
Paradox nekonečnosti 

Lenka Vilhelmová a Josef Lorenc 

 

Kurátorka: Zuzana Duchková 

Místo konání: Galerie Bernarda Bolzana, Těchobuz 

Termín konání: 3. 7. – 31. 7. 2021 

Vernisáž: 3. 7. 2021 v 15.00 

 

V Galerii Bernarda Bolzana se představují dva autoři - grafička a malířka Lenka Vilhelmová  

a sochař Josef Lorenc, kteří prezentují svá díla pod názvem Paradox nekonečnosti. Součástí 

expozice jsou kresebná, malířská, grafická a sochařská díla, která se navzájem prolínají  

a obsahově doplňují. Název výstavy odkazuje na známý text B. Bolzana Paradoxy nekonečna, 

neboť jsou některé umělecké artefakty vystavujících přímou analogií tohoto díla. Nekonečnost 

je do určité míry velmi abstraktním pojmem, který v sobě skrývá mnohé konkrétnosti; 

nekonečno v počtu bude prezentované například příběhem páteře u Josefa Lorence či 

nekonečno v čase v příbězích jednoho opakujícího se motivu vyprávěných Lenkou 

Vilhelmovou, a to vše zastřešené v nekonečnosti prostoru. 

 

Lenka Vilhelmová se zaměřuje na člověka jako jedince a jeho místo v přírodě. Vychází z nynější 

situace a ze současného ekologického a kulturně sociálního stavu planety a zkoumá vztahy 

jednotlivců mezi sebou a jejich vliv na prostor, ve kterém se pohybují či se naopak nesmí 

pohybovat (soubor děl Plující ostrovy). Uvědomuje si, že se mnohé dlouho budované vazby 

zpřetrhaly a každý hledá malý kousek pevné půdy pod nohama (prezentovaný např. souborem 

děl s názvem Zvuk zlámaných křídel; Zvuk zlámaných větví). Výsostné postavení člověka se 

najednou stává nekonečnou iluzí a dostává se do pohybu daleko víc než v předchozích 

obdobích. Pomalu se překrývá různými důležitějšími významy, které přináší změnu v prostoru. 

Vynořující se postavy a lidské tváře v abstraktním rámci se němě a přesto hlasitě tážou  

po významu reality v každodenním životě. 

Josef Lorenc se ve svém díle často věnuje návratu člověka ke svému původu, zkoumá ho 

v neznámém a odcizeném prostředí daleko od svých předků (např. soubor Portrét muže). 

Nezapomíná na propojení života jedince s některými živly, především s vodou, která je jednou 

z nejdůležitějších a nejnutnějších součástí lidského bytí (otisky vodní hladiny  

do porcelánového reliéfu s názvem Říční hladina). Postavení člověka ve společnosti je dále 

prezentované např. „archaickými pitvorami“, figurami a jejich částmi, které jsou oddané 

nízkým pudům. Podivní tvorové od největšího po nejmenšího fungují pouze pospolu díky 

propojení svých genitálů s řitním otvorem předešlého (soubor prostorových artefaktů 



s názvem Columna vertebralis).  Jako jednotlivci nemají žádnou cenu, neudrží ani rovnováhu. 

Společně tvoří páteř slizkého a odulého zvířete, které chce být autoritou, avšak skutečnost je 

jiná.   

Pro tuto výstavu si oba autoři připravili díla, která na sebe reagují, doplňují se či se tematicky 

překrývají. Jak kresebná, grafická a malířská tvorba Lenky Vilhelmové, tak grafická  

a prostorová tvorba Josefa Lorence tématizují cestu jedince, který bezmezně a věčně hledá 

svůj osud v rámci společnosti, která je na jednu stranu svým způsobem vykořeněná, na druhou 

stranu v ní nachází úkryt a navazuje na dlouhověkou tradici obecného lidství. Tento paradox 

nekonečnosti, nekonečného hledání, nacházení a opětovné ztráty lze vycítit v jemných sítích 

plných skrytých významů v prezentované tvorbě obou vystavujících.  

 

Lenka Vilhelmová (*1957 v Praze) 

studovala na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Ladislava Čepeláka a na Vysoké 

škole výtvarných umění v Bratislavě získala docenturu pro volné umění a design. Ve své 

grafické i malířské tvorbě kombinuje klasické postupy s netradičními technikami, s chutí 

experimentuje a ráda svými pracemi vstupuje do prostoru. Je držitelkou mnoha ocenění; 

v  roce 2019 získala Cenu Vladimíra Boudníka. 

Josef Lorenc (*1958 v Českých Budějovicích) 

absolvoval SPŠK Bechyně, Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích a postgraduální 

doktorské studium na Fakultě výtvarných umění univerzity v Radomu (PL) u prof.  

A. Olszewského. Zabývá se designem užité keramiky, realizacemi v architektuře, volnou 

keramickou plastikou a reliéfem, medailérstvím a příležitostně i sklářskou tvorbou. 

 

 

Zuzana Duchková (*1985 v Českých Budějovicích) 

po absolvování Biskupského gymnázia J. N. Neumanna v Českých Budějovicích vystudovala FF 

JU tamtéž, obor kulturní historie. Doktorské studium v oboru obecné antropologie dokončila 

na FHS UK v Praze. K oblastem jejího zájmu patří dějiny moderního umění, zejména otázky 

spojené s uměleckou tvorbou první poloviny dvacátého století. Je kurátorkou vybraných 

výstavních projektů současného umění. 

 


