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A r t b l o k

Manifesta je bienále současného 
umění nomádského charakte‑
ru. Každé dva roky se koná v ji‑
ném evropském městě, které 

leží povětšinou stranou zájmu aktuálního 
uměleckého dění. O to pečlivěji volí místa, 
kde se protínají složité společenské, nábo‑
ženské či politicko‑ekonomické aspekty. 
Prozkoumává lokální historické a kulturní 
identity a vytváří tak novou „topografii“, 
na jejímž základě volí konkrétní téma. 

V posledních letech se bienále pohybova‑
lo mezi baskickým San Sebastianem, Jižním 
Tyrolskem, Petrohradem, ale také Lublaní 
nebo Curychem. V Nikósii bylo dokonce 
zrušeno, když se snažilo propojit nejen roz‑
dělené město, ale i celý ostrov Kypr. 

Letošní dvanácté vydání se koná na Sicí‑
lii a samotné Palermo je tím nejlepším, co 
bienále mohlo nabídnout. Ve světle součas‑
né excitované dikce většiny zemí na téma 
migrační krize se nemohla zvolit vhodnější 
dějinná křižovatka téměř všech evropských 

civilizací, navíc propojená se severní Af‑
rikou a východním Středozemím. Ovšem 
navzdory oficiální proklamaci italské vlády 
je palermský přístav, díky rozhodnutí jeho 
starosty, stále otevřený záchranným lodím. 
Město evidentně trpí chudobou, nedostat‑
kem veřejných služeb a proces postupného 
chátrání zasáhl většinu historické zástavby. 
Přesto není nálada místních zoufalá. 

Palermo je fascinující město pulzující 
energií. Člověk má pocit, že věci se dějí, 
nebo je tu alespoň silná snaha o to, aby se 
opravdu uskutečňovaly. Je to naprosto jiná 
dynamika. Hluboký smysl pro synkretismus 
a vzájemnou soudržnost jsou synonymem 
i pro dnešní generaci. 

Je však pravda, že co se týká samotného 
umění a jeho institucionálního systému, jen 
těžko by se daly najít mechanismy, které ho 
zde podporují. Ani mezinárodní platforma 
typu Manifesta nedokáže aktuální stav výraz‑
ně ovlivnit, natož ho někam směrovat. Ačkoli 
se bienále připravuje ve dvouletém předsti‑

hu a vždy dochází ke spolupráci s lokálními 
umělci, vzájemná interakce je v tomto pří‑
padě spíše povrchní a místní scéna zůstává 
téměř nedotčená. 

Bezpochyby je však umělecká tvorba 
vhodným prostředkem, jak na soudobý stav 
věcí upozorňovat a interpretovat jej novým 
jazykem. Tentokrát se inspirací stala místní 
botanická zahrada založená v roce 1789 jako 
laboratoř pro rozmanitou a cizokrajnou fló‑
ru, která již tehdy dokumentovala diaspory. 
Pod názvem The Planetary Garden. Cul‑
tivating Coexistence se odkrývá metafora 
dnešního světa jako zahrady, ve které vedle 
sebe roste mnoho rozličných forem, jež se 
přizpůsobují navzájem. Je to taková osvěžují‑
cí závlaha pro lokální i mezinárodní identitu.
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