Miloslav

Fekar

V životopise Miloslava Fekara
je možné zjistit, že na Střední
uměleckoprůmyslové škole
v Uherském Hradišti studoval
malbu. Jak sám zmiňuje,
od malby zběhl k sochařství
– kvůli pocitu, že malba
není dostatečně ‚fyzická“
a nenabízí mu prostředky pro
jeho interpretaci světa. Když
přešel z pražské AVU od Huga
Demartiniho k Vladimíru
Preclíkovi na brněnskou FaVU,
začal vedle toho studovat
scénografii u Miroslava Meleny
na DAMU. Důvodem bylo,
že se nedokázal rozhodnout,
která ze škol, na kterou
byl přijat, by pro něho byla
příhodnější. Pokud by zbývala

Objekt / Scéna
Miloslav Fekar
končil na AVU
projektem
nazvaným Altán
pro jednoho
člověka (1996),
ve kterém se
střetávají dva
momenty, jež
jsou podstatné
a určující i v jeho
další práci.
Pracuje zde sice
ještě s kamenem,

síla a čas, třetí školou by
zcela jistě byla architektura.
Sochařství, scénografie
a architektura jsou oblasti,
mezi kterými se Miloslav Fekar
pohybuje a které charakterizují
jeho výrazový prostor.

k němuž se
později vrací
zcela výjimečně
(Kamenné
skořápky 2001,
2002), v každém
případě tu ale už
hledá dimenzi,
která je odvozena
od lidského těla
a pohybu člověka
v prostoru.
Vznikl objekt, který
se nijak neuzavírá
do sebe, ale
naopak je otevřený
pro další děj, je
základem dalších
aktů. Tím druhým
momentem je
zpracování, jež
osciluje mezi
zákonitostmi,
které představuje
geometrie,
a tvarovou volností,
která je vlastní
organické hmotě.
Napětí mezi
řádem a jeho

trojúhelníku
seskládat do obrazců
v bezpočtu jejich
variant. Trojúhelníkový
modulový systém
autor dále rozvinul
na výstavách v Opavě
(2000) a v Květné
zahradě v Kroměříži
(2001). Kombinace
přenesené symboliky
trojúhelníkového
modulu a uvedených
lokací svědčí o tom,
že se Fekarovi podařilo
vyvinout příložník,
s jehož pomocí
je možné měřit sílu
magie míst.

narušením, které může být způsobeno třeba
aktivitou živé hmoty, je stále znovu rozvíjeným
leitmotivem Fekarovy práce. Pro zachycení
tohoto napětí se jako příhodnější materiál
ukázalo dřevo, které se stalo autorovým
hlavním vyjadřovacím médiem.
Významným posunem ve Fekarově vnímání
vztahu tvořeného objektu, a tím i definované
situace, byl projekt Putování (1999),
který dlouhodobě zpracovával v pražské
Stromovce. Do vybraných zákoutí parku
vkládal objekty, jež vznikaly ze dřeva, které
bylo v parku vytěženo. Bylo velmi lákavé
sledovat, jak je tatáž organická hmota
po svém přepracování schopná na stejném
místě popisovat nové skutečnosti. Z velké

části prostorové, geometrické objekty
zde zapůsobily jako neživí prospektoři
či průzkumníci, kteří poukazovali na proporce
míst s odkazem na to, že tím hlavním
poměřovatelem je člověk.
Novým zjištěním pro Miloslava Fekara bylo,
že objekty, které vznikaly primárně pro
Stromovku, je možné přemisťovat do dalších
míst, aniž by se nějak narušily prospektorské
vlastnosti objektů. Dokládá to transfer
některých objektů z projektu Putování
do Pardubic (2000), kde byly rozmístěny

v parku kolem
pardubického zámku,
a následovné přenesení
do Podzámecké zahrady
a Květné zahrady
v Kroměříži (2001).
Oním novým zjištěním
je nalezení cesty,
která by mohla vést
k vytvoření univerzální
metodiky, která může
být nápomocná při
dohledávání zákonitostí
a vlastností nastavení
světa kolem nás.
Nejzazším mezníkem
v testování univerzality
poměřovacích
nástrojů je Rozložená

kompozice, která
získala svoje základní
parametry během
Fekarova rezidenčního
pobytu v Čimelicích
(2000). Topolové desky
je možné na půdoryse
rovnostranného

se děje pomocí
vrstvení základního
konstrukčního
principu na pozadí
opakování.
S obdobným
zaujetím vznikaly
Stavbičky ze slámy
v podobě vysokých
cylindrických nebo
zavinutých staveb.

programového hledání vlastního moduloru
jsou prostupné Krychle, jejichž rozměry Fekar
odvozoval od proporcí těla dítěte. Objekty bylo
možné seřazovat za sebou, a tak proměňovat
možnosti dětské hry podle základního
modulu krychle. Dospělou variantou je objekt
Plážovka (2010, Gdyně), který je složený ze tří
základních krychlových modulů. Předchůdcem
Plážovky je pak Altán, který vznikl pro
výstavu Vltava 2008 a který byl umístěný
na vltavské náplavce pod Vyšehradem.
Praktičnost zmíněných objektů ilustruje
osobitý rys Fekarovy práce, ve kterém přesah
k architektuře nebo designu nabírá podoby
‚aplikované sochařské tvorby“.

Architektura /
Urbanismus
Hledání univerzálních
postupů souvisí také
s architektonickým
přesahem Fekarovy
tvorby. Při bližším
zkoumání rozměrů
objektů, které vznikaly
v rámci projektu
Putování, jsou
patrné zákonitosti,
jež mají blízko
k principům moduloru
Le Corbusiera.

Ten se snažil ve svém
poválečném období
prosadit soubor
harmonických proporcí
vhodných pro lidské
měřítko, který by byl
uplatnitelný jak pro
architekturu, tak i pro
další obory. Dokladem

Od projektu Putování
ve Stromovce je patrné,
že Miloslav Fekar s velkou

Syntézou
obou poloh
v objemu, který
je už skutečnou
architektonickou
realizací, je pak
realizace mobiliáře
a drobných staveb
– mostky, altány,
molo pro lesopark
Žižkův vrch
v Jablonci nad
Nisou. Vnořenou
vrstvou jsou

šifrované
vzkazy ve formě
morseovky.
K příjemcům
promlouvá pomocí
kombinace
mořených
a nemořených
hranolů, ze
kterých jsou
všechny objekty
seskládány.
O poznání ‚sochařštější“ polohou
Fekarovy blízkosti k architektuře či tvorbě
architektonického prostoru jsou objekty,
ve kterých se snaží promlouvat o závažnosti
jakéhokoliv stavebního aktu, neboť ten je
spojen s obydlováním prostředí, které je
člověku dáno. Takovou symboliku na sebe
bere například Věž či Vrstvená kompozice,
která se poprvé objevila na nádvoří zámku
v Hranicích (2005). Dohledání tvaru věže

Moravou. Největším
a významově nejsložitějším
objektem je tu Lesní
chám – podle slov autora je
naplněním jeho představy
místa, ve kterém se střetává
úděl člověka s principem, jenž
ho osmyslňuje.

K vrstvení významů
a šifrování se
Miloslav Fekar
uchýlil i v další
své velké realizaci,
kterou jsou objekty
doplňující park
ekologického
centra Sluňákov
v Horce nad

oblibou používá jednotlivé
objekty, se kterými do
prostoru parku vstupuje, jako
akupunkturní zásahy, s nimiž je
možné oživit a propojit energie
vybraných míst. Umisťování
objektů má vytvářet konstelaci,
která sama o sobě může být
novou výpovědí o uchopeném
prostředí. Fekarovo popsání
a modelování prostoru v sobě
nese jakýsi urbanistický
aspekt, který asi nejviditelněji
vystoupil na povrch při
instalaci deseti objektů
na náměstí Míru ve Zlíně
(2003). Autor zde použil
biomorfně tvarované, robustní,
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Skořápka z opuky

energie

Přední Kopanina

Praha 2001
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Lesní chrám

Park Sluňákov
Park v okolí
ekologického centra
jsem navrhl jako
pomyslnou okružní
cestu s tematickými
zastaveními věnovanými
živlům (voda, vítr, oheň,
země), které tvoří
přírodu, a smyslům
(chuť, hmat, zrak,
čich a sluch), kterými
můžeme přírodu
vnímat. Pro jednotlivá
zastavení jsem zvolil
místa, kde cesta uvnitř
parku překračuje vodu
v areálu. Mostky či
lavice jsou doplněny
texty k jednotlivým
tématům a opatřeny
šiframi v Brejlově
písmu, které jsou
zároveň hrou mezi
viděným a skrytým.

Kouzelný les jsem
rozdělil do tří laloků
v zadní časti parku.
V prvním jsou umístěny
převážně dřevěné
objekty, které slouží
jednak k poznávání
jednotlivých smyslů,
ale také k rozpoznávání
dřevin, koloběhu života
a proměny hmoty
v přírodě. V druhém
laloku našly místo
především kovové
a kombinované objekty,
které umožňují vcítit
se do pohybu ptáků,
zvěře, vody a větru.
Jsou zde také píšťaly,
které přenáší zvuk
větru. V třetím laloku
je pocitová stezka,
která je vedena mezi
stromy a která má
zprostředkovat sílu
přírody.

Zvláštním objektem je zastřešení
zuhelnatělého kmene stromu, který byl
objeven při hloubení rybníka. Chtěl jsem,
aby informoval o procesu uhelnatění dřeva
bez přístupu vzduchu a zároveň ukazoval
půdní profil.
Lesní chrám
Od dětství jsem si chtěl postavit v lese úkryt,
ve kterém bych mohl poslouchat zvuky lesa,
pozorovat život kolem, proudění vzduchu,
nalézt úkryt před deštěm a sluncem. To
se mně splnilo s realizací Lesního chrámu
v parku ekologického centra Sluňákov.
Lesní chrám je tvořený žebrovanou
dubovou konstrukcí. Je místem, které
vypráví o putování Slunce, na něž poukazují
nápisy na sloupech chrámu. Od východu
po západ, od světla až po tmu, od zrození
po smrt. Na podlaze vyhlídkového koše
je umístěn obrazec poukazující na sílu
Slunce. Objekt ukazuje konstelace Slunce
a Země a důsledky jejich proměn – roční
období. Uvnitř chámu jsou čtyři velké lavice
složené do kruhu. Na nich si může zájemce
podle data narození najít vlastnosti, které
ho reprezentují, najít přiřazené stromy
dle keltského Stromosledu, zvířata podle
klasického nebo i sluňákovského zvěrokruhu,
roční období a přiřazení ke čtyřem živlům.
Vertikální tyče ukazují pozici letního
a zimního slunovratu a rovnodennosti. Chrám
slouží jako přírodní učebna, ale také jako
místo zasvěcené přírodě a jejímu prožívání.

Jak to vlastně celé vzniklo?
Část svého dětství jsem
strávil u babičky a dědečka,
kteří žili na vesnici, a mě to
fascinovalo. Už jako malý
jsem cítil, že na venkov
patřím. Děda je úžasný
všeuměl. Po svém tátovi
je řezníkem a po dědovi
truhlářem. Umí se ale postavit
ke všemu od dřeva, železa
až po zednickou lžíci. K tomu
má ještě nádherný vztah
k půdě a zvířatům. Zkrátka
mě nenapadá nic, co by děda
neuměl. Chtěl jsem se tomu
všemu naučit, jenže děda
není nejlepší učitel. Jediná
možnost byla vše dělat
s ním, což chtělo ale velkou
trpělivost. Získal jsem díky
tomu také určitou vyrovnanost
a klid, který by při sečení
kosou či rytí zahrádky bylo
škoda nevnímat. Jde o jakousi
pokoru k životu a přírodě.

Babička byla taková ta
pořádná ženská z Hané,
která se o domácnost stará
levou zadní a vše šlape jako
hodinky. Když šla babička
na mši, chtěla, abychom
šli s ní. Já jsem si zprvu
představoval, že půjdeme
někam do krásného lesa,
do chrámu přírody, když
jsou oba s tou přírodou tak
spojení. A této představy jsem
se držel celý život. Chrám
přírody může být všude, kde
jsme propojení s přírodou
a nalezneme tam pokoru.
Lesní chrám je připomenutím
také tohoto momentu.
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Jablonec nad Nisou
O návrhu jednotného
mobiliáře pro lesopark
Žižkův vrch jsem
přemýšlel jako o vztahu
hmoty a slova.

Jablonecký park jsem vnímal jako prostor,
ve kterém je možné objevovat nejrůznější
vzkazy. K šifrování těchto vzkazů jsem použil
Morseovy abecedy, která se může jevit jako
předchůdce dnešních počítačových jazyků.
Počítačové programy jsou šifry dnešní doby,
u kterých ale uživatel vidí jen jejich finální
výsledek, kterým je obraz. Na jednotlivých
pobytových místech – lavičkách, altánu,
molech, hřištích – jsou pomocí kombinace
čtvercových, obdélníkových a barevných
hranolů zašifrovány vzkazy pro návštěvníky
parku. Obsah vzkazů je zaměřen na náš
odtažitý vztah k přírodě, upozorňuje na naše
priority, které nás od přírody odvádějí.
Hřiště je pak nástěnkou, na kterou mohou
návštěvníci psát vzkazy ostatním. Park je však
vnímán také jako širší rámec komunikace
mezi lidmi – dítěte s rodiči nebo prarodiči,
učitele a žáka, mezi kamarády atd. Jednotlivé
prvky mobiliáře fungují ale i bez této hry.
Hra samotná nabádá k trávení chvil v přírodě,
neboť díky tomu můžeme najít sami sebe.

Spolupráce:
Roman Balatka Maršík
Atelier 4

Objekty lesoparku:.
Altán – tvoří jej tři krychle
spojené v jeden celek, přitom
v prostřední části je otvor
pro sezení směřován ven
a v krajních polích jsou lavice
orientovány dovnitř altánu.
Šifrované nápisy nabádají
ke zklidnění a zamyšlení nad
spěchem. Altánem prorůstá
nově vysazený strom, aby
umocnil propojení objektu
s jeho okolím.

Lavice s Morseovou
abecedou na jednom
z hřišť poskytuje návod
na čtení šifrovaných
zpráv a vybízí, aby
si na pískové ploše
každý vyzkoušel
skládat slova pomocí
morseovky a zanechal
nějaký vzkaz ostatním.

Spirála je
poukazem
na hledání středu
nebo také místa
ve světě. Otevřená
spirála vytažená
do výšky odkazuje
na vztah nebe
a země.

Terasy a mola
poskytují
dostatek místa
pro nejobsažnější
vzkazy.
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Kresby v trávě

Vrstvená kompozice

nádvoří zámku

Hranice 2005

sochařský sad

Bezměrov

Rychlá cvičení

sochařský sad

Bezměrov

Cybercomics

Slovácké divadlo

Uherské Hradiště 2013

Lavice

park Jižní svahy

Zlín 2005

Rychlá cvičení

sochařský sad

Bezměrov

Altán

uznávám

jenom

oranžovo–

Vltava 2008

červenou

Praha 2008

Zmatek nad zmatek

Divadlo Polárka

Brno 2011

Rejstřík

získává hmota jiný rozměr,
význam. Jiný význam má,

Miloslav Fekar

když tam vypustím ještěrku,

1973 Hranice na Moravě

DAMU jsem ukončil

Žiju a tvořím od roku 2000 v Bezměrově.

ve Studiu Ypsilon hrou
Kóbó Abe Přátelé. Do té

Studium

doby jsem v živém provozu

1988–1992 SUPŠ v Uherském Hradišti,
obor malba
Příprava na přijímačky byla krátká, ale
intenzivní a velmi mě bavila. Nepřemýšlel
jsem, jestli půjdu na malbu, grafiku, keramiku,
sochařství nebo na jiný odbor. Neměl jsem
představu, co to obnáší. K malbě jsem se
dostal náhodou. Asi po dvou letech jsem
zjistil, že mi malba moc nesedí. Holý papír
mě spíš děsil, než inspiroval. Musel jsem si
ho alespoň ohnout do prostoru. Lákalo mě
dělat spíše větší, prostorové věci. Hodně mě
bavilo kombinovat techniky. Po dvou letech

než když po nich leze dítě.

jsem v maringotce přímo v parku. Do Prahy jsem tehdy vlastně jezdil
na chatu.

spolupráce Věra Dudková)
K zajímavé spolupráci na několika
zahradách mě oslovila Věra
Dudková (ateliér Krásná zahrada).
V některých případech se základem
celé koncepce stal zahradní altán
nebo výtvarný objekt.

hlídat rozpočet, hledat
kompromisy. Nakonec
jsem to vzdal, sehnal
jsem sponzora na krásné
hliníkové lešení a postavil
jsem scénu, kterou režisér
Juraj Nvota skvěle využil.
Sochařský sad

putování neobvyklé, ale mně to velmi

ve kterém řadu objektů
vytvářím a zároveň si ověřuji

pomohlo.

jejich působení v prostoru

1992–1996 AVU v Praze, ateliéry sochařství

a v jejich vzájemné interakci.
Některé objekty se časem

na sochařství, a tak jsem se přihlásil na malbu
na UMPRUM. Jenže brali tři, já jsem byl

1999, spolupráce Miroslav Melena)
Když jsem realizoval velký projekt Putování pro Stromovku, bydlel

2004 Projekty do soukromých
zahrad, okolí Prahy (realizace 2005,

jak komunikovat s dílnou,

Projekt sochařského sadu

pokračovat na architektuře nebo

1993 Dřevěné objekty pro park Stromovka, Praha (část realizována

jsem byl zvyklý dělat
všechno sám. Nevěděl jsem

a u sochařů. Na střední škole bylo toto

Zeithamml)
Po střední škole jsem neměl odvahu

studiem Projektil.

divadla nic nedělal a navíc

jsem začal putovat po škole. Měsíc jsem byl
na stáži v grafické dílně, pak v keramické

(Hugo Demartini, Jan Hendrych, Jindřich

práce. Zvláštní kapitolou je moje spolupráce s architektonickým

je můj dlouhodobý záměr,
1998 Portály rodinného domu, Hrubá Skála (realizováno 2000–
2004, spolupráce Miroslav Melena)

2004 Areál ekologického centra,

dostanou jinam, některé

Sluňákov (projekt I, spolupráce
studio Projektil)

zůstanou a některé i shnijí.
Tento koloběh je součástí
sadu.

čtvrtý. Pavel Nešleha mně nabídl, že pokud
nastoupím do nultého ročníku, příští rok můžu
jít k němu. S o to větším klidem jsem mohl jít
na přijímačky na AVU. Místo do malířského
ateliéru mě ale poslali k sochařům.
Od kamaráda jsem si půjčil špachtli a dva
dny jsem modeloval bustu chlapíka, který stál
modelem. Byl asi nemocný, protože každou
čtvrthodinu vypadal úplně jinak: vyndal
si chrup, spadla mu čelist, celý se zanořil
do sedačky. Bylo vidět, že pro většinu to bylo
naprosté neštěstí, protože každou chvíli měli
před sebou někoho jiného. Mně o nic nešlo,
tak jsem chvíli modeloval a pak jsem různými
sugestivními, až bláznivými barvami kreslil
jeho proměny. Byla to moje první hlava a Hugo
Demartini si mne podle ní vybral. Na AVU jsem
skončil bakaláře a na magisterské studium
jsem se dostal na FaVU v Brně i na alternativní
scénografii DAMU v Praze. Neměl jsem odvahu
po zdlouhavém přezkušování a přijímačkách
jít na jednu ze škol a říct, že tam nenastoupím.
Vlastně jsem ani nevěděl, kterou školu bych
chtěl studovat raději. Tak jsem studoval
na obou.
1996–1998 FaVU při VUT v Brně, ateliér
sochařství (Vladimír Preclík)
Školu v Brně jsem absolvoval Skládačkou
pro obříky, jakýmisi hmotnými básněmi pro
Stromovku v Praze. Každý z objektů měl
několik možných variací, které se s pomocí
šesti chlapů daly přeskládat. Ve škole na to
ale nebylo místo, a tak jsem předváděl
jen model a fotodokumentaci. Ale i model
měl srovnatelné rozměry s pracemi mých
spolužáků.

1996–2000 DAMU v Praze, obor alternativní
scénografie (Miroslav Melena, Pavel Kalfus)
Ke studiu scénografie mě vedla skutečnost,
že jsem dělal objemné věci na loukách nebo
v parcích, u kterých jsem si myslel, že by se
tam mohlo dělat divadlo. Zajímalo mě tyto
objekty oživovat, protože v takovém případě

2002 Přestavba rodinného domu, Bezměrov (realizováno
2002–2012)
Vytvořit prostředí, které bude zcela vyhovovat mým představám
a nárokům, byla vždy moje zásadní životní potřeba. Dům a jeho okolí
je mojí součástí, a i proto musím na jeho stavbě všechno odedřít sám.

Kresby v trávě
Kresby v trávě provádím
od roku 2000 až dodnes.
Původní motivem bylo
opojení z volného prostoru.

2004 Park, Bučovice (projekt,
spolupráce Martin Krčma,
Olga Krčmová, Stanislav Boček)
Martin Krčma vypracoval pro
správu zámku v Bučovicích
architektonickou studii obnovy
zámeckého areálu. Jedním
z hlavních motivů byla obnova
a rozvinutí renesanční kompozice.
Můj podíl se týkal především
návrhů některých objektů (loubí,
věž, altán), u kterých jsem se
inspiroval renesančními principy,
dochovanými plány zahrady
a dobovými příklady zahradního
umění v Evropě.

2003 Park, Bohdalice (projekt, spolupráce Martin Krčma)

Sochařské a jiné realizace
Po řadě výstav jsem
začal některé objekty
umisťovat na veřejná
prostranství. Záhy jsem
pochopil, že pokud chci,
aby jednotlivé projekty
měly hlavu a patu, je velmi
důležité o tom promlouvat
s architekty. Někdy v roce
2002 u mě zazvonil
student, který se jmenoval
Martin Krčma a který dělal
diplomovou práci o úpravě
starých zámeckých parků
na Moravě. Udělali jsme
spolu několik zajímavých
projektů, které se sice
nerealizovaly, ale pro mě
to byla velmi přínosná

2003 Projekt divadla, Praha 7 (projekt, spolupráce Roman Brychta)
2004 Park Sítenské údolí, Kladno
(realizace 2006, spolupráce
Jan Červený)
Sedm mostků různých velikostí
a rytmiky, které obsahují prvky
podřízené číslu jedna až sedm.
Celou kompozici parku dotváří
chrámek na kopci, trojúhelníková
lavice a informační tabule
s lavičkou.

2005–2006 Ohraničení dětských hřišť, Kroměříž

2008 Mobiliář pro
zámecký park, Jilemnice

Divadelní scénografie
Scénografie je pro mne oživením dlouhého
sochařského maratonu. V sochařině se
zřídka potkávám s okamžitou reakcí, zatímco

(projekt, spolupráce
Jitka Hoffmeisterová
a Gábina Čížková)

2012 Objekty pro rodinný dům, Praha-Hradčany (spolupráce Patrik Hoffmann)

2012 Aischylos – Oresteia
(režie: Jan Antonín Pitínský),

2000 Putování, valy a sklepení Východočeské galerie, Pardubice
(12 objektů)

Městské divadlo Zlín
(scéna)

u scénografie je spontánní reakce součástí
práce. Můžu tady i víc experimentovat.

2013 O hodném drakovi
(režie: Jakub Maceček),

Na druhé straně je výsledek odvislý
od mnoha faktorů. Scénografie je výsledkem

Divadlo Polárka, Brno
(scéna)

2002 Tvar a světlo, zámek Hranice
(23 objektů)

prostor sálů, aby diváci mohli
pozorovat čas. Sehnal jsem

Výstava na hranickém zámku bylo
první celistvé představení projektu
Tvar a světlo.

200 metrů konopného lana
a ve čtyřicetimetrové výšce jsem dělil

2000 Objekty, Lázně Bludov (spolu s fotografiemi Jana Pohribného)

2002 Divočina – příroda,
duše, jazyk, Sýpka, Klenová
(Ulity)

je však dobré, že mě ostatní přesvědčí o jiné
cestě. Nikdy neexistuje jenom jedno řešení.

a škola komunikace, která je hodně
koncentrovaná časově i personálně. Zatímco
sochařina leží celá na mně, v divadle se
mohu nechat inspirovat ostatními složkami.
Práce v divadle mi hodně pomohla například

2002 Galerie Navrátil, Praha
(Opukové skořápky)

2000 Erlbach, Německo (16–2)

kompromisů, které k divadlu patří. Právě
proto dělám divadlo jenom jednou v roce.
Někdy je těžké prosadit vlastní názor, někdy

Důležité je najít to správné.
Práce v divadle je velké dobrodružství

2006 Kladí pro soukromou zahradu, Praha-Nusle

věčnost.

2000 Objekty, hrad Sovinec (spolu s fotografiemi Jana Pohribného)

2002 Obytný komplex
Slovanský dům, Praha

1996 Králíky (Sloupy a kladí,

(Obytný prostor)

Variabilní schránka)

2006 Přátelství bez hranic očima umělců –
výstava družebních měst, Konstancin –
Jeziorna, Polsko
2006 Festival čajové a jiné kultury,
Západočeské muzeum, Plzeň
(Opukové skořápky)

2013 Cybercomics
(režie: Jakub Maceček),
Slovácké divadlo, Uherské
Hradiště (scéna a animace)

při spolupráci s architekty na velkých
projektech v krajině. Myslím, že bez divadla
by se do mých projektů v parcích taky
nemusela dostat slova. Toto mezioborové
2005 Objekty do parku Předzámčí,

mě velmi baví.

Hranice (realizace 2007, spolupráce
Tomáš Kočnar)
Spolupracoval jsem na konkrétní
podobě svítících sochařských
objektů v předzámeckém prostoru
a na vizuální podobě funkčních
prvků vzduchotechniky klubu.
S Tomášem Kočnarem jsme
vytvořili výtvarné objekty, které
kombinují nerez a dřevo, světlo

2000 Kóbó Abé – Přátelé (režie Juraj Nvota),

a dým (v případě chladného počasí).
Ve spodní části je klidový park
se zvláštními dřevěnými živočichy.

1997 Sympozium Kaämkapää,
Finsko (Setkání tří kruhů)

Studio Ypsilon, Praha (scéna a kostýmy)

2006 Mobiliář před Národní technickou knihovnu, Praha
(návrh, spolupráce Projektil)

2008 design Tojatoy
(spolupráce Petra Fekarová)
Je krásné, když se potkají
dva výtvarníci, kteří mají
k sobě blízko nejenom
po výtvarné stránce. Každý
z nás děla něco jiného,
ale vše spolu řešíme se

2003 Tvar a světlo, náměstí Míru,
Zlín (10 objektů)
Hodně mě zajímá práce
s prostorem města. Ve Zlíně jsem
původně chtěl propojit všechny
parky, které jdou za sebou od Domu

Výstavy
Nepovažuji se
za galerijního umělce.
Nejraději svou práci
představuji ve spojení
2012 Bludiště, Olomouc
(projekt, spolupráce Martin Krčma)

vzájemným respektem.
2007 Villon F. (Na krk oprátku ti věší)

2006 Interiérové objekty ekologického centra, Sluňákov
(návrh, spolupráce Projektil)

(režie: Jakub Maceček), Slovácké divadlo,
Uherské Hradiště (scéna a animace)

s přírodou. Výstavy
vnímám jako dobrou
příležitost, jak ověřit
působení mých objektů

2000 Nebe na zemi, kostel sv. Václava, Opava

v čistém, významy

Kostel je i navzdory jeho předcházející devastaci krásný. Na výstavě
jsem použil sochy, které vznikly na rezidenčním pobytu v Čimelicich.
V přední části to byla rozložená kompozice Nebe na zemi a v zadní

nezatíženém prostředí.

světelné děrované objekty.

umění až k náměstí Míru. Kvůli
rozsahu a technické náročnosti
jsem se nakonec soustředil jen
na náměstí Míru.

kraje, Muzeum Kroměřížska,
Kroměříž (Stojící ulity)
2003 Nejmladší, Národní
galerie, Veletržní palác,

pro to byla mimořádná architektura

Praha (Opukové skořápky)

2008 Nic na odiv, Kateřinské zahrady, Praha
(Lavice, Stojící ulity)

1999 Rezidence Art-Omi, stát New
York, USA (Rodina)

2008 Mein Faust (režie: Jakub Maceček),

jsem dal kuličku. Jeden
spolužák se mě pořád
vyptával, co to je a proč
tam je ta kulička, až jsem

2007 Proměny sochařského
sadu, Klub Divadla 29, Pardubice
(fotografie)

Slovácké divadlo, Uherské Hradiště (scéna)

mu řekl, aby si tu kuličku

2008 Galerie Caesar, Olomouc

vzal a do skořápky si
lehl sám. Když jsem se
po hodině vrátil, tak tam

2003 Doba osvícená,
Únětice, Praha

1999 4+4 dny v pohybu, Praha

2001 Sympozium Velký formát, Valtice (Noční obrazy)

spal. Spal tam i po dvou

2005 Lesopark Belveder, Praha

hodinách. Když se
probudil, zeptal jsem se,
jestli to už pochopil. Řekl,
že ano. Některé objekty

2012 Objekt na nábřeží, Hradec Králové
(návrh)

2007 Objekty do interiéru budovy Orio, Ostrava-Dubina

– Zbraslav (čast realizována

vyžadují fyzický zážitek.

v roce 2014, spolupráce Ondřej
Hoffmaister – Projektil)

2009 Ideální manžel (režie: Jakub Maceček),

čtyřmetrovou perforovanou
červeně svítící dubovou
Ulitu, kterou pracovně

2001 Putování, Podzámecká zahrada, Muzeum Kroměřížska
a skleník Květné zahrady, Kroměříž (15 objektů)
Kroměřížské Putování vnímám jako vyvrcholení tohoto projektu.
Výstava byla umístěna do tří míst s velmi rozdílnou charakteristikou
se záměrem tato místa uměleckými objekty propojit.

nazývám Lavice.

2010 Plážovka, park Kolibki, Gdyně
Plážovka je dospělá varianta krychlí,
které jsem dříve udělal pro děti o rozměru
140 ×140 cm. Její místo je v malebném parku
Kolibki asi 150 m od moře. Přišlo mi zábavné,
že tímto dávám dohromady české chatařství
a moře. Objekt vznikl za podpory Agnieszky
Grochowske.

2010 Galerie Kaple,

2010 Areál ekologického
centra Sluňákov (projekt II,
realizace 2013–2014,

2005 Sochaři 05, Reduta,
Uherské Hradiště (tři Ulity)
2001 Návraty III, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště

spolupráce Projektil,
zvuková spolupráce Zdeněk
2014 Lavice a informační tabule pro MŠ, Zlín
(spolupráce Jan Divila)
2014 Rajský dvůr, hrad Olomouc (realizace,

2007 Zahradní dům s vinným sklepem, Přerov (návrh)

2004 Sedm sochařů
Zlínského kraje,
Hypovereinsbank-Atrium,
Berlín
Poprvé jsem zde představil

Valašské Meziříčí

Národní divadlo Brno (scéna)

Závodný, textová spolupráce
Vladimír Fekar)

2003 Sochaři zlínského

kolíbku a doprostřed

(realizace 2012, spolupráce
Roman Balatka Maršík –
Atelier 4)

Zlín (spolupráce Jan Divila)

V tom rozčilení jsem ho nepoznal. Připadal mi spíše jako nějaký
kolébající se bezdomovec.

2008 Vltava 2008, Praha (Altán na nábřeží).
Objekt vznikl za podpory manželů Krčmových
z Bílan.

1998 Olomouc (Sloup)

(16 objektů)
Skořápku ze Stromovky
jsem umístil ve škole jako

Jablonec nad Nisou
2005 Lavice do parku, Jižní svahy

2002 Straße der
Skulpturen, Plauen,
Německo

Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

1999 Putování, park
Stromovka, Praha

2009 Objekty pro lesopark,

1998 Rezidence Plasy (Krystal)
Vytvořil jsem velký krystal, který
procházel třemi patry sýpky. Inspirací

2000 Rezidence Čimelice (Ulity, Nebe na Zemi)
Nádherný park se silným geniem loci, kde jsem zrealizoval
podstatnou část projektu Tvar a světlo. Neosvětlené objekty se
jmenovaly Nebe na zemi a byly to dvě hvězdy. Z Čimelic mám
také silnou vzpomínku na setkání s Karlem Schwarzenbergem,
který ke mně přišel zrovna ve chvíli, kdy se mně něco nedařilo.

2009 Dámská šatna (režie: Jakub Maceček),
Studio Dva, Švandovo divadlo, Praha (scéna)

2000 Putování, Synagoga,
Hranice

Kolektivní výstavy, sympozia,

2011 Od čtverečku ke kolečku a od kolečka
ke čtverečku, Květná zahrada, Kroměříž

rezidenční pobyty
1993 Sochařská škola Huga
Demartiniho, Galerie Medium,

spolupráce Martin Krčma)

2005 Bronzový objekt, Voorburg,

2005 Přátelství bez hranic
očima umělců – výstava

Bratislava

Holandsko

1994 Hrad Helfštýn (Dělení věčnosti)
Architektura hradu je neuvěřitelně

družebních měst, Voorburg,
Holandsko

sugestivní. Když jsem vstoupil
do hradního paláce, který nemá

2011 Návrh mobiliáře
vzdělávacího
a poradenského centra
Otevřená zahrada

2011 Zmatek nad zmatek

střechu, a podíval se nahoru, zjistil
jsem, že toto je ten nejsilnější
moment. Mraky v rámu zdí pluly

Nadace Partnerství, Brno
(soutěžní návrh)

(režie: Jakub Maceček), Divadlo Polárka,
Brno (scéna a animace)

a tvořily čas. Dostal jsem šílený
nápad, že pomocí lan rozdělím

2005 Přátelství bez hranic
očima umělců – výstava
družebních měst, zámek,
Stará radnice, Hranice
(Vrstvená kompozice,
2001 Sympozium Přední Kopanina (Opukové skořápky)

Opukové skořápky)

Více na www.fekar.com

duté, děrované
skulptury, které stejně
jako město nabízely
denní a noční světlo
vydávající tvář. Jejich
seskládání ve stále
ještě obtížně chápaném
centru města jako by
v tomto místě znovu
objevilo ztracený
fenomén města.

dáno potřebou
do objektů
vstupovat
a nahlížet
je zevnitř. Nejde
ani tak o tvar
viděný zvenku, jako
spíše o prostor
zažívaný nebo
pociťovaný uvnitř.

a které byly doplněny ještě o zdroj světla.
Iluze živosti objektu tím byla umocněna.
Sochy levitovaly v působivém prostředí staré
sýpky jako pozapomenuté formy života.

Historie / Fantazie
Biomorfní objekty
tvoří ve Fekarově
vyjadřovacím rejstříku
jeden z protipólů
jeho promluv.
V nich nahrazuje
minimalistickou
strohost a konstrukční
jasnost tvorbou
příběhů. Jeho fabulace
je rozevřena mezi
zprostředkováním
historie a hravým
fantazírováním.
Skulptury jako by byly
dokladem dějů, které
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už proběhly, a zároveň
jsou předzvěstí těch,
které se ještě mají
odehrát. Fekar vlastně
představuje archeologii
budoucích okamžiků.
Kokon, který se objevil
už v projektu Putování,
v sobě nese napětí
spojené s tím, co se
stane, až se tvor v něm
skrytý probudí k životu.
Na výstavě v Sýpce
na Klenové (2002)
představil tři
schránky – kouli,
hnízdo a burák, které
byly už v pravidelném
rastru perforované

Podobně se chovaly Fekarovy
sochy na zámku v Hranicích (2002),
kde kromě solitérně osazených rozměrných
stojících nebo ležících ulit vytvořil
autor z menších schránek na nádvoří
zámku shlukový ornament – jakousi
rodinu hybernovaných tvorů spojených
propojovacími elektrickými kabely.

Definice /
Zpověď
Nahlížená
vícerozměrná
dichotomie tvorby
Miloslava Fekara
se odehrává mezi
definicí a zpovědí:
mezi určením
základních
pravidel
a jednotek,
podle kterých je
možné zaujímat
nezpochybňovatelný vztah
ke světu jako
například v jedné
z posledních
realizací
v Rajském
dvoře na hradě
v Olomouci,
a na druhou
stranu mezi
generováním

Zřejmě nejsugestivněji vyznělo toto schéma
vyprávěného příběhu při reinstalaci projektu
Putování v kroměřížské Podzámecké zahradě
v roce 2001, kde Miloslav Fekar zavěsil
koule a buráky vysoko do korun mohutných
stromů. Každý, kdo procházel kolem, musel
pocítit, že na tomto místě už někdo dávno
pobýval – a záleží jen na naší vnímavosti, zda

jsme ochotni naši sebestřednost upozadit
a nechat prostor i jiným. Svět takto nečekaně
získává řád a smysl.
Oživování ulit světlem nebo i dýmem
či odhalování vnitřku schránek a kokonů
je podobně jako u abstraktních objektů

fantazijních
příběhů o tom,
co bylo a bude,
jako například
při příležitosti
výstavy Sochy
v zahradě – objekt
Od čtverečku
ke kolečku
v Květné zahradě
v Kroměříži
(2011).
Celoživotní
syntézou obou
přístupů, jakousi
definovanou
zpovědí,

je Fekarův dům, který podle
svých představ a vlastními
silami přestavěl. Z dřívějšího
hanáckého statku vznikl
dům, který se přizpůsobil
práci Miloslava Fekara a jeho
ženy Petry a do kterého se
promítají jeho sochařské
přístupy. Dům je přestavěn
tak, aby pozorovatel mohl mít
představu o tom, jaký životní
děj a rytmus ho tvaruje.

Prosklené plochy perforují
stěny podobně jako rastr
děr Fekarovy ulity. Interiér
domu je spojitý a vydlabaný
jako jeho lusky. Ústředím
domu je Fekarova dílna,
která se odhaluje okolí přes
polotransparentní plášť,
který v noci září jako jeho
prosvětlené ulity. V rozlehlém
sadu vznikla sochařská
laboratoř, ve které si autor
testuje svoje představy
s realizací a ve které probíhají
jeho rychlá cvičení z lekcí
abstrakce a dohledávání
nových vztahových
konstelací mezi jednotlivými
objekty a jejich okolím.
V koncentrované podobě
se zde objevuje to, co je
rozmezím tvorby Miloslava
Fekara – tvorby, která se
nachází mezi pochopením
tvaru, inscenováním děje
a popsáním životního
prostoru.
Rostislav Koryčánek

