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DAVID ČERNÝ
Letní procházku zámeckým parkem Vám letos zpestříme sochami, asi nejznámějšího 
českého sochaře, Davida Černého. Mezi jeho instalace ve veřejném prostoru patří 
“Růžový tank” z roku 1991, “Miminka” na Žižkovské věži, točící se hlava “Franze Kafky” na 
Národní třídě v Praze či “Entropa” která vzbudila velkou vlnu kontroverze v roce 2009 
během českého předsednictví Evropské Rady v Bruselu, kde tato socha byla vystavena. 
David Černý vzbuzuje emoce v divákovi, ať už pozitivní či negativní, ale každopádně tím 
plní jeden z účelů umění, má nás povzbuzovat se zamyslet nad námi, nad naší 
společností a nad našimi hodnotami. Doufám, že i ve Vás, některé jeho sochy, vzbudí 
zamyšlení. (nicole stava)

POPISKY SOCH: 

QUO VADIS (TRABANT)
1990
TOTO JE PŮVODNÍ VERZE Z 
KOVU A LAMINÁTU
310 X 390 X 170 CM. 
BRONZOVÝ ODLITEK Z ROKU 2001 JE TRVALE UMÍSTĚN V ZAHRADĚ 
VELVYSLANECTVÍ SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO V PRAZE. 

“Sochy si až moc často žijí své životy, bez ohledu na naše úmysly. Kráčející Trabant s 
nápisem Quo vadis byl vyloženě dobovou záležitostí. Vystavili jsme ho na Staroměstském 
náměstí v den, kdy se slučovala německá marka. Nakonec ho ode mne koupilo německé 

vyslanectví, v jehož zahradě dnes Trabant stojí odlitý v bronzu. Je to největší bronzová 
socha od roku 1990 v těhle zemi. Asi se jí dal přičíst i jiný význam, než jsme mysleli.”

Hospodářské Noviny, 2004 



VISELEC
1996
LAMINÁT
220 CM. 
DlOUHODOBĚ INSTALOVÁNO NA BUDOVĚ ÚSTAVU DĚJIN UMĚNÍ ČESKÉ AKADEMIE 
VĚD V PRAZE. 

“Udělal jsem tu věc v roce 1996, když všichni mluvili o konci století. Co se stane v novém 
století? Jaká bude role intelektuála? Vybral jsem si Sigmunda Freuda, protože jako 

zakladatel psychoanalýzy byl on intelektuálem 19. století - a narodil se v Příboře.”
Chicago Sun Times, 2007

Socha vyvolala velký rozruch na svém výletu do Michiganu v USA. Viselce tady 
„zachraňovali“ dokonce hasiči. 

FAKÁČ
2013
NEREZ
500 CM VYSOKÝ. 
1000 CM VYSOKÁ FIALOVÁ VERZE BYLA INSTALOVÁNA NA PONTONU NA VLTAVĚ 
SMĚŘUJÍCÍ NA PRAŽSKÝ HRAD.

“Ano, já prostě nesnesu, jak jsou lidi letargický, a ten vztek mě inspiruje. Je tolik 
nejrůznějších věcí, na kterých je třeba upozorňovat a mluvit o nich, což ale nutně 

neznamená, že to je vždycky protest. “
Ozon, 2009

“Myslím, že je to nejčistší symbol odporu, nic jinýho. Tato země se po třiadvaceti letech 
znova chystá zvolit si do čela komunisty, a to já prostě nemůžu.”

Mlada Fronta Dnes, 2013



THINKER
2015
NEREZOVÁ OCEL
224 CM. 
450 CM VYSOKÁ VERZE STOJÍ NA DVOŘE LYCEA ALPINUM VE ŠVÝCARSKÝM 
ZUOZ. 

“Všechny věci mezi sebou mají nějakou souvislost, kterou na obecné úrovni asi nejlíp 
vyjadřuje zmenšená hlava nazvaná Thinker. “

Hospodářské Noviny, 2016

“Mě moc lidí po zádech neplácá, protože  mí blízcí vědí, že na to nejsem.  Mockrát jsem 
se setkal s tím, že jsem ke své práci jako autor něco řekl a kunsthistorik pak řekl něco 

úplně jiného. Je to celé falešná hra.”
Hospodářské Noviny, 2016






