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Rozhovor s paní kustodkou
Janou Smejkalovou
(Ptali se Klára Zahrádková a Ondřej Trnka.)
Tak rychle, povídejte.
Jste jihlavská rodačka?
Ano. Ne! Ne. Jihlavská rodačka ne, ale od osmačtyřicátého roku bydlím tady v Jihlavě.
Tak to se vás rovnou zeptám, co se vám v Jihlavě
nelíbí?

Proč by galerie měla
měla
vydávat noviny?
aneb úvodní slovo na o-kraj
v čase bujení všemožných center
tíhnu spíš k okrajům
nemožným
a snad blíž
(ad semper...)
Jak už staří Řekové a jistě i mnohé jiné národy před nimi, kolem nich a za nimi věděli, nic
nezůstává neměnné, a ani společenská funkce galerie není výjimkou. Stále více vyhledáváme
společné prostory, kde nejenom pasivně přijímáme, ale máme také možnost stát se aktivní součástí, vyjadřovat se, komunikovat.
Veřejné instituce by měly vycházet vstříc potřebám svých návštěvníků, a galerie se tak stávají
vhodným prostorem pro společné sdílení hodnot nejen výtvarných… dílnou, hernou,
místem pro odpočinek, komunikaci, setkávání…
A tak je vlastně přirozené, že nyní držíte v rukou tiskovinu, která je výsledkem společného setkávání a tvoření v prostoru galerie. Návštěvníci, umělci, novináři, básnící, studenti, děti, tátové a mámy se spolu se zaměstnanci galerie sešli a vymýšleli, jak by takové noviny mohly vypadat,
co by se do nich mohlo psát…
Vznikl tak prostor ke sdílení našich uměleckých prožitků, postřehů, reflexe uměleckého dění,
zamyšlení, upozornění, pozvánky… prostor pro každého, koho se umění semtam dotkne…
prostor i pro vás.
Jsem vděčný za ten týden strávený v galerijní redakci spolu s vámi. Zpočátku nejistý, ale lákavý
experiment v pojetí galerie jako tvůrčí dílny se díky vám proměnil v objevně živou skutečnost
a uvědomělou vizi. Sešlo se mnoho inspirativních příspěvků a podnětů, které se jistě někde
zhodnotí, byť jsme nemohli všechny zařadit do prvního čísla těchto novin.
Jeho tématem je spolupráce, a tak je možná příhodné i to, že ani tyto řádky nevznikají ve věži
ze slonoviny, ale za aktivní spoluúčasti mých synů předškolního věku, jejichž trefné poznámky
tento text patřičně korigují, usměrňují a opravují…
V době nesčetných Center, která se snaží přitáhnout pozornost, máme chuť zůstat o-krajem,
místem, které pozornost nevyžaduje… Možná se tím spíš můžeme stát takovým místem, jakým
máme být, prostorem pro odpočinek, relaxaci, poznávání, setkávání, hru… Místem, kam se
budete rádi vracet a kde se budete cítit dobře i vy.
Daniel Novák, 19. 3. 2016

Mě se Jihlava líbí.
Jak byste srovnala současnou Jihlavu s tou, jaká byla
v padesátých šedesátých letech?
Určitě je to lepší teď, baráky jsou opravené. Všechno je teď novější. Je to hezčí. Jihlava je čistější než
bývala, je tady spousta mladých lidí, je tady vysoká
škola, a je to pěkný.
Zajímalo by mě vaše předchozí povolání.
Úřednice.
A kustodku děláte jak dlouho?
Šest let.
Kam chodíte na oběd?
Nikam. To jsou dobrý otázky.
Jste tady osm hodin denně?
Sedm a půl. To je zpověď!
Důležitá otázka: proč jste se stala kustodkou?
Protože jsem šla do důchodu, v té době jsem dělala
u jedné notářky a známá mi řekla, že tady bude volné
místo, tak jsem se přihlásila. A protože mě zajímá,
co se tady děje v Jihlavě, co se děje v galerii.
Takže umění máte ráda?
Samozřejmě.
Jaká se vám tady líbila výstava?
Mě se hrozně líbila výstava pana Skály. A pan Burian, to je klasika. To byla nádherná výstava. Potom
tady byly Hry a klamy, to bylo zase pro děti, to tady
bylo plno přístrojů. Líbí se mi i stálá expozice dole.
Taky Blabolilová byla pěkná výstava. Ten Skála byl
nejlepší, za tu dobu, co jsem tady.
Co se vám tady nelíbí v galerii?
Mě se tady líbí všechno, já mám ráda lidi. Mám
hrozně ráda, když přijdou návštěvníci, kdy ta galerie
trochu žije. A nemůžu říct, že by se mi něco nelíbilo.
Jaké místo v galerii máte nejradši?
Teď v současné době čtenářský dětský koutek.
Protože když tady máme delší směnu, přečetla jsem
všechny knížky od Jiřího Hájíčka, to je taky můj
kůň. Ještě se mi líbí, když jdete po schodišti a vidíte
malovaný strop, to je taky nádhera. Když přijdou
návštěvníci, všem se to líbí. I na spodní galerii se mi
líbí ten vršek. Ty prostory jsou nádherné.
Byla jste někdy v ředitelně?
No samozřejmě, několikrát. Ne na koberečku, to
ještě teda ne.
Jak se vám obsluhuje ta digitální technika?
Já s tím nemám tolik do činění jako kolega, ale dá
se to. Ze začátku jsme z toho měli strach, ale Ruda
napsal manuál. Není to tak hrozné, dá se to, není to
šílené. Ne, v pohodě. Měli jsme z toho větší strach.
My už jsme prošli takovým vývojem.
My vám teda moc děkujeme.
A nepište to tam!

Lenka Dolanová

5. 4. – 16. 5. 2016
Městská galerie Hasičský dům, Telč
Jak název napovídá, výstava je směsicí. Děl z různých
období a dokonce od různých autorů, protože grafiky, kresby, objekty, linorytové matrice a rozpracovaný dřevořez Jana Vičara doplňují práce žáků z Gymnázia Otokara Březiny, kteří přímo do výstavního
prostoru Městské galerie Hasičský dům na telčském
náměstí docházeli na grafické dílny.
Francouzský je název asi také proto, že výstava následuje po rezidenčním pobytu Jana Vičara ve Francii v kraji Champagne-Ardenne v rezidenčním centru CAMAC, v bývalé středověké faře ve vesničce
Marnay-sur-Seine na jihovýchod od Paříže. Každý
rok sem na dvouměsíční pobyt přijede jeden umělec
z Vysočiny, a letos byl vybrán právě on.
Vičar je popisován jako autor, který vdechuje grafice nový život, disponuje precizně zvládnutou technikou, přičemž své mistrovství využívá k neustálým experimentům: se způsobem tisku, formáty i materiály,
na které tiskne. Proslul jako mis tr velkoformátových
linorytů tištěných z výšky, věnuje se ale také dřevorytům i drobným detailním mědirytinám a zálibu má
v autorské knize, vyráběné často jen v jediném exempláři. Vedle rydel používá i motorovou pilu. Kombinuje realistická zpodobení s chaotickým organickým
pozadím, jednu matrici používá často několikrát, po
letech se k ní vrací a přepracovává ji, dorývá a doplňuje nové příběhy. Příběh je pro něj klíčový, byť může
být v díle skrytý, často jde o vlastní prožitek, nebo
příběh někoho jiného, místní či exotické legendy,
historky a zkazky, ale zpracovává i literární tvorbu.
Tématem se může stát i samotný proces vzniku díla.
Ve spodní místnosti galerie jsou umístěné velkoformátové linoryty z cyklu Chtěl jsem být generál,
ale válka byla příliš krátká. Cyklus vychází z Vičarovy zkušenosti z dubna 2012, kdy se jako pečovatel
v Německu staral o bývalého vojáka SS pana Josefa
K. Cyklus byl vystavený v Oblastní galerii Vysočiny
a v Galerii hlavního města Prahy v roce 2014. Linoryty doprovázejí Vičarovy trýznivé deníkové zápisky
z rodiny Josefa K., svědčící o podivné nenávisti, vzájemné podezíravosti a celkově narušených vztazích
– rodina jakoby vystoupila z románů Elfriede Jelinekové – , ty však v Telči vystaveny nejsou. Samotné
grafi ky odkazují k dětským prožitkům. Bubínek je
navzdory podložním vojenským asociacím poetickým dílem. Opakující se postavu cyklu, chlapce s bubínkem, doplňuje naproti sedící dívka s bubínkem
a mezi nimi se vznáší roj motýlů. Chlapec upomíná
svým nástrojem na Oskara z Plechového bubínku
Güntera Grasse (zfi lmovaného Volkerem Schlöndorfem), který odmítá podivný a děsivý svět dospělých
a ve třech letech, kdy získá vysněný bubínek, přestane z vlastního rozhodnutí růst. Motýli jako prastarý
symbol transformace snad zvýrazňují, že se tu jedná
o přechodové období v životě jednotlivce i v lidských
dějinách.
K druhému rozměrnému linorytu – Srdce v řece –
se váže reálný příběh. Autorův syn Vojta nalezl při
společném splouvání slovenského Hronu v roce 2006

Jan Vičar - Srdce v řece, linoryt, 2008

PechaKucha [pečakuča:] je japonský výraz pro konverzační ševelení a celosvětově známý a oblíbený koncept série krátkých veřejných prezentací
lidí z různých uměleckých odvětví. Formát akce je přesně daný, mluvčí
komentují 20 obrázků, každý po dobu 20 vteřin, mají tedy k dispozici
6 minut a 40 vteřin. Na začátku dubna proběhla v jihlavském DIODu
první úspěšná a hojně navštívená PechaKucha. Byla součástí oslav pětiletého výročí DIODu, které začaly Knižním odpolednem s prezentací
jihlavských knihkupců, antikvariátu a knihovny a programem pro děti
v rámci Mezinárodního dne dětské knihy.
Architektka Jana Nováková z architektonického studia UNArchitekti
patří k trojčlennému týmu organizátorů. Se záměrem uspořádat v Jihlavě
PechaKucha oslovila Přemysla Martínka a Adama Hrušku z DIODu,
kteří si o licenci od zakladatelů z Tokia zažádali již dříve. „V týmu jsme
tři a docela rychle jsme do toho skočili. Setkali jsme se před Vánoci a už
v lednu jsme podepsali licenci. Jedna z hlavních podmínek je, že se během roku musí uskutečnit minimálně čtyři večery a od podepsání licence
se do 12 týdnů musí uspořádat ten první,“ popsala Jana počátky spolupráce.
Pořadatel si může zvolit počet vystupujících,
ale musí dodržet formát dvacet krát dvacet.
Autory původního konceptu jsou také architekti, Italka Astrid Klein
a Brit Mark Dytham, které inspirovalo, když si vedle své tokijské kanceláře udělali bar a přemýšleli o nějakém programu. Jelikož měli zkušenost,
že přednášející klidně mluví celý večer, vymysleli omezení: aby přednáška
nenudila a byla do baru rychlá a zábavná. Koncept vznikl v roce 2003
a původně se prezentovali právě architekti, později se zaměření rozšířilo na výtvarné umění obecně. V Jihlavě byla škála deseti vystupujících
o něco rozmanitější: „Dohodli jsme se, že zaměření na výtvarno by pro
jihlavské publikum bylo moc specifické, tak jsme to rozšířili na cokoliv
kreativního. Předpokládali jsme, že většina lidí koncept nebude znát,
což se potvrdilo. Chtěli jsme, aby se ze začátku přišli podívat na své
kamarády, na lidi, které znají. První PechaKucha byla o lidech, kteří jsou
v Jihlavě, a druhá bude o těch, kteří z Jihlavy jsou,
ale žijí a tvoří někde jinde.“
Velký úspěch měla se svým spontánním vystoupením autorka ručně
zdobených perníčků Eva Řezníčková. Výtvarné umění zastupoval Jakub
Tomáš, fotografi i Tomáš Blažek, vybraný na základě projektu Humans
of Vysočina, který ale bylo těžké vměstnat do dvaceti vteřin na obrázek,
a představil proto jinou část svého díla, fotografie z romské svatby. Zajímavý pedagogický koncept vtipně okomentovaly zástupkyně Dětského
lesního klubu Hájenka. Kapela Pio Squad organizátory zaujala humanitárním projektem Pio Squad for Chalantika, který se nakonec v prezentaci
objevil jen okrajově. Organizátoři neomezovali pozvané v tom,
co budou prezentovat, jen radili s výběrem.
„Cílem dramatugrie bylo oslovit co nejširší publikum. Zároveň jsme
chtěli, aby tam byly zastoupeny ženy stejně jako muži, na tom si docela
dávám záležet, aby to nebyla jen pánská jízda. Chtěla bych, aby tam byla
i starší generace, což je trošku problém, je těžké je k tomu přemluvit.
V Jihlavě jsme museli kolikrát lidem vysvětlovat, o co jde, a byli skeptičtí,
jestli někdo přijde,“ dodala Jana ke koncepci.
Prvotním a hlavním smyslem akce je setkávání a seznamování lidí
a podpora nových projektů, což se podle prvních nadšených ohlasů
podařilo. PechaKucha má být nezisková, na akci nesmí nikdo vydělávat,
v jihlavském případě je ale spíš problém, jak získat zpět alespoň náklady.
Z ceny vstupného, případně z ceny konzumovaného piva, by se měla odvést
procenta zakladatelům. Vzhledem k tomu, že náklady dalece převýšily vybrané vstupné, nebude podle organizátorky v tomto případě nutné platit za
licenci prozatím nic. První večer byl sympaticky s dobrovolným vstupným,
což by mohlo zůstat i nadále pouze v případě, pokud by se podařilo sehnat
sponzory či podporu od města. Další PechaKucha – s Jihlaváky slavnými za
humny – se uskuteční 9. června.

Prezentace Evy Řezníčkové na jihlavské PechaKucha 2. 4. 2016. Foto Adam Hruška.

PechaKucha prvně v Jihlavě

Jan Vičar – Mélange

kámen ve tvaru srdce, jehož žilkování připomínalo srdeční tepny. Původní matrici z roku 2008
v průběhu pobytu ve Francii Vičar doplnil, vyřezal
do ní další části a znovu vytisknul. V mysli umělce
se obě fáze propojily v toku řek, přímo za rezidenční
budovou CAMACU teče Seina, imaginárně splývající s Hronem. Předobraz zachyceného kamene je
umístěn v galerii pod obrazem.
Další vrstvy výstavy tvoří drobnější linoryty s andělem a dívkou, motiv přejatý z čela barokní postele
v zámku v německém kraji Thüringen, kde autor
pracovně pobývá, a kruhové obrazy z marockého
cyklu, inspirovaného pobytem v pouštní krajině.
V horní místnosti výstavy se pak tato dvě témata
spojují do kombinovaného grafického útvaru. Pouštní zkušenost zprostředkuje také džalaba, tradiční
oděv marockých Berberů, dlouhý šat s kapucí z vlněné látky visící na zdi. Po prostoru jsou také rozesety
postavičky trubačů, malé linorytové matrice z cyklu
Psí hřbitov (2009), který se váže k místní historii,
ke skutečnému psímu hřbitovu u Mrákotína pod
hradiskem, který autora fascinoval od dětství. Připomínají trochu postavy z lidových krvavých románů.
Vičar často vychází z místních příběhů, které různě
spojuje dohromady s vlastními zážitky. Také pro
dílnu s dětmi vymyslel typické téma – měly za úkol
zpracovat legendu nebo pověst, vážící se k Telči
a okolí. Pověsti jsou většinou temné, plné krve, vlků
a umrlců, kvalita dětských prací je ovšem vynikající.
Práce telčských gymnazistů doplnil Vičar jednou
vlastní Chobotnicí, vyrytou, když bylo autorovi
deset let.
Úvodním obrazem horní místnosti galerie je
linoryt z francouzského období, v němž se jen ve
skoro neviditelném náznaku skrývá příběh o srně,
která autorovi při cestě do Francie skočila pod auto,
a kterou pak zmrzačenou milosrdně podřízl. Naproti
v místnosti vzniká přímo v galerii rozměrný dřevoryt, určený pro výstavu v Novém Městě na Moravě.
Na podlaze leží linorytové matrice, mimo jiné
Jezdec z generálského cyklu. Vičar vysvětlil, že po
tisku, tentokrát z hloubky, zůstala ve vrypech tmavá
barva, tu doplnil vrstvou zlaté, dotiskl a nakonec
ještě dořezal některé části, které zase svítí skutečnou barvou lina. Matrici pokládá Vičar za zcela
soběstačný artefakt, nikoliv za pouhý předobraz
tištěného díla. Ostatně grafické dílo je zde neustále ve stavu rozpracovanosti, transformace, proces
přetváření není uzavřený. Často se jedna matrice
použije pro různá díla, je opětovně tištěna a dorývána, vrývají se do ní příběhy, které se tak vrství
vedle sebe či přes sebe. Nebo se jednotlivé matrice
zkombinují, reálný výjev doplní organický rostlinný
tvar, typický pro předešlou fázi tvorby autora. Proto
je příznačné, že je část výstavního prostoru pojednána jako ateliér, autor nezastírá, že práce probíhá
přímo v prostoru, také z dětské dílny tu nezůstaly
jen linoryty, nýbrž také stůl s barvami.
Melanž je také koření, prodlužující lidský život
a poskytující uživatelům mimořádné psychické
schopnosti, které lze nalézt v extrémních podmínkách pouštní planety Arrakis v kultovním románu
Duna Franka Herberta. Vičara fascinují mezní
zkušenosti, ať již hraniční mezilidské vztahy jako
v cyklu Chtěl jsem být generálem..., zkoumajícím
zrod zla v nevinnosti dětství, tak třeba i pobyt v extrémních podmínkách pouště.
Galerijní dům (mimochodem také taková melanž,
přestavěný a znovu uvedený do původního stavu;
například na dřevěnou podlahu byla použita stará
prkna z hradu Kost) je příznivé prostředí pro takovou trochu chaotickou výstavu, neboť působí klidně
a harmonicky, prostor je tím spojujícím útvarem,
který jinak na výstavě chybí. Je zjevné, že výstavu si
kurátoroval autor sám, neboť jednotlivé věci asi umí
spojit právě jen on a bez doprovodných příběhů by
velká jejich část unikla. Otázkou je, zdali to vadí,
protože výhodou Vičarových děl je, že každé jednotlivé dílo, případně cyklus, tvoří dostatečně spletitý
a komplikovaný svět natolik nezávislý na svém okolí,
že je možné se v něm po libosti ztrácet i bez autorových příběhových vodítek.
Lenka Dolanová

Cílem Týdne romské kultury – Jihlava je ukázat široké veřejnosti
kulturu a tradice Romů. Jeho součástí bývají oslavy Mezinárodního dne
Romů, projekce fi lmů, kulturní a hudební vystoupení, vaření tradičních
romských pokrmů a výstavy zapůjčené z celosvětově unikátního Muzea
romské kultury v Brně.

ilustrace: Romská vlajka, Denisa Karastojanová

Komunitní klub Mulačágo je zaměřen na
zlepšení situace a řešení volnočasových aktivit dětí, žijících ve vyloučených lokalitách
v Jihlavě. Projektovou skupinu Sedm srdcí
vede sedm studentek oboru Sociální práce
a Předškolní a mimoškolní pedagogiky ze
Soukromé vyšší odborné školy sociální v Jihlavě. Studentky pravidelně docházejí do jedné
z vyloučených lokalit v Jihlavě za romskými
dětmi, kterým nabízejí širokou škálu volnočasových aktivit a snaží se s dětmi pracovat,
což vede ke zlepšení vývoje dětí. Cílem Týdne
romské kultury – Jihlava je ukázat široké veřejnosti kulturu a tradice Romů.
Jeho součástí bývají oslavy Mezinárodního
dne Romů, projekce fi lmů, kulturní a hudební
vystoupení, vaření tradičních romských pokrmů a výstavy zapůjčené z celosvětově unikátního Muzea romské kultury v Brně.
Již tradiční akce na podporu romské kultury odstartovala v pondělí 4. dubna vernisáží výstavy Krásné časy…? v Oblastní galerii Vysočiny. Výstava historických snímků
umožnila nahlédnout do dávno minulého
života Romů. Fotografie vznikly v rozmezí od
konce 19. stol. do čtvrtého desetiletí 20. stol.
a zachycují Romy v Čechách, na Moravě, ale
hlavně na Slovensku a v Uhrách, Podkarpatské Rusi a ojediněle také v Rumunsku, odkud
k nám právě přes Uhry a Slovensko přicházela
valná část kočovných Romů. Začátek programu doprovodily tanečním představením děti
z Erka Jihlava.

Pondělní noc i ráno patřily fi lmům z romského prostředí, jež byly k shlédnutí v prostorách Soukromé vyšší odborné školy sociální.
Studenti se mohli těšit na fi lmy: Bastardi,
Roming, Dielo, Cierna macka – Biely kocour,
Cesta ven, Gádžo – die. Pro návštěvníky, kteří zůstali do rána, byla připravena v bufetu
školy i snídaně.
V úterý jste se mohli zúčastnit promítání
romského dokumentu v Čajovně Kuba Pařízek. V dokumentu Romové ve 3. miléniu se
odehrávaly strasti a problémy třech mladých
romských mužů. Byly zde zobrazeny různé životní situace, o kterých si následně mohli návštěvníci popovídat s organizátory projektu.
Na středu byla připravena přednáška na
aktuální téma Inkluzivní vzdělávání v kině
Dukla, určená pro studenty a učitele Soukromé vyšší odborné školy sociální. Organizátorky akce oslovily Zdeňku Vaňkovou. A co se
návštěvníci na přednášce dozvěděli? Inkluzivní škola přijímá všechny děti bez ohledu na
jejich sociální situaci, vyznání, rodinnou konstelaci, postižení, rasu, příslušnost k menšině
a vzdělává je individuálně podle jejich potřeb.
Inkluzivní neboli společné vzdělávání je založeno na přesvědčení, že všichni žáci mají právo být vzděláváni ve skupinách se svými vrstevníky a mohou mít anebo mají prospěch se
vzděláváním ve školách v místě bydliště. Učitelé, rodiče i další zainteresovaní spolupracují
a mají k dispozici dostatečné a odpovídající
zdroje, které zohledňují potřeby začleněné-

ho žáka. Na večer byl v jihlavském Chilli baru
připraven hudební večer v podání mladých romských interpretů, na kterém se podílelo všech
sedm studentek z projektové skupiny. Bohatý
hudební program připravili Dee Kay a Tylia
Melody – jihlavské rodačky z nízkoprahového zařízení Erko v Jihlavě. United gipsy crew
– rapová skupina z Prahy, která na scéně působí
od roku 2011. Gipsy Ateos – romská tříčlenná
kapela ze Žďáru nad Sázavou. Večer si všichni
náležitě užili.
Čtvrteční den odstartoval pohádkově
v Městské knihovně. Na programu byla akce
ŠUKAR LAVIBEN – KRÁSNÁ SLOVA.
Studentky si pro děti ze Základní školy Křesťanské připravily bohatý program, zaměřený
na čtení romských pohádek. Krátký dokument
o Romech zachycoval nejen jejich historii, ale
také život a tradice. Poté si děti poslechli smyšlený příběh, jak Bůh stvořil Romského člověka.
Druhá část programu byla zaměřena na romské
večerníčky. Studentky si s dětmi vyrobily čepičky a společně večerníčka přivolali na fi lmové plátno. Na závěr byl dětem přečten příběh
z dětského domova podle skutečné události,
který byl završen kreslením. Obrázky dětí můžete vidět ve vestibulu naší školy. V pátek mohli
zájemci v divadle ZŠ Demlova zhlédnout divadelní představení Červená Karkulka na motivy
písní Zdeňka Svěráka a ledového království.
S dětmi nacvičovaly studentky oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky. Vystoupilo 8 romských dětí z vyloučených lokalit v Jihlavě.

Závěrem celého týdne bylo slavnostní odpoledne neboli Láčho Dives Jihlavo!, které se
konalo na horním Masarykově náměstí.
K vidění byla známá taneční skupina Amare
a další tanečnice z jihlavského nízkoprahového zařízení Erko. Také jste mohli
vidět nadějné taneční skupiny z DD Jemnice, taneční soubor Romane Čhave z DD
Zábrdovice z Brna, taneční soubor denního
centra ze Žďáru nad Sázavou, taneční soubor
Cheiron Tábor, romskou tříčlennou kapelu
Gipsy Ateos a hřebem slavnostního odpoledne byl účastník Česko Slovensko má talent
Lukáš Kábrt – jednadvacetiletý taneční mistr
v twirlingu.
Aneta Štěpánková je členka projektové skupiny
SEDM SRDCÍ komunitního klubu Mulačágo.
Na jednotlivých akcích se dále podílely Adéla
Novotná, Irena Mezlíková, Kateřina Bártová,
Markéta Jelínková, Veronika Štěpánová, Anna
Zimolová.
Fotografi e: Veronika Štěpánová

Vystavovali jsme před 50ti lety...

Dětská malba a kresba
K dvacátému výročí práce brtnických dětí
Mnoholetá činnost proměnlivého kolektivu
brtnických dětí se stala nejen u nás, ale i v zahraničí pojmem sui generis. Máme mnoho výtvarných dětských kolektivů, nespočetné LŠU,
mnoho nadaných dětí, jejichž projev a duševní
kultura nás budou vždy více těšit než vyznamenání získané v různých soutěžích, protože
tato oblast hry přirozených duševních sil a jejich výrazu nemůže a nesmí být ničím jiným
než tím, čím je. Působí-li dospělým tento dětský projev radost, neměli by se pokoušet o to,
aby předčasně zmoudřely, nebo aby „zestárly“
v duševním infantilismu. Myslím, že tyto
skutečnosti již dávno pochopil výtvarník a pedagog A. Toufar, který by označení „vedoucí
kolektivu brtnických dětí“ přijal jako označení
z nedopatření, protože jeho role je zcela jiná. Je
výzkumníkem, iniciátorem! Hledá ve zdánlivě
nediferencovaném kolektivu zárodečné formy
individuálních přirozených sil každého dítěte,
které jsou mu více než metoda, systém vedoucí
k efektivním výsledkům, ale pohlcujícím tvořivost, hru vlastních duševních sil dítěte. Tak
rozvíjí iniciativu dětí, jsa jejím ispirátorem.
Jeho práce je zcela skryta, anonymní. A právě v tom vidím nejcennější a nejpodstatnější
stránku Toufarova působení: morální problém
dětské tvořivosti. Nejdříve je dítě, pak metoda a systém. Nejdříve je tvořivost, uvolnění
hry duševních sil, pak kategorie a normy estetické a umělecké. Nejdříve je bezprostřední
smyslové uchopení a prožití věci, pak technika a dovednost. Tvořivost byla před uměním
a umění bylo před krásou. A je-li pravdou, že
dítě absolvuje do určité míry (a budeme to brát
s nutnou reservou) v koncentrované formě celou geneologii historického vývoje člověka, pak
dnešní pedagogickou tézi o estetické výchově
dítěte uměním, krásou, budeme brát se značnou dávkou skepse a dáme rozhodně přednost
té výchově tvořivosti, jak ji rozvíjí např. A.
Toufar. Nemluvím zde proti pedagogickému
systému, mám na mysli pouze jiný pedagogický systém, který probudí a rozvine spíše vlastní
individuální tvořivé síly dítěte (a každé dítě má
určité tvořivé schopnosti), než aby mu vytvořil

určité estetické návyky, dovednosti, či způsob,
jak se „dívat“ na umění, „jak mu rozumět“. Ale
jak může člověk porozumět umění, když nemá
pro ně vytvořen určitý smysl, tj. samostatný,
tvořivý smysl? To znamený individuální smysl! Jsou lidé, kteří dokonale znají dějiny umění,
kteří se v prostředí umění neustále „pohybují“,
a přesto mu nerozumí, přesto nepocítili nikdy
skutečnou, bezprostřední, vlastní, neodvozenou, nezprostředkovanou radost z tvůrčího
díla. Radost jako pocit štěstí svobody, která
se nedává, o kterou se vždy znovu bojuje. Bez
vlastního tvořivého, rozvinutého pudu není
procesu vnímání umění.
(…)
Proto jsem na počátku uvedl, že dnešní problém dětské tvořivosti je závažným problémem morálním, spíše než estetickým. Neboť
pochybuji o tom, ačkoliv velice věřím v nesmírnou sílu umění, že jen uměním, estetickou výchovou připravíme dnešní děti na
problémy zítřka tak, aby individuálně, samostatně řešily svůj osud, bez morálního defeitismu, bez ztráty víry ve své tvůrčí síly, v tvůrčí
síly a možnosti člověka... Hledíme-li na práci
brtnických dětí, tohoto velice rozmanitého
kolektivu, oceníme především onen tvořivý,
bezprostředně individuální vztah k realitě,
ono poetické zpředmětnění dítěte ve skutečnosti a skutečnost v dítěti, které utváří moralitu mladých duševních sil. Je to hra, je to
významná práce. Práce jako činnost. Samozřejmě, že není nepodstatná výtvarná stránka
celého projevu, ale tu zde cítíme a chápeme
jako součást onoho podstatného, formující se
individuální duševní kultury. Nikoli jen technická dovednost výtvarnosti, nýbrž právě ona
míra kulturnosti hry přirozených duševních
sil dává výtvarnému výrazu onu poesii a příslušnou „dokonalost“. Výtvarná dokonalost
mimo tento základ bezprostřední individuální kulturnosti je vždy mrzačením dítěte.
V Toufarově „škole života“ toto nenajdeme.
Za to mu patří náš obdiv.
CÍSAŘOVSK Ý J.
(text z katalogu výstavy z roku 1966)

Aloise Toufara (1919 – 1978) proslavila pedagogická

činnost v experimentálním dětském výtvarném kroužku známém jako
„Brtnické děti“. Kroužek založil v roce 1945 a vedl jej do roku 1955.
Později působil v Jihlavě, Třebíči a Boskovicích, ale do rodné Brtnice
se stále vracel. Při práci s dětmi podněcoval spontánní tvorbu, kladl důraz na prožitek a učil děti svobodně vnímat a vyjadřovat vlastní
pocity. Dítě vnímal jako rovnocenného spoluhráče ve tvořivém procesu,
základem tvorby mu byla společná hra. V publikacích zaměřených na
dětskou tvorbu předškolního a školního věku defi noval nové přístupy
k práci s dětmi. Výtvarné práce brtnických dětí byly mnohokrát oceněny
na mezinárodních soutěžích a výstavách. Poprvé byly představeny v roce
1958 na X. kongresu kreslířů v Basileji. Jeho vlastní tvorba oscilovala mezi realistickou a později kubisticky tvarovanou krajinomalbou
a fantaskními přírodními kresbami a grafi kami. V šedesátých letech se
stal členem Hnutí Phases, přátelil se s Ladislavem Novákem a podobně
jako on vynalézal nové grafické techniky („autobusáž“ je automatická
kresba fi xem na papír, formovaná drkotáním autobusu).
Lenka Dolanová
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Ateliér Síň funguje v bývalé obřadní místnosti židovského
hřbitova v Telči od roku 1994. Nachází se na malebném místě
na konci jihovýchodní části města, na vycházkové trase. Galerie je svým volným konceptem otevřena všem umělcům (kteří
jsou ovšem ochotni se o svoji výstavu sami postarat). Funguje
hlavně přes léto, převážně od konce června do začátku září.
Možné je vystavovat kdykoli, návštevnost je ale mimo sezónu
většinou horší. Ze začátku zde vystavovali převážně místní
autoři, ale dnes už máme za sebou i výstavy zahraničních
autorů – ze Slovenska, Kanady, Ameriky, Izraele i Japonska.
Tipoval bych tak přes stovku lidí za těch 21 let. Vedle začínajících autorů u nás hostovali i umělci, kteří se již dostali do
širšího podvědomí – Stanislav Diviš, Jiří Petrbok, Jiří Franta,
Jakub Janovský... Zájem o náš prostor rapidně rostl, tudíž již
třetím rokem máme jakési kurátorství – výběrové řízení, což
nám ve výsledku přináší možnost lepší „celistvosti“ výstav.
Dříve jsme kolikrát do poslední minuty nevěděli, s čím který
autor přijde. Hlásí se nám kolem dvaceti autorů, z toho můžeme vzít (o sezóně) asi polovinu. Rádi vybíráme autory, kteří
do svého projektu zapojí i areál hřbitova, ty, kteří se dokáží
vcítit do charakteru daného místa. A je jedno, zda-li se jedná
o malby, grafi ky, fotografie či site-specific instalace.
Na experimentální streetartový projekt Ukradené galerie jsme narazili v Českém Krumlově, kde roku 2010 vznikl s tím, že využije dlouhodobě opuštěné městské vitrínky
k „outdoorovým“ výstavám. Tam je mohou zhlédnout i lidé,
kteří do galerií jinak nechodí, a výtvarníka tento systém nutí
ke konfrontaci s realitou veřejného prostoru. Vitrínek je po
celé republice i mimo ni asi 10, jedním z cílů UKG je výstavy
pořádat každý týden. Pořadatelé jsou propojeni, autor tudíž
může putovat z místa na místo. My jsme v Telči otevřeli naši
vitrínku v létě v roce 2012. Přiznám se, že nejsme schopni
týdenního střídání vystavujících, a tak třeba o prázdninách
vitrínku využívají ti, kteří vystavují v Ateliéru Síň. Nástěnka
je situována v centru města v ulici U Masných krámů.
Jinak kulturní spolek Oblast oficiálně vznikl v roce 1995.
Bylo to vlastně sdružení aktivně tvůrčích kamarádů. Pak se
objevila příležitost pronajmout si od židovské obce obřadní
síň. Dnes máme 10 členů. Zaměřujeme se především na pořádání výstav na hřbitově, ale máme za sebou i hudební festivaly. Divadelní festival Oblast bude mít tento rok již třetí
pokračování. Oblast je otevřená spolupráci s ostatními.

•

•

•

•

•

•

•

•

Ateliér Síň v Telči
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Kulturní tip
Výzva k podání uměleckých výstavních
projektů, určených k realizaci v prostorách židovského hřbitova v Telči v období
2. 7. – 2. 9. 2016, má uzávěrku 29. 4. 2016.
Více informací na stránkách:
http://oblast.org, http://ateliersin.tumblr.com

Za Oblast
Jaroslav Buzek

Okénko hrůzy
Sochařské a jiné realizace, o nichž si myslíme, že se spletly.
David Habermann – Naslouchající, 2013. Obec Řásná
Foto: Lenka Dolanová

Kvízová otázka: Jak se řekne vietnamsky umění?

a)

O křečcích a kolaborantech

b)

Petr Kovář
„Jsem českej srab, kterej čuměl, když nakládali židy, hajloval náckům, mával komoušům
a pak chtěl jistotu desetinásobku.“ Tato věta
je ukázkou známé kolaborace. Potlačuji svoje ego, vlastní individualitu, abych nasadil
síly do služeb společného zájmu skupiny. To
umožňuje snáze vnímat moji činnost v jejím
skutečném výsledku, nikoli jako spekulaci
o pohnutkách, charakteristikách a omezeních
jednoho konkrétního člověka. Rozpuštění
v anonymitě skupiny osvobozuje. Zodpovědnost přebírá celek a takový celek se obtížněji
kupuje i soudí. To všechno jsou výhody kolaborace.
V úvodu citovaná věta je dílem umělců kolaborujících pod názvem Pode Bal. Věta byla ve
své původní podobě tištěna na trička, později
opakována ve veřejném městském prostoru
i v galeriích. Na přelomu jednadvacátého století ustupují umělci volně sdružení na základě
společného programu této formě spolupráce,
mezinárodně označované jako collaborative
art. Nové skupiny s rozpuštěným autorstvím
nebo v úplné anonymitě reagují na společenské dění, věnují se angažovanému nebo přímo
politickému umění.
Málokdo si pak uvědomuje, že určitou spolupráci vyžaduje jakékoliv umělecké dílo. Ba
co víc, neobejde se bez ní ani text, který právě
čtete. A tím nemyslím sazbu, tisk a distribuci,
ale obsah a jeho vyznění. Krátce řečeno, jste to
vy, kdo se mnou kolaboruje.
Nyní by neškodilo zastavit se u jednoznačně
pejorativního zabarvení slova kolaborace. Za-

barvily nám ho historické souvislosti v našich
zemích. Přitom je pravděpodobné, že spolupráci nevyžadovali jen němečtí okupanti, ale
byla přímo nezbytná také pro odboj. Kolaborace je slovo přejaté z cizího jazyka, budiž tedy
kolaborantem ten, kdo spolupracuje s cizáky
a spolupracovníkem hrdinný odbojář. Chaos
nám však do systému vnáší zahraniční účastníci domácího odboje i pozdější spolupracovníci Státní bezpečnosti. Není tedy divu, že se
nařčení z kolaborace raději vyhýbáme a spolupráce je teprve s námahou rehabilitována.
Ať už se vám to líbí nebo ne, je na vás, abyste dokončili tento text. Spisovatel a fi losof
Umberto Eco, blahé paměti, formuloval tři
přístupy k výkladu uměleckého díla. Přístup
vycházející z objektu samotného, přístup, který staví na záměru autora a konečně výklad
zohledňující diváka. Protože obvykle dochází
ke kombinaci všech těchto přístupů, je divák
podstatnou součástí díla. Tedy, pokud o sobě
chcete hovořit takto neživotně. Jinak můžete
být místo součástkou živým spolupracovníkem. Jste českej srab? Kajete se? Naštvalo vás
to, nebo je vám takové zjednodušující vyřvávání zcela lhostejné? Teprve toto, váš stav,
neboli reakce společnosti, je zamýšleným dílem skupiny Pode Bal. Je to divák/čtenář, kdo
dokončuje dílo!
Protože celek díla zahrnuje všechny jeho
výklady, a tedy i odmítavé reakce publika, stáváte se kolaborantem za všech okolností, kdy
lze hovořit alespoň o letmém styku s dílem.
A je na autorovi, jestli ve své práci zohlednil

to, ke komu ji vysílá, kdo se na ni bude dívat.
Zatímco u vzniku výtvarného díla je tento
ohled až na výjimky (jako je třeba právě tato)
nežádoucí – umělce líbá múza, co by koukal
po lidech – galerista, kurátor, teoretik, publicista už mají roli jednoznačně jinou. Roli
zprostředkovatele. Měli by se snažit divákům
či čtenářům obsah díla co nejlépe přiblížit.
Tak co, jak to vypadá s tím naším společným textem? Vážně by mě to zajímalo. Walter J. Ong si myslí, že žádná komunikace se
neobejde bez přítomnosti komunikujících,
to znamená, že i spisovatel nebo publicista si
vás musí představit a pomyslně s vámi hovoří.
Tento virtuální rozhovor, v němž je přítomen
prototyp vám podobného čtenáře, by mohl
být tím dostatečným ohledem. Dokončení
textu pak pravděpodobně proběhne žádoucím
směrem. Vždyť jsem s vámi celou dobu psaní
v kontaktu.
Přesto se u nás dlouhodobě hovoří o tom,
že právě psaní o umění vůbec nefunguje. Teoretik výtvarného umění čtenáře zahltí řadou
termínů, srovnání a odkazů, zdá se, že text
psal spíše pro svého kolegu z akademického
pracoviště – jako by si to nemohli říct o přestávce u kávy nebo večer v hospodě. A publicista, který se snaží výtvarnou problematiku
popularizovat mezi širší veřejností, ve snaze
mluvit poutavě mine hlavičku hřebíčku, zůstane na povrchu věci. Pokud jej už z principu nenařknou z kolaborace. Nedávno jsem se
z jedné internetové konverzace etablovaných
literátů a teoretiků dozvěděl, že pokud spiso-

vatel myslí na čtenáře, není to už to pravé, ale
jen takové nějaké umělé psaní.
Současná situace nasvědčuje tomu, že se
nařčení z umělého psaní, tedy kolaborace se
čtenářem, bojí zejména výtvarný kritik. Což
vede k tomu, že o výtvarném umění se v běžném neodborném tisku nepíše vůbec. Každá
redakce k tomu dospěje přehlednou rovnicí:
odborně náročný text = nezájem čtenáře =
menší čtenost = menší zájem inzerentů = méně
peněz. Zrušíme výtvarnou rubriku! Díky
tomu ze současné výtvarné scény nepronikne
už vůbec nic, mezi širší veřejností se upevňuje
dojem elitářského kroužku. Sekta umělecká!
Výtvarní kritici a teoretici, kteří by mohli
něco z toho kroužku vynést na světlo, vysvětlit, se stáhli do nor, píší už jen do odborných
periodik, která čtou opět jen další odborníci,
členové kroužku. Specializovaní odborníci
jsou jako křečci, kteří si také syslí zrno jen ve
svých žgraních, takže nevzklíčí, trefně prohlásil už kdysi básník Otakar Březina.
Laskavý kolaborant, který se mnou dospěl
až na tyto řádky, si nepochybně pomyslí, že
ještě nebezpečnějším je protiklad takového
křečka, básnivý antikřeček, který si sice umí
otevřít pusu, ale za žgraní nic. Pravda. Naštěstí i tady je prostor pro kolaboraci.

příloha volné umění / ahoj ze záhrobí
(díla sesbíraná během novinové dílny v galerii)
1/ Anna Straková
2/ Chyba v systému
3/ Jacek
4, 6/ Emma Šádová
5/ Já
7, 10, 12/ Ondra Novotný
8/ Rostislav Gnol
9/ Helena Ticháčková
11/ Anežka Abrtová

Čaroděj zmizelého tónu
Jan Bartoš

„Varhany jsou můj svět, ve kterém jsem
doma. Červotoče umíme, ale člověk zhovadilec, který páchá škody, je mnohem
horší.“

Malá ves Studénky, 5 km východně od
Jihlavy. Dům na konci vesnice, který minete,
protože za břečťanem není vidět. Hned za
vraty obří modrá dodávka, prostorný zatravněný dvůr. Mezi dveřmi Dalibor Michek,
chlap jako hora, na sobě kostkovaný řeznický
kabátek, na bradě krakonošův plnovous. Vítá
hlubokým hlasem po moravsku: „Dobrý den“.

Nespatřená krása
Čekáte dláta, pilky a vrtáky, ale hned za
kuchyní vás uvítá fotografický ateliér. První
štace na prohlídce legendární říší varhanáře
Michka. Tady se fotí varhany, kousek po
kousku. „Jsem povinen dodat s nástrojem
i restaurátorskou zprávu, ale nejsem limitován kvalitou fotografií v ní obsažených.
Neodbývám je, protože mě reprezentují,“
vysvětluje Dalibor Michek smysl svého počínání a ukazuje na špičkovou výbavu: makro
objektivy, elektronické makro sáňky na stativu, speciální blesky. Během let dosáhl i ve
fotografování varhan skutečného mistrovství.
Probíráme se jeho fotografiemi na monitoru
počítače a před očima se zjevují neskutečné
makro záběry detailů píšťal, traktur, vzdušnic, manubrií, klaviatur, vidíme stopy po
dlátech starých mistrů a dírky po červotočovi, celý neznámý vesmír se otevírá. Máte
stejný pocit jako když se díváte na fotografie
vzdálených galaxií a hvězdokup. Kontrast,
plasticita, dokonalá hloubka ostrosti. Jedinečné. Pověst nelhala, tady, v malé vesnici
u Jihlavy vzniká něco skutečně neobyčejného,
co je na hranici možného...
„Váhal jsem mezi fotografií a varhanářstvím.
Byl jsem muzikant, hrál na hoboj v jihlavském orchestru, ale věděl jsem, že chci něco
jiného. Fotografii jsem se věnoval intenzivně
především koncem 70. let a začal mít úspěchy
zejména s portréty,“ říká a vytahuje obřadně z knihovny zašlé černobílé zvětšeniny:
fotograf Vilém Reichmann, básník Oldřich
Mikulášek, malíři Jan Bauch a Josef Jíra.
Nakonec ale, varhany zvítězily.

Mezi píšťalami
Po pětatřiceti letech naprosté umanutosti
a touhy dělat věci ne dobře, ale nejlépe jak
to jen lze, se v odborných kruzích doma i ve
světě o mistru Michkovi již ví. A on ví, že se
ví. V roce 2008 se stal členem nejprestižnější
varhanářské asociace světa zvané ISO. „Já měl
radost, když jsem se to dozvěděl,“ popisuje
mistr Michek a pokračuje: „Vy nevíte, co to
znamená. To je pozvání mezi elitu. Tam nelze
podat přihlášku! Oni si o člověku sami zjišťují informace a potom mu případně členství
nabídnou. ISO sdružuje přibližně 300 varhanářů z celého světa, z východní Evropy je jich
tam pouhá hrstka,“ dodává.
A vaše první setkání s varhanami? „Už jako
dvanáctiletého mě otec přivedl do dílny ke
Kotrbům, to byli restaurátoři a řezbáři v Brně
na Petrově. Zbláznil jsem se do jejich řemesla, byl jsem u nich pečený vařený. Scházela
se tam navíc vybraná společnost tehdejšího
Brna, lidé, kteří poté počátkem sedmdesátých let přicházeli při politických čistkách
o práci. To byla moje škola,“ vzpomíná mistr
Michek a pokračuje: „Chtěl jsem to dělat, ale
tehdy nebylo možné, aby samostatně pracující
mistr někoho vyučil, nesmělo se to. Táta byl
hornista ve filharmonii a měl známé na konservatoři, tak jsem šel studovat hru na hoboj.
Nikam jinam by synka politicky nekorektního
otce nevzali.“
Dalibor Michek se po ukončení studia a po
vojenské službě v Uhrách živil jako hráč v jihlavském činoherním orchestru a čekal, až se
uvolní lepší místo v Brně. Přes kolegu klarinetistu se ale dostal k varhanám a už se nepustil: „Muzikantský svět nebyl můj. Byl jsem
řemeslník. Pro mě byla vždycky dílna sakrální
prostor. Už od těch Kotrbů.“
„Tak jsem se učil, s kolegou klarinetistou provozoval napůl ilegální varhanářskou činnost
a drželi jsme se jihlavského divadla, které nám
pro ni poskytovalo krytí. Každý v té době musel mít totiž razítko v občance, jinak mu hrozil arest. My neměli štěstí jako houslaři, kteří
skrze jakési sdružení mohli svoji činnost provozovat oficiálně. Až v roce 1988 zavedl bol-

ševik cosi jako živnost, takzvanou sousedskou
výpomoc. Předseda MNV v Puklicích mi dal
potvrzení, že mí sousedé potřebují opravovat
varhany. To bylo sice pro smích, ale já mohl
dát výpověď z divadla a dělat na svém.“

magnum“. Na dokončené varhany v roce 2013
zahrál slavný Ital Andrea Marcon, v kostele se tehdy tísnilo šest set lidí. V obnoveném
měkkém barokním zvuku dodnes mnozí vidí
důkaz vítězství ducha nad hmotou.

Konečně volný

Rekonstrukce
nehmotného

„A šlo to v té době tak dobře, že jsem se v létě
1989 dostal poprvé do Bavorska a vzal tam
vzorek píšťal. Když je uviděl varhanář Georg
Jann v Allkofen, hned takové chtěl a po následném převratu i dostat mohl. A tak jsem si
koncem března 1990 přivezl první auto. Jako
první tady široko daleko,“ (smích) nadšeně
vzpomíná na začátky skutečného podnikání
mistr Michek a dodává: „Byl to Ford Granada, velké, krásné auto. Obrovský skok z Wartburgu do opravdu luxusního vozu. Za náruč
píšťal, kterou jsem jim vyrobil a propašoval!
Úžasná euforie nejenom z faktu, že bolševik
šel dolů z hrušky a že nám do věcí nikdo nebude kecat...“
Dalibor Michek pracoval poté pro německé
a francouzské varhanáře více než patnáct let.
Učil se, stával se postupně komplexním odborníkem, zažraným a neústupným. Složitému oboru na pomezí umění a řemesla doslova
propadl. Nadešel ale čas a skočil do nejistého a hůře placeného podnikání tady v České
republice. Proč? Prý nemohl snést pohled na
desítky chátrajících skvostných nástrojů u nás
doma. V roce 2005 má za sebou již první
úspěšnou akci – restaurování varhan v zámecké kapli v Litomyšli, za zlomek toho, co by
dostal venku. Zahraniční zákazníky postupně
odstříhával, až nezbyl žádný.
Mezitím českých a moravských nástrojů přibývalo. Trpín, Olešnice, Vranov nad Dyjí,
Jinošov, Lelekovice, a další. Legendou se
stala obnova evropského unikátu, nástroje
v Doubravníku na Tišňovsku. „O těch varhanách jsem věděl. Byly vzdáleným dráždidlem.
Nejlépe dochované dílo proslulého moravského varhanáře Jana Výmoly staršího z roku
1760,“ objasňuje nadšeně význam sedmiletého
úsilí mistr Michek. Vyhrál konkurs – nejnižší cenou – a Doubravník se stal jeho „opus

V čem je ale tohle řemeslo, nebo umění, tak
složité? Dalibor Michek, teď již v dílně mezi
píšťalami, trpělivě vysvětluje: „K tomu, aby
bylo možno dělat tuto práci na špičkové úrovni, je nutná syntéza vědomostí z více oborů.
Obecná historie, dějiny hudby, znalost starých
nástrojů a jejich mistrů, intonování, technická
zručnost, akustika.... A nad tím vším se vznáší
otázka. Jaký ten který nástroj má mít výsledný
zvuk? To nikdo přesně neví, neboť nahrávky
z časů stavby zmíněných nástrojů neexistují.
A právě to by měl restaurátor na základě dochovaných důkazů poznat.
Restaurátorský přístup, ke kterému dospěl,
vysvětluje Michek v porovnání s německou
varhanářskou tradicí. Je maximálně pokorný k původnímu tvůrci varhan a pokud to
lze, snaží se respektovat i jeho drobné chyby.
„Němci jsou obvykle toho názoru, že všechny
pozdější zásahy, které byly na nástroji provedené, jsou taky památné a tedy zachování
hodné. Nesouhlasím s tím a snažím se o obnovu původního stavu, pokud jej znám.“
A dále pokračuje: „A jsou tu i technické rozdíly: oni třeba málo používají konzervátorské
metody, které jsou u nás běžné. Když máme
dřevo sežrané červotočem, ponoříme ho do
pryskyřice, necháme vyschnout, ono ztvrdne
a má to před sebou další léta života. Němec ale
přijde, řekne, to je moc špatný, tohle se rozpadá, vezme pilu, vyřízne to a dá tam kus nového dřeva. Nemohu říct, že my to děláme dobře
a oni blbě. Z hlediska řemesla jsou pravdivější
oni. Tak by to totiž varhanáři řešili i v dobách
minulých. Já dělám něco, co dřív nebylo zvykem, v tom je to méně kontinuální. Restauruji
zvuk varhan, jaký měly v době svého vzniku.
Ctím, že je to nástroj svého tvůrce. Jsem po-

korný vykonavatel jeho vůle. Prostě tomu chlapovi sloužím.“

Za okraj

Už se šeří, do oken dílny padají poslední zbytky dne. Přichází kamarád Karel, jeden z nejbližších Michkových spolupracovníků. Hovor
pokračuje a postupně se dostáváme k podstatě
varhanářské alchymie. Je to tanec na jehlách.
„Skláním se před tvůrcem, a proto chci zachovat co nejvíce původního materiálu. Zároveň
potřebuji, aby ta věc co nejlépe fungovala,
a to je někdy v příkrém rozporu. Když jsou
třeba píšťaly hodně špatné, budou varhany
hrát tím líp, čím víc jich vyřadím. A je třeba
rozhodnout, zda vyměnit ještě tuhle a nebo
to skousnout – hraje sice hůř, ale je původní...
Kde udělat červenou čáru, pod kterou se nedá?
A v tom je ten celý fór! To se nikde nedočtete,
ani vás to nikdo nenaučí. Ale cecek boží vám
to nějak dá. Když si to zasloužíte...“
„Traduje se o vás, že dokážete rozeznat zvuk
konkrétních varhan v autě při chraplavých
reproduktorech,“ ptám se. „Tak to je legenda,“ praví mistr a dodává: „Pravda je, že zvuk
varhan, na kterých jsem dělal, většinou poznám. Ne ovšem v autě. U ostatních poznám
přibližně, z jaké oblasti jsou a z jaké doby.
Mám také cosi jako profesionální deformaci.
Když poslouchám nahrávku, slyším především
chyby.“
Už je tma, konec hovoru je za dveřmi a poslední otázka zní: „Máte nástroj snů, nástroj,
který si silně přejete ještě udělat?“, ptám se
nepříliš originálně. „Bohužel, všechno nestihneme, ještě je tady několik desítek špičkových
nástrojů, velevzácných, o kterých víme, že už
nemají šanci na záchranu. Je potřeba je aspoň
zdokumentovat, aby příští generace viděly, jací
jsme byli pitomci a co všechno jsme nechali zničit. Určitě bych ale chtěl restaurovat
varhany v Dubu nad Moravou, zase dílo pana
Výmoly. Protože jsou velké a krásné.“
Autor fotografií: Jan Bartoš

většině z nás nečiní potíž pohybovat se ve vesmíru
z jedné galaxie do druhé,
fantazie dovoluje opravdu mnohé…
vidět na vlastní oči objekt, který je za okrajem
naší galaxie, přesto bylo zážitkem
zvětšovací sklo hvězdářského dalekohledu je mocné
v předvečer začátku přípravy těchto novin
jsem poprvé pohlédl naší galaxii za okraj
třeba je průsak něčeho „mimo“ zákonitý,
a tak je určitá naděje, že se nevyhne
ani tomuto plátku…
(byť to nemusí být pokaždé ze vzdálenosti
Doutníkové galaxie)
Daniel Novák

ilustrace k textu Za okraj: Františka Gnolová

,,Jarní Penne“ s pestem z medvědího česneku
Ingredience: těstoviny penne, tofu natural, sušená rajčata v oleji, pesto z medvědího česneku,
lahůdkové droždí, sůl
Doba přípravy: 15 minut
Tofu osušíme utěrkou a nakrájíme ho na kostičky.
Penne uvaříme dle návodu, slijeme a propláchneme
studenou vodou, mezitím osmahneme na oleji ze
sušených rajčat tofu a na kousky nakrájená rajčata,
na konec osolíme. Pesto smícháme s penne, přidáme
směs rajčat s tofu a posypeme lahůdkovým droždím.
Dobrou chuť.

Jídlo místo zbraní

Jak na pesto z medvědího česneku?

Ingredience: listy medvědího česneku, sušené
sojové (nebo jiné rostliné) mléko, lahůdkové
Volné seskupení lidí, kteří vaří a rozdávají jídlo zdarma všem bez rozdílu. droždí, himalájská sůl, kešu ořechy, olivový olej
Po celém světě fungují stovky podobných dobrovolných skupin.
Ta jihlavská vznikla v roce 2009 a v současnosti má 16 členů a členek. Listy medvědího česneku (roste na konci března
Nekončíme pouze u rozdávání jídla, našimi principy jsou solidarita, a můžeme ho sbírat až do konce dubna) rozmixujenezávislost, veganství a antimilitarismus. me s olivovým olejem, kešu ořechy, sušeným sojovým
V Jihlavě rozdáváme každou sobotu od 14 hodin mlékem, lahůdkovým droždím a dosolíme podle
u haly autobusového nádraží. vlastní chuti.

Rozhovory z náměstí
Ptali se děti ze ZŠ Křesťanská a Klára s Ondřejem
Reportážní kresba Matěj Kolář, Christine Hojsáková,
Kateřina Chalupová

Dali jsme dětem nahrávací zařízení a poslali
je na náměstí, ať udělají reportáž o tom, co se
tam lidem nelíbí a co by rádi změnili. Překvapila nás míra nenávistných reakcí vůči menšinám
a uprchlíkům, i vzhledem k tomu,
že tazatelé byly děti.
Přesto jsme se rozhodli rozhovory v neupravené
formě zveřejnit. Jako demonstraci jedné z nemocí naší společnosti, a v sousedství záznamu
z HateFree? diskuse na protější stránce, v níž se
debatuje o tom, jak tuto nemoc léčit...

1/
Dobrý den, my jsme z jihlavské galerie a děláme anketu,
co byste změnili na náměstí.
Prosím vás, to vám řekne každej, kdo má trochu rozumu, zbourat tuhle obludu... a máte na
to peníze, galerie? A město taky ne. Ale když
budete chodit čtyřicet let kolem toho, tak si
zvyknete.
Máte tady třeba dost laviček?
No tady jsou. Ještě nemají sezení. Oni jsou to
takoví nepřizpůsobiví lidé, nechci říkat cigoši,
tak ty to obsaděj, kouřejí tam, čuměj, plivaj na
zem a řvou na lidi, když jsou vožralí, no dyť to
znáte, když jste z Oblastní galerie, ne, jak to
tady vypadá. Člověk si tam ani normální radši
nesedne. A to vám řekne každej druhej.
To já když někde po republice řeknu, že jsem
z Jihlavy, třeba v Plzni nebo v Budějicích, nebo
v Jindřichově Hradci, kam hodně jezdíme, tak
říkaj „tam bych nechtěl bydlet, to je samej
cikán a vítr tam furt fouká...“
Já jsem tady vlastně poprvý, já jsem Pražák, a mě se tady
strašně líbí... To město je sice menší, ale je tady dostatečnej
ruch. Podívejte se na to náměstí, to náměstí žije.
Přijďte po šestý hodině večír, to tady uvidíte
jen hordy lidí kolem hospody, jak se to hádá,
jinej tady není nikde.
Jak si myslíte na imigranty?
Pokud utíkají před válkou a zrovna nekradou
a nejsou to muslimové, který maj pod kabátem
kalašnikov, tak my jsme kdysi taky před režimem utíkali a všude nás brali. Slušný lidi. Ale
teď ka rozeznejte to mezi tim. Oni to na čele
nemaj napsaný.

3/
Co byste změnila na našem jihlavském náměstí?

Dobrý den, my jsme tady z Oblastní galerie a děláme tady
takovou anketu a chtěli bysme se vás zeptat, co byste změnili tady na tom náměstí.
Tady to. Prior.

Děkujeme.

4/
Předpokládám, že byste chtěla zbourat Prior.
Určitě, stoprocentně. A omezit... v sobotu, když
jdu po náměstí, tak je tady moc černo...to bych
taky ráda omezila, lavičky jsou plný a chudáci
starý si nemají kam sednout.
A nevyřešilo by to víc laviček?
Ne. Laviček je dost. Ale těch je moc. Ale stejně to
bude k ničemu.

5/
A jak je to tady se studentama. Co byste změnili na jihlavském náměstí? A chtěli bysme se zeptat i holčičky, co by
změnila na jihlavském náměstí.
Pobudové se tady vyskytujou ve večerních hodinách. Takový zvláštní osoby. Ale jinak jako
v pohodě.
A co s tim, aby se tady nevyskytovali ty pobudové?
Tak to nevim, to asi policajti, těžko říct. Staraj
se spíš o to, o co nemaj.
A co Prior?

Líbí se ti Prior?
Jo.
Výborně, má ráda moderní architekturu. Líbí se ti naše
náměstí?
Ne.

Kam byste ho přemístili?
My bysme ho asi nepřemístili.

A můžeš něco říct cokoli chceš tady do mikrofonu?
Ne.

Vy byste ho rovnou zbourali?
Suť odvezli někam do Polný třeba?
Ne do Polný určitě ne. Ale na nějakou skládku,
kde by se třeba zrecyklovala. Aby bylo hezký náměstí jako je třeba v Českých Budějovicích nebo
tak. Aby to bylo prostě historický centrum.

Co bysi Františku změnil na náměstí?
Já nic, já bych to nechal, jak to je.

Zbourala bych Prior, ale jede mi trolejbus.

No... těžko říct, kdo s tim co udělá.

2/

6/

To je zajímavej názor.
Ani toto byste nikam nepřemístil?
Ne.
A co na imigranty?
Ať jsou doma radši. Ano, když přijde jeden dva,
ale tohle už je tady moc. Že se máme o ně starat,
to je strašný. Doma potřebujou dělat, jestli se
to tam nějak uklidní. Tady budou ležet a brát
podpory...
Cvičil jste někdy, v mládí?
Amatérsky jenom. Tady mám teď jednoho... Sice
se teď při tréninku trochu ulejvám... Autobus
ať jede z Beranova o minutu spíš a céčko ať jede
o minutu dýl.

7/
Dobrý den, co byste změnila na našem jihlavském náměstí?
Už se mě tady na to ptali a řekla jsem, že skoro
nic, protože tady se nic změnit nedá. To, co
tady bylo, je pryč, a to co tady je, s tím se nedá
nic dělat.
A co tady bylo, co je pryč teďko?
Místo Prioru tady byl takzvanej Krecl, tam byly
bytovky plus dole byly obchody, restaurace,
zahrádka...
Tady byla i zahrádka?
Zahrádka na sezení, jmenovalo se to bistro.
Mototechna tady byla.
A stejská se vám po tom?
Nestejská, já už jsem stará, já to nechám na vás
mladejch.
A co vy byste na tom změnili, co vám by se tady líbilo? Já
jsem tady první den a zatím se tady s tím vším seznamuju,
a zatím vůbec nevim, jak bych s tím naložil.
Tady to je takový, jaký to je a já si myslim, že se
s tím nedá nic dělat.
A líbí se vám tady?
Tak jsem tady 65 let. Jsem rodák.
Tak děkujeme moc.

HateFree?

Výstava
, prvně uvedena v Centru současného
umění DOX v lednu 2016, vzešla z výzvy HateFree Art, reagující na nárůst nenávistných
postojů vůči menšinám v ČR. Je součástí projektu HateFree Culture realizovaného Agenturou
pro sociální začleňování. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
Vystavující umělkyně a umělci se snaží zkoumat mechanismy, které definují určité skupiny
jako podřadné nebo sociálně vyloučené a ukazují nebezpečí nárůstu nenávisti ve společnosti.
Zároveň demonstrují víru v symbolickou sílu solidárního uměleckého gesta a jeho konkrétní
účinek mimo úzce vymezený svět umění. Výběr děl z výstavy v Centru současného umění
DOX připravila pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě kurátorka Zuzana Štefková.

Umění bez nenávisti
Veřejná diskuse k výstavě HateFree?,
probíhající v Oblastní galerii Vysočiny
od 31. 3. do 24. 4. 2016.
Účastníci diskuse: Zuzana Štefková (kurátorka výstavy), Tamara Moyzes (vystavující
umělkyně), Lukáš Houdek (koordinátor
iniciativy HateFree Culture)
5. 4. 2016
Můžeme na začátku představit iniciativu
HateFree Culture, jakým způsobem vznikla a funguje?
Lukáš Houdek: Začalo to asi před pěti lety,
kdy se začali scházet lidi z neziskové sféry,
odborníci a státní zaměstnanci a říkat si, co
je potřeba udělat s protiromským naladěním
ve společnosti. Projekt se oficiálně jmenuje
„Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti“,
má pět částí a HateFree (v překladu „bez
nenávisti“, pozn. ed.) je jedna z nich. Je to
projekt Úřadu vlády, takže já jsem státní
zaměstnanec. Vedle naší mediální části jsou
tam další – práce s policií, zavádění mediace
do škol, výzkumy, podpora starostům, kteří
se potýkají se sociálním vyloučením. Když
jsem byl před třemi lety vybrán, tak jsme se
s kolegou rozhodli, že nechceme dělat – jak
bylo dřív zamýšleno – billboardovou kampaň
kolem silnic, kdy se udělá hezká fotka nebo
spoty v televizi a řekne se „tohle bylo ono
a teď už lidi nenávidí míň“. Chtěli jsme
vytvořit něco specifického pro náš prostor,
něco experimentálního. Hlavním cílem bylo
vytvořit komunitu lidí. Snažili jsme se hledat
různé prostředky, abychom oslovili co nejširší
skupiny lidí. Často se dělá spousta dobrých
věcí a lidé o tom navzájem neví nebo se
přebíjejí v tom, co dělají.
Prostřednictvím umění lze tato témata dobře
komunikovat. Strach a nenávist jsou emoce,
a proto fakta ne vždy fungují. Zapojili jsme
hudebníky, aby složili skladby, udělali jsme
výzvu pro básníky a snažíme se
dostat i do regionů.
Máte síť HateFree zón, můžete přiblížit
jejich koncept a fungování?
Lukáš Houdek: HateFree zóny jsou místa
bez násilí a nenávisti, což zní možná trošku
naivně, někteří odpůrci nám vyčítají, že je to
směšné, že přeci všechna místa jsou bez násilí
a nenávisti, nebo jestli to znamená, že když
tu nálepku nemají, že jsou s násilím a nenávistí. V letáku uvádíme reálné příběhy lidí,
kteří se setkali s tím, že je v kavárně někdo
napadl a obsluha si toho nevšímala, naopak
třeba vyhodila člověka, který se s tím setkal,
protože to byl gay a byl tam se svým přítelem,
nebo to byl Rom. Chtěli jsme vytvořit místa,
která budou otevřeně deklarovat, že uvítají
každého a ochrání ho podle možností. Teď se
věnujeme hlavně vyvracení hoaxů
a různých manipulací.
Výstava HateFree? je jedním z prvních projektů, kdy jste zapojili výtvarné umění?
Lukáš Houdek: Na základě otevřené výzvy
jsme vybírali projekty pro veřejný prostor.
Snažíme se současné umění dostávat do menších měst formou plakátů na výlepních plochách. Nebo děláme performance, jedna byla
i tady v Jihlavě. Výstava v Centru současného
umění DOX následovala jako
vyvrcholení umělecké části.

Ivanka M. Čonková, Daleko na Luník IX
Sociální benefice v umění, 2015 – 16, kresba – samolepka na zdi

Výstava tedy vznikla na základě veřejné výzvy, jak celý proces probíhal?
Zuzana Štefková: Jak už Lukáš zmínil, generátorem projektu byla veřejná výzva. Většina
děl byla určena pro veřejný prostor, dokonce
i videa. Pořád je chceme vystavovat v negalerijních prostorách. Nicméně paralelně s tím
vznikla myšlenka tradičnější výstavy. Přihlásil se k tomu DOX a vybrali si mě jako kurátorku. Já jsem částečně posbírala díla, reagující na výzvu, kam se přihlásilo 283 lidí. Dále
jsem zařadila hotová díla nebo jsem oslovovala lidi, kteří by mohli udělat něco nového, co
by rezonovalo s tématem.
Většina z účastníků reagovala spíš na obecná témata, hodně byla řešená romská tématika. Postupně bylo čím dál jasnější, že rok 2015
bude ve znamení uprchlické krize. Postupně
se nabalovala další díla jako dokumentační
video z akce DE-FENCE, která proběhla
v Drahonicích, kde anonymní aktivisté odstřihli z plotu detenčního zařízení srdce, které
se potom stalo takovou vlajkovou lodí výstavy.
Sem se nám nevešlo, ale pokud byste měli přebytečných deset tisíc euro, srdce se dá koupit
a podpoříte tím aktivity na podporu uprchlíků, konkrétně skupinu Hlavák na pražském
Hlavním nádraží. Témata nakonec vygenerovala sama – uprchlická a romská tematika,
téma GLBTQ , tedy sexuální minority, a pak
bezdomovectví, což je zásadní téma, které
není často vidět v médiích. Nad tím byla metastavba jako láska a nenávist, svoboda, štěstí
a tak dále.
Díla často vycházela z interakce. Ivanka
Čonková reagovala na případ policejní brutality, který se odehrál v roce 2009 v košickém
ghettu, kde byli nezletilí kluci z romského
ghetta šikanováni policií, museli se svlékat
a navzájem se urážet a bít. Loni padl v této
kauze verdikt, všichni policisté byli omilostněni. Umělkyně připravila psychosomatickou
dílnu s postiženou rodinou. Přímo v bytě na
sídlišti Luník IX malovali obrázky, které nějakým způsobem hovoří o té zkušenosti, pak
se to zase zabílilo a zbylo jen video a fotografie.
My jsme se pořád ptali, jakým způsobem
může umění pomáhat a co může dělat. Po
roce zkušeností si tuhle otázku pořád kladu.
Také nám šlo o to, aby to nebylo jen umění
o lidech, kteří jsou nějakým způsobem vystaveni nenávisti, ale aby ti lidé měli nějaký hlas.
Proto je tady video, které natočily dvě romské holčičky bez nějaké supervize, je to vzkaz
bílé majoritě, vzkaz gadžům o tom, jak se cítí
(video od skupiny Francesca a Sára s názvem
Gadžům, 2014, pozn. ed.). Jsou tady projekty,
které vznikly ve spolupráci s lidmi bez přístřeší. A je tady romská aktivistická skupina
Romane KALE Panthera, jejíž členkou je Tamara Moyzes.
Tamara Moyzes: Já tedy začnu Veselým vepříkem z Letů (dílo reaguje na stavbu vepřína na
místě romského holocaustu v Letech u Písku,
pozn. ed.). Ještě před výzvou HateFree jsme
jako skupina Romane KALE Panthera – kam
patří také David Tišer a Věra Duždová – vyrobili nálepky s vepříkem a nalepovali je do
různých supermarketů.

Typická reakce, když jde více Romů do supermarketu, je, že za sebou má automaticky
sekuriťáka. Bylo složité se ho zbavit, abychom
vůbec mohli vylepit nálepky. Nakonec se podařilo, že jsme byli nenápadní, nevyhodili
nás, proběhlo to v úplné tichosti.
Jak víte, že maso, které jste tam nakupovali,
bylo z Letů?
Snažili jsme se zjistit, jaké maso je z fi rmy
Agpi. Oni mají většinou štítky, své logo, které
jsme původně také měli na plakátě. Proběhla
diskuse, zda útočit na fi rmu anebo na stát, že
vepřín nevykoupí – oba dva jsou vinni. Hodně
lidí si neuvědomuje, že si může vybrat, které
maso si kupuje.
V DOXu jsme vystavovali také performanci
z Duchcova. Chtěli jsme poukázat na problematiku „Nulová tolerance“. Jedná se o městskou vyhlášku, která funguje ve městech, kde
byly největší nepokoje a protiromské pochody. Jde o to, že je zakázané sedět ve veřejných
prostranstvích, jsou to jen romské lokality.
Vyhláška má i různé výjimky, například těhotná žena či nemocní lidé si mohou sednout,
ale neděje se to. V průběhu performance jsme
s místní romskou komunitou grilovali na místě, kde je to povolené, kde je voda a místo na
vaření, a za patnáct dvacet minut přijela čtyři
policejní auta.
Lukáš Houdek: Performance pak měla ještě
dohru, video z policejního zásahu se dostalo
do médií. Zásah byl dost neadekvátní, policista vyhlášku neznal, říkal, že děláme něco,
co nesmíme, načež Romové vyndali vyhlášku
a začali ukazovat, že žádný zákon neporušujeme. Pán řekl, že to neví, protože vyhlášku
neviděl a že neví, jak si to má vysvětlit. Tak
jsme mu řekli: „když to nevíte vy, jak si to
má vysvětlit občan, který tady žije, jestli tady
může sedět nebo nemůže“, takže to byla taková komická situace, která se dostala do médií, a v závislosti na tom někteří chtějí proti té
vyhlášce podávat ústavní žalobu. Chtěli legitimovat jen Romy, mě policisté říkali, že mě
na kameře neviděli, že viděli jenom ty černý.
Předvolaní byli také jenom Romové. V tomto
případě performance možná něco může změnit.
Tamara Moyzes: Takto si jako Romane
KALE Panthera – v překladu Romští černí
panteři – představujeme naše performance.
Pak tu mám instalaci objektů z popelnic, která vznikla na rezidenci v Budapešti v Galerii8,
kterou vede Tímea Junghaus, která kurátorovala první romské bienále v Benátkách. V období, kdy jsem tam byla, vznikla v Budapeštěi
vyhláška, zakazující vybírat popelnice. Spojili
jsme to s nápadem, který měla Tímea Junghaus. Od roku 1956 měla vzniknout romská
muzea jako kulturní místa, spojená s různými
fyzickými budovami, ale nikdy se nic nestalo.
Na mé mapce jsou zakresleny všechny projekty. Spojila jsem to tak, že jsem šla vždy na tu
konkrétní ulici a hledala v popelnicích. Dílo
jsem nazvala Zakázané umění, zdálo se mi
paradoxní, že tímto zákonem Maďaři zakazují
ready made umění. Své věci neprodávám, ale

dohodli jsme se, že tyto věci budeme prodávat, dokonce za absurdní ceny, a peníze
půjdou Kruhu romských žen v Budapešti,
které jsou spojené s Galerií8.
Ještě bych se vrátila k HateFree zónám, jakou s nimi máte zkušenost, jaké jsou ohlasy
a kolik jich už je?
Lukáš Houdek: Teď už je jich myslím 145.
Je to různé, některá místa jsou aktivní, chtějí
něco dělat, a některá jsou pasivní. My se je
snažíme vždycky podporovat. Buď máme
sami nějaké návrhy nebo sami přicházejí s tím, že chtějí uspořádat debatu, tak
někoho doporučíme. Řešili jsme, co bychom
dělali, kdyby nám někdo řekl, že byl napaden
v nějaké HateFree zóně. Vždycky, když na
Facebooku představujeme novou zónu, tak
skupiny, které šíří nenávistné projevy, to
hodně štve, je vidět, že jim to leží v žaludku
a vnímají jako silnou věc, že se lidi síťují, cítí
v tom záchvěv komunity.
Děláme různé nálepky jako HateFree bike
a HateFree fridge, tedy kolo a lednička bez
nenávisti. Chtěli jsme dělat HateFree car,
auto bez nenávisti, už jsme chtěli nechat
udělat nálepky a mě došlo, že je to vlastně
blbý plán, protože je dost dobře možné, že by
někdo někomu zničil auto, protože tam má
tu nálepku. Vychází to ze zkušenosti. V Brně
jsou Rekola, registrovaná jako HateFree
zóna, a rozhodli se, že na všechna kola
dají nálepku a během jednoho měsíce jim
zlikvidovali třicet kol. Cítili jsme se hrozně.
Ukazuje se ale, že tyhle negativní zkušenosti
spíš motivují.
Zuzana Štefková: To je jeden z důvodů, proč
tomu někteří z kamarádů přezdívají FreeHate (volná nenávist). Podle nich to generuje
v lidech tuhle nenávist.
Lukáš Houdek: My tohle hodně řešíme, protože se samozřejmě setkáváme s negativní reakcí. Když přijdete do našich facebookových
diskusí, tak vidíte opravdu „free hate“. Hodně
lidí si tam ventiluje nenávist. Na jednu stranu
nám připadá dobré, když na sebe můžeme
vzít roli nárazníku. Snažíme se, pokud je to
nějaký komentář k věci, vést diskusi. Víme,
že s řadou lidí to ani nemá smysl, ale pořád
to vnímáme jako unikátní platformu, kde
se lidé také učí, jak se má o věcech diskutovat. U některých diskutérů vnímáme posun
v chování, z extrémních radikálních k mírnějším názorům. Je důležité, aby lidé měli
pocit, že mohou se státem komunikovat.
Smysl projektu je těžké vyhodnotit. Myslím,
že to má i smysl jako podpora lidí. Lidi, kteří
jsou v malých obcích, mají často pocit, že
jsou v tom sami. Pro nás je nejhorší, že jsme
pořád pod neuvěřitelným tlakem i vlastní
komunity. Lidé mají vysněnou podobu, co by
se mělo řešit a jak, a nás to občas mrzí, protože mají pocit, že nekomunikujeme to jejich
téma. Není to vždycky úplně motivační.

Martin Z.
Limity
„Limity jihlavských strážců pořádku, nákupních center
a podzemních parkovišť se nepodařilo pokořit.“
Martin Zet v performanci Limity využil stejnojmenný objekt z výstavy Frontiers of Solitude / Na pomezí samoty, která
do Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě doputovala na konci března z pražských galerií Školská 28, Fotograf a Ex-post. Zábrana, kusy dřev pospojované panty, opatřené kolečky. Vratká konstrukce se dá po libosti roztahovat a smršťovat, podobně
jako různá omezení či limity (těžby, ale například i využívání veřejného prostoru měst). Autor na vernisáži 31. 3. konstrukci nejprve s pomocí publika složil, a poté se skupinka vydala na průzkumnou cestu. Limity jihlavských strážců pořádku,
nákupních center a podzemních parkovišť se nepodařilo pokořit.
Účastníci performance: Tomáš Kučera, Petr Chytka, Ivan Pecka, Martin Mlateček, Mikuláš, Michal Kindernay
Autor fotografií: Pavel Petrov

DVACET
Šli jsme přes dvacet minových, minulých,
krůpěje nás mlátili do žeber, tak jako sopka,
aligátor křičíci za pouští nebeskou, krtek,
co už nehrabe, hrabalo pouštní zrno v oku,
ale na to nebyl čas,
jen jsem je zrychla obskočil, zotročil patnáct a pět nás zbylo,
počítaje s dvouma manekýnama a třema Mariema
zaháknutejma na kolečkách, vdovečka z jedný,
další dvě se už jen tělama pásly
Pokračovali jsme dál, jak nás krůpěje mlátili pod prsa,
husa v krku v celku hrabala, jak mi tlačila na páva
byla to Magdalena, zočkovaná od hlavy až k patě,
vyprávěla mi o místech, lidech, světcích, vyprávěla
a řvala:
„Hej! Hej! Kurva, proč mi děláš?! Proč mi to děláš?!“
nakrátko jsem se zapnul
polibky pod sprchou vypláchly se hadry
suchý suši, bejvalo se, nezbejvalo času
a já řval:
„Hej! Hej! Kurvo, proč mi to děláš?! Proč mi to děláš?!“
měla roztrhaný prsa, to asi z toho,
jak přišla o srdce, stejně bylo dávno temný
jak dehet
dvacet srdcí minulých, minových polí si vzalo
a vytvořilo doměnku, že ...
nic se nedělo, jen jsem čuměl na to, jak ona, kráva se pásla
a další stály bokem,
už jsme nikam nešli a ani nebylo počem
bylo to jak krakatit, štípačka na člověka
dobře ukovaná z lepšího kovu,
a tak jsem jen stál, zatímco
ona se na mým hadu pásla
ostatní zatím někam zmizeli
a já osiřel s ní
navzájem jsme si trhali žebra,
byli jsme jak Kráska a zvíře, teda
až na to že jsme oba byli zvířata
a žrali jsme se navzájem,
jak já jsem jí miloval,
asi jak řezník kachnu,
které už nejde pomoci
z bezmoci jsem ji líbal
po tepně svejma tesákama
a prcal, že odvyla měsíc z nebe
ona mi zatím dýchala na krk
na místě, kde mě škrtila
svejma pařátama kachny
Byli jsme tam dvacet let
a mě začal pomalu uvadat
a jí začala po betonu šedivět
vášeň z nás upadla a už nikdo nevyl
ani měsíc už nevylejzal
a já začal si pomalu všimat jejích vzlyků,
které každej den rozprašovala po měsíci
polární noc utichla
a my se začali pomalu přibližovat
vyprávěli jsme si navzájem,
jak odešli naši bratři
a jak ten svět, jak nosí betonové boty
navzájem jsme si ošetřovali rány,
co jsme si vzájemně vyřezávali
ta houževnatá kurva, která mě doposud trýznila
z ničeho začínala býti mým nejlepším přítelem
a já jí ochráncem,
já jí ochráncem
jí ochráncem
ochráncem
na chvíli se zdálo,
jako bych jí třeba měl i rád
Martin Jech

poezie
Jaro přichází !!!
Jsem světloplachý jedinec.
Rozžatá lampa vrtá pro mne hrob.
Nejprve zrůžovím, pak zmodrám nakonec,
ten dermatický úděl si nesu z dávných dob.
Když byla jenom tma a nikde zlatý lesk,
kdy Vesmír teprv chystal, svůj Velkolepý Třesk.
Hrůzu mám ze žárovek, hned je má pěst drtí
a pokud svítí Slunce, tak zápolím se smrtí!!!
Ale všeho do času, už se blíží zima.
Krátké šedé dny, skvělé chladné klima.
Napsal galerijní fotograf (a osvětlovač)
Pavel Petrov

zrnka
divocí holubi zatleskali křídly
v korunách stromů
trousili pohanková zrnka samoty
prosná zrnka jasných dní
oni však:
stále sypali sůl do otevřených ran krajiny
do černých studen bezmoci zrazené zvěře
ty zatím říkáš mi:
vyzvedni naváté listí ze studýnek
plamínku
ve Žďárských vrších – předjaří, 7. IV. 2001
Pavel Pokorný

Matěj Kolář

Vodomílek

Marketra

Františka Gnolová
autor nám neznámý

Gabr iela Tetou rová

Kolářovi

