatment in empty hospi-
tals, cowering in terror under tables, or just 
passively observing the all-encompassing de-
struction. The lack of definition of the events 
that preceded these images leaves the paintings 
open to a wide range of interpretations. Yet it 
is also clear that Bolf is less interested in 
the cause than in the consequence: the pain and 
loneliness of these boys and girls amid an en-
vironment that is terrifyingly broken.

The animated film Heavy Planet (2014) osten-
sibly represented a continuation of Bolf’s 
previous work. Here too, his hero is a young 

boy suffering from irrational fears and anxi-
eties. Yet there was also something new here, 
something that we had not seen before in Bolf’s 
work: an almost diary-like record of one day in 
his own life. Whereas his previous dystopian 
visions had been situated at an undefined point 
in time, Heavy Planet was set in the past – 
roughly at the time when Bondy was sitting out-
side the pub in Petřiny – and it was an artis-
tic and literary representation of Bolf’s own 
personal experience. In addition, the real and 
the fantastic – elements which were inextri-
cably woven together in the artist’s previous 
work – are here kept separate from each other. 
As a result, the dream-like final passage of 
the film acts as an analogy of the hero’s eve-
ryday anxieties. It appeared that this deeply 
personal articulation of Bolf’s central themes 
would represent a closure of the chapter that 
he had opened several years before, when he be-
gan depicting housing estates.

The first exhibition of Heavy Planet (at the 
hunt kastner gallery in Prague) also featured 
paintings and drawings. They displayed a fas-
cinating dual identity. On the one hand, they 
were images created for (and influenced by the 
demands of) the film animation. On the other 
hand, these images were “recognized” as works 
in their own right, worthy of being presented 
in a gallery format. Due to the function of the 
images (especially the paintings), Bolf omit-
ted the figures, painting just the environment 
for the first time. In his small landscapes and 
views into the bleak interiors of apartment 
blocks, he surprisingly achieved an unprece-
dented degree of narrative starkness and imme-
diacy of expression. The images from the Heavy 
Planet set did not represent notions of “typi-
cal Bolf”, but they did demonstrate his abil-
ity to capture a relatively broad spectrum of 
atmospheres and moods.

The exhibition The Impossible Planet offered 
an opportunity to bring together and compare 
Bolf’s production from 2014 and his contem-
porary works. It would not be Bolf if certain 
specific motifs, schemata and themes did not 
recur. In fact, it is possible to claim that 
his creative spirals and loops are manifesta-
tions of reality; he focuses on those human 
emotions that we find it difficult to shake 
off. He has not returned to the deeply personal 
statements of Heavy Planet, but prefab housing 
estates have become a recurring element in his 
work, an integral part of his still-phantasmal 
world.

If we were to consider Heavy Planet as a form 
of analytical decomposition carried out using 
artistic resources, we could see Bolf’s cur-
rent work as a form of synthesis. This applies 
not only to the technical aspects of his paint-
ings (which for the first time combine loose 

4. For a more detailed account of Bolf’s 
artistic development, see the above-men-
tioned catalogue A Premonition of Shadow 
or Tomáš Pospiszyl’s text in the mono-
graph Josef Bolf. Prague: Divus 2009.
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V roce 2017 zřídilo Ministerstvo kultury České 
republiky Akviziční fond na podporu umění mlad-
šího padesáti let. V souladu s naší akviziční 
strategií jsme vybrali za rok 2018 soubor prací 
autorů, kteří nebyli doposud zastoupeni a před-
stavují zejména konceptuální proud v českém 
umění počátku tohoto milénia (Josef Bolf, Lukáš 
Jasanský a Martin Polák, Michal Kalhous, Ale-
na Kotzmannová, Ján Mančuška, Markéta Othová, 
Pavla Sceranková, Kateřina Šedá, Jan Šerých 
a Jiří Thýn).
Jednotlivé akvizice jsou prezentovány formou 
samostatných nebo souborných výstav, které vy-
tvářejí sérii nazvanou Zisky 2018 GVUO. Cílem 
projektu je vytvořit dostatečný prostor k pre-
zentaci umělců a jejich díla, čímž se akvizice 
stává nejen ziskem pro galerijní sbírky, ale 
i obecně významnou událostí určenou nejširší 
veřejnosti. Ziskem nemateriální povahy. Doufá-
me, že většina z nově získaných uměleckých děl 
se stane součástí stálých expozic v plánované 
přístavbě Domu umění.

Jiří Jůza

In 2017 the Czech Ministry of Culture set up an 
Acquisitions Fund to help galleries purchase 
art dating from the past half-century. As part 
of our acquisitions strategy, in 2018 we se-
lected and purchased a group of works by art-
ists who had not previously featured in our 
collections and who primarily represent the 
conceptual stream that emerged on the Czech art 
scene around the turn of the millennium (Josef 
Bolf, Lukáš Jasanský, Martin Polák, Michal Kal-
hous, Alena Kotzmannová, Ján Mančuška, Markéta 
Othová, Pavla Sceranková, Kateřina Šedá, Jan 
Šerých and Jiří Thýn).
We are displaying these recently acquired works 
either individually or in collective exhibi-
tions as part of the ‘Acquisitions 2018’ se-
ries. This series of events will create an 
established platform for presenting these art-
ists and their work to the broadest possible 
public – so the acquisitions will not only ben-
efit the gallery’s collections; they will also 
bring powerful intangible benefits by enrich-
ing the region’s cultural life. We hope that 
the majority of our newly acquired works will 
become part of the permanent exhibitions at the 
planned extension to the House of Art.

Jiří Jůza

ZISKY 2018 GVUO

ACQUISITIONS 2018 GVUO

brushwork with his formerly much-used tech-
nique of scratching motifs into surface lay-
ers of paint), but also to the way in which he 
has shifted to the very boundary of halluci-
natory visions, a refusal (or inability) to 
distinguish between the internal and exter-
nal world, an interweaving of places, people, 
things, bodies, and thoughts.5 What was previ-
ously a perfectly lucid backdrop for fantastic 
yet nameable events, or what was neatly sepa-
rated into the waking world and the dream world 
(as in Heavy Planet), has over the course of 
time become merged into an indivisible hallu-
cination. Likewise, after years of viewing the 
world through more or less peephole perspec-
tives, Bolf has now disintegrated space, moving 
freely among its ruins. The same applies to his 
approach to memory: it still remains one of the 
most powerful sources of his inspiration, but 
compared with his past work (especially Heavy 
Planet, where he displayed an unprecedented 
self-awareness), in his new paintings memory 
is the daughter of dreams and the stepsister of 
fiction. So the planet from which it comes may 
possibly have existed, but it may not have been 
anything like he remembered it.

The title The Impossible Planet was inspired 
by a short story of the same name by the gi-
ant of literary sci-fi Philip K. Dick. The text 
tells the story of an old woman who, facing 
death, longs to be taken to Earth. Unfortunate-
ly, there is a problem with granting her wish: 
nobody knows whether the story of the planet 
from which humans originated is actually a mere 
myth. Let us leave aside the fact that the old 
woman eventually does return to Earth (though 
the planet has since been devastated beyond 
recognition), and instead let us focus on the 
disturbing idea of the obscure relationship 
between our memories and mere constructs. This 
exhibition invites us to explore this obscu-
rity, this lack of clarity. Not with the inten-
tion of relativizing our view of the past (as 
we can unfortunately witness in ideological-
ly motivated interpretations of history), but 
rather to encourage us to open ourselves up to 
obscurities, so that they will impact upon and 
convey information to our emotional faculties. 
Only in this way will Bolf’s paintings cease to 
be mere “pictures” and actually become an inte-
gral part of us.

Jiří Ptáček

5. If we recall Bolf’s early comic 
strips, we must admit that this hallu-
cinatory poetry is also nothing new in 
his work.
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