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Zbyněk Baladrán 

• 2001 založil galerii Display v Praze 

• finalista ceny J. Chalupeckého 

• od r. 2002 se věnuje videu a krátkému 

filmu z archiv.materiálu 

• Paralelně se zabývá vizuální podobou a 

instalačními možnostmi výstavních 

projektů (Archiv Emila Filly, Karel Teige- 

Asymetrická harmonie) 



Vstup na výstavu 



Video prezentace výstavy 
http://www.youtube.com/watch?v=PBqamVOWnDo 

http://www.youtube.com/watch?v=PBqamVOWnDo


Kniha jako různorodě fungující 

médium 

• Metafora anatomie – přirovnávající 

knihovnu Karáskovy galerie k lidskému 

tělu –, jež byla zvolena pro stávající 

prezentaci, umožňuje využít knihu jako 

různorodě fungující médium, nejen jako 

estetický objekt nebo nositele literárního 

obsahu.  



Knihovna jako hlavní exponát 

• Prostřednictvím „anatomických“ řezů 

odhaluje expozice knihovnu jako živý 

organismus a ukazuje jeho jednotlivé 

„orgány“. 





K anatomii knihovny  

• Dvě těla 

• Anatomie lidského těla, z řeckého ana-temnein 
(nařezat), je nauka o tvarech, stavbě, vzájemném 
spojení a umístění jednotlivých částí lidského těla. 
Analogicky lze také knihovnu – jako tělo svého druhu – 
podrobit anatomickému zkoumání a na jednotlivých 
řezech spolu se strukturou sledovat rovněž její proměny 
a růst, resp. vývoj jejího poslání a funkcí. Stejně jako 
netělesný areál lidského nitra, který je neviditelný a nelze 
ho pitvou dosáhnout, zůstává v anatomickém rozboru 
také duch knihovny – na rozdíl od její viditelné podoby – 
tajemstvím. 



Výrazové prostředky výstavy 

•  převažující knižní materiálu 

•  videoinstalace Evy Jiřičky  

• dispozice půdorysu letohrádku Hvězda 

 





Povrch knihovny  

 
• Tělo knihovny k sobě primárně poutá svým povrchem. 

Zhruba padesát tisíc hřbetů, z nichž se skládá knihovna 
Karáskovy galerie, překvapuje svým objemem i 
variabilitou. Tato knihovna nikdy v úplnosti netvořila 
jeden pás, jedno celistvé tělo. Vždy zaplavila několik 
místností a plně obsáhla i prostor, v němž se ocitla. 
Statický korpus soudržný systémem regálů při 
čtenářském průzkumu ožívá, svazky dočasně vystupují 
z celku, hřbety se rozpínají, odkrývají své desky, 
předsádky i text. Akt tohoto poznávání není četbou, ale 
přimykáním se k otevírajícímu se tělu. Sama knihovna 
počíná vést návštěvníkovy ruce. 





Universum knihovny  

• „Čím jiným je ale sbírka než nepořádkem, kterému jsme 
tak přivykli, že se může jevit jako řád. A pokud vůbec 
existuje nějaký protipól ke zmatku knihovny, je to řád 
jejího katalogu.“  

Walter Benjamin 

• Chaos a řád  

• Návštěvníkovo úsilí pochopit vnitřní uspořádání knihovny 
poté, co se konfrontoval s jejím povrchem, ztěžuje 
různorodost knižní sbírky. Karáskovi se i přes jistou 
nesoustavnost v získávání a shromažďování knih 
podařilo vytvořit specifické universum, v němž se knihy 
shlukují do tematicky zaměřených souborů – nejednou 
podle Karáskem reflektovaných souvislostí, na něž 
upozorňoval v poznámkách na přídeštích knih. 





Jiří Karásek ze Lvovic 

• Kombinace sedmi variant psacího stolu Jiřího 
Karáska ze Lvovic poskytuje několik 
interpretačně otevřených pohledů na jeho 
proteovskou osobnost, exponujících promíšené 
aspekty duchovní, estetické, tělesné i sociální. 
Předložené stoly se nesnaží rekonstruovat 
tvořivou samotu jeho zátiší, ale skicují možnosti 
takového usebrání, v nichž lze číst. Překládají 
jeho tváře a masky do jazyka knih, nepopisují, 
ale zhmotňují. Naznačují proměnlivost i 
konstanty jeho rolí a charakteristik, jejich 
prostupnost, mnohotvářnost – a neoddělitelnost. 





Habent sua fata libelli  

Genealogie knihy  

• „Sběratel hledí skrz knihu do daleké minulosti, z její 
podoby čte její osud – dobu a místo jejího vzniku, kde 
byla vytištěna a kdo byl jejím vlastníkem – dohromady to 
všechno tvoří malou encyklopedii, jejíž kvintesencí je 
osud knihy.“ 

Walter Benjamin 

• K viditelným stopám této historie – exlibris, razítkům, 
podpisům, dedikacím a vpiskům dřívějších majitelů – se 
připojují rukopisné komentáře Jiřího Karáska ze Lvovic, 
signatury a razítka knihovny Karáskovy galerie a 
dotvářejí tak „celistvý rodový strom“ těchto exemplářů. 



Aukční a výstavní katalogy – 

rozcestník k umění  
• „Význam bibliograficky přesného (aukčního) katalogu nekončí 

posledním příklepem dražebního vyvolavače, je i dále pomůckou 
sběratelovou, zvláště je-li označen docílenými cenami a podle 
možnosti (u pozoruhodných čísel) i jmény nových majetníků. 
Katalog dražené knihovny zachycuje její obraz budoucím, 
bibliografické popisy unikátních věcí, faksimile a obsahy autogramů 
poslouží kulturním historikům.“ 

Karel Zink 

• Sbírka několika tisíc katalogů funguje v knihovně Karáskovy galerie 
jako rozcestník k výtvarné a knižní sbírce. Aukční katalogy a 
výstavní katalogy propojují knihovnu se sbírkou umění v Karáskově 
galerii; nabídkové katalogy antikvariátů, knihkupectví a aukčních síní 
přinášejí informace o rozrůstání knižní sbírky  





Literární muzeologie 

• v 60. letech se věnovala analýze 

muzejního sbírkového předmětu – 

(pramen věd.poznání vývoje lit. a 

popularizační prostředek pro šíření 

poznatků z dějin) 

• plošnost předmětu 

• sdělnost – modifikace ve spojení s jinými 

doklady a názornými materiály 



Prožitek  

• teorie mediálních a komunikačních studií 

• sociologie umění- tvorba a recepce 

um.díla, zprostředkování (mediace) 




