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Všechny vystavené práce až na sérii videí
jsou nové a byly připravena v reakci na
prostory galerie. Jen videa vznikla mezi
lety 1999-2000 a nebyla nikdy vystavena.
Martin Zet od počátku koncepčně pracoval
s rozprostřením prací mezi spodní a horní
patro. Již název výstavy - | - svislá čára naznačuje vertikální pohyb, směřování
k jakémusi spirituálnímu proudění.
All exhibited works are new and were
prepared in relation and reaction to
the exhibition space of FUTURA. Only the
videos series are from 1999-2000 but
were never exhibited before.
Martin Zet worked from the very beginning
with the dispersion of the exhibition
between the upper and lower floor of the
gallery. Already the title - | - vertical bar suggests a vertical axis movement,
tendency towards a certain spiritual flow.

Rampa a schody doplňují chybějící části
architektury, jsou funkční a vybízí k užití. Zároveň
jsou ale jakýmsi synekdochálním dokreslením
chybějícího, podobným tomu, které probíhá
automaticky v myšlení. Tato rekonstruktivnost
a protetičnost, kterou podtrhuje i syrové dřevo

The ramp and the stairs completing the missing parts
of the architecture are functional and welcoming the use.
In the same time both are somehow synecdochal, the
finishing of the absent, similar to the one, that happens
automatically in our thoughts. This reconstructiveness
and prostheticity that is being underlined by the use of

tak získává i určitou estetickou kvalitu. Práce tak
není jen architektonickou intervencí, která pro
diváka rekonstruuje zapomenuté prožití prostoru,
ale je vzhledem k tomuto užití autonomní. Jako by
estetiku čerpala právě z napětí a nejistoty ohledně
vlastního charakteru.

raw wood therefore also gains certain aesthetic qualities.
The work is then not only architectonical intervention,
that reconstructs the forgotten use of the space for the
coming viewer, but it is also autonomous from this use.
It is somehow as if the strength of the work draws directly
from this tension and uncertainty about its own character.

Visící kyvadla přes svou minimální velikost svou
přítomností zcela zaplňují klenutý prostor sálu.
Hrubost konopného provazu, tvrdost kalené
oceli, hrubý povrch neomítnutých cihel a hladkost betonové podlahy zdůrazňují materialitu
díla ve vztahu k architektuře, jejíž prostor jakoby
na půl rozřezává. I zde se objevuje napětí mezi
nástrojem a umělecký dílem. Kyvadla jsou
zároveň olovnicí i idealizovanou geometrií, kde
přímka přesně protíná půlkruh oblouku. Jejich
materialita je jaksi magická, tak jako u všech
nástrojů, jejichž zvrásněný povrch jakoby vyzařoval energii tisíců hodin vykonané práce. Čím
jiným než magií je ostatně i sama neviditelná
gravitace, kterou kyvadla vizualizují.

The hanging pendulums despite the minimal material
size fill the arches room entirely with their presence.
The coarseness of the hemp rope, the hardness of the
tempered steel, the roughness of the non plastered bricks
and the plain surface of the concrete floor accents the
materiality of the works in relation to the architecture,
which space it slashes in two halves. The previous tension between the tool and art work appears here as well.
The pendulums are simultaneously the lead lines and the
idealised geometry, where the straight line precisely cuts
the semicircle of the arch. The materiality is also however
magic, being so with all the tools, the scratched surface
radiating with the thousands hours of carried out labour.
Anyway what else than magic could be the invisible gravity that the pendulums directly visualise.

O výstavě by se tak dalo hovořit jako
spíše o expozici ve smyslu vystavení se
a spíše jako o fungujícím a zažívajícím než
vědomém a pociťujícím. Vnímání je zde
spíše materializovaným vzájemným setkáním mezi dvěma povrchy a vnitřky nebo
vždy spíše mezi vnitřkem skrze povrch
vlastní dotýkající se povrchu jiného. Toto
prolínání a proudění následně obsahuje
určitý stupeň spirituality či snad dokonce
mystiky, která je však pevně zakotvena
ve formálním, materiálním a plastickém.
Tíha, teplota, rezonance, vodivost, schopnost izolovat všechny zosobňují proudění
a vyzařování energií. Zet také na výstavě
pracuje s přepínáním mezi užíváním
a vnímáním, nebo spíše mezi vplýváním
do nevnímaného pozadí a vynořováním se
z něj. Umělecký zážitek tak vzniká velmi
materiálně ve fyzickém doteku architektury, díla a diváka - ve fyzickém proudění
energií mezi těmito třemi póly skrytými
však jaksi za jejich jednotlivými vnějšky.
The exhibition should be therefore considered rather as exposure in the sense
of being exposed to and in the sense of
functioning and experiencing rather than

conscious and feeling. Perception is here
materialised and can be explained as
mutual encounter between two surfaces
and cores, or better between a core via
a surface touching another surface.
This permeation and flux consequently
presuppose a certain level of spirituality
or even mystics, that is however firmly
grounded in the formal, material and
plastic. The weight, temperature, resonance, conductivity, ability to isolate all
embodies the current and emanation of
energy. Martin Zet focus on the switch
between using and perceiving, or rather
between blending into and emerging
from the unperceived background. The
art experience therefore arise here in
a very material way in the physical touch
between architecture, art work and
the viewer - in the physical flow of energy
between those three poles, that are
however somehow hidden behind their
own surfaces.

Odlitek korpusu připomíná jakousi voodoo
panenku, prázdnou a dutou schránku. Přestože
je přesnou kopií samotného umělce Martina Zet,
působí jaksi menší. Lýtka nohou jsou až směšně
tenká a krátká. To je ostatně paradox neživé hmoty
který znají všichni sochaři. Jakoby prázdnota
vnitřku ubrala přítomnosti i navenek.

The cast of the corpus resembles a voodoo puppet,
empty and void shell. Despite being a one to one
copy of the artists body it somehow feels smaller.
The calves of the legs are ridiculously slim and short.
This is actually the paradox of the non living matter that
all sculptors know. As if the emptiness of the inside
would somehow take away part of the external presence.

V sérii videí se Martin Zet natáčených ptá na jednu
citlivou otázku, kterou však v prezentovaném
výsledku nikdy neuslyšíme. Přestože je ze série
odpovědí postupně možno poměrně přesně
uhádnout její obsah, skutečným odrazem toho,
co se v mysli odpovídajích děje jsou právě jejich
ústa, která mimicky těměř přesně materiálně
ilustrují efekt od uslyšení, překvapení,
pochopení, rozpaky až po výslednou opět
v jazyku konceptualizovanou reakci.

In the series of videos Martin Zet asks the respondents
one sensitive question, that we will however never
hear in the presented result. Although it is possible
to guess from the several responds quite precisely the
content of this question, the true reflection of what
happens in the mind of the recorded, are their lips and
mouths, that in a mimic way almost precisely materially
illustrates the effect of the question from hearing,
surprising, understanding, embarrassment to the final,
in a language again conceptualised, reaction.

Rozřazení zářivek v horním patře podle teploty
na dvě totožné řady po obou stranách je poté
určitou přípravou prostoru, který se jakoby doslova
stává baterií. Následující performance - rozebrání
keramické pece rozžhavené na vysokou teplotu je
celkvým dovršením výstavy - doslovným přenosem
energie umělcem do prostoru a výsledného díla,
proces, kdy se jedno do druhého vpéká a taje.
Zároveň finálním uvolněním energie a světla jakoby
zadrženého v patrech spodních. –MN

The division of the neon tubes according to their
light temperature in two equal lines that happens
in the first floor is a preparation of the space, that
becomes somehow a battery. Following performance
- the dismantling of the kiln being white hot is a final
completion of the exhibition. The literal transfer of
energy between the artist, the space and the artwork,
process where one element literally melts and fuse
with others. Also symbolic final release of the energy
and light suspended in the lower floors. –MN
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