
Nástup Anežky Hoškové (1982), absolventky 
ateliéru Václava Stratila na brněnské FaVU, 
na uměleckou scénu je neodmyslitelně 
spojený s jejím bratrem Jakubem. Spolu utvořili 
umělecké duo Indie Twins a mnozí uvěřili, 
že jsou jednovaječná dvojčata. Paralelně 
s neokonceptuálními tendencemi v tvorbě 
jejich generačních vrstevníků se záhy stali 
ikonami emo(cionální) malby, ta však v jejich 
podání nabízí víc než jen umění. Tvorba 
artefaktů vždy byla a je podstatnou, ale jen 
dílčí součástkou komplexního přístupu 
k životu, kde neméně důležitou roli hraje 
nezávislá hudba, DIY etika a strategie, způsob 
oblékání nebo kolektivní identita. Názvy kapel 
či útržky písní pronikají v nezaměnitelné 
typografii do jejich obrazů a kreseb, plakáty  
ke koncertům, které pořádají pod hlavičkou 
A. M. 180 Collective, naopak vždy těží 
z ikonografie i formálního stylu jejich 
volné tvorby. Na první pohled je zřejmé, že 
něžně zlé postavy z nenapsaných pohádkově 
psychedelických příběhů na obrazech 
a kresbách Anežky jsou holčičím pólem, 
který doplňuje dětské chlapáctví staršího 

brÁchy Kuby operující s aparátem krve a kostí 
trčících z usekaných končetin. Spolupráce, 
kolektivní identita i společné autorství koláží, 
kreseb, obrazů či flyerů pro koncerty se stalo 
neodmyslitelnou součástí umělecké praxe obou 
sourozenců a okruhu jejich přátel a kamarádů. 
Rozplynutí individuálního uměleckého ega ve 
prospěch společného cíle je velmi náročným 
etickým imperativem, zvláště pokud bývá okolím 
vždy vyvíjen tlak rozluštit individuální vstupy 
a pozice. Samostatná výstava Anežky Hoškové 
by mohla být chápána i tímto prizmatem, i když 
rozhodně není jejím primárním důvodem.

K identifikaci inspiračních zdrojů Anežky 
Hoškové a k interpretaci její tvorby vedou 
v zásadě dvě významově rovnocenné cesty. 
První bude odkazovat na paralely, návaznosti 
a odkazy z historie umění nejméně posledních 
dvou staletí. Druhá pak bude dešifrovat 
impulzy a citace současné nezávislé popkultury. 
Pokud například vypočteme obsesivní záliby 
surrealistů a jejich umělecké strategie, jako 
jsou gotický román, groteskní tělo, okultismus, 
astrologie, sexualita, vetešnictví, object trouvé, 

GAVU Cheb, 16. 5.–16. 6. 2013, Vernisáž 15. května, 17.00

automatismus, koláž nebo kolektivní cadaver 
exquis, získáme téměř kompletní aparát pojmů 
k popisu většiny artefaktů Anežky Hoškové. 
Zároveň bude třeba jedním dechem zmínit 
hudební styl witch house, neopsychedelické 
hudební vlny posledních let nebo plakáty 
Raymonda Pettibona pro kalifornské punkové 
kapely. Relativně dlouhým výčtem pojmů vždy 
vzniká podezření z uměleckého eklektismu. 
Současná umělecká tvorba, jak bylo již před 
léty kodifikováno francouzským teoretikem 
Nicolasem Bourriaudem, je na postprodukci 
nejrůznějších vstupů založena. Nejprůkazněji 
to ilustruje hudební DJ’ing, kdy mixováním 
několika skladeb vzniká nová, původní 
kompozice. Z tohoto pohledu není náhodou,  
že Anežka Hošková vystupuje rovněž jako DJka.
  
Pro aktuální výstavu připravila Anežka Hošková 
instalaci, respektive prostředí reagující 
na prostory galerie, namixované z nových 
i starších prací, speciálně koncipovaného 
soundtracku a tropického ovoce. 
        
    Ondřej Chrobák

Bez názvu I, 2011, koláž, tisk pigmentovými inkousty

Bez názvu II, 2011, koláž, tisk pigmentovými inkousty

Bez názvu III, 2011, koláž, tisk pigmentovými inkousty

Bez názvu, 2011, akvarel na papíře, 60 × 42 cm



Anežka Hošková, The New Dark Age of Love
Malá galerie
16. 5.–16. 6. 2013
Kurátor: Ondřej Chrobák 
Vernisáž 15. května, 17.00 
Otevírací doba: út—ne, 10.00—12.00, 12.30—17.00

Souběžné výstavy 
Na cestách proti své vůli. Antonín Pelc v Maroku, 
na Martiniku a v Americe (1940–1945) 
Výstava z depozitáře, 4. 4.–30. 6. 2013 

Hanuš Schwaiger, Novokřtěnci v Münsteru, 1881–1882
Opus magnum, 26. 4.–24. 6. 2013

Eva Volfová, Z domu a zahrady
Museum Café, 9. 4.–29. 9. 2013
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I Love You But I’ve Chosen Darkness III, 2005, akryl na plátně, 130 × 180 cm

Poster Clues + Elfin Saddle, 2009, tuš na papíře, 30 × 42 cm

The New Dark Age Of Love, 2012, 
akvarel na plátně, 60 × 40 cm 

Bez názvu, 2010, tuš na papíře, 29 × 21 cm Bez názvu, 2010, tuš na papíře, 29 × 21cm


