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Cestující fl óra a m!stské úly

Zveme vás na procházku 
n!kolika místy belgick"ch m!st, 
je# v r$zném pom!ru míchají 
um!ní, zahradni%ení, v"zkum 
a ekologick" aktivismus. 

lenka dolanová

Do Bruselu jsem p!ijela v polovin" #erven-
ce díky projektu TIK (Time Inventors‘ Kabi-
net/Kabinet vynálezc$ #asu), jeho% hlavním 
organizátorem je um"lecké sdru%ení Okno. 
T!ídenní zahajovací minikonference, uspo-
!ádaná v prostoru les ateliers claus ve #tvr-
ti Saint -Gillis, byla v"novaná ekologickému 
#asu. Cílem dvouletého projektu je prom&'le-
ní zp$sob$ vnímání #asu a vytvá!ení nov&ch 
nástroj$ pro generování audio a vizuálních 
um"leck&ch d"l. Po konferenci jsme s dal'ími 
ú#astníky nav'tívili n"kolik ekologicky zam"-
!en&ch v&tvor$ a iniciativ. 

Z nákla&áku k zelenému um!ní
Nadace Verbeke je um"lecko -ekologické cen-
trum nedaleko Gentu. Geert Verbeke je cha-
rismatick& padesátník, jen% se po letech strá-
ven&ch !ízením kamionu a vedením doprav-
ní fi rmy rozhodl n"kdej'í skladi't" prom"nit 
v úto#i't" ekologick&ch um"lc$. Nadace, zalo-
%ená roku 2007, je se sv&mi dvanácti hektary 
plochy (z toho dvacet tisíc #tvere#ních metr$ 
je pod st!echou) jednou z nejv"t'ích soukro-
m&ch iniciativ zam"!en&ch na um"ní. 

B"hem na'í náv't"vy se milovníci ekoum"-
ní mísili se sváte#n" od"n&m davem svateb#a-
n$; Verbeke svou nadaci fi nancuje z vlastních 

zdroj$ a z pronájm$. Jak !íká belgick& um"lec 
Gert Aertsen, kter& pob&val v nadaci jako rezi-
dent a jeho% v"trn& ml&n na zahrad" generu-
je energii k vytvá!ení snímk$ okolí, um"lci 
nedostávají honorá!, ale nadace jim poskyt-
ne ve'ker& pot!ebn& materiál a nástroje. Ger-
t$v projekt ATKN (pocta vynálezci metody 
pro natá#ení vlas$ Karlu L. Nesslerovi) zkou-
má podmínky bezdrátové komunikace. Ml&n 
s vertikálními osami vyu%ívá k vytvá!ení ener-
gie vítr; kdy% je jí k dispozici dostatek, dojde 
k propojení s dal'ím místem (v"trn&m ml&-
nem); komunikace je tedy v tomto p!ípad" 
p!ímo závislá na síle v"tru.

Um"lce vybírá sám Verbeke s n"kolika spo-
lupracovníky a proces realizace jejich d"l pe#-
liv" sleduje. Zastavoval se s námi u n"kter&ch 
z nich: v"t'inou nestál&ch instalací, prom"-
(ujících se v #ase, v závislosti na  prost!edí. 
S nad'ením nap!íklad vysv"tloval, jak m$%e 
b&t stavba z rám$ star&ch oken, dílo Open 
ruimte, Open functie (Otev!en& prostor, ote-
v!ená funkce) Holan)ana Jasona van der Wou-
de, vyu%ita dal'ími um"lci. Vytvo!ená díla 
z$stávají na míst" a postupn" #iní ze zahrady 
i vnit!ních prostor prom"nlivou sbírku eko - 
#i bioum"ní. Rezidenti bydlí p!ímo v zahrad" 
nadace v obytn&ch um"leck&ch dílech: jedním 

z nich je CasAnus, struktura v podob" gigan-
tického trávicího traktu od Atelieru Joep Van 
Lieshout. 

Kvílející prst, varující kráva
Práv" probíhající v&stava Green Summer 
(Zelené léto) je zam"!ená na téma zne#i't"-
ní, na díla vyu%ívající recyklovateln&ch mate-
riál$ #i obnoviteln&ch zdroj$ energie. N"která 
z d"l #asem zmizí, jako madona z tuku Grieta 
Dobbelse, která ji% byla sn"dena ptáky a zby-
la z ní jen série fotografi í dokumentujících 
pokra#ující ub&vání. Dal'í se vyvíjejí v závis-
losti na pou%itém p!írodním materiálu: audio-
vizuální instalace skladatele Davida De Buy-
sera Acoustic Mirror_Moss (Akustické zrca-
dlo_mech) je plocha pokrytá mechem coby 
projek#ním plátnem. Podobu promítan&ch 
obraz$ ur#ují parametry ovliv(ující zárove( 
r$st mechu, tedy teplota #i vlhlost. Jedním 
ze star'ích d"l umíst"n&ch v nadaci je Victor 
Mobilae (2003) Holan)ana Rene Van Corvena, 
pomalu se pohybující vozítko -kv"tiná#, jeho% 
tra* 167 centimetr$ za den reprezentuje rych-
lost globálního oteplování: rostliny cestují na 
sever, nebo* s m"nícími se klimatick&mi pod-
mínkami se na cestu vydává také fl óra. 
„Jak& je rozdíl mezi %ivotem a smrtí? Tuto 
otázku si kladu léta. Nem$%u dostat jasnou 
odpov"); ani od biolog$, ani od fi losof$ #i 
dal'ích v"dc$,“ tvrdí ve svém manifestu Mar-
tin uit den Bogaard, jeho% instalacím je zde 
v"nována samostatná sekce. Zkoumá, jak se 
projevují chemické reakce v mrtv&ch t"lech 
#i jejich #ástech, vizuáln" i akusticky, vlivem 
#asu, sv"tla, teploty. Ne rozklad, n&br% p!írod-
ní proces probíhající po smrti je jeho téma-
tem. Na rozdíl od Damiena Hirsta (prosla-
viv'ího se instalacemi zví!at nalo%en&ch ve 
formaldehydu) Bogaardovo dílo p$sobí, !ek-
n"me, %iv"ji. Mrtvá zví!ata umíst"ná ve skle-
n"n&ch kontejnerech pova%uje za „%ivoucí“ 
sochy. Instalaci Cow  (Kráva, 1990) tvo!í kusy 
t"la krávy, ty, je% na jatkách obvykle nezpra-
covávají (záznam porá%ky je sou#ástí insta-
lace), umíst"né v !ad"  vitrín,  rozestav"n&ch 
v ztemn"lém kontejneru. V Bogaardov" pro-
jektu Painting and Singing Finger (Malující 
a zpívající prst, 2004) se pod sklem nachází 
lidsk& prst, napojen& na voltmetr. Ukazovák, 
kter& pat!il kamarádovi um"lce a kter&, jak 
nám vysv"tlil Geert Verbeke, bylo kv$li defor-
maci nutné amputovat, vydává kvílivé zvuky. 
Prom"ny nap"tí v u!íznutém prstu jsou toti% 

Zahrada Nadace Verbeke. Foto Michal Kindernay

Geert Verbeke na zahrad! nadace. Foto Michal Kindernay
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Belgi%tí um!lci jdou do zahrad

p!evád"ny na audioinformaci a zárove( vizua -
lizovány na obrazovce po#íta#e. Kdy% jsme 
pozd"ji sed"li v zahrad" nadace a p!ihlí%eli 
roztáp"ní grilu pro p!ípravu ve#erního poho'-
t"ní svateb#an$, usadil se nedaleko nás mla-
dík s mrtv&m psem v ruce. O n"co pozd"ji, 
stále se psem, diskutoval u baru, pravd"po-
dobn" o dal'ím projektu pro Verbekeho. 

V minulém roce v"novala Laborato! mole-
kulární genetiky Univerzity v Gentu nadaci 
Labora(r)torium s vybavením pro um"lec-
ké experimentování. Dvojice Marion Laval-

-Jeantet a Benoît Mangin, p$sobící pod jmé-
nem Art Orienté Objet (v p!ekladu Um"lecky 

 orientovan& objekt, ale i Um"ní !ízené objek-
ty), zkoumá, co se d"je za zdmi laborato!í. 
V nadaci mají jejich dílo z roku 1993, En cas 
d‘empoisonnement (V p!ípad" otravy): jed-
na z prvních geneticky modifi kovan&ch krav 
je umíst"ná na podstavci na trávníku. Kráva, 
která má vytetovan& nápis „Neem niets in en 
zeker geen melk“ (Neber si ze m" nic, a u% 
v$bec ne mléko), upozor(uje na nebezpe#í 
genetick&ch manipulací.

V%ely do m!st 
Dílo Jefa Faese 9 – keto – trans – 2 vzniklo ve 
spolupráci se v#elami z úlu v zahrad"  nadace 

a s profesorem Fransem Jacobsem z gent-
ské univerzity. Um"lec své modulární sádro-
vé struktury vkládá do speciální pozorovací 
místnosti, simulující prost!edí úlu, a nechá-
vá je k dotvo!ení v#elám, které kolem nich 
stav"jí své plásty. 

Druh& t&den svého belgického pobytu jsem 
strávila v Gentu na kursu v#ela!ství. Jedním 
z p!edná'ejících byl práv" profesor Jacobs. 
Ú#astníci kursu byli rozmanití, od doktoran-
da, v"nujícího se v&zkumu nevyu%ité zem"-
d"lské p$dy v Bruselu, mladé biolo%ky nebo 
medumilovného kontrabasisty, tou%ícího 
sv$j voln& #as v"novat v#ela!ení, p!es star-
'ího pána, kter& chce pomáhat v#ela!it své-
mu synovi, a% po um"lce, pro n"% je práce 
se v#elami tv$r#í experiment. Na univerzi-
t" nap!íklad zkoumají, jak se v#ely chovají 
v r$zném prost!edí. Je známo, %e m"stské 
v#ely mají více medu, proto%e mají pest!ej-
'í stravu z m"stsk&ch park$ a zahrad, zatím-
co ty venkovské jsou odkázány na zem"d"l-
skou monokulturu a navíc trpí nadm"rn&m 
pou%íváním hnojiv. 

Ale zpátky k um"lc$m: jeden ze v#elín$ na 
st!e'e Okna v pr$myslové budov" kousek od 
kanálu je zkonstruován podle princip$ popsa-
n&ch v knize ! e Barefoot Beekeeper (Bos& 
v#ela!, viz http://www.biobees.com), v"nova-
né „udr%itelnému“ v#ela!ství. Tedy takovému, 
je% vyu%ívá jednoduché nástroje a recyklova-
né materiály, rad"ji podomácku zkonstruo-
vané ne% konven#ní nástavkové úly s p!ed-
p!ipraven&mi rámky, minimáln" naru'uje 
p!irozen& %ivot v#elstva a více #asu v"nuje 
pozorování v#el ne% úsilí o co nejv"t'í pro-
dukci medu. Um"lci v Okn" zkoumají propo-
jení p!írodního a um"lého, jak se vzájemn" 
ovliv(ují p!íroda a technologie #i jak lze %ivot 
v#elstva a v&voj zahrady monitorovat v um"-
leck&ch dílech.

V %ase v%elstva
V Bruselu je populární mít svou vlastní zahra-
du se zeleninou a je trochu legra#ní, %e n"kdy 

ve snaze dodat této #innosti ur#it& punc akti-
vismu novope#ení p"stitelé sv&ch pár paprik 
na st!e'e hned naz&vají „komunitní zahra-
dou“. +asto se ov'em jedná o ur#itou for-
mu protestu. Jeden zanedban& kousek p$dy 
pár minut ch$ze od centra zvelebil Jeroen 
Peters. P!ed pár lety se rozhodl zasquatovat 
d$m pat!ící organizaci OCMW (která se sta-
rá o lidi bez p!íst!e'í), od roku 2002 opu'-
t"n&, a vytvo!il zde svérázné sociální cent-
rum se zahradou (ta dokonce získala oce-
n"ní za nejlep'í sociální projekt). Loni sice 
musel z domu odejít, hned za rohem v'ak 
objevil opu't"n& dvorek a dohodl se s maji-
telem – developerem, kter& #eká na povole-
ní ke stavb" –, %e ho trochu zkrá'lí. Vynosil 
odtud 37 tun odpadu a vytvo!il zahradu se 
záhonky, s jezírkem pro kachny, altánem pro 
v&stavy a p!íst!e'kem k bydlení. V noci je sice 
zahrada zav!ená, ale p!es den se stává oblí-
ben&m spole#ensk&m místem. Série koncer-
t$ po!ádan&ch v Národní den Belgie p!itáh-
la tolik lidí, %e okolní hospody zely prázdno-
tou. Mít svou zahradu je zkrátka móda, a* ji% 
komunitní #i nikoliv. Ob#anská iniciativa Plat-
forma Kanal, spojující sí* sdru%ení v centrální 
#ásti bruselsk&ch kanál$, ka%doro#n" po!ádá 
v okolních zahradách t!ídenní ekologick& fes-
tival (jeho sou#ástí je m"stem podporovaná 

„ned"le bez aut“).
Svou reportá% zakon#ím zmínkou o v#ela-

!i Aloysovi. Ke v#elínu v lese v Ukkelu, okra-
jové #tvrti Bruselu (d!ív zde b&vala obytná 
oblast, po druhé sv"tové válce zbo!ená kv$-
li stavb" dálnice, k ní% nikdy nedo'lo, dnes 
chrán"né území, do jeho% p!irozeného roz-
voje se nesmí zasahovat), vede úzká stez-
ka. Osmdesátilet& Aloys van den Akker se 
sem p!ed t!iceti lety p!est"hoval se sv&mi 
v#elíny, pozd"ji se mu povedlo získat svo-
lení od starosty a dnes tvo!í nedílnou sou-
#ást prost!edí. V p!íst!e'ku vedle v#elína 
nás Aloys a jeho %ena p!i vypráv"ní o %ivot", 
uzp$sobeném #asu v#elstva, hostili medo-
v&m vínem. 

V"ela#sk$ kurs v Gentu. Foto Lenka Dolanová


