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Geofyzikální ústav AV ČR
Agentura Galerie H
Vás srdečně zvou
na dvanáctou výstavu cyklu
Setkávání
Ryosuke Cohen
Mail-art (Poštovní umění)
Zahájení 9.2.2005 v 16.00 hodin
v přednáškovém sále GFÚ
Na japonskou bambusovou flétnu shakuhachi vystoupí pan Vlastislav Matoušek
10.2.2005 - 15.3.2005
otevřeno po-pá 8.00-16.00 hodin
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Ryosuke Cohen: Mail-art

Poštovní umění - mail-art

Mail-art (poštovní um ní) nejast ji vypadá jako psaní nebo pohlednice. B žná je velikost do formátu A4 (297
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x 210 mm), který je ješt možné poslat v obálce. Poštovní um lci (mail-artisté) používají všechny možné (i
nemožné) formy a výtvarné techniky - fotografie, koláž, asambláž, kresba, grafika, strojopis, nalezený p edm t,
výst ižek z novin, asopis, text, kniha, xerokopie, muchláž, telegram a aerogram, magnetofonová páska, CDrom, video, fax - a kdo ví, co ješt . - Jedna z mnoha definic íká, že poštovní um ní je všechno, co bylo jako
poštovní um ní oznaeno a dorueno adresátovi poštou.
Za zakladatele a pr kopníka poštovního um ní je považovaný Ray Johnson, malí z New Yorku. V padesátých
a šedesátých letech posílal poštou své obrazy a koláže velkému okruhu p átel, zásilky asto dopl oval
struným dov tkem: »please add to & return to R.J.«. (Prosím, dotvo & pošli zp t Rayovi Johnsonovi.) Z
um lc soust ed ných kolem Johnsona vznikla New York Correspondence School (N.Y.C.S,). Úsilí
korespondenní školy vyvrcholilo první výstavou mail-artu ve Whitney-Museum of American Art.
Ken Friedmann, další len N.Y.C.S., rozjel v roce 1972 mezinárodní poštovní lavinu ~ za pomoci p átel
sestavil adresá obsahující více než tisíc adres aktivních um lc i amatér z n kolika zemí. Zaátkem
sedmdesátých let byla celosv tová sí poštovního um ní prakticky vybudována.
Mail-art se p stuje po celém sv t , velice oblíbený je v Japonsku. Tamní poš áci doruí cokoli, co je opat ené
adresou, známkami a p íslušnými razítky: v jí , pomeran, vajíko na m kko, papírové skládaky origami,
lampiony, živou kv tinu v kv tinái, nafouknutý balónek, nakousnutý banán, talí s ob dem, knihu se jménem
adresáta napsaným na o ízce, t i páry bot (odeslané samoz ejm kus po kuse), triko, zápalky a jedinou
cigaretu…
S posunem mail-artu od estetiky ke komunikaci se do poštovního hnutí stále více zapojují lidé bez um lecké
ctižádosti. Cílem už není p edstavení díla, ale vzájemné sblížení, hmatatelný pocit lidské sounáležitosti. Díky
všude dostupné pošt mohou do hry vstupovat i samotá i žijící mimo centra. Mail-art je založený na primitivní
vým n a na vzájemné d v e. Nikdo v n m nem že získat víc, než dává. Prom nlivá sí p átelských vztah ,
spolený zájem a radost ze vznikajícího díla jsou novými zkušenostmi v d jinách um ní. Mail-art je
nadnárodním místem pro setkávání rozliných sociálních skupin, kultur, ras, v k a ideologií. Krom lidské
slušnosti nemá žádná omezující pravidla. Je v n m ale obsažena spousta myšlenek týkajících se svobody,
rovnosti, demokracie, úcty, tolerance a p átelství.
Koncem 60. a zaátkem 70.let ovliv uje podobu mail-artu zájem o razítka a razítkování. Shoduje se s
dobovými pocity i s typickými znaky poštovního provozu. Aršík známek se p ekvapiv podobá grafikám a
malbám Andyho Warhola rozmnožujícím stejný motiv. Opakovaní (reklam, plakát , slogan , znaek) je pro
naši dobu p íznané. Výtvarní um lci vytvá ejí prvá autorská razítka, vzniká odnož mail-artu - stamp-art.
Japonec Ryosuke Cohen (1948) vytvá í od roku 1985 z doruených razítek rozm rné sestavy. Na barevném
xeroxu je v nákladu 100 až 150 kus kopíruje, jako originální grafické listy posílá zp t všem zastoupeným
autor m. Xerox se mezitím stal uznávanou technikou, Ryosuke Cohen se svými (kolektivními) díly zúastnil
mnoha medzinárodních výstav. V posledních letech dotvá í tisky samolepkami, grafiky tak prom  uje v
jedinená díla. Souástí každé zásilky je adresá umož ující navázat úastník m osobní vztahy.
Mail-artová sí se podobá mozku s obrovským množstvím vzájemn propojených nervových bun k. Ryosuke
Cohen nazval tuto možnost um lecké komunikace BRAIN CELL – MOZKOVÁ BU KA. Vytvo il i další
pojem - COPY LEFT, v p ekladu Bez autorských práv, BEZ COPYRIGHTU. V poštovním um ní zatím
neexistují autorská práva, do svého díla m že každý použít cizí práce, parafrázovat je, komentovat a
pozm  ovat, jako vlastní mail-art posílat dalším poštovním um lc m. Spoleným úsilím tak asto vznikne
forma a obsah, na který by jednotlivci ani nepomysleli. Dnes má Cohen v Brain Cell 5.000 len v 80 zemích.
Když Andrei Tisma a Nenad Bogdanovic rozeslali jako poštovní um ní otisk razítka se slovem NO-ISM, cht li
naznait, že v mail-artu neexistuje žádný p evládající um lecký sm r. Anglické NO ale v japonštin znamená
MOZEK. Ryosuke Cohen jejich pojem beze zm ny p ebral, naplnil dalším významem - bez mozku i bez
rozumu. Sv j NO-ISM rozesílá jako varování p ed globální krizí a ekologickou katastrofou rozesílá po celém
sv t .
„Denn dostávám spoustu v cí faxem, poštou, e-mailem, nebo internetem: pohledy, xeroxy, koláže, kresby,
poítaovou grafiku, katalogy, fotografie, kazety… To mi dává fantastický rozhled a zárove ukazuje, jak
r znorodé mohou být autorské p ístupy a vyjád ení. V poštovním um ní jsou všechny -ismy smíchané. Není
divu, že tam se tam neobjeví a nep ežije jedna ideologie. Zakladatel poštovního um ní Ray Johnson prohlásli,
že mail-art není um lecké hnutí, spíš megatrend m nící naše v domí.“
V 80. letech se poštovní um lci zaínají osobn navšt vovat. Jako první p ijíždí v roce 1985 do východní
Evropy další Japonec - Shozo Shimamoto. Ryosuke Cohen zaíná cestovat o dva roky pozd ji. Do eské
republiky dorazil loni v srpnu.
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