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GOTTFRIED HELNWEIN 
ANGELS SLEEPING
12/6 – 31/8 2008

Výstava Angels Sleeping je tematickým průřezem převážně malířským 
dílem rakouského umělce Gottfrieda Helnweina (nar. 1948 ve Vídni). 
Pět oddílů výstavy představí zásadní okruhy Helnweinovy tvorby. Úvod 
tvoří hlavy - tváře, včetně ikonického umělcova autoportrétu, bolestně 
vyhrocené metafory obtíží svobody vyjádření v Rakousku 70. a 80. let. 
Nelítostný umělcův postoj k reziduím nacistické minulosti jeho vlasti je 
dalším námětem, rozvíjeným v monochromní hyperrealistické malbě. 
Ústředním a stále nesmírně aktuálním tématem Helnweinovy práce je 
ovšem das malträtierte Kind, dítě, které je vystaveno utrpení. Autor se jím 
zabývá v nejrůznějších polohách od ranných děl ze 70. let až po současnost. 
Souboru obrazů s tímto námětem je věnován největší prostor a je časově 
doveden až do současnosti. Násilí na dětech v kontrastu s jejich pasivní 
vystaveností, bolestným údivem a nemožností se bránit světu dospělých je 
v části, nazvané ironicky Art in Amerika, posunuto do další polohy. Tou jsou 
vztahy bílé, často uniformované „většiny“ k ostatním etnikům a menšinám 
zvláště ve Spojených státech vyostřené fotografickou přesností obrazů. 
Závěrečná kapitola, prezentující metaforické potréty punkového zpěváka 
Marilyna Mansona oscilující od černobílého rastru myšáka Mickeyho, přes 
parafrázované gesto z obrazu svatých až po démonické masky, plasticky 
dokumentuje ve velkoformátových fotografiích temné stránky lidství na 
tváři mediální hvězdy. 

Z textu katalogu Gottfried Helnwein-Angels Sleeping
...
Míra autenticity, či spíše schopnosti navodit pocit autenticity události 
sdělované navíc se značnou naléhavostí, danou přesností zobrazení, tedy 
vysokou mírou nápodoby skutečnosti, je jedním z hlavních výrazových 
prostředků užívaných Helnweinem ve všech médiích. Druhým prostředkem 
ke konstrukci nové reality, která téměř vždy směřuje k zesílení účinku 
zobrazeného výjevu, je výběr a péče věnovaná každému historicky 
autentickému detailu, který posílí vyznění díla. U Helnweina je výrazem 
konstruktivní a konstitutivní vůle angažovat se v závažných společenských 

problémech, jednoznačná snaha vytvářet a zobrazovat naléhavá, až 
apelativní, obrazově nesmírně silná sdělení směřující často mimo rámec 
světa výtvarného umění. Adresátem jeho činnosti byl vždy všední člověk 
z ulice, který měl být znejistěn ve své všednodennosti a myšlenkových 
stereotypech, senzibilizován, naveden jiným směrem. V této souvislosti je 
třeba připomenout, že Helnwein už od svých počátků, někdy v druhé polovině 
sedmdesátých let minulého století, se věnoval také vytváření obálek pro 
různé časopisy, noviny a publikace. Jeho titulní stránky magazínů se tak 
dostaly k milionovému publiku. Vždy mu šlo především o to, zasáhnout 
veřejnost, stále znovu a znovu vnášet do každodenního života, který je 
tak normalizovaný, rušivé elementy a pozorovat, jak lidé reagují, jak se 
sám vyjádřil. Autor neváhal obětovat auru výlučnosti uměleckého díla, 
prezentovaného jindy pouze v kontextu specifického galerijního a muzeálního 
prostředí, ve prospěch široké publicity. Překračování úzce vymezeného, 
pevně hájeného a převážně krajně subjektivního a až autistického, do sebe 
zahleděného světa umění, je pro něj téměř životní nutností. Především 
z důvodu potřeby komunikovat na široké společenské bázi. Řešení 
parciálních problémů, vzešlých z umělých konstrukcí domnělého významu 
formálního vývoje výtvarného vyjadřování a umění obecně, je pro Helnweina 
začarovaný kruh, v němž není možno sdělovat cokoliv závažného. Nicotnost 
znící do prázdna ho nezajímá. Autor je výjimečný tím, že záměrně stojí mimo 
jádro světa současného výtvarného umění. Helnwein má potřebu vyostřeně 
formulovat naléhavé otázky společenského charakteru v obecně lidské 
rovině, pokoušet se vyvolávat mentální pohyb v mysli diváků skrze obrazy, 
nikoliv pouze participovat na trendech veletrhů umění. Lidé se neobávají 
mého obrazu, obávají se svých vlastních představ. Mé dílo mluví otevřeně 
o tom, že v podvědomí těch, kteří se na ně dívají, už existuje.
...  

Petr Nedoma, kurátor výstavy


