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11. května 2021 

Velryba v centru Vídně 

Návštěvníci vídeňské Muzejní čtvrti se od 6. května do 11. června mohou setkat s velrybou. 

Sedmnáctimetrová interaktivní instalace na nádvoří mezi světoznámými galeriemi vybízí 

k ochraně přírody. Z Vídně se přestěhuje do švýcarského Lugana a kanadského Montrealu. 

 

Hlavní nádvoří vídeňské Muzejní čtvrti zdobí až do 11. června pětitunové umělecké dílo ve formě 

velryby, které upozorňuje na nutnost ochrany přírody. Instalace rakouského umělce Mathiase Gmachla 

odkazuje na kampaň Save the Whales z roku 1977, která přispěla k rozšíření povědomí o vlivu lidských 

činností na přírodu a životní prostředí. Pětitunová ocelová velryba má proto symbolizovat veškerý život 

na planetě Zemi. Podle autora zabírá část veřejného prostoru stejným způsobem jako lidské aktivity 

zabírají prostor například velrybám. 

 

Velryba v centru Vídně je speciálně nasvícena a vydává typické zvuky. Kolem ní se nachází 

několikametrový perimetr symbolizující dostatečný odstup, aby se velryba necítila vyrušena. Vzdálenost 

hlídají senzory a při narušení se osvícení i zvuky utlumují až do úplného zhasnutí a utichnutí. Instalace 

tím odkazuje na narušování přirozeného prostředí velryb, které se stále častěji potýkají právě se 

zvukovým znečištěním moří a oceánů. Zvuk se totiž ve vodě šíří více než čtyřikrát rychleji v porovnání 

se vzduchem a překonává delší vzdálenosti.  

 

Instalace vznikla v rámci společné mezinárodní soutěže vídeňského Museumsquartieru, švýcarského 

LAC Lugano Arte e Cultura a Quartier des Spectacles Partnership v kanadské metropoli Montreal. 

Ve Vídni je přístupná denně a zdarma na hlavním nádvoří Museumsquartier od 6. května do 11. června, 

později se přesune do Lugana a Montrealu. 

 

Foto: © MuseumsQuartier Wien, eSeL.at - Lorenz Seidler 
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Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi Prahou a Vídní a 

také do Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře Eurocomm-PR působí v jedenácti 

zemích střední a jihovýchodní Evropy. 
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