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Vše totiž spočívá pouze na způsobu použití ta-
kových výtvarných prostředků z mnohých, 
jakými jsou například hojnost barev, anebo 

naopak jejich maximální redukce. Formální výrazo-
vý jazyk je vždy podrobován rozmanitosti možné-
ho, ale vždy a především je důležitý charakter toho, 
čím a jak je „zastoupen“, a jak se nakonec podaří za-
znamenat to, co nazýváme „znázornění vnitřního 
světa“.

Rovněž takto tomu je zde i v případě volby formá-
tů a materiálů, a to je také jeden z aspektů, proč díla 
Dominique Chapuis překračují hranice dvojrozměr-
nosti, i když používá obyčejné ploché listy papírů 
a kusy pláten. Takového dojmu v případě velkofor-
mátových obrazů a „krabicových“ objektů Domi-
nique Chapuis je dosahováno mimo jiné tím, že je 
pokrývá textilem tak, jako by to byl obvaz. Výsled-
kem je vždy pozoruhodný a jemný průnik rozmani-
tých limitů a zároveň neomezených možností, a sou-
časně jde zde o souhru záměrné odtažitosti a přiro-
zené vřelosti. Je tomu obdobně jako v případě oble-
čení. Ve své podstatě nás pouze pokrývá a chrání, 

ale zároveň je prostředkem, který zdůrazňuje odliš-
nosti lidí v závislosti na jejich charakteru, postojích 
a postavení. Materiál, v tomto případě plátno, lze 
přirovnat ke korzetu, jenž obepíná hmotu, ale zá-
roveň díky jeho jisté a přirozené poddajnosti nám 
dává tušit, ba někdy dokonce i vidět, co že to uvnitř 
svírá. A tato jeho schopnost je nakonec ve všem vel-
mi podstatná a důležitá, a takto používanému mate-
riálu dává výjimečný význam.

Pokud se jedná o komornější práce Dominique 
Chapuis, v tomto případě o její kresby, tak ty cha-
rakterizuje jemná interakce mezi strukturou, povr-
chem a barvou. Když se pak podrobněji podíváme 
na zdánlivě dvourozměrnou barevnou plochu, uvě-
domíme si, že ta se mění v jemné, avšak nápaditě 
koncipované prostory. Umělkyně dosahuje tako-
vého dojmu prostřednictvím citlivého sestavování 
jasnějších a tmavších barevných ploch, anebo také 
výrazným, či naopak nebývale odlehčeným tahem 
křídy, štětce anebo kreslicí tužky. Někdy se na dvou-
rozměrném povrchu objeví další síť barev a linií, jež 
vytváří dojem trojrozměrného obrazu. Tento oka-

mžik citlivého pozorovatele vždy pozastaví a nutí 
jej pozorněji vnímat situaci tak, aby nakonec pod 
doposud prvně viditelným obsahem vycítil a objevil 
nové, až po tento okamžik skryté skutečnosti. Avšak 
nyní už je také schopen zjevně vnímat nejen to, o co 
jde v „popředí“, ale i to, co se nachází v „pozadí“, co 
je „nad“ a co se ještě pravděpodobně ukrývá „pod“.

Barevné plochy na svých obrazech Dominique 
Chapuis vytváří velmi jemným a redukovaným způ-
sobem, který je přiměřený k zjevně meditativnímu 
charakteru jejích objektů, ale nezřídka volí mono-
chromatická řešení. Chapuis rozhodně nečerpá 
z bohatosti figurativního tvarosloví, a i přes stříd-
most jejího vizuálního jazyka se jí daří navodit zjev-
nou koncepční hloubku, která neodráží pouze svět 
běžně viděného, ale i vnitřní svět plný takových atri-
butů, jakými jsou optimismus, štěstí a radost, či se-
tkávání se s melancholií, nejistotou a smutkem.

Koncepčně je u ní vše vždy ukotveno do čtverco-
vých formátů. Strohé a statické rámy se stejnými dél-
kami na všech stranách jsou prostředkem k uchope-
ní a vymezení bezbřehého a nekonečného světa. Jsou 
výzvou a otázkou pro diváka, zda fragment skuteč-
nosti, kterou vidí v objektech Dominique Chapuis, 

je svého druhu záznamem naší reality, anebo zda je 
to kus (koncepčního) světa umělkyně, anebo zda se 
náhodou nejedná o zlomek našeho vlastního vnitř-
ního světa, bdícího v každém v nás.

A nezávisle na tom, zda se zde střetáváme se sku-
tečným, anebo přístupným pouze skrze naši mysl či 
představivost, je vždy jisté, že jak ty barevné, tak i ty 
monochromní prostory v dílech Dominique Chapu-
is jsou vždy zkouškou, jak vůbec jsme ještě schopni 
otevřít naši mysl a city nejen k této upřímné inter-
pretaci umění.

Heinz Gappmayr (1925 – 2010) 
byl rakouský vizuální umělec, teoretik a kritik umění. 
Je všeobecně považován za významného a stále 
inspirativního představitele konkrétní a vizuální poezie.

Barevnost a svět  představivosti

Heinz Gappmayr

Tvorba Dominique Chapuis nabízí skvělou příležitost, jak vejít do 

pozoruhodného světa barev a představ a jasně pochopit, že význam 

figurativního malířství a gestikulativně expresivních výtvarných prací oproti 

kontemplativnímu malířství není nijak víc významný. 

←↑→   Dominique Chapuis, z výstavy v galerii Sokolská 26 v Ostravě,  
cyklus Découper la lumière, papír, barva, dřevo,  
foto: Roman Polášek
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Anejznámějšími monochromními umělci byli 
kolegové z Umělecké akademie v Düsseldor-
fu a ještě před nimi to byli Heinz Mack a Otto 

Piene, kteří v 50. letech 20. století sepsali na toto 
téma svůj manifest.

Výtvarná díla v bílé však nejsou nikdy výsledkem 
módy. Bílá je totiž vždy všudypřítomná, jelikož za-
hrnuje v sobě všechny možné barvy. A kromě toho 
musí být viditelná i ve vztahu k bílé, která ji obklo-

puje, a to i když je v klidu, anebo dokonce, když je 
jen tušená. Bílý povrch proto není nikdy absolutně 
bílý, tak jak znalost mudrců není nikdy nudná a ne-
postrádá ducha. Mimo jiné i proto monochromatic-
ké umění může bez problémů struktury a intona-
ce opakovat. A tváří v tvář bílému povrchu se naše 
představivost vždy může rozběhnout nespoutaně.

Výše popsané přesně vystihuje situaci, se kterou se 
setkáváme v dílech Dominique Chapuis, kdy pro její 
prezentace jsou příznačné bílé povrchy, které nutí 
zapojit naši pozornost. Její bílá díla jsou provede-
na precizním způsobem, i když jsou tvořena pou-
ze z obyčejného bílého papíru, avšak vždy velmi 
hladkého. Naskládané bílé vrstvy tvoří charakteri-
stickou strukturu a jsou vnímatelné nejen okem, ale 
i rukou, když by náhodou pohladila povrch obrazu. 
Vodorovné pruhy, obvykle rozdílné, ale většinou vý-
razně úzké šířky, jsou umísťovány v určitém pořadí 
a táhnou se plátnem, anebo dřevěným podkladem, 
z jedné strany na druhou, a dokonce někdy přesahu-
jí jeho okraje. Je objevné prozkoumat šířky proužků 
a mezery mezi nimi, které je oddělují, jelikož dohro-

mady tyto údaje vždy definují podstatu jednotlivé 
práce a nabízejí estetický řád nekonečných možnos-
tí pro naše oči. Jako příklad lze uvést práci, kdy šest 
skupin vodorovně řazených pruhů je umístěno na 
ploše 80 x 80 cm, a to tak, že tyto skutečně přesahu-
jí až na boční hrany rámu. Nelze si nepovšimnout, 
že každé toto uskupení, až na jednu výjimku, sestá-
vá ze tří pruhů, kdy nejnižší a zároveň nejširší pruh 
má 45 mm, na něm leží dvacetimilimetrový proužek 
a vše je završeno desetimilimetrovým horním pás-
kem. Odlišné uskupení má dodatečně 35 mm širo-
ký pruh. Skutečnost, že druhý dvacetimilimetrový 
pruh ležící na základním 45mm pruhu není ve všech 
skupinách vystředěn, ale může třeba „sklouznout 
dolů“, odlišuje jednu skupinu od té druhé, a díky 
tomu proměňuje celek obrazu. Mezery mezi jednot-

livými skupinami proužků ve vertikálním směru, 
a to v rozmezí od 125 do 65 mm, anebo od 45 do 
20 mm, otevírají další možnosti proměn. Toto vše 
se odehrává pouze na jednom striktně vymezeném 
bílém čtverci! Už na první pohled jsou zřejmé mno-
hé variace estetického uspořádání, které můžeme 
nazvat pětičíselnými, kdy nejvýše situovaný deseti-
milimetrový proužek uprostřed je hodnotou, ke kte-
ré níže položené pruhy mohou být nakonec různě 
vztaženy, odlišně, od skupiny ke skupině.

Dominique Chapuis vytváří bílé obrazy s výraz-
ně vystupujícími strukturami. Umně používá met-
rické a skupinové funkce, a taktéž volí jednoduché 
materiály, jelikož jí to dovoluje bohatá zkušenost 
v oblasti konkrétního umění. V této souvislosti ne-
lze nevzpomenout Raimunda Girkeho, jenž v deva-
desátých letech rovněž hojně využíval bílé s cílem 
pokusit se ji rozpohybovat pomocí různých horizon-
tál, anebo Günthera Ueckera, taktéž řazeného mezi 
„bílé umělce“, přesto, že hlavně neúnavně využíval 
výrazné struktury různě seskupených a do podlož-
ky zatlučených hřebíků. Syrová a nijak nezdobená 
běl je zde nejen podkladem, ale zároveň nástrojem 
ke spoutání rozmanitých množin hřebíků. Záměrně 
takto uvedené extrémně rozdílné přístupy dovolu-
jí mnohem snáze pochopit hodnotu harmonických 
proporcí, které definují ten druh konkrétního umě-
ní, jenž je pro dílo Dominique Chapuis příznačný 
a činí jej viditelným a cenným. Chapuis vyznává 
tvůrčí princip tkvící v hodnotě soustavného úsilí 
a hledání výsledku, kdy si umělkyně předem při-

Co mudrci  vědí  o bí lé

Eugen Gomringer

Mudrci to bezpochyby vědí. Nejsou však jediní. Od 

okamžiku, kdy se konkrétní poezie úzce propojila 

s konkrétním uměním, byla tato znalost mudrců 

první a autentickou zprávou, jež konkrétní poezie 

hlásala. Toto poselství bylo jistě ovlivněno jednou 

z významných uměleckých etap, jejíž typickým 

rysem bylo použití monochromatické běli.

   L‘invisible a un espace, 2018, 40 × 40 cm, papír, barva, dřevo
↑   Découper la lumière, 2017, 40 × 40 cm, papír, barva, dřevo
←   Construire avec des vides, 2014, 40 × 40 cm, papír, barva, dřevo

↑  Découper la lumière, 2018, papír, barva, dřevo
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Dominique Chapuis (*1952)

Absolventka univerzity v Dijonu a Akademie výtvarného umění v Toulouse, 
další zkušenosti získávala na studijních pobytech v New Yorku, ve Washingtonu 
a Frankfurtu nad Mohanem, kde současně žije a pracuje. Ve svých pracích využívá 
lineární prvky tak, aby vytvořila hru plošného a prostorového jazyka. Aplikuje pruhy 
či pásy z různých materiálů, jakými jsou například dřevo, kartón, umělé hmoty, 
ale povětšinou papír, a to vše s cílem podtrhnout náladu trojrozměrnosti. Chapuis 
především zkoumá přechod mezi 2D prvky a jejich 3D okolnostmi.

Její práce byly k vidění na samostatných výstavách v Itálii, Rakousku, Německu, 
Slovinsku, Chorvatsku, Polsku, Slovensku, Nizozemsku a Francii, a jsou součástí 
výtvarných sbírek řady institucí, mezi jinými v Mondriaanhuis, prestižním 
nizozemském Muzeu konstruktivního a konkrétního umění v Amersfoort, anebo ve 
Vietnamském národním muzeu výtvarného umění v Hanoji. 

Vůbec první prezentace prací francouzské umělkyně Dominique Chapuis 
v České republice se uskutečnila 3. září tohoto roku v prostorách Výstavní síně 
Sokolská 26 a nesla název Découper la lumière, což ve volném překladu znamená 
„ustřihnout anebo vystřihnout světlo“. Výstavu inicioval a kurátorsky připravil 
Kabinet architektury ve spolupráci s polskou výtvarnicí Annou Szprynger a Centrem 
kultury a vzdělávání CKV Moravská Ostrava.

praví pruhy stejné délky a šířky tak, jako by to byl 
stavební materiál, anebo standardizovaný výrobek, 
který lze běžně získat. Chtěl zde snad pisatel tohoto 
textu naznačit, že se tímto konkrétní umění vydává 
na cestu, která nejspíš vede do obchodu s nabídkou 
kutilských produktů? Nikoliv, příprava, proporce 
a výpočty na ploše plátna začínají pečlivou a pro-
mýšlenou volbou rozměrů díla a výběrem materiá-
lů. Pozorovatel, jenž pozorně sleduje bílou plochu, 

je zároveň vystaven pokušení, pokud by to bylo jen 
trochu možné, dotknout se jejího povrchu prsty. 
Jemné vrstvy papíru by skutečně bylo možné cítit. 
A tak na malém povrchu a s relativně jednoduchými 
materiály se zrak a dotyk mohou propojit. Stíny vr-
hané reliéfním papírem umocňují tak vizuální kva-
litu těchto bílých prací.

Tvorbu Dominique Chapuis lze charakterizovat 
jako přísnou a příkladnou prezentaci konkrétního 
umění. Na rozdíl od výtvorů abstraktního umění 
její každé dílo není redukcí, ale naopak je expanzí. 
Mudrci vědí nejen to, čím je bílá, ale také to, jaká je 
to harmonie a krása, tak, jak to lze vyčíst v jednom 
z Platónových sókratovských dialogů, který označil 
názvem Filébos.

Eugen Gomringer (*1925, Bolívie) 
je bolivijsko-švýcarský spisovatel. Je považován za 
zakladatele konkrétní poezie. Dodnes pracuje hlavně 
v Německu. Je vedoucím Institutu pro konstruktivní 
umění a konkrétní poezii (IKKP) v německém 
Rehau. V letech 1977 až 1990 byl profesorem na 
Kunstakademie Düsseldorf, Umělecké akademii 

města Düsseldorf. Gomringer píše svá pojednání 
německy, španělsky, francouzsky a anglicky.

↑   Découper la lumière, 2018, papír, barva, dřevo
← Découper la lumière, 20 × 20 cm, papír, barva, dřevo

↑  Dominique Chapuis, z výstavy v galerii Sokolská 26 v Ostravě, cyklus Découper la lumière, papír, barva, dřevo, foto: Roman Polášek


