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Ve Slezskoostravské galerii v Ostravě v České republice se v říjnu a listopadu 2016 konala třetí  
mezinárodní výstava z cyklu nazvaného Mikrokosmos. První se uskutečnila v Polsku v říjnu 2013 v Galerii 
MBWA a Galerii v radnici v Lešnu, druhá v Německu v květnu 2015 v Galerii Atrium v Suhlu. Vystavující 
umělci reprezentují Českou republiku, Německo a Polsko. Každá země organizuje jednu z výstav. Prvotní 
idea výstavy zůstává nezměněna, i když jednotlivé prezentace jsou novou výzvou. Různá místa inspirují 
proměny expozic, probouzejí představivost a přinášejí nové nápady. Různé interpretace tématu Mikrokos-
mos ukazují šíři významu tohoto pojmu a rozličnost jeho pojetí v tvorbě vystavujících umělců. 
Na jedné straně má výstava Mikrokosmos zpomalit čas, ukázat vztah člověka k rytmům a zvukům 
přírody, má iniciovat obraz světa z jiného úhlu pohledu, postřehnout to, co obvykle nevidíme. 
Na druhé straně se odvolávám na kosmologickou myšlenku: V současnosti nejvyšší exemplář  
ve vývojové řadě, člověk, je odrazem vesmíru na buněčné úrovni. (John Naisbitt, Nana Naisbitt,  
Douglas Philips, High-Tech, hightouch).
Mikrokosmos mnozí z nás vidí velmi poeticky, svět nás nepřestává udivovat, těšit a současně děsit. Ana-
lyzované téma má upozornit na vztah člověka k přírodě a zároveň na relativní stálost přírody vůči proměn-
livosti a rozvoji civilizace. Má odpovědět na otázku, kdy odmítnout technologie a kdy je akceptovat. Cílem 
zkoumání tohoto tématu je objevování nových „regionů“, nejen v geografickém významu, ale také v oblasti 
nevyužitého tvůrčího potenciálu a neomezené fantazie.
Umělci podílející se na výstavě Mikrokosmos 3 – Dáša Lasotová (Česká republika), Milan Cieslar (Česká re-
publika),Ivo Chovanec (Česká republika), Ondřej Tkačík (Česká republika), Joanna Imielska (Polsko), Szymon 
Kałmuczak (Polsko), Sonia Rammer (Polsko), Anna Tyczyńska (Polsko), Kristin Gnauck (Německo), 
Stefan Gnauck (Německo) – představují zcela odlišné styly a oblasti výzkumu v rámci tématu, ale zdá se mi, 
že ze všech Mikrokosmů – tento bude nejkonzistentnější.

There was a third international exhibition of the cycle In the Gallery of Silesian in Ostrava in Czech Republic, 
called Microcosm, from October till November. The first exhibition was held in the gallery MBWA in Poland 
and in the gallery in Lešna´s town hall in October 2013. Second exhibition was in the gallery Atrium German 
city of Suhl in May 2015. 
Exhibiting artists are representing Czech Republic, Germany and Poland. Each country holds one of the 
exhibitions. Primary idea of the exhibition itself remains the same but each of the presentation becomes a 
new challenge. Various places are inspiring transformation exposures and they are awaking the imagination 
and bringing new ideas. Various interpretations of the concept Microcosm indicate more various meanings 
and its diversity in the art works of here exhibiting artists.
At one side our exhibition, Microcosm should slow down the time and show the relationship of human to 
sounds of nature, to provoke vision of the world from different perspective and to find what we cannot see 
usually. On the other hand, I refer to the cosmological idea: nowadays, the largest specimen in the evolu-
tion is human as a reflection of universe on the cellular level. (John Naisbitt, Nana Naisbitt, Douglas Philips, 
High-Tech, and high touch).
Many of us see Microcosm poetically as world which never stops amaze us, delight us and terrify us. This 
analyzed theme should highlight the relationship between human and nature. But it should remind stability 
of nature compared to transforming and developing civilization. This should answer the question when to 
refuse the technology and when to accept it. The objective, which we have been exploring in this theme, is 
discovery of new “regions” in geographical meaning and also in the sphere of untapped creative potential 
and unlimited imagination.
Exhibiting artists on Art Exhibition Microcosm 3 – Dáša Lasotová (Czech Republic), Milan Cieslar (Czech Re-
public), Ivo Chovanec (Czech Republic), Ondřej Tkačík (Czech Republic), Joanna Imielska (Poland), Szymon 
Kałmuczak (Poland), Sonia Rammer (Poland), Anna Tyczyńska (Poland), Kristin Gnauck (Germany), Stefan 
Gnauck (Germany) – Artists are presenting completely different styles in this theme´s  field of research, but 
I have a feeling that from all of the Microcosms – this will be the most consistent.

Joanna Imielska

Vážené dámy a pánové,
osud tomu chtěl, abych dnes odpoledne kompetentním slovem posloužil zde vystavujícím umělcům  
a přítomnému publiku byl užitečný tím, že – když nepobavím – příliš nezdržím.
Nahlédneme-li do etymologického slovníku, tak se můžeme dočíst, že Homérovi byl kosmos ozdobou, 
šperkem. V linii významu spojeného se zdobností vplouvá kosmická galéra do etymologické zátoky ozdo-
bených nebo nalíčených osob, zejména žen (odtud dnešní kosmetika). V dalším čase se význam rozšiřuje 
na všechno uspořádané, upravené, řádné. Řecký filosof Pythagoras tímto výrazem označuje svět, vesmír.  
Je přesvědčen, že pozoruhodné uspořádaní světa, a právě to, že v němž žijí lidé, na rozdíl od nerozlišeného 
prvotního chaosu “temné propasti” kde se žádné tvary nevyskytují, naplňuje kosmos smyslem.
Orientace v předmětném uměleckém angažmá, s nímž se máme dnes odpoledne možnost seznámit, bu-
diž tímto krátkým exkurzem do hlubin času autorizována – zatím však jen jako náznak odstupu od toho,  
co většina považuje za hodnotu nejvyšší a také jako to, co je jí přijímáno bezvýhradně. Takový je úděl  
autentické umělecké tvorby. Úděl kosmu je trvání. Smyslem umění – hlediska názoru – je: být mikro-
kosmem. Reprezentantem tohoto specifického privátna je samojediná osoba první – JÁ a vyslovení jeho  
charakteru – TY. 
V této souvislosti hovoříme o takovém světě, který je mikrocelkem nebo mikroentitou (ne tedy ve smyslu 
něčeho bezvýznamně malého) o světě, který je hodnotou spíše esenciální, podstatnou. Filozof Václav 
Bělohradský se zmiňuje o jistém paradoxu komplexit, které vystupují v rolích přirozených totalit arteficiali- 
zovaných jako zjevení, a jejichž axiomatická rovina je odkrývána jako předsudek, jemuž je nutno porozu-
mět v jeho vázanosti na místo, čas a problém, jejichž byl tento předsudek svého času řešením.
A právě ono porozumění složitosti světa jako osvobozující elementarizaci moci jeho celku, bezpochyby 
umožní i nám, zde přítomným konzumentům umělecké tvorby, např. žít svět, ne jako zkušenost podmíně-
nosti jeho alternativní ideji – světa jako technické správnosti, ale spolu s uměním jej žít jako cestu, kterou 
nemůžeme procházet stále znovu a znovu, jak se nám zlíbí, ale především žít svět jako smrtelnost, spojující 
nás s uměním, za jistých okolností jevící se jako nesmrtelné. 
Smrtelnost nás mezi námi a nás se světem. Nejprve nás zaskakující, vzápětí nás osvobozující a skrze níž 
„přestává být svět mlhou zakrývající starou půdu obdělávanou až k jejímu naprostému vyčerpání“.

Dear ladies and gentlemen, 
This afternoon, I was fated to serve and be useful by giving a competent speech to the exhibiting artists 
and the viewers. 
If we consult the etymologic dictionary, we can read that cosmos was an ornament or a jewel to Homer.  
In the line of meaning linked to decorativeness, a cosmic galley sails into an etymologic bay of decorated 
or made-up people, especially women (hence today’s cosmetics). In another time, the meaning is widened 
to something neat, tidy, proper. Greek philosopher Pythagoras used this term to describe the world, the 
universe. He was convinced that the remarkable world order  especially people living there, unlike the un-
distinguished initial chaos of “dark hole” where no forms exist, fills the cosmos with sense. 
Orientation in the present artistic engagement, with which we are to get acquainted today, let be the short 
excursion into the depths of time authorized – so far, however, only as an indication to what the majori-
ty considers to be the highest value as well as what is accepted by it unconditionally. Such is the destiny  
of artwork. Continuance is the destiny of cosmos. The purpose of art is: to be microcosm. 
The representative of this specific privacy is only the first person – I and pronouncing its character – YOU.
In this context, we are talking about such a world which is micro-unit or micro-entity (not in the sense 
of something insignificantly small), about such a world which has essential rather than substantial value. 
Philosopher Václav Bělohradský mentions a certain paradox of complexities which perform in the roles  
of natural totalities, and whose axiomatic level is unveiled as prejudice to which we can understand follow-
ing the time, place and problem. 
And just this understanding of the complexity of the world as a liberating elementarization of power  
of its whole will undoubtedly enable even us, the present consumers of artwork, for example to live the 
world, not as experience of conditionality of its alternative idea – the world as a technical correctness – but 
along with art to live as a journey that we cannot go through again and again as we please, but primarily 
to live the world as mortality connecting us with art, in certain circumstances appearing as immortal.
It is our own mortality and our mortality in the world which is shocking at the beginning, but shortly  
liberating.  

Tomáš Koudela



Sonia Rammer, KÁMEN I, 2015, objekt



Sonia Rammer, ISLANDSKÁ KRONIKA, 2015, koláž, 40×50 cm Anna Tyczyńska, ČERNÉ NEBE, 2016

Anna Tyczyńska, HVĚZDY, 2014, 48 objektů, fotografie/diasec, 9×13 cm



Joanna Imielska, PLANETA SKELA, 2016, kresba na pauzovacím papíru / Fineliner, 21×59 cm



Szymon Kałmuczak, PIQE 1, 2016, fotografie, 60×60 cm Kerstin Gnauck, JEDNOTA, 2016, kresba, 42×42 cm



Stefan Gnauck, PORUCHA OBRAZU III, 2016, kresba, 36×48 cm



Ivo Chovanec, VRSTVENÍ, 2016, keramika, 26×24×6 cm Dáša Lasotová, OSMISMĚRKA, 2015, šitá kresba, 30×30 cm



Dáša Lasotová, ČTENÍ V OBRAZE, 2015, tranzitivní proláž, 16×11,8 cm Dáša Lasotová, RUČNÍ PRÁCE, 2015, 30×30 cm



Ondřej Tkačík, ČERVENÝ DOMEK, 2016, akryl na plátně, 60×70 cm Ondřej Tkačík, ZÁŘÍ, 2016, akryl na plátně, 85×70 cm



Milan Cieslar, NOVÁ KRAJINA II, 2016, akryl na plátně, 120×70 cm



Milan Cieslar, NEZNÁMÁ KRAJINA I, 2016, akryl na plátně, 50×70 cm Milan Cieslar, NEZNÁMÁ KRAJINA II, 2016, akryl na plátně, 50×70 cm
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