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Rozhovor s DAVIDEM MOŽNÝM

TEREZIE NEKVINDOVÁ

V poslední době jste měl úspěch se svým galerijním
projektem Rahova (2008), jehož jádrem bylo video
inspirované jedním z bukurešťských sídlišť. Proč jste
si zvolil právě toto téma?
To byla vlastně náhoda. V Bukurešti jsem byl několikrát,
ale až když jsme dělali s Františkem Kowolowskim Fris-
bee, výstavu českého videoartu, šel jsem se podívat na
sídliště Rahova. V Bukurešti žije většina lidí na sídliš-
tích, Rahova je jedním z největších, žije v ní 180 000 lidí.
Zaujala mě zvláštní struktura místa, která je vidět ze
satelitních snímků. Vypadala totiž úplně jinak než okolní
město. Tehdy jsem začal pracovat s 3D programem, 
v němž jsem začal manipulovat s domy, a tohle byl pro
mě výborný materiál. O rok později už jsem tam jel spe-
ciálně kvůli focení pro svůj projekt.

Čím vás právě Rahova tolik upoutala?
Urbanistický celek je mnohem větší, než se vidí u nás.
Jakoby to bylo víc „nahlas“. Zároveň pro mě bylo pří-
jemné, že jsem neměl žádné konotace k českému pro-
středí, takže jsem se na ni mohl dívat jenom jako
nestranný cizinec. Byl to pro mě anonymní materiál. 
V Čechách nikde nevidíte sídliště ve stavu přirozené
dekonstrukce. Rahova je sice 30-40 let stará, ale je
na zboření, vypadá jako egyptské pyramidy po tisíci
letech. Víc než kterékoliv jiné místo bych rád tyto hro-
mady betonu navštívil za dalších sto let. Nedávno
jsem se byl podívat na Bijlmer, největší amsterodam-
ské sídliště ze sedmdestátých let. Zdá se mi dobře
udělané, ale taky je to vlastně neúspěšný projekt.
Dnes se část bourá, což je vcelku zajímavá podívaná,
v 7. patře buldozer rozlamuje panelák na kousky…
Jsou tam prázdné, částečně zasquatované bloky, 
v některých opravených bydlí přistěhovalci. Na po-
vrchu celek působí lépe než Bukurešť, ale když jsem
do jednoho z bloků ve tvaru oktogonu vjel na kole,
bylo tam úplně prázdno, vítr bouchal dveřmi, najednou
odněkud shora přiletěl kámen… bylo to děsivé.

K této problematice se kriticky vyjádřila loňská vý-
stava Atomized v Amsterdamu, které jste se s Raho-
vou zúčastnil…
Kurátor Radek Váňa chtěl v galerii de veemvloer udě-
lat výstavu, která by reflektovala Expo 58. Vyzval mě,
protože se zabývám sériovou architekturou. Je to jedno,
jestli je to sídliště v Bukurešti nebo jinde, zastupuje po-
slední mrtvou větev toho, co ještě v 50. letech vypadalo
optimisticky. Výstavy se z Čechů zúčastnil ještě Zbyněk
Baladrán s videem komentujícím Pleskotovu budovu
ČSOB. Kurátorsky výstava poukazovala ani ne tak 
k samotnému Expu, ale spíše k neslavným koncům, ke
kterým původní ideje mohou vést.

Ve videu Rahova „obživne“ a začne se rozpadat. Dala
by se animace nazvat jako denní snění?
Ano, je to odpoutání se od viditelného. Denní snění by
mohl být jiný termín pro mísení reálného a virtuálního.
Realita je jen jedna z možností, jeden typ kódu. Zá-
klad tohoto videa je sice mimetický, ale vzniká zde
náboj tím, že se stane něco neočekávaného. Jakmile
automaticky předpokládáte, že hmoty jsou těžké, a na-
jednou jsou schopné levitovat, dostanete výborné 

napětí. Celé to video moduluje virtuální prostor, pro-
tože se v něm dějí věci, které reálně nejsou možné.
Výsledkem je rozrušená realita, něco, co nás zradilo.
Při focení sídliště jsem si uvědomil, jak je vlastně 
architektura zrádná. Lidi si ji vymyslí pro sebe, ale na-
stane bod zlomu a ona je začne zpětně silně formovat.
Já jsem si řekl, že architekturu budu dekonstruovat 
a nechám ji vymknout se kontrole, zešílet. Takové síd-
liště tedy vypadá v mém videu virtuálně, ale pro lidi,
kteří tam žijí, samozřejmě ne. Udělal jsem z toho tro-
chu noční můru, sami obyvatelé to tak nevnímají, není
to sociální problém. Prostě jsem tuhle totálně všední
a nepříliš zajímavou skutečnost převedl do virtuální
reality a změnil v trosky. Obecně si myslím, že realita
je křehká věc, která je těžko definovatelná, a je spíš
záminkou pro to, aby se modifikovala.

Kurátor vaší brněnské výstavy v galerii G99 Franti-
šek Kowolowski Rahovu interpretoval jako alegorii
současného stavu civilizace…
Hmm... ale já nepracuji s alegoriemi. Někdo to tak
může vnímat, ale mě rozhodně nezajímají smysly a vý-
znamy, mě zajímá povrch. Nechci věci interpretovat,
zabývám se strukturou a tím, jak věci vypadají zvenku.
Pracuji s povrchem věcí, a z toho úhlu pohledu mě 
zajímá i architektura. Smysl je kategorie, kterou moc
neřeším. Můj přístup je absolutně neutrální. Jediné, co
k Rahově ve videu říkám, je, že moc nefunguje, ale
nevím, zda je to dobře nebo špatně. Nemám kritický
postoj, jsem fascinovaný divák, který očima jezdí po
fasádách, chodí labyrinty a dívá se, jak je prostor 
vytvořený a v jakém je stavu teď. Baví mě zabývat se
vizí apokalypsy, ale nemyslím si, že by se současná
společnost rozpadala. Jednoho dne zmizí, ať už ex-
plozí nebo pozvolnou anihilací, tím jsem si jist.

Nicméně jako hlavní motto k videu jste zvolil výrok
Steva McQueena „I think we are living in limbo. We are
not living in the past, we are not living in the future; we
are living in between“, kterým divákovi dáváte návod
na symbolické čtení. Žijeme v předpeklí?
Ten citát je především o videu obecně. Video není ani 
v minulosti, ani v budoucnosti, probíhá teď, v tuto chvíli.
Výrok se také týká prostorů mimo naše dimenze. Úzce
to souvisí s tématem heterotopie, které mě už delší

dobu zajímá. Michael Foucault heterotopii definoval
jako prostor, který se okolí vymyká svou strukturou.
Příkladem jsou hřbitovy, parky, supermarkety, dopravní
systémy, vše, čemu se také říká non-places.

Limbo se dá přeložit nejen jako předpeklí, ale i jako
prázdnota…
V čistě teologickém slova smyslu sem byly umisťovány
duše těch, kteří zemřeli dřív, než byli pokřtěni, ale pro-
tože nespáchali žádný hřích, nemohli přijít do pekla.
Prázdnota je mé další velké téma, které se snažím 
artikulovat. Sídliště jsem si vybral proto, že je tu nulová
architektura, že nemá žádnou zvláštní představu samo
o sobě. Přijde mi, že všechna města nějakou představu
sama o sobě mají, takže když do nich člověk vejde, po-
chopí ji. Ale tyhle prostory vám neřeknou prakticky nic.
Je to nijaký prostor, heterotopie čekárny.

Takže „sídliště není město“?
Pokud by toto sídliště bylo město, tak by to zname-
nalo, že se cosi tragického stalo s naší představou
města. Rahova nemá infrastrukturu, nejsou tam 
obchody, dopravně je to velice problematické, jsou to
baráky naskládané do výšky a to je celé. Není tam
žádné hřiště ani nic, co lidé potřebují k běžnému ži-
votu. Byty tam původně nebyly vybavené kuchyněmi,
měly je nahradit veřejné stravovny…

… něco na způsob koldomů?
Ano, ale nedokončené. Postavili nejdřív byty, stra-
vovny už ne, jsou z nich dodnes jenom skelety. Je to
jedna velká brikoláž. Lidé si tam dobudovali, co po-
třebovali, kuchyně, balkony podle svého vkusu. Bri-
koláž je patrná i z vnějšku, je vidět nesčetně
klimatizací, trčících trubek, různých typů oken (včetně
oken z autobusu) atp.

Proč jste s instalací pracoval na brněnské a amste-
rodamské výstavě jinak?
Instalování projektu v konkrétním prostoru je pro mě
důležité. V G 99 jsem mohl pracovat se dvěma míst-
nostmi jako s celkem, kdežto v Amsterodamu jsem měl
jeden box. V Brně jsem se výstavu pokusil radikálně
odříznout od venkovního prostoru. První místnost byla
vytapetovaná do výše dvou metrů vyfotografovanými

Rahova, 3D animace, 2008

ZAJ ÍMÁ  MĚ POVRCH
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poštovními schránkami z Rahovy, které jsou tam ano-
nymní, označené pouze čísly, a osvětlená pouze řadou
blikajících zářivek. Chtěl jsem na diváka působit fy-
zicky, vytrhnout jej a znejistět, aby byl připravený jít
se podívat do druhé místnosti na video. V Brně byly
navíc v první místnosti dva výklenky, které jsem za-
slepil a ukryl do nich obrazovky, na něž se člověk díval
průzory ve schránkách. Na obrazovky jsem promítal
obličeje obyvatel Rahovy, jak se upřeně dívají do ob-
jektivu. V Amsterodamu jsem s tím takhle nemohl pra-
covat, ale v létě bych chtěl instalaci v MoYA ve Vídni
udělat ještě jinak. Koneckonců i samotné video Ra-
hova je stále v procesu, dál na něm pracuji. 

Mezinárodně vás proslavil klip k písni Virtual Soul
Vaste (2004) od brněnské hiphopové kapely Naše
věc. Klip byl oceněný na nejrůznějších filmových fes-
tivalech v Evropě. Dostal se i do prestižní kolekce 
videoklipů Onedotzero… 
Hledal jsem tehdy pomalou hudbu, která by se hodila
k mým tehdejším animacím, potřeboval jsem rychlost
kolem 90 bpm. Lidi z kapely Naše věc mi dali demo, na
němž byla jedna písnička se zvláštní atmosférou. 
V rámci jejich hudby není ta píseň typická, napsala ji
zpěvačka Pawlee, s níž spolupracovali. Bylo mi sympa-
tické i to, že pracovali podobným způsobem jako já –
doma, u počítače, za pár korun; pravé DIY (Do It Your-
self). Virtual Soul Vaste je dělané na základě knihy 
o barevnosti v architektuře šedesátých let a katalogů
o bydlení ze sedmdesátých let. Na mých webových
stránkách je pdf vysvětlující způsob vzniku toho klipu.
Jsou to vlastně takové vystřihovánky. Video není vá-
zané na artový prostor, ale rozletělo se po netu způ-
sobem, jaký jsem vůbec nečekal. Letos jej v rámci jedné
akce holandského institutu architektury (NAI) zkoušeli
také promítat v Amsterodamu na fasádu budovy.

Kromě skupiny Naše věc jste spolupracoval i s dal-

šími hudebníky, např. s Michalem Mariánkem, jehož
track doprovází Rahovu. Proč je hudba důležitou sou-
částí vašich videí?
Protože toto spojení mám velice rád a obdivuji lidi,
kteří jsou v tom mistři: třeba Chrise Cunninghama,
jenž dokonalým způsobem propojuje střih, video 
a hudbu. Líbí se mi elektronika a na české scéně jsem
hledal někoho, jehož hudba by mě bavila. Spolupráce
s Naší věcí byla náhoda, pak jsem dlouhou dobu
neměl hudbu, s níž bych mohl pracovat. Až jsem 
narazil na Michala Mariánka, který dělá Clicks&cuts
(neboli „glitch“, tj. elektronická hudba tvořená větši-
nou v počítači, vyznačující se specifickým zvukem, slo-
ženým z krátkých ruchů, chyb a zvukových artefaktů)
pod vlivem berlínské scény. Na to se velice dobře ani-
muje. Vloni jsme udělali tři VJ projekce, kdy jsem jako
zdroj použil časopisy Urob si sám, takové DIY z doby
totality, které dobře sedí k elektronickému minima-
lismu. V budoucnu bychom chtěli s Michalem udělat
klip. Hledám další hudbu, teď jsem objevil Ondřeje
Skalu a jeho break corový one-man act Ježíš táhne
na Berlín. To je mnohem drsnější, ostřejší a brutálnější
hudba, než se kterou jsem pracoval dosud.

Vaše tvorba čerpá převážně z designu a architektury
šedesátých a sedmdesátých let. Čím vám je tato es-
tetika blízká?
Nejsem na ni nijak fixovaný emocionálně, ale pomáhá
mi udržet určitý styl, aby byl výsledek vizuálně kohe-
rentní. Navíc věci z této doby mají v sobě náboj všed-
nosti a přitom nevypadají pitomě, naopak, jako by
obsahovaly spousty konotací, které se můžou roz-
běhnout nesčetnými směry. Jsou to ideální prvky pří-
běhů: dostatečně vzdálené, aby nám nepřipomínaly
Ikeu, ale ne zase tolik, abychom je nepochopili.

Proč ale nepoužíváte dejme tomu materiál z dvacá-
tých nebo třicátých let?

Předměty z této doby působí spíš exkluzivně než
všedně. Bojím se, že u některých věcí bych ani nevě-
děl, na co jsou (třeba psí dečky nebo necesér). Exis-
tují v do sebe uzavřeném světě, ve kterém je ticho
jako v muzeu. Ten rozdíl snadno pochopíte, když si
vezmete sluneční brýle ze třicátých let a raybany ze
sedmdesátek. V těch prvních vypadáte jako veterán,
zatímco v druhých jako Robert De Niro v Scorseseho
filmu Taxikář. Šedesátá léta mi připadala poprvé po
secesi jako exploze inspirovaná všedním životem.
Vznikl jednotný styl, který zasahoval od designu tašky
až po domy. Šedesátá a sedmdesátá léta jsou dnes na
ulici, v bazarech je možné výrobky té doby sehnat
levně, je to pořád naše součást, která přetrvává i po
roce 2000. Postmoderna nevytvořila tak univerzální
jazyk. Pro mě jako člověka, který je založený na vizu-
álním vnímání, je to navíc dobré pokoukání.

Fascinuje vás ta doba?
Nedá se tomu říct fascinace. Highlights šedesátých 
a sedmdesátých let jsou pro mne Warhol, černošské
disko, glam a na konci punk. Ale mám rád tu dobu,
obzvlášť když ji srovnám s přítomností. Například tady
v Brně je současná architektura rozdělená na dvě
skupiny: na jednom břehu ta konzervativní a na dru-
hém čistý běs. Jsou zde architekti devadesátých let,
kteří mají velké realizace a pořád vaří postfunkciona-
lismus, ale co dál? Tady se už deset let nepostavilo nic
inspirujícího, naopak, občas tu vznikají věci, které stojí
právě na té vyloženě špatné straně: Justiční palác
nebo Špalíček. To stavěli podle mne lidé, kteří se
hrozně špatně stravují, poslouchají špatnou hudbu 
a dívají se na špatná videa. Ve srovnání s nimi archi-
tektura šedesátých a sedmdesátých let měla určité
proporce, pracovala s materiálem, dekorem a po-
vrchem. Pak je ještě jeden rozměr, proč mě architek-
tura toho období baví: má v sobě určitý prvek
anonymity a zároveň těžce nese plynutí času. Je vám
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Rahova, 3D animace, 2008

Virtual Soul Vaste, video, 2004
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sice dobře známá, přesto vás nepřipoutá k místu, je
jedno, zda stojí v Drážďanech nebo v Košicích. Je uni-
verzální. A většinou dosti omšelá. 

Začínal jste jako klasický malíř. Proč jste přešel k vi-
deoartu?
Studoval jsem v Brně ještě v době, kdy tu nebyla
žádná FaVU, takže jsem dělal pedagogickou fakultu,
výtvarnou výchovu a češtinu. Nejvíc mě ovlivnily před-
nášky ze strukturální lingvistiky a sémiotiky. V roce
2000 jsem si koupil počítač, to byla doba, kdy se po-
čítače dramaticky zlevnily. Pět let předtím stál počítač
půl milionu, ale najednou ho bylo možné koupit za 
20 tisíc. A velkou iniciační roli hrálo to, co jsem viděl:
Bill Viola, Steve McQueen, Chris Cunningham na artové
scéně, a lidé jako Jake Knight, Shynola, Pleix nebo H5
na videoscéně. Video mě mimo jiné nadchlo také
proto, že se dá lehce skladovat. Má produkce je navíc
malá, teď jsem třeba dva roky strávil Rahovou.

Kdy jste se začal zajímat o architekturu? 
Kolem roku 2003 jsem se zabýval architekturou ob-
chodního domu. Inspirovalo mě, že máme v Brně nej-
větší plochu obchodních domů na obyvatele v Česku.
Udělal jsem velký tisk a nainstaloval jej do lightboxu.
Interiéry mi nafotil můj kamarád David Židlický v noci,
když tam nebyli lidi, takže je vidět, že je to jen svítící
skladiště, které má do výše dvou metrů naskládané
úplně všechno, co lidé ve městě potřebují ke svému ži-
votu, nad tím je vrstva reklamních nápisů a vrstva,
která to celé zásobuje světlem a vzduchem. Prostě
obyčejný hangár. Když se ten lightbox, který má na
délku 4 metry, rozsvítí, vynikne čistota nebo spíš ste-
rilita prostředí. Nemáte se čeho chytit, je to prosté
příběhu, úplně prázdné. Od tohoto typu apokalypsy
jsem se pak posunul k velkým urbanistickým celkům.
Opět mi nešlo o kritiku konzumní společnosti, ale jen
o její povrch. 

Jaký používáte software? Rahova vznikla v jiném pro-
gramu než předchozí práce…
To, co dělám, vychází z možností technologií, tj. hard-
waru a softwaru, které používám. V programu, ve kte-
rém jsem dělal třeba Virtual Soul Vaste, není možné
ohnout plochu. Můžete dvě rovné plochy postavit
vedle sebe do prostoru podobně jako kulisy na di-
vadle, můžete je postavit dokonce kolmo k sobě nebo
k nim přidat virtuální kameru, která je sleduje, ale
nikdy z té rovné plochy neuděláte válec. Takže jsem
začal pracovat s 3D  programy, které používají vývo-
jáři her, jako je 3Dmax a Z-brush. Každá hra má svůj
engine, to je kód, ve kterém jsou napsané jednotlivé
počítačové hry. Jsou umělci, kteří je používají pro svou
tvorbu tzv. machinima. Já jsem nepoužíval přímo 
engine nějaké hry, ale asi tři celkem běžné aplikace,
kterými vývojáři počítačových her vytvářejí kompo-
nenty her. Hodně jsem chodil pro rady za svým ka-
marádem Raulem (ex-Rafani), jenž je jedním z týmu
pracujícího na mezinárodně úspěšné hře Mafia. Po-
máhali mi také kamarádi ze studia Miss3, kteří dělají
vizualizace pro architekty.

Jaký máte vztah k prostoru, nahlížíte jej z hlediska
virtuální reality?
Velice hezky to popsal William Burroughs v knize Zá-
padní země: představte si, že zřetězíte všechna místa,
kde jste kdy pobývali, do jedné virtuální stavby, kterou
můžete volně procházet z místnosti do místnosti. Pro-
story jsou konkrétními místy, ale celá konstrukce je
virtuální. Virtualita je jedna ze základních dimenzí pro-
storu. Je to pro nás přirozené: zcela plynule přechá-
zíme z prostorů virtuálních, ať už to jsou sny a fikce či

Pomalu/Slowly, video, 2006

Serotonine, velkoformátový tisk, 2003
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naše virtuální identity, jak je žijeme na síti, do prostorů
„tvrdého“ světa, do ulic, vlaků a krajin. Jsou to patra,
mezi kterými se pohybujeme rychlým, neslyšným vý-
tahem. Myslím si, že fyzický prostor je mnohem hůř de-
finovatelný než mentální. Lépe se vyjádříte k tomu, kdo
jste a jak fungujete, ale už hůř definujete to, co vás
obklopuje. Proto přikládám architektuře velmi důleži-
tou roli, myslím si, že formuje naše mentální prostory
mnohem víc, než si připouštíme. Architektura náš pro-
stor zpětně atakuje, musíme se s ní vyrovnávat. Ne-
vypnete ji jako video, neodvrátíte od ní zrak jako od
obrazu, jste v ní a nic s tím neuděláte. Architektura má
svoji historii, přítomnost a směřuje do budoucnosti,
kdežto video probíhá na vlasové linii mezi uplynulým
časem a časem, který přijde. Video je něco, co je na
vodní hladině, architektura ne.

Proč se zbýváte videem, když je pomíjivé?
To je na tom právě to nejhezčí. Tím pádem je to svo-
bodné médium. S klasickým závěsným obrazem jsem
skončil proto, že nemá časovou osu a obtížně se mění.
Těsně předtím, než jsem začal pracovat s počítačem,
jsem se snažil do obrazu vměstnat prvek času, ale
bylo to trápení. Když se obraz nepovede, musíte začít
znovu, kdežto pokud pracujete jen s jedničkami a nu-
lami, prostě je přeskupíte a pokračujete dál. Navíc 
z úplně praktického hlediska u svítící obrazovky ne-
ztrácím pozornost, tak jako při kreslení. Většina toho,
co jsem udělal, jsou noční šichty.

Co vás čeká v nejbližší budoucnosti?
Už zmíněná výstava ve Vídni, ale víc než galerie mě
teď zajímají artfestivaly, jako je třeba Onedotzero 
v Londýně nebo Rencontres Paris – Berlin v Paříži. To
je můj letošní cíl. Chci je obeslat s Rahovou – nikoliv
jako s instalací, ale jako s hudebním klipem. V Čechách
je kontext (obzvlášť u videí) malinký, takže mě spíš
zajímají světové souvislosti. Nejprogresivnější věci teď
vznikají v Londýně. Jsem brněnský autor, který se snaží
fungovat ve světovém kontextu digitálního videa (tzv.
moving images), jež není konceptuální, ale čistě vizu-
ální. Lidi se obecně v rámci pražské nebo ještě víc
brněnské scény uzavírají dovnitř a málo se snaží kon-
frontovat s tím, co se děje za humny. 

V roce 2004 jste začal mít se svými pracemi poměrně
velký úspěch, považujete tento rok za klíčový?
Za úspěšné období považuji současnost, ale v roce
2004 to začalo, protože jsem udělal Virtual Soul

Vaste. Pak jsem chvíli přešlapoval na místě, nevěděl
jsem, jak na ten úspěch dobře navázat. Hlavním kri-
tériem pro mě je, aby mě samotného se na to bavilo
koukat. Chci dělat vizuální story, příběhy pro oko,
které jsem ještě nikde neviděl.

David Možný (* 19. 7. 1963, Brno) v letech 1982-1989
vystudoval Univerzitu J. E. Purkyně v Brně, na Fakultě soci-
álních studií brněnské Masarykovy univerzity vedl kurz digi-
tální postprodukce (2005-2009). Samostatně vystavo-
val v Domě umění města Brna (2002, 2008), Galerii 761 
v Ostravě (2003) nebo Výstavní síni Sokolská 26 v Ostravě
(2008). Zastoupen byl mj. na výstavách Bienále mladého
umění Zvon (GHMP, Praha, 2002), Menu 15 (Dům umění, Os-
trava, 2005), Frisbee (MNAC, Bukurešť, 2006), Atomized 
(de veemvloer, Amsterdam). Ocenění získal např. na festiva-
lech Onedotzero (Londýn, 2004), Bitfilm (Hamburg, 2004),
Animago (Stuttgart, 2004).

Více na www.underconstruction.cz 
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