










!túdia k druhému plánu, samostatná v"stava v DUMB, 2012

Veduta je v"h#ad z priestoru do priestoru iného, ideálneho, preto$e ním nie je 
priestor ná%, v ktorom práve sme, ale ten, ktor" pozorujeme, av%ak inú fyzickú 
skúsenos& z neho nemáme. 'ím nemo$nej%ia sa zdá by& predstava nás v 
pozorovanom priestore, t"m abstraktnej%ím sa tento priestor stáva. (Poh#ad z 
lietadla, do akvária, na obraz, film.) Vedutu tvorí záber, resp. v"ber, determinujúci 
tak povahu v"sledného obrazu. Mô$e ním by& aj preká$ka (i bariéra rozde#ujúca 
tieto dva priestory, priestor skuto(n" ná%,-teda priestor pozorovate#a, a priestor 
samotného v"h#adu. Pre samotného vedutistu ním mô$e by& stojan deliaci ho od 
scenérie, vo vnútri v"stavného priestoru je ním okno, resp. jeho rám, mô$e ním 
by& h#adá(ik kamery, alebo fotoaparátu,. Rám nielen $e odde#uje obraz, teda 
priestor veduty od toho ná%ho, ale nám ho aj vz)aluje. Svojím ohrani(ením sa 
miesto javí vzdialenej%ie a nedosiahnute#nej%e ako bez neho. Veduta je obdobou 
filmového záberu, a nie vo#né pof#akovanie sa zraku po divadelnej scéne. Veduta 
je %túdiou k fragmentu iného priestoru, od ktorého sme delení (i u$ na%ím 
odstupom, médiom, alebo inou, existujúcou fyzickou preká$kou. Aj ke) ná% 
priestor, teda priestor v ktorom sa priamo nachádzame zobrazen" nie je, predsa 
len existuje, máme priamu skúsenos& a vedomie o *om. Sme vo vnútri a dívame 
sa smerom von. Nevidíme kde sme, nevidíme sa, nestojíme pred zrkadlom, ale 
vidíme (o je pred nami. Akonáhle to v%ak opí%eme, veduta stráca %tatút 
ideálneho priestoru, av%ak sa stáva t"m ch"bajúcim zrkadlom. Typické ma#by 
vedutistov b"vajú v múzeu tie najnudnej%ie., Asi preto, lebo opisujú verne 
skutkov" stav. Ich pozorovaním sa vraciame spä& do ná%ho priestoru, kde sme 
ako diváci spolu prítomní aj s autorom. Veduta, je ideálna, k"m ostáva 
nezobrazená. Zobrazenie jej vlastn" ideálny priestor nevytvára, ale ho ni(í.
!túdia k druhému plánu, resp. k v"h#adu funguje vlastne ako návratka do ná%ho 
priestoru, plánu prvého. Ide o jednoduch" ale zásadn" a vlastne esenciálny 
princíp tvorby priestoru, jeho h+bky a dejín. Dve miesta, jedno, to vzdialenej%ie za 
oknom, reprezentujúce in" (as ako ten ná%, a to )al%ie miesto, miesto, kde práve 
sme, kde sa utvára na%a prítomnos&. Aj na%a prítomnos& je v%ak len dôsledkom, 
dôsledkom poh#adu a preto sa neutvára presne teraz ale retrospektívne. 
Rozoznáva (asov viac a vytvára tak dejinn" sled.
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