
V!stava !e Palace of Concrete Poetry p"edkládá mezigenera#ní dia-
log autor$ úzce #i voln%ji souvisejících s&pojmem konkrétní poezie, 
formující se koncem padesát!ch let a&v&následující dekád% 20. sto-
letí. Toto mezinárodní interdisciplinární hnutí vyr$stalo z&pot"eby 
nov% definovat poezii a&oblast hrav!ch experiment$ na pomezí li-
teratury a&vizuálního um%ní. 

Na v!stav% se setkávají jak pr$kopníci konkrétní poezie (Bohumila 
Grögerová, Susan Howe, Ferdinand Kriwet, Ewa Partum), tak je-
jich následovníci (Pavel Büchler, Keti Kapanadze, Janice Kerbel, 
Jan 'er!ch, Sue Tompkins), v#etn% nejmlad(í generace (David 
Horvitz, Barbara Kapusta) posouvající problematiku k& (post)di-
gitálnímu zp$sobu tvorby. Vystavená díla, a) na n%kolik v!jimek, 
vznikla p"ímo pro v!stavu a&jsou situována do secesního interiéru 
Writers’ House of Georgia v&Tbilisi, kter! pat"í k&architektonick!m 
klenot$m m%sta.

V!stava se koná pod hlavi#kou dlouhodobého #eského projektu Ora 
et lege (Modli se a& #ti), kter! usiluje o& kritick! dialog sou#asného 
um%ní, benediktinského "ádu a&katolické víry obecn%. Ora et lege je 
zárove* jedine#n!m projektem díky svému zam%"ení na práci sou-
#asn!ch v!tvarn!ch um%lc$ s&textem. Od po#átku je formáln% kon-
cipován jako men(í bienále v&broumovském klá(te"e ve v!chodních 
+echách (p"í(tí ro#ník se koná v&roce 2023). V&„lichém“ roce se zam%-
"uje na po"ádání p"edná(ek a&v!stav v&zahrani#í. V!stava p"ipravená 
pro Writers’ House of Georgia v&Tbilisi se vrací ke ko"en$m k"es-
,anství a&inspirována je p"íb%hem o&stvo"ení sv%ta, kter! je spole#n! 
ob%ma nábo)enstvím, katolické i&gruzínské pravoslavné církvi. 

V!stava !e Palace of Concrete Poetry je voln% inspirována odpov%dí 
#eské autorky Bohumily Grögerové na otázku sm%"ující k&p$vodu 
duchovních impulz$ v& její experimentální poezii. Grögerová teh-

dy odpov%d%la znám!m prologem Janova evangelia, které zní: „Na 
po#átku bylo Slovo a& to Slovo bylo u& Boha a& to Slovo bylo B$h.“ 
A& dále dodala: „Jazyk tedy podle Bible p"edchází stvo"ení a& není 
stvo"eno to, co není pojmenováno.“ Autorka také zmi*ovala exis-
tenci tabuizovan!ch slov, která nemohou b!t vyslovena z& mnoha 
r$zn!ch d$vod$, spole#ensk!ch, nábo)ensk!ch nebo politick!ch, 
a& také slov, je) se vyslovují v& p"ípad% nejv%t(í nouze jako prosba 
o&vysly(ení #i pomoc. Grögerové vyjád"ení odkrylo nejen její ná-
bo)enské p"esv%d#ení, ale rovn%) p"ipomenulo existenci slov t%)ce 
za"aditeln!ch, „zakázan!ch“ nebo rad%ji nevy"#en!ch. 

V!stava !e Palace of Concrete Poetry se tedy dot!ká jazyka, kter! 
není jen kombinatorním nástrojem, ale )iv!m prost"edkem pod-
léhajícím mnoha okolnostem. Exponátem se stává „slovo“, s&ním) 
je jako s&lingvistick!m materiálem v&rámci konkrétní poezie dále 
manipulováno. Jeho sémantické hodnoty jsou kladeny na stejnou 
úrove* s& jeho vizuálními, materiálními a& zvukov!mi parametry. 
Konkrétní poezie se objevuje v& podob% typewriter art, vizuální 
práce s&typografií, ve form% instalace nebo performance rozkláda-
jících slova na jednotlivé znaky. Mnohé z&realizací do r$zné míry 
devalvují jazyk, aby zd$raznily ztrátu jeho informa#ní relevance 
v&d$sledku vn%j(ích zásah$. Dot!kají se problematiky politicky #i 
nábo)ensky autorizovaného jazyka a&mo)nosti jeho zneu)ití k&le-
gitimizaci ur#itého systému. Jiná díla se zab!vají neschopností ja-
zyka postihnout mimojazykovou realitu, je(t% více prohloubenou 
prom%nami zp$sobu psaní s&ohledem na nové technologie a&digi-
tální sv%t. 

Projekt vznikl ve spolupráci s&Writers’ House of Georgia a&E.!A.&Sha-
red Space. V!stava je sou#ástí oficiálního doprovodného programu 
Tbilisi International Festival of Literature (9.–11. zá"í 2022) a&Tbili-
si Art Fair (22.–25. zá"í 2022).
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Realizaci podpo"ily Ministerstvo kultury +R, Státní fond kultury +R, 
Královéhradeck! kraj, +eské centrum Tbilisi a&United Hydrogen.

Ora et lege (Modli se a&#ti) je dialogem sou#asného um%ní s&podsta-
tou u#ení benediktinského "ádu a&katolické církve obecn%. Jedná se 
o&unikátní projekt zam%"en! na práci sou#asn!ch um%lc$ s&textem. 
Od po#átku je formáln% koncipován jako men(í bienále v& brou-
movském klá(te"e ve v!chodních +echách (p"í(tí ro#ník se koná 
v&roce 2023). V&„lichém“ roce se zam%"uje na po"ádání p"edná(ek 
a&v!stav v&+eské republice a&v&zahrani#í. Organizátorem projektu 
je Vzd%lávací a&kulturní centrum Broumov ve spolupráci s&kurátor-
kou Monikou +ejkovou. 
https://oraetlege.com 

Writers’ House of Georgia byl postaven v& letech 1903-1905 v!-
znamn!m gruzínsk!m filantropem Davidem Sarajishviliem. Bu-
dova je p"íkladem secesní architektury kombinující gruzínské 
a&evropské variace stylu. Ji) od po#átku tvo"í d$m d$le)ité centrum 
kulturního )ivota Tbilisi. V& "íjnu roku 2008 byla budova p"edána 
gruzínskému domu spisovatel$. Cílem Writers’ House of Georgia je 
popularizace gruzínské literatury, posílení mezinárodních vztah$ 
a&podpora literát$ z&r$zn!ch kout$ sv%ta. Writers’ House of Georgia 
ka)doro#n% po"ádá více ne) dv% st% literárních ve#er$ a& událostí. 
Od roku 2015 organizuje akci Tbilisi International Festival of Lite-
rature, která je jednou z&hlavních kulturních událostí v&Gruzii.
https://writershouse.ge 

E.!A. Shared Space je nezávislé kulturní centrum, které zalo)ila 
kurátorka a& spisovatelka Elene Abashidze. Organizace se orien-
tuje na sou#asné um%ní s&politick!m rozm%rem. Prostory galerie 
dopl*uje knihkupectví s&komunitní knihovnou, která byla vybudo-
vána z& dar$ místních i& mezinárodních odborník$ a& neziskov!ch 
um%leck!ch organizací.
https://easharedspace.ge/en 
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