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A r t b l o k

Z Florencie je to necelá hodina cesty. 
Může se však velice snadno protáh‑
nout. Ačkoli do Chianti jezdím řadu 
let, vždycky se mi „nedopatřením“ 

podaří sjet z hlavní silnice na prašnou stra‑
da di vino. Bílá cesta se doslova klikatí podél 
vinic, rychle stoupá a opět klesá po kopcích 
s olivovými háji, vede nejmenšími vesni‑
cemi a kolem osamělých domů s alejemi 
cypřišů. 

Ojedinělý charakter toskánského venkova 
není třeba popisovat. Barvy a atmosféra toho‑
to kraje musely nutně dát vzniknout krásné‑
mu umění. Přirozená chvějivost a neustále 
se proměňující paleta odstínů se propsala 
do pláten nejen renesančních mistrů. Samo‑
zřejmost, s jakou se umělecké bohatství stalo 
součástí italského DNA, je fascinující. Život 
v obklopení historického odkazu antických ci‑
vilizací, v bezprostřední blízkosti Giotta nebo 
Brunelleschiho či avantgardních umělců hnu‑
tí Arte Povera utváří přirozený vztah jedince 
ke kulturním hodnotám a odkazu generací. 

Moje poslední cesta měla jeden konkrét‑
ní cíl a tím bylo Castello di Ama přímo v srd‑
ci regionu. Téměř čtyři desetiletí tvoří no‑
vodobou historii vyhlášeného vinařství pár 
Marco Pallanti a Lorenza Sebasti. Nejenom 
že se svým vínem odrůdy Sangiovese řadí 
mezi přední producenty Chianti Classico, 
ale jejich unikátní sbírka současného umě‑
ní nesrovnatelně povýšila hodnotu celého 
vinařství. Nejprve ve spolupráci s galerií 
Continua a nyní s kanadským kurátorem 
Philipem Larratt‑Smithem zvou nejslavnější 
umělce současnosti, aby na Castellu strávili 
určitý čas, poznali jeho genia loci a vytvoři‑
li unikátní dílo přímo v prostředí usedlosti, 
sklepích, kapli nebo na vinohradech.

I tentokrát mě vinná strada vedla spletí 
cest, až jsem na uvedení nového díla pol‑
ského konceptualisty Miroslava Balky při‑
jela s lehkým zpožděním. Naštěstí zpoždění 
v italské dikci znamená „včas“ a v meziná‑
rodní společnosti osobností, které vážily, 
stejně jako já, dlouhou cestu do malé ves‑

ničky, jsem prožila příjemné odpoledne 
s posledními teplými paprsky.

Nová site‑specific instalace s názvem 
red nerve je schovaná ve sklepích. V tem‑
né místnosti, která je spoře osvětlena, se 
ze stropu spouští tenká rudá nit jako vyjád‑
ření zranitelnosti lidské existence. I většina 
děl, která za poslední roky vznikla, je velice 
rafinovaná a vytváří sofistikovaný dialog 
s okolním prostředím. Socha od Louise 
Bourgeoisové je hluboko ve sklepích, klečí 
na kraji historické nádrže a návštěvník k ní 
může sestoupit jen po strmém žebříku. Roz‑
měrná zrcadlová stěna s průhledy na rozhra‑
ní zahrad a vinic od Daniela Burena znáso‑
buje jedinečný zážitek z krajiny a nebe. 

Moment přirozenosti uměleckých děl 
v souladu s přírodou a člověkem umocňuje 
jejich ikoničnost a zároveň z nich vytváří 
živou (živoucí) věc.

Autorka je historička umění a galeristka, 
www.drdovagallery.com

Toskánska
Uprostřed vinic
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1/ Miroslav Balka, red nerv, 
2019

2/ Chen Zhen, La lumiere 
intérieur du corps humain, 
2005

3/ Daniel Buren, Sulle Vigne, 
2001
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