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„Ve výtvarném umění je estetický moment oním mihotavým okamžikem, tak krátkým, že je téměř 

bezčasým, v němž divák splyne s dílem, na které se dívá, [...] Krátce, estetický moment je okamžikem 

mystické vize.“1  

Bernard Berenson 

 

Jiskřivé motivy, jež hýří houfem rajských ptáčat a rojem omamně sladkých květů se stávají poutí 

Raqiba Shawa do krajiny snění. Znovunalezený ráj v dramatické kráse přírody a divokosti zvířecího 

bestiáře, tvoří oslepující a opulentní Panovu symfonii, jež se záhy proměňuje ve řvoucí krutou 

podívanou se silným erotickým až sadomasochistickým podtextem. Majestátní scenérie bohatě 

zaplněné hybridními stvořeními - napůl lidmi, napůl zvířaty - jež konají tak lidsky, že až brutálně, jsou 

výmluvnou asociací mezi lidským a zvířecím chováním, odhalujíc krvavé hádanky mytologických 

příběhů. Jedná se o skvostné vyobrazení přízračných, nadpozemských férií odrážejících 

melodramatické splynutí rozkošnické krásy a bolestného smutku, vyprávějící osobní příběh a životní 

pocit samotného autora. 

Raqib Shaw je obdivovatelem přírody, milujícím nade vše hory a jezera, hledajícím klid a mír 

zjitřených emocí v obrazech, tvořících mohutně vzklenutý oblouk mezi vlastní indickou minulostí a 

hlubokou znalostí evropské vizuální a literární kultury. Stěžejním inspiračním zdrojem Raqiba Shawa 

je, kromě opojení přírodou a jejími divy, především tradice dějin evropské a východní literatury. 

V této souvislosti můžeme v jeho obrazech nalézt konotace Homérovy Odyssei, Aischylova 

Prométhea, příběhů z Ovidiových Metamorfóz, básnických vizí z Miltonova Ztraceného ráje, 

perverznost, excentričnost a surrealismus Lautréamontových Zpěvů Maldororových, více než 

nápadné příbuznosti s hlavním hrdinou Huysmanova románu Naruby, Wu Chengen-ova Opičího krále 

a mnoha dalších.  
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Fantasmagorický svět triumfu slasti a okouzlující krásy je stvořen syntézou náboženství a mytologie 

spolu se zlověstnou příměsí všudypřítomného nebezpečí. Tak jako pomíjivá krása květin přirovnávaná 

k půvabu baletek, v níž přes její neskutečnou křehkost zároveň tušíme nevídanou sílu, je také dílo 

Raqiba Shawa důkazem neobyčejně překvapivé intenzity, energie a hodnoty.  

Raqib Shaw se narodil v roce 1974 v Kalkatě, vyrůstal v Kašmíru v rodině indického obchodníka se 

vzácnými tkaninami, koberci a šperky, v níž se liberálně propojovaly hinduistické, buddhistické a 

křesťanské tradice. V Indii žil do svých osmnácti let. V roce 1998 se odstěhoval do Londýna, kde 

studoval výtvarné umění na Central Saint Martins College of Art and Design. Počátky jeho tvorby jsou 

spojeny se samotným zvolením si uměleckého média malby jako vyjadřovacího prostředku v 

převládajícím světě konceptualismu a nových médií, k němuž přistoupil s neobyčejnou rozhodností. 

Klasické médium olejomalby ho však nelákalo a tak začal experimentovat s použitím emailu, jež 

vzešlo ze zcela praktického hlediska. Emailové barvy či laky používané v automobilovém průmyslu 

byly dostupnější a zcela postačující pro účel experimentování, ze kterého se zrodila specifická až 

alchymistická metoda tvorby, jež vyniká mimořádnou precizností a jedinečnou barevností, 

připomínající třpyt odrážejícího se lesku ranní rosy. Emailové barvy jsou nanášeny na podklad 

dikobrazími ostny a nespojují se v další nuance tónů, nýbrž zůstávají ve své čisté podobě. Můžeme 

tak pozorovat, jak precizně byla do jasných tónů barev přimíchávána bílá, jež dodala motivům 

plastičnosti a oslňující intenzity. To vše je kombinováno a zdůrazněno použitím štrasů a vkládáním 

drahých kamenů, zvyšujících reliéfnost, živost a divokost celého výjevu. Z tradičních technik se tento 

způsob umělecké tvorby nejvíce přibližuje příhradovému emailu (émail cloisonné), známému 

především ze středověkých předmětů užitého umění. Jedná se o zcela mimořádný způsob malby, jak 

z hlediska technického, tak především v rovině uvažování o její podstatě, možnostech a užití širokého 

spektra významů, které v sobě přirozeně nese. 

Dílo Raqiba Shaw je v tomto rozsahu představeno v České republice vůbec poprvé. Pro výstavu byly 

vybrány práce z posledních let, které tvoří vrchol jeho dosavadní tvorby. Výstava byla připravena ve 

spolupráci s Manchester Art Gallery, kde měl projekt svou premiéru, avšak jedinečnost pražské verze 

spočívá také v tom, že byla koncipována v bezprostřední interakci s autorem. Raqib Shaw měl 

doposud výstavy v nejvýznamnějších galeriích v mnoha světových metropolích, ať už to bylo 

Metropolitní museum umění v New Yorku, Tate Britain a White Cube v Londýně nebo Kunsthalle 

Wien, a nyní je představen také v Praze. Shawova výjimečná pozice v kontextu současného 

výtvarného umění je zcela jedinečná, stává se solitérním klenotem, jehož umění nemůžeme přirovnat 

k žádnému současnému proudu uměleckého vývoje.  

Výstava zahrnuje díla ze soukromých sbírek z celého světa, především ze sérií Nepřítomnost Boha 

(Absence of God), Rozmarné šelmičky (Whimsy Beasties), Suity (Suites), Ztracený ráj (Paradise Lost), 

Zahrada pozemských rozkoší (Garden of Earthly Delights), a také skulpturu Malý Adam (Small Adam), 

napomáhající k rozvoji dialogu mezi malířstvím a sochařstvím, jež zdůrazňuje spektakulární povahu 

Shawových maleb. Prostřednictvím těchto stěžejních cyklů, pro něž jsou hlavními inspiračními zdroji 

příroda, krása, žal a literatura, Raqib Shaw ve svém díle reflektuje morální a společenskou situaci 

dnešní doby, a stává se pánem inscenované podívané svévolného ničení, rozkladu a pádu člověka na 

pozadí vytříbené směsi námětů kulturní tradice lidské civilizace, mimoděk odkazující na současné 

globální kulturní propojení. 

 



Dramatické animální výjevy a záměrné botanické metafory tvoří komplex zakódovaných příběhů 

mytologického, náboženského či bájného původu, ve kterých autor spojuje jak sugestivně pojaté dílo 

starých mistrů západní tradice, tak historii vizuální a literární kultury Východu a Západu. Jedná se o 

umění, jež oslovuje mezinárodní kulturní scénu se spontánní ambicí unikátním způsobem začlenit 

tradici východního umění do rámce západních dějin umění, avšak bez přítomné bezhlavé adorace 

jedné z nich. Raqib Shaw otevírá post koloniální problematiku, příznačnou zejména pro Británii, 

s plným vědomím svých kořenů, kdy se sice odvolává ke kulturnímu dědictví Indie, avšak již z pohledu 

Brita či britského světa. Dvojakost tohoto přístupu umožňuje pozorovat zrození nového postoje 

nezávislého a nezatíženého nánosy zjednodušeného čtení historického, politického a společenského 

vývoje obou národů, ale naopak ve složité mozaice nuancí a jemných přediv významových složek 

naznačuje otázky barbarství a bestiálnosti civilizace, někde skrytého důmyslněji, ale stále 

všudypřítomného, pronikajícího a plně vyznívajícího v jeho díle.  

Umění Raqiba Shaw nabízí slastné východisko z období krize a útočiště před agresí a vulgaritou světa, 

jehož živoucím zpodobněním se stal samotný umělcův ateliér, jenž oplývá hojností květin, 

připomínající umělé grotto, a tím se stává apoteózou umění pro umění. Životní filosofie Raqiba 

Shawa tak mnohdy připomene excentrické postoje ústředního hrdiny románu Naruby des Esseintese, 

se kterým sdílí oddanou a soustředěnou pozornost vůči smyslovým počitkům, estetickému prožitku a 

vytváří tak vkusný estetický exces, bez jakéhokoliv účelu, pro umění. Každý den se stává zcela 

v hédonistickém pojetí estetickým překvapením a okouzlením. Des Esseintes se kochal soustředěným 

požitkářským pozorováním obrazů „vrhající jej do neznámého světa, odhalující mu stopy nových 

domněnek, otřásající jeho nervovým systémem učenými hysteriemi, komplikovanými můrami, 

rozkošnickými a krutými vidinami.“2 Oblíbené des Esseintesovy náměty se nápadně podobají 

Shawovým fantaskním výjevům a společný mají i obdiv k dílu Gustava Moreaua, jenž byl ve své době 

také autorem naprosto jedinečným, a je těžké ho přirovnávat či nalézat příbuznosti v jiných 

uměleckých dílech.  

 

K výstavě vychází bohatě ilustrovaný katalog s esejí Davida Lomase, profesora dějin umění na 

univerzitě v Manchesteru a předmluvami Marie Balshaw, ředitelky Manchester City Galleries a Petra 

Nedomy, ředitele Galerie Rudolfinum, kurátorů výstavy. Tento katalog vydala Manchester Art 

Gallery, Galerie Rudolfinum vydala jako součást katalogu překlad textů do češtiny. 
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