
David Böhm a Jiří Franta se potkali v ateliéru Vladimíra Skrepla a Jiřího 
Kovandy na pražské akademii. Do uměleckého tandemu je spojila, vedle 
vzájemných sympatií, posedlost kresbou. Primární médium či dovednost 
se pro ně změnila v samostatné téma jejich umělecké praxe. Bez okázalé 
intelektualizace vystavují svoji neoddiskutovatelnou virtuozitu různým 
typům konceptuálně definovaných úkolů, zkoušek a překážek. Kreslí tuž-
kou, uhlem, pastelem, křídou, štětcem, tuší i balakrylem, mořskou vodou, 
střelným prachem, motorkou, nití i provázkem, nafukovacími balonky, 
bagrem nebo bambusovou tyčí, na papír, na stěny galerií nebo zdi a dlažbu 
městského exteriéru. Pro kresbu si apropriovali performativní a procesu-
ální postupy, výstupem jejich aktivit bývají jak série rámovaných kreseb, 
tak komplexně uchopená prostředí, videodokumentace akcí nebo objekty 
a instalace. Na výstavách nejčastěji tyto přístupy kombinují a mixují do 
promyšlených celků. Z historie a současníků uznávají široké spektrum 
autorů začínající třeba Františkem Bidlem, přes Romana Signera a Fischli-
ho & Weisse, až k Davidu Shrigleymu. Operují s přímočarým humorem bez 
pointy. Získali si respekt a popularitu v provozu současného umění, třikrát 
byli finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého a jsou čím dál vyhledávanějšími 
ilustrátory knih pro děti i dospělé.
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Pro GAVU připravili speciální projekt, reflektující institucionální rámec 
galerie, respektive muzea umění. Zřizovací listina definuje GAVU jako 
sbírkotvornou instituci, jejíž povinností je pečovat o své sbírkové fondy 
a zpřístupňovat je veřejnosti. Böhm-Franta vzali „literu zákona“ originálním 
způsobem za slovo. Z depozitáře galerie vybrali téměř tři desítky obrazů 
různých autorů, stylů a časových period, které se rozhodli interpretovat 
prostřednictvím kresby. Nezasahovali do plochy obrazu, ale expandovali 
bezprostředně vně rámů na galerijní zdi. Narušili tím tradiční funkci rámu, 
který vytváří předěl mezi iluzí obrazu a realitou bezprostředního okolí. 
Mizení rámu se stalo ústředním tématem modernistického diskurzu a ve 
výsledku vedlo k proměně galerijního prostředí v příslovečnou „bílou 
kostku“. Naopak načerno natřené zdi a bílá linka kresby na výstavě asociují 
školní tabuli a rozpustilé hry školáků ve třídě bez dohledu učitele. Moment 
porušení tabu a autority muzejní prezentace umění útočí z druhé strany 
na stejný cíl. Úspěch dvojice Böhm-Franta leží v nenucené lehkosti, s níž 
rozehrávají široké pole interpretačních možností, přičemž si divák přes 
namoženou bránici neuvědomuje zvýšenou mozkovou aktivitu.   
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Výstavní program GAVU Cheb je podpořen z grantového 
programu MK ČR.  
V roce 2015 vydala Galerie výtvarného umění v Chebu. 
Text Ondřej Chrobák, grafika Kolář & Kutálek, 
tisk Dragon Press, s. r. o., náklad 500 ks.
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