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Lehce brutální a!sou%asn) poetick& 
objekt komponovan& ze!dvou %ás-
tí!– mramorového fragmentu dít)-
te z!*ímského období a!francouzské 

ran) st*edov)ké polychromované hlavy 
madony!– mi utkv)l v!mysli (1). Objevila 
jsem ho na!samém konci v&stavy Slip of the 
Tongue v!Punta della Dogana. Byl umíst)n 
ve!v)"i, kam se muselo vyjít úzk&m schodi-
#t)m, a!kolem dokola se rozprost*el pohled 
na!benátskou vedutu. 

Byl to také pomysln& vrchol celé v&stavní 
koncepce tém)* se dv)ma stovkami vynika-
jících d)l. Jako kdybych se procházela d)-
jinami um)ní, kde neplatí kunsthistorické 
kategorie. Ona drzost a!zárove+ delikátnost, 
s!jakou dánsko-vietnamsk& um)lec Danh Vo 
(*1975) k!sob) skládal artefakty %i díl%í frag-
menty s!r(zn&mi dokumenty, byla geniální 
nebo spí# vizioná*ská. A%koli zde byl Vo v!ku-

rátorské roli, uplatnil stejnou „metodu“ jako 
ve!své um)lecké praxi. 

V tém"e okam"iku, nedaleko v!Giardini, 
zastupoval Dánsko na!slavném bienále um)-
ní. Op)t to byl jeden z!nejlep#ích národních 
pavilon( roku 2015 (2). 

Práce Voa osv)tlují spojitosti osobní 
zku#enosti a!kolektivní historie, které utvá*í 
chápání nás samotn&ch. Um)lec %asto vychá-
zí z!osobní pro"itk(. Jako %ty*let& chlapec 
prchal s!rodinou na!lodi z!rodného Vietna-
mu a!pozd)ji se usadili v!Dánsku. Spole%n) 
s!politick&mi a!historick&mi událostmi jsou 
to práv) ty vlastní "ivotní momenty, na!kte-
r&ch zkoumá, jak jsou konstruovány kulturní 
hodnoty, konflikty na#í spole%nosti i!lidská 
traumata. 

V!duchampovské tradici hojn) vyu"ívá 
drobn&ch objekt(, stejn) jako p*edm)t( bo-
hat&ch na!reference. S!p*idáním osobních 

narativ( pak poukazuje na!#ir#í d(sledky 
prom)ny v&znamu v!r(zn&ch kontextech. 

Známá newyorská kriti%ka Roberta Smi-
thová nazvala Voa p*i jeho v&stav) v!Gug-
genheimov) muzeu um)lcem, jeho" práce 
se nachází na!pr(se%íku um)ní, globální 
historie a!osobního deníku. On sám *íká, "e 
abychom mohli zkoumat p*ítomnost, musí-
me rozum)t minulosti: oné minulosti, která 
ur%uje vlastní p*ítomnost. Zárove+ ale v)*í, 
"e se musíme dívat do!budoucnosti. A!tak 
vytvá*í „malé diaspory lidského "ivota“.

Po!%etn&ch v&stavách v!p*edních sv)to-
v&ch institucích se od!poloviny zá*í p*edsta-
ví nov&m projektem ve!víde+ské Secession 
(3), kter& potrvá a" do!7. listopadu. � 

Autorka je histori%ka um&ní a#galeristka, 
www.drdovagallery.com
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