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A R T B L O K

Vzpomínám si, jak jsem zcela ná-
hodn# na!benátském ostrov# 
San Giorgio Maggiore objevila 
Glass Tea House Mondrian. Byl 

podzim 2014, uprost'ed husté mlhy se roz-
prost'el doslova zenov( pohled na!m#lkou 
vodní plochu a!na!jejím druhém konci se 
vzná%ela jasná sklen#ná kostka. První mo-
ment nazna&oval cosi o!fatalistické nostal-
gii a!odevzdanosti osudu, ale sou&asn# byla 
ona chvíle prodchnuta p'ísnou racionalitou 
a!historií odkazující jak k!po&átk)m evrop-
ského abstraktního um#ní, tak japonské tra-
dici &ajového ceremoniálu. 

Poetika fotografií Hiroshi Sugimota je ob-
razem v(jime&ného a!pronikavého ducha ja-
ponského um#lce a!architekta. S!neuv#'itel-
nou samoz'ejmostí a!smyslem pro harmonii 
vytvá'í díla, která v!sob# propojují filozofická 
v(chodiska a!kulturní hodnoty v(chodního 
a!západního sv#ta. 

Jeho ojedin#lá a!komplexní praxe zahrnu-
je r)zná média, od!um#lecké performance, 

fotografie, sochy a!instalace, a$ po!architek-
turu. Neustále vyz(vá historii a!pozemské 
bytí. Prost'ednictvím rozli&n(ch vyjád'ení 
a!nám#t) tematizuje entitu &asu a!prostoru, 
imaginaci a!realitu a!prozkoumává povahu 
vnímání a!zdroje lidského v#domí. 

Sugimoto se narodil v!roce 1948. Po!stu-
diích v!rodném Tokiu pokra&oval v!Los An-
geles, aby se v!polovin# 70. let usadil v!New 
Yorku. Podobn# jako u!jeho sou&asníka, spi-
sovatele Haruki Murakamiho m# v$dy fas-
cinovala neuchopitelná lehkost, s!jakou oba 
mu$i doká$í pracovat s!narativem západní 
spole&nosti a!plynule ji propojovat s!vlastním 
mentálním základem.

P'ed n#kolika dny byla zve'ejn#na nej-
nov#j%í podoba revitalizace socha'ského 
parku Hirshorn Musea ve!Washingtonu 
D.C., kterou provádí Sugimotova architek-
tonická kancelá'. Vztah japonského um#lce 
s!jednou z!nejd)le$it#j%ích americk(ch insti-
tucí moderního a!sou&asného um#ní zapo&al 
rozsáhlou retrospektivou ji$ v!roce 2006. 

Architekt muzea Gordon Bunshaft pro-
jektovat budovu jako „velkou funk&ní skulp-
turu“. Masivní prstenec je obklopen rozsáh-
l(m parkem pro socha'ské instalace, kter( 
Sugimoto nyní roz%i'uje pro nové akvizice 
i!performativní formy um#ní. Po!více jak 
t'ech desetiletích obnoví podzemní pasá$ 
mezi parkem a!hlavním nádvo'ím, které bylo 
d)le$it(m elementem p)vodního Bunshaf-
tova projektu ze 70. let.

Znovu se tak vyjevuje Sugimot)v unikát-
ní tv)r&í p'ístup, kdy se sna$í materializovat 
podstatu lidského vnímání skrze postihnu-
tí radikálních zm#n v!pr)b#hu doby, které 
nám vyjevují p'ítomnost. Tato celo$ivotní 
mise se také otiskla do!jeho vlastní nadace. 
Odawara Art Foundation pe&uje o!zachová-
ní tradi&ní japonské kultury a!um#ní a!záro-
ve* o rozvoj t#chto disciplín s!mezinárodní 
perspektivou. 

Autorka je histori'kou um(ní a#galeristkou, 
www.drdovagallery.com

SugimotoHIROSHI 
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1/ Glass Tea House Modrian, Benátky, 2014 

2/ Hiroshi Sugimoto, portrét 

3/ Vizualizace revitalizace Sculpture Park, 
Hirshorn Museum

4/ Retrospektivní v!stava, Hirshorn Muse-
um, 2006

5/ Rekonstrukce lobby se sv"telnou plastikou 
islandského um"lce Olafura Eliassona, 
Hirshorn museum, 2018

3 4




