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→ Kniha Pocta suknu: Textil v kontextu umění je první publikací Nadačního
fondu 8 S M I Č K A , nakladatelství nově vzniklé zóny pro umění v Humpolci.
Stejnojmenný název nese i inaugurační výstava, která navazuje na lokální
historii textilní výroby a věnuje se rozboru nejen archivních materiálů
odkazujících k soukenickému průmyslu, ale především moderní a současné
tvorbě využívající textil jako ústřední materiál či objekt zájmu. Středem
pozornosti se stává jeho materialita, taktilnost či interpretace spojené
s genderovým vnímáním. Vědecká publikace se snaží na příkladech českého
a slovenského umění posledních sta let mapovat vývoj a nejrůznější přístupy
práce s textilem. Představuje toto měkké médium jako nosný materiál pro
klasickou formu tapisérie, koberce či výšivky, ale poněkud netradičně také
fotografii, sochu, video či site-specific instalaci. Textil je často využíván
jako výchozí materiál pro výtvarná díla reflektující politickou situaci, může
však také odkazovat k intimní a rukodělné repetitivnosti. Kniha je rozdělena
do osmi kapitol, které jsou paralelou k sekcím výstavy. Důležitými příspěvky
k rozšíření tématu jsou texty Johany Lomové a Vojtěcha Märce. Součástí
publikace je bohatá obrazová dokumentace mapující exponáty ve výstavě,
ale nabízí také menší fotografické exkurzy, které umožní stavět díla do širšího
mezinárodního kontextu. Každý svazek má navíc na vnitřní straně obálky
vlepený originální ústřižek humpoleckého sukna napodobujícího textilní
vzorníky z minulého století a katalog se tak stává knihou-objektem.
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