
Je to malý a téměř bezvýznamný krok pro člověka, a ještě o něco menší by byl například pro do-
spělého slona. Každopádně, k tomu abychom se dobrali podstaty nějakého problému, není vždy 
nutné zrovna někam chodit, občas postačí docela malý ubrus. On to vlastně ani není tak docela 
ubrus, ale nepředbíhejme…
 
Objekty vystavené v první místnosti nejsou příliš vzdálené světu všedního dne, jak jej známe. 
Vazby mezi jejich názvy a vzezřením jsou víceméně logické a předvídatelné, místy zavání až 
banalitou. Patrně nejméně záludným dílem celé výstavy je Chladič (2018). Přes svoje pubertál-
ně ledabylé zpracování, které dává tušit i jistou kumulovanou frustraci a potlačenou agresivitu, 
nenechá titul a podoba díla nikoho na pochybách, co představuje. Takhle jednoduché se to zdá 
být však jen do chvíle než začneme brát v potaz i ostatní exponáty. Hrajeme si zde se vztahy 
mezi pojmy a tím, co označují. Kosa (2017) je ve skutečnosti fragment městského mobiliáře – 
kus kovového zábradlí, poničeného pádem stromu. Umělec zde pouze zafixoval svoji náhlou vizi, 
založenou na vcelku zřejmé, očekávatelné asociaci, kterou daný tvar nabízel. Tak jako u ostatních 
objektů, je i zde klíčovým atributem díla jeho titul a způsob, kterým se skrze něj poukazuje na 
komplikovaný vztah mezi naší řečí, myšlením a vnější skutečností, i když to vše spíše jen v názna-
ku. S trochou nadsázky lze říci, že sledujeme objekt, který se nachází ve stádiu proměny. Před-
mět se pouhou změnou úhlu pohledu (resp. své polohy) stává něčím jiným. Položíme-li si otázku, 
kde přesně se tato transformace odehrává, dostaneme se k tomu, proč umělecká díla nemusí 
být vždy nutně krásná na pohled. Dílu Tablety mají rýhu, ale nejsou určeny k půlení (2017), 
propůjčila název věta, kterou autor náhodně zaslechl v rozhlase (v rozhovoru s jakýmsi lékařem 
či farmaceutem). Turner se zde zjevně rozhodl napravit chatrnou logiku tvrzení, které jej z totož-
ného důvodu zaujalo, a díky zvolenému, solidnímu materiálu dokonce s jistým dílčím úspěchem: 
tablety je nyní již skutečně obtížné půlit, přestože mají rýhu – všechno tedy zdánlivě sedí… Tedy, 
snad až na měřítko, které nás odkazuje spíše kamsi do Alenčiny říše za zrcadlem. V dalším plánu 
díla se skrývá téma konfliktu: logika, kterou generuje systém či společenství (např. farmaceutů), 
se té individuální může značně vzdalovat, ostatně každý to jistě zažil sám, např. při návštěvě ně-
jakého úřadu, vyplňování formulářů, ve škole nebo třeba v armádě. Skrze nutnost kompromisu 
dokáže kolektiv generovat logiku pro jednotlivce jen obtížně akceptovatelnou. Na čí stranu se 
přiklání Turner, je z jeho výstavy zřejmé, jak uvidíme i v jejích dalších částech.  
 
Byla-li řeč o říši za zrcadlem, v druhé, prostřední místnosti do ní skutečně vstupujeme. Osvětlit 
návštěvníkovi díla jako jsou Slon (2017), Sada murén (2018), nebo nedej bože Souprava (2018) 
je takřka nemožný úkol. Umělec zde rozvolnil svou imaginaci tak dokonale, že její překvapivé 
výstupy je velice obtížné zpětně interpretovat na základě nějakého racionálního klíče. Faktem 
nicméně zůstává, že jsou to právě ona nečekaná spojení, z nichž pramení veškerá naše vynaléza-
vost a kreativita: z bezpředmětné touhy, bezcílné hry a pošetilého počínání, a právě toho jsme tu 
svědky. I zde ale narážíme na téma odvozené z verbální sféry. Synekdocha je jazyková či rétoric-
ká figura, při níž je název celku použit pro označení části nebo naopak název části pro označení 
celku. My se s její materializovanou podobou setkáváme u díla Slon. Horší je to s již zmíněnými 
Murénami a při pohledu na Soupravu musí snad každý, racionálně smýšlející člověk cítit jisté ne-
příjemné pnutí. Přesuneme se tedy do třetí, poslední místnosti, kde na tom budeme o maličko 
lépe (a hlavně se konečně setkáme s Ubrusem). 
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Zde nás umělec nechává naplno pocítit, že ani jemu není estetická stránka věci zcela lhostejná, 
či ji alespoň akceptuje jako nevyhnutelnou součást svého úsilí. Projevuje v tomto směru dokon-
ce jisté ambice, ovšem vše je korigováno zdravou dávkou skepse a odstupu a neobejde se to 
bez všudypřítomného Turnerova cynického humoru. Ten je obzvlášť evidentní při pohledu na 
menší dřevěný stolek, z jehož desky je kus viditelně ubroušen. Umělec zde až otrocky následuje 
problém zapříčiněný vnitřní logikou a strukturou našeho jazyka a celou záměnu či nesprávné 
čtení homonyma zpětně materializuje ve svém díle. Rozplétá tím složitou síť vztahů mezi bez-
prostřední realitou a jejím virtuálním obrazem, demonstruje, jak jazyk předurčuje a limituje naše 
poznání i myšlení, a jeho selhávání v intenci pojímat realitu v její mnohovrstevnaté nejednoznač-
nosti. Jazyk má moc produkovat problémy a disharmonie, které jsou vlastní právě jemu, o po-
znání méně se však týkají okolního světa. I proto na nás Stolek s ubrusem (2017) může působit 
jako hloupý vtip. Připomeňme si však, že i některé zenové koány působí obdobným způsobem 
a přitom vůbec hloupé nejsou. „Hloupé“ je to, na co ukazují. Jazyk zkrátka reflektuje kontinuum 
skutečnosti po svém, což leccos prozrazuje o způsobu, jak chápeme a hodnotíme svět, pokud jej 
používáme. Pojmové struktury, k nimž se dobíráme na základě toho, „jak mluvíme“, poukazují 
k tomu, „jak myslíme“. Skupina objektů Dřevo stažené plastovými řemínky I, II a III reprezen-
tuje asi nejsilnější umělcův výpad do sféry estetiky a zároveň představuje určitý vrchol výstavy. Je 
nám jaksi zřejmé, že dřevo pomocí plastových řemínků stáhnout nelze, a přesto se právě na to 
díváme a je to neoddiskutovatelně, přímo fyzicky přítomné. Věci zkrátka nikdy nejsou tím, čím 
se zdají být. Skrze dílo, jež odhaluje moment přetvářky, iluze či podvádění můžeme číst autorův 
komentář k době postfaktické, nebo fenoménu fake news, chcete-li, každopádně k demonstra-
ci něčeho, čím se to ve veřejném prostoru aktuálně jen hemží, jako by to byl již nepsaný zákon: 
nemůžete dělat věci, na které nemáte, říkat věci, na které nemáte, přitom ale klidně můžete.

Turner nás skrze svá díla navádí do specifických mentálních situací, ze kterých není jiného vý-
chodiska nežli vyjít z myslitelného a rozumného, jinými slovy: rekonfigurovat svůj obraz světa. 
Komunikuje v rovině sdílené a bezprostřední zkušenosti, nezávislé a nadřazené intelektuálním 
abstrakcím. Nevyhýbá se momentům trapné obhroublosti ani překvapivě citlivým až intimním 
polohám. Sdílí své pochybnosti o mantinelech a zákonitostech světa umění, zatímco nejapně 
znějícímu a zavádějícímu pojmu „konceptuální umění“ nasazuje sympaticky civilní, lidskou tvář. 
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