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PUBLIKACE:

na tělo \ Brno: 
Masarykova univerzita

\ 2017

Akce a reakce: 
performativní aspekty 

v současném umění 
a umělecké výchově \ 
Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci
\ 2015

Intermediální tvorba: 
mezi performancí 

a videoartem \ Olomouc: 
Univerzita Palackého 

v Olomouci, 
\ 2012

 Slovem, akcí, 
obrazem: příspěvek 
k interdisciplinaritě 

tvůrčího procesu \ Brno: 
Masarykova univerzita

\ 2010

VÝSTAVY:

Insomnie \ Galerie 
Pitevna, Brno

\ 2017 

na tělo \ 
Galerie G99, Dům pánů 

z Kunštátu, Brno
\ 2017

Rituálně \ 
Galerie ARS, Brno

 \ 2015

„ART IS HERE“: nové 
umění \ Pražákův palác, 
Moravská galerie, Brno

\ 2015

Personal Touch \ Kiehle 
Visual Art Centrum, 

SCSU, Minnesota, USA
\ 2008

Soft Spirit (akce, 
vizuální poezie, 
autorské knihy, 

objekty, kresby, obrazy 
1977–2007) \ Muzeum 

umění Olomouc,
\ 2007

Imprese \ Galerie 
Rudolfinum, Praha

\ 2005

Pro práci Vladimíra Havlíka je typický pohyb na hranici mezi 
uměním a životem doprovázený permanentní reflexí vlastní 
tvorby. Akce, kterým se věnuje od konce 70. let, se vyzna-
čují poetikou, romantikou, naivitou, humorem, přátelskostí, 
úsměvným exhibicionismem... Jsou charakteristické dualitou 
„příroda – urbánní prostředí“, balancují mezi vážně míněným 
a okamžitě zpochybňovaným. 

Mr Havlik’s work typically involves movement on the bor-
derline between art and life, accompanied by a permanent 
reflection of his own work. He has been organizing events 
since the end of the 1970s, which feature poetry, romance, 
naivety, humor, friendliness, and amusing exhibitionism, and 
are characterized by the duality of “nature – the urban envi-
ronment”, the balance between genuine intention and being 
immediately called into question.

Vzdělání \ Pedagogická fakulta University Palackého v Olo-
mouci (obory: výtvarná výchova, ruský jazyk)

Education \ Faculty of Education Palacky University in  
Olomouc (fields of study: Art Education, Russian Language)

Vladimír
Havlík
*1959



Zkuste z vašeho 
bohatého archivu 
jmenovat jednu dvě 
výtvarné akce nebo 
performance, na které 
s radostí vzpomínáte.

? Do paměti se mně vryl moment překvapení 
při realizaci akce Pokus o spánek (1982). 
Namísto radosti z usínání pod travnatou 
přikrývkou uprostřed louky jsem byl totál-
ně zaskočený pocitem smrti. Od té doby 
vím, co je to „být pod drnem“. Čistou radost 
jsem zažil s přáteli při Svatbě smrku a bří-
zy (1982). I když i ta byla posléze zkalena 
náhlým „uschnutím nevěsty“.

I remember a moment of surprise during the 
Pokus o spánek (Sleep Experience Event), 
1982. Instead of the pleasure of falling 
asleep under a grassy blanket in the middle 
of a meadow, I was totally overwhelmed by 
the feeling of death. Since then, I know what 
it’s like to be “six feet under”. I enjoyed pure 
happiness with friends during the Svatba 
smrku a břízy (Wedding Spruce and Birch 
Event), 1982, even though it was later cloud-
ed by the sudden “drying out of the bride”.

From your vast 
experiences, can you 
name one or two art 
events or performances 
that you remember with 
happiness.

koncept
concept performance

performance

objektová 
tvorba object art 

production

do
c.

 M
gr

. V
la

di
m

ír 
H

av
lík



56 \57

Vaše umělecké portfolio 
je velmi široké a nelze 
vyjmenovat všechny 
oblasti a otázky, 
kterými jste se ve 
své tvorbě zabýval. 
Uskutečňoval jste však 
akce, kdy jste se snažil 
o splynutí s přírodou. 
Jaká byla idea těchto 
akcí? 

Your artistic portfolio is 
very wide-ranging, and it 
is not possible to list all 
the areas and questions 
you have dealt with in 
your work. However, 
you have held events 
in which you have tried 
to blend in with nature. 
What was the idea 
behind these events?

?

Cílem bylo splynutí s přírodou. I když se to 
často odehrávalo v symbolické rovině, klíčo-
vé bylo ztělesnění, to jest totální psychický 
a fyzický prožitek jednotlivých akcí.

The aim was to merge with nature. Although 
it often happened on a symbolic level, the 
key was the embodiment, i.e. the total psy-
chological and physical experience of each 
individual event.

? Která podoba umělecké 
spolupráce se studenty 
vás nejvíce naplňuje? 
Kresba, akční umění, 
performance a jiná 
media?

What form of artistic 
collaboration with 
students is most 
fulfilling for you? 
Drawing, action art, 
performance or other 
media?

Určitě performativní projekty, intervence 
do veřejného prostoru, spolupráce... 

Definitely performative projects, interven-
tions in public spaces, collaborations... 
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