
Kdosi dokázal v protektorátní tmě popatřit přízrak nahé existence. Nočního chodce, 
fantomatický stín; hvězdy tonoucí v inkoustových mracích, hvězdy připíchnuté anténami; 
souhvězdí jako neuronové spojnice; biografy promítající schizofrenní sny; na obzoru pře-
ludné platónské těleso – libeňský plynojem – duše města, duše stroji stvořené bytosti. Ve 
zpětné perspektivě i přes svou tísnivost ustálený obraz! Ale jak se přeformátoval do dneš-
ních dnů? Co lze rozpoznat na pozadí současného stmívání, když „sídliště nám zpoza 
dálnic na hvězdy svítí“?, ptá se z křižovatky Anděl, ze svého axis mundi, malíř Filip Horyna. 
Z bublajícího kotle světelného smogu stoupá narkotická vůně ingrediencí téhle instantní 
šlichty – multikin, obchodních center, hypoték, padlých existencí, novodobé oligarchie – 
šlichty pikantně kořeněné zářícími čísly jackpotů i proudy bajtů kyberválky. Tvoří lidské 
příběhy, byť vždy jedinečné, v spotřebním rámci šílený fraktál? „…igelit, letěl nad parko-
vištěm, byl vysoko… a jeho vír ho vynes výš, než normálně vidíš jeřáb anebo věžák… Lidl, 
Mainl, Tesco a to je všecko… na mapě města je to centimetr, já z toho kilometru znám 
už každej metr…“ Filip Horyna (1985) má smysl pro symptomy, pro mnohdy až pábitelské 
projevy obecnějších časoprostorových konstelací, nelne ovšem k didaktice kritického ko-
mentáře, nýbrž na výstavě s názvem Boží srst promlouvá prostě syrovými otisky.

Someone managed to see the ghost of naked existence in the protectorate darkness. 
Night walker, a ghostly phantom; stars drowning in clouds made of ink, stars pinned with 
antennas; constellations like neuronal connectors; cinemas of schizophrenic dreams; on 
the horizon, a lonely platonic body - gasholder in Libeň- the soul of the city, the soul of 
the machine-made creature. In retrospect, despite the distress, a steady picture! But how 
has it reformed to the present day? What can be made out on the background of the cu-
rrent twilight when „the settlement is shining from behind the motorways on the stars“ 
?, asks the painter Filip Horyna from his axis mundi on the Anděl intersection. From the 
bubbling cauldron filled with light smog, rises the narcotic scent of the ingredients of this 
instant glop - movie houses, business centers, mortgages, fallen lives, modern oligarchy 
- glop spiced with glowing jackpot numbers and data currents of cyber warfare. Do hu-
man stories, albeit always unique, create a mad fractal within the consumer framework? 
„... plastic bag, it was flying over the parking lot, it was high ... and its whirlpool has brou-
ght him higher than you normally see a crane or a tower ... Lidl, Mainl, Tesco and that‘s 
all ... on the city map it‘s a centimeter, and I know about every meter of that kilometer ... 
„ Filip Horyna (1985) has a sense for symptoms, for many times more than spoken spee-
ches of more general space-time constellations, but does not incline to the didactic of a 
critical commentary, but speaks raw at an exhibition called God‘s Fur.
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V našem jazyce byl prý výraz svět odvozen od slova světlo. Svět je tedy cosi, co je zjevené, 
objasněné, přítomné, prozářené, co se díky světelnému proudu navzájem zrcadlí až do 
výsledné jednoty. Svět vplývá do našeho vědomí na podkladě našich smyslů značným 
dílem díky světlo-citlivé sítnici. Zjevné zdá se zakládá i naši veškerou možnou metafyziku, 
kterou nedovedeme hledat jinde než zde, ze zřídla bytí v přítomnosti, 
a destilovat ji z tajemných vztahů mezi jevy. Vysloveným opakem světla by pak nebyl 
termín tmy nýbrž úplná absence světla-světa, tedy obtížně představitelné prázdno nepří-
tomného, také bezčasí alias věčnost, neboť svět je živý, plný pohybu, děje se. Možná by 
však velmi blízko skutečnému opaku světla – té nicotě – mohla být paměť bez vstupních 
dat, jakkoliv je to nesmyslné, když je vázána na živého tvora, nicméně uvažujme jakou je 
paměť zvláštní dutinou. Může připomínat dokonce černou díru – pohlcující události, jevy, 
veškerou hmotu stanuvší na jejím prahu. Je selektivní, křivící a vyvolat z ní zpět do světa 
můžeme nanejvýš znaky původních klastrů, ochablé, nehmotné. Ostatně i paměť záso-
bená impulsy se nakonec podobá onomu ne zcela dokonalému opozitu světla, totiž tmě. 
Obě (paměť i tma) ohlodávají bohatou diverzitu do podoby torza zakrytého splývavou 
mlhou. Chabá paměť je blíže temnotě noci, zdatná paměť blíže pouhému nedostatku 
světla – stínu, přesto může paměť svět zpodstatnit, když podává jeho jinou tvář. Zůstává 
však bolestnou daností nemožnost úplného prolnutí světla a paměti do jedné množi-
ny. V duchu nadhozené poetiky lze doplnit, že ochabnutí kolektivní paměti může v dů-
sledku odpovídat temnějším historickým obdobím – krajinám soumraku, nebo dokonce 
krajinám v čase tmy. Nicméně kdosi dokázal v protektorátní tmě popatřit přízrak nahé 
existence. Nočního chodce, fantomatický stín; hvězdy tonoucí v inkoustových mracích, 
hvězdy připíchnuté anténami; souhvězdí jako neuronové spojnice; biografy promítající 
schizofrenní sny; na obzoru přeludné platónské těleso – libeňský plynojem – duše města, 
duše stroji stvořené bytosti. Ve zpětné perspektivě i přes svou tísnivost ustálený obraz! Ale 
jak se přeformátoval do dnešních dnů? Co lze rozpoznat na pozadí současného stmívání, 
když „sídliště nám zpoza dálnic na hvězdy svítí“?, ptá se z křižovatky Anděl, ze svého axis 
mundi, malíř Filip Horyna. Z bublajícího kotle světelného smogu stoupá narkotická vůně 
ingrediencí téhle instantní šlichty – multikin, obchodních center, hypoték, padlých exis-
tencí, novodobé oligarchie – šlichty pikantně kořeněné zářícími čísly jackpotů i proudy 
bajtů kyberválky. Tvoří lidské příběhy, byť vždy jedinečné, v spotřebním rámci šílený frak-
tál? „…igelit, letěl nad parkovištěm, byl vysoko… a jeho vír ho vynes výš, než normálně vi-
díš jeřáb anebo věžák… Lidl, Mainl, Tesco a to je všecko… na mapě města je to centimetr, 
já z toho kilometru znám už každej metr…“ Filip Horyna (1985) má smysl pro symptomy, 
pro mnohdy až pábitelské projevy obecnějších časoprostorových konstelací, nelne ovšem 
k didaktice kritického komentáře, nýbrž na výstavě s názvem Boží srst promlouvá prostě 
syrovými otisky zjevenými na podkladě zšeřelé matrice dění.
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