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připravila Lucie Drdová
foto Archiv Julie Bena, NiCOLETTi contemporary London, Villa Arson, Nice
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Umělecká praxe Julie Béna (*1982) vychází
z divadelní a filmové estetiky. Ať už se jedná
o živou performanci, film, nebo instalaci
složenou z objektů, umělkyně rozehrává
napínavou a výrazně vizuálně atraktivní
podívanou. Béna pracuje s referencemi ke
klasické a populární kultuře, nalézá paralely
v antickém dramatu stejně jako v soudobé literatuře nebo filmech Davida Lynche.
Elegantně využívá těchto kontrastů a zároveň
čerpá z vlastních životních zkušeností, které
promítá do charakterových rysů jednotlivých
postav svých příběhů. Tyto figury, častokrát alter ega samotné umělkyně, vystupují
v inscenovaných prostředích, ve kterých se
rozpouští rozdíl mezi iluzí a realitou. Kulturní narativy a symbolický význam dávají tak
divákovi prostor k vlastní imaginací a současně uvědomění si významu společenských
vztahů. Béna rozehrává inscenace, které jsou
často podmíněny výstavním prostředím.
Vytváří situace s dramatickým nábojem naplněné poezií a divadelní imaginací. Umělkyně
komponuje nové světy, ve kterých kombinuje
sochy, řemeslně vyrobené objekty s filmem či
animací, textem a živým vystoupením.
Vaší poslední pražskou výstavu jsem viděla
v Polansky gallery v prosinci loňského roku.
Na čem aktuálně pracujete?
Od výstavy v Polansky gallery jsem otevřela dvě
samostatné výstavy: Miles a The Den. První z nich
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„Oči“ v okně: výstava The Den v londýnské galerii Nicoletti contemporary

Společnost Jindřicha Chalupeckého (dále SJCH)
mě oslovila, abych natočila film o slavném českém
teoretikovi umění Jindřichu Chalupeckém. Několik měsíců jsem si dělala rešerše, i díky dobré vůli
a vstřícnosti Tomáše Pospiszyla. Při psaní scénáře
k filmu jsem se dost natrápila. Jak ztělesnit postavu,
která existovala v reálném životě (většinou si
vytvářím své vlastní), jak zachytit člověka? Jak
psát o historické české postavě z francouzského
pohledu a ve francouzštině ? A konečně co říci
o samotnému Jindřichovi?
Dost jsem s těmito otázkami bojovala. A nakonec
se s nimi i po diskuzi se SJCH vyrovnala tím způsobem, ze jsem prostě Chalupeckého zakomponovala do své práce. Takže jsem napsala tři kapitoly:
v první představuji výtvarného kritika a teoretika,
přebírám některé Jindřichovy typické rysy, jako
jsou brýle, oblečení, límeček a dozadu učesané vlasy. Druhá kapitola je lettristicky animovaný příběh
o postavě jménem Dick. A třetí je o mateřství. Na
první pohled mohou vypadat dost odlišné, ale ve
skutečnosti pojednávají o tomtéž: o tělech a komu
vlastně patří v rámci jejich neustálého přivlastňování ostatními.

výstava Miles ve Ville Arson v Nice

Její filmy, ve kterých často
sama vystupuje, a komplexní
prostorové instalace vypovídají
o intenzivních prožitcích, které
svou bytostnou ženskostí dokáže
zprostředkovat. Nejnovější práce
aktuálně vystavuje v Nice a
Londýně.

O čem je vaše poslední video pro niskou
instituci s názvem Letters from Prague?

výstava Miles ve Ville Arson v Nice

Francouzská umělkyně
Julie Béna je výraznou
osobností na poli současného
performativního umění a řadu
let se také pohybuje na české
výtvarné scéně.

se otevřela v červnu ve francouzské instituci Villa
Arson v Nice. Druhá měla vernisáž před několika
dny v mé nové londýnské galerii NiCOLETTi contemporary. Souběžně jsem se zúčastnila několika
skupinových výstav v USA, Ekvádoru, Španělsku
a Itálii. Pracuji také na třetí kapitole svého animovaného seriálu s postavou Jester, tedy jakéhosi
šaška. A v listopadu se s NiCOLETTi představíme
samostatnou prezentací v Artissimě.

výstava Miles ve Ville Arson v Nice
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Tyto filmy budou v České republice uvedeny na výstavě k osobnosti Jindřicha Chalupeckého, kterou
pořádá SJCH v příštím roce. Děkuji SJCH, že mi
tento projekt svěřila, protože si myslím, že je docela
daleko od toho, co se původně očekávalo!
Co vás přivedlo k výtvarnému umění? Byl
to přirozený vývoj, nebo vás nasměrovala
konkrétní událost či setkání?
Vyrostla jsem napůl v divadle. To, že jsem skončila
u performancí, psaného textu a režie nebo herectví,
tedy není úplně náhodné. Mezitím jsem se léta
chtěla stát interiérovou architektkou. Dokonce
jsem to i začala studovat, nikoliv umění! Ale rychle
jsem přišla na to, že vlastně nevím, kudy dál.
A v posledním ročníku gymnázia (tedy asi v 17
– 18 letech) jsme byli na školním výletě ve Vídni
a pak v New Yorku. A tam jsem objevila instituce
současného umění Secession a PS1. V PS1 jsem
viděla dílo Pipilotti Ristové s názvem Selfless in the
bath of Lava, které se pro mě stalo něčím nesmírně
důležitým, protože jsem si uvědomila, že lze tvořit
věci speciálně pro určitý prostor a kontext (video
je promítáno v parku), že hlas a zvuk mohou být
velmi důležitým prvkem.

Byl to pro mě ze začátku jediný způsob, jak vůbec
něco dělat. Neměla jsem peníze na hostující herce,
a jelikož nechci, aby lidé pracovali zadarmo, vzala
jsem si tu nejlevnější, nejobětavější herečku, která
nehledí na hodinky: Samu sebe.
Taky jsem nikdy neměla dost času na zkoušení,
takže když se něco pokazilo, mohla jsem si za to
aspoň sama.
Bez vašich divadelních zkušeností by to však
bývalo velice nesnadné. Pro vás je to téměř
přirozené.
Ano, možná, to vážně nevnímám, protože jsem
takhle vyrostla. Ale teprve v poslední době opravdu hraju jako herečka, to znamená, že opravdu
hraju. Divadelní hraní pro mě ze začátku bylo dost
problematické, ale dnes už mě to celkem baví.
Musím ovšem říct, že i když se stále těším na živé
hraní, čím dál tím víc mě baví i hraní na kameru.
Pro mě jako diváka je velice důležité, že ve
svých dílech hrajete. Neumím si představit,

že by tomu tak nebylo. Vaše osobnost je pro
mě součástí vaší práce. Jak hluboko se propisuje váš život a zkušenosti do tvorby?
Docela silně! Ale myslím, že je to u všech umělců
dost podobné, jen více či méně viditelným způsobem.
Když jsem chodila na uměleckou školu, práce založené na osobním aspektu byly úplně zakázané. Ale
jak už to tak chodí, když vás někdo omezuje, chcete
se vymezit. Možná, že teď, když jsme zcela ve sféře
osobního pojetí, i díky sociálním sítím, se to za
pár let zase úplně přepne. Vlny neustále přicházejí
a odcházejí. Je tu ovšem jedna umělkyně, na kterou
stále myslím, Andrea Fraser. Vždycky dokázala
věci vybalancovat, sebe, své já, své tělo, kontext,
společnost, a vždycky zůstala upřímná ke své práci.

Julie Béna

Váš profesní příběh jednoznačně nasměrovaly dvě zásadní oblasti – divadlo a architektura. Ve své umělecké tvorbě pracujete vždy
v kontextu daného prostoru, inscenujete, jste
autorkou textů, vybíráte kostýmy atd. Zároveň stavíte samu sebe na jeviště. Mohla byste
přece zůstat v pozadí. Je to náročné hrát ve
vlastních dílech?

Dokázala byste stručně pojmenovat témata,
se kterými pracujete?
Odjakživa jsem měla problém o své práci stručně
mluvit nebo ji shrnout, protože témata se mění podle toho, co prožívám nebo zažívám. Například jsem
už pět let matkou. A ty poslední dva roky jsem s tím
pracovala, ale předtím a ani v prvních letech to nešlo,
protože jsem jednak neměla představu o tom, co to
obnáší, a jednak jsem v tom byla příliš ponořená,
takže jsem s tím nedokázala pracovat.

— S každým novým projektem
se snažím prohloubit vidění
našeho světa a společnosti.
Vyprávění příběhů je základem
pro odhalení větší komplexnosti —
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Ale obecně – v průběhu let si kladu otázky a používám k tomu určité formy. Tyto formy vycházejí především z prostoru a kontextu, kde budou
díla existovat. A vždycky je v nich něco spojeno
s vyprávěním příběhů, hlavně s pohádkami nebo
divadelními kódy. Ráda vytvářím postavy a rozvíjím jakési příběhové vektory, a to se myslím stalo
hlavním tématem těchto posledních deseti let.
Pomyslná červená nit se jasně táhne celým
vaším portfoliem. Poslední výstavy jak v Polansky gallery v Praze, nebo v NiCOLETTi
v Londýně jsou založené na vyprávění příběhů či pohádek jako podobenství. Pražská
výstava nesla název The wolf, the princess
and the little soldier a projevila se podmanivou výpravností. Paradoxně se však divák nenacházel uprostřed pohádkového království.
Byla to hra pro dospělé, kde prostřednictvím
záměrného přehánění skutečnosti, a především lidských emocí, se ukázala křehkost
našich životů. Jak postupujete, respektive jak
vám příběh ve formě podobenství dovoluje
komentovat soudobý svět a společnost?
72

Dětem vyprávíme příběhy, v nichž se opakovaně
vyskytuje smrt, krev nebo vlk, nebo alespoň v mé
generaci to stále ještě platilo. Jedna žena mi na
mé vernisáži v Londýně připomněla pohádku
o Modrovousovi a říkala mi, že ji hrozně děsil ten
strach z něčeho, od čeho má člověk klíč, ale neměl
by to otevřít, a řekla mi, že pro ni jsou v podstatě
všechny pohádky o ženských bytostech a jim
předepsaném chování. Myslím, že je to zajímavý
postřeh. Mluvila o tom nejspíš proto, že londýnská výstava vychází z mužské postavy Zlobra.
Tato destruktivní postava ztělesňuje dominanci,
nenasytnost, násilí, v průběhu dějin byla předobrazem patriarchátu, despocie nebo kapitalismu
přebírajících vlastnictví a moc, zlý a lidožravý obr,
který svým způsobem představuje patriarchát,
ale i totalitu. Ztělesňuje různé ideje nadvlády nad
nejkřehčími těly, dětmi, ženami, chudými atd.
S každým novým projektem se snažím prohloubit
vidění našeho světa a společnosti. Vyprávění příběhů je základem pro odhalení větší komplexnosti.
Můžete se zabývat čímkoli, třeba i extrémně krutým
nebo násilným tématem, protože ho vždycky
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můžete někam přesměrovat. Vždy se snažím
zachovat si odstup a nějaký druh humoru, i když je
to humor velmi temný.
Vaši osobnost stejně jako vaši práci vnímám velice intenzivně. Možná je to také
vaším francouzským původem. Dokážete
být neuvěřitelně expresivní, ale přirozeným
způsobem. Co je nejdůležitějším kritériem
být umělkyní pro vás samotnou?
Je zajímavé, že na mou francouzskost poukazujete.
Protože já ji současně vnímám i nevnímám. Možná
i proto, že mám ke své národnosti a k tomu, že bývám prezentována jako Francouzka, komplikovaný
vztah, ale zřejmě se tomu nevyhnu. Každopádně,
můžeme se vůbec vyhnout tomu, odkud pocházíme? Zatím si nejsem jistá, zda má intenzita souvisí
s mou francouzskostí, ale to bych koneckonců
neměla posuzovat já! (úsměv)
Pak si myslím, že aby byl člověk umělcem, musí
věřit – v umění, ve svou práci. Je to svým způsobem náboženství, dřete jako pes, vyděláváte bídně,
ale přesto tomu věnujete celý život a doufáte, že
někoho zaujmete.

Who wants to be my horse? 2019, film

Potom je tu něco, co je pro mě jako pro umělkyni
opravdu důležité, a to je upřímnost, ale protože je
to asi slovo, na které svět kašle, budu nejspíš znít
naprosto staromódně.

— Když jsem chodila na
uměleckou školu, práce založené
na osobním aspektu byly úplně
zakázané. Ale jak už to tak
chodí, když vás někdo omezuje,
chcete se vymezit. Možná, že
teď, když jsme zcela ve sféře
osobního pojetí, i díky sociálním
sítím, se to za pár let zase úplně
přepne —
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