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Steve McQueen patří mezi přední a inovativní tvůrce na poli 
pohyblivého obrazu. Jeho kariéru odstartovala prestižní Turner 

Prize v roce 1999. Od té doby rodilý Londýňan vytvořil díla, která 
se neomezují kategoriemi a pohybují se v oblasti současného 

umění, videoartu a filmu. 

Velká  
podobenství

Steve Queen řední londýnské instituce Tate Modern a  Tate Britain paralel- 
ně hostily umělce, režiséra a  autora scénářů Steva McQueena 
(*1969). Po více než dvou desetiletích vznikla téměř retro- 

spektivní přehlídka a  zároveň zcela nový projekt, který byl vyjádřením 
pocty a  působivým portrétem britské metropole, která vždy byla pro 
McQueena zdrojem inspirace. Vedle zmíněného ocenění pro výtvarné 
umělce je McQueen prvním černošským režisérem, který získal cenu 
americké filmové akademie za nejlepší film v  roce 2014. Jeho historický 
snímek 12  let v  řetězech (Twelve Years a  Slave) podle knižní adaptace 
z roku 1853 získal nejen Oscara, ale také cenu BAFTA nebo Zlatý globus. 

Steve McQueen, Tate Modern, do 11. května 2020

Připravila: Lucie Drdová
Foto: Tate Modern, Tate Britain
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Není mnoho současných umělců, kteří by dosáhli vysokého uznání 
i v jiných oborech. Ačkoli se na první pohled zdá, že kategorie filmu je 
s videoartem spřízněná, platí zde poněkud odlišná kritéria. Bylo tedy 
jedinečnou příležitostí vstoupit do výstavní instalace, která odkrývala 
způsoby uvažování a především tvůrčí posun v čase. Tate Modern se 
zaměřila na představení McQueenových novátorských přístupů k  fil-
movému žánru, kdy umělec pracující s  tímto médiem podává palčivý 
obraz doby a  místa. McQueen vytvořil mnoho inovativních prací 
v  oblasti pohyblivého obrazu nejdříve určených pro muzejní pros-
tory, které se ještě promítaly na několik stěn galerie. Postupně se 
přesouval do čistě filmové oblasti a jeho snímky Hlad (Hunger, 2008),  
Stud (Shame, 2010), zmíněné oscarové drama a z nedávné doby Vdovy 
(Widows, 2018) si získaly výrazně pozitivní kritiky. 

Výstava zahrnovala téměř dvě desítky zásadních děl včetně fotografií 
a  objektů. Součástí byla také prvotina Exodus (1992/97) natočená 
na Super 8mm kameru, která pojednává o  migraci a  multikultural-
ismu Londýna. Dominantně působily velkoformátové videoinstalace 
snímků Western Deep (2002), který původně vznikl pro nejdůležitě-
jší pře-hlídku současného umění documenta XI v německém Kasselu, 
a  Static (2009). Pro galerijní prostředí je také určena dvoukanálová 
projekce Ashes (2002–2015), která je umělcovou vzpomínkou na rybá- 
ře z karibské Grenady. Původně se seznámili při natáčení v roce 2002 
a o rok později byl mladý muž zabit místními drogovými dealery. Další 
osobní poctou je práce s  názvem End Credits (od 2012) o  afroamer-
ickém zpěvákovi a herci Paulu Robesonovi (1898–1976). Tento uznávaný 
performer a zároveň politický aktivista se stal v 50. letech nežádoucím, 
což se tragicky podepsalo na jeho další kariéře a osobním životě.

Steve McQueen, Tate Modern, do 11. května 2020
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Sedmdesát šest tisíc žáků třetích tříd základních škol z celého 
Londýna se usmívá z obrovského množství fotografií nainstalovaných 
v Tate Britain. Děti ve věku mezi sedmým a osmým rokem vytvářejí 
v klasických třídních formacích kolektivní portrét „naší minulosti 
a současně naší budoucnosti.“

Steve McQueen v Tate Britain

Organizace Artangel přenesla výstavu také do exteriérů Londýna.

Steve McQueen, Year 3, Tate Britain, do 3. května 2020

Nekompromisnost a  síla autentické výpovědi referující o  naléhavých 
tématech lidské identity a  historie jsou základními jmenovateli  
McQueenovy jak výtvarné, tak filmové tvorby. Není tedy překvapující,  
že byl v  roce 2009 vybrán, aby reprezentoval Velkou Británii na 
benátském bienále. Později mu byl udělen titul komandér Řádu britské- 
ho impéria za zásluhy v oblasti vizuálního umění a s počátkem letošního 
roku ho královna vyznamenala rytířským titulem. Aktuální výstava je proto 
očekávatelnou událostí ve výčtu uznání. Nestává se však, aby retrospe- 

ktiva byla doprovázena paralelní výstavou v mateřské instituci. Dalo by 
se říci, že se jedná o jakési McQueenovo poděkování rodné zemi a pře-
devším Londýnu. 

Nový projekt s  názvem Year 3 je opět velkorysým gestem především 
co se týká náročnosti vlastní realizace. Sedmdesát šest tisíc žáků 
třetích tříd základních škol z  celého Londýna se usmívá z obrovského 
množství fotografií nainstalovaných v  Tate Britain. Děti ve věku mezi 

sedmým a  osmým rokem vytvářejí v  klasických tříd-
ních formacích kolektivní portrét „naší minulosti a  sou- 
časně budoucnosti“. Kompozice je vždy téměř identic- 
ká, kdy se žáci se svým učitelem seskupí do několika řad 
a frontálně se dívají do kamery. Vlastní instalace, kdy jsou 
stěny muzea plně zaplněny třemi tisíci rámů v dlouhých 
řadách od podlahy po strop, působí unifikovaně. Při bliž- 
ším pohledu se teprve odhaluje diverzita školních zaří-
zení, multikulturnost populace a individuální dětské cha- 
raktery. Sám McQueen se k projektu vyjádřil ve smyslu 
příhodné naléhavosti, kdy by Britové měli reflektovat, 
kdo jsou – tedy svoji budoucnost i ve vizuální formě, res-
pektive uvědomovat si lidi, kteří ji představují. 

Umělec se také spojil s organizací Artangel, která posu- 
nula část výstavy na šesti stovkách billboardů mimo 
galerii do městského prostředí, aby tak i  běžná ve-
řejnost „zahlédla“ budoucnost svého města. I  pro fo-
tografované děti a  jejich vrstevníky se muzejní institu- 
ce postarala o  doprovodný edukativní program. Pro 
mnoho z  těchto dětí je to vůbec první příležitost, kdy 
navštíví muzeum umění, a  je víc než pravděpodobné, 
že z  některých se zrodí příští generace umělců. Idea 
celého projektu se ve své podstatě nezaměřuje na do-
kumentaci školního dorostu, ale mapuje obraz součas-
nosti. McQueen si vybral okamžik v lidském životě, kdy 
se dítě pomalu stává adolescentem a uvědomuje si svoji 
existenci mimo rodinu a snaží se nacházet své místo ve 
společnosti. Prostřednictvím školní fotografie pracuje 
umělec s  kolektivní pamětí a  upomíná nás o  tom, jak 
jsou naše vlastní životy utvářeny. McQueenova tvorba 
dokáže prostřednictvím zásadních témat a  odvážných 
charakterů podávat obraz společné historie a  přispívá 
k chápání naší vlastní identity. 
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