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Tento výtisk O_kraje je možná tak trochu neviditelný. A jeho kouzlo se pře-
náší i na Vás, kdo jej držíte v rukách a čtete. Úkaz objevující se v pohádkách, 
mýtech i snech středověkých alchymistů odkazuje k jednomu z psychologic-
kých archetypů. Jeho projevy v současném umění nám na následujících strán-
kách přiblíží třeba neviditelný šálek kávy v eseji Viktora Čecha. 

Neviditelnost je vlastní také světu kolem nás. Oči zachycují jen světlo od-
rážející se od povrchů věcí, hlubší vrstvy jim zůstávají utajeny. Vynález foto-
grafie nepřinesl konec malířství, ale jen přispěl k proměně jeho cílů a podob. 
Podnítil snahu zachytit v obraze tu část skutečnosti, kterou technický snímek 
nikdy neuvidí. V barvy přetavit skryté hlubší esence nebo vnitřní pocity. Nebo 
je vetknout do intuitivního tvaru linie, jak to můžeme vidět v kresbách sester 
Válových. 

Karel Srp nám přiblíží tvorbu Alexandry Svatek, která se zabývá těžko ucho-
pitelnou esenciální povahou světla. Možnostmi vnímání světla nebo naopak 
objektů v úplné tmě se zabývá kurátorský text Dominiky Chrzanové. Nezapo-
meneme ani na zvukovou galerii IGLOO nebo možnosti hmatového modelování 
v Tasově. V článku Lenky Zadražilové se dočteme o neviditelnosti prachu nebo 
zaměříme pozornost na zadní část obrazů. V učebnicových textech zůstává 
neviditelné dětství slavných umělců, proč je tedy dětem nepřiblížit ve formě 
lektorských dílen? Nechybí ani pravidelné rubriky představující výstavu před 
50 lety, rozhovor se zaměstnancem galerie, recenze, kreslení společníci Zob 
a pírko nebo recept od Food not bombs. 

Využijme tedy příležitosti na chvíli zmizet od každodenních povinností 
a s šálkem kávy či bez něj se pokusit vklouznout mezi řádky. Zachytit to, 

co oči nevidí.

Daniel Novák

Hledání a neviditelnost

Jak jinak v dnešní internetové době začít psát 
článek než propojením se s umělou inteligencí – 
tedy zadáním hesla „neviditelnost“ do interneto-
vého vyhledávače? Na můj dotaz umělá inteligen-
ce okamžitě odpovídá zobrazením nejrůznějších, 
až téměř reklamně znějících hesel:

„Neviditelnost už je možná! Neviditelnost se 
stává realitou!“ Nadpisy pak pokračují v dlouhé 
články o tom, jak si každý určitě jednou přál být 
neviditelný, obléct si plášť Harryho Pottera nebo si 
obléct oblek z filmu Neviditelný, o štítech a meta 
materiálech, které nám to splní. Ovšem hned 
v prvním zobrazeném článku se objevuje varová-
ní: „Být neviditelný je nesmírně lákavá představa, 
která lidi přitahovala odedávna. Takováto schop-
nost by člověku dala spoustu netušených možnos-
tí, ale na druhou stranu by mohla mít i nepříjem-
né stránky – například bychom si nikdy nemohli 
být jisti, zda nás někdo neviditelný neposlouchá či 
nesleduje… „V čem tedy spočívá ona touha po ne-
viditelnosti, snaha neviditelnosti přijít na kloub, 
proč se tolikrát při otázce, jakou superschopnost 
bys chtěl mít, ozývá odpověď: „Být neviditelný?“ 
Je to jen touha proklouznout do dámských nebo 
pánských šaten, ukrást nepřátelské straně plány 
na jadernou bombu, dohnat k šílenství protivnou 
osobu, nebo prozkoumat otázku být či nebýt (ani 
v jednom případě není o co stát, nebo se tím mu-
síme aspoň uklidňovat, protože ještě neviditelný 
plášť není instantní záležitostí)? 

Neviditelnost se ale potýká s mnoha problémy, 
nejen s těmi, které neviditelnost přináší a způ-
sobuje (například již zmiňovaná nejistota, zda 
nás někdo nepozorovaně sleduje nebo neposlou-
chá), ale i s těmi, které neviditelnost obsahuje 
sama o sobě. Neviditelnost je jakýsi paradox. 
Když je někdo neviditelný, stává se, na základě 
přímé úměry k délce trvání jeho neviditelnosti, 
hledaným a stupňuje se také snaha ho vidět. 
S touhou po nalezení pracuje i umělecký svět. 
Například Roland Barthles v knize Světlá komora 
(s podtitulem Poznámky k fotografii). V knize, 
která patří k osvědčeným klasikám uměnovědné 
literatury, se Barthes snaží mimo jiné objasnit, co 
je to punctum. Snaží se ale také „znovu nalézt“ 
svou mrtvou maminku ve fotkách. Celou knihou 
prostupuje idea fotografie matky, na níž je vystiže-
na její esence, na níž se mu skoro povedlo matku 
nalézt – a která se v knize nenachází. Neviditelná 
fotografie čtenáře provází celou knihou a čtenáři 
se při otáčení stránek těší, až tu slavnou fotografii 
uvidí. Kam ji autor dal? Kde je? Autor si tak hraje 
s tajemnem, neodhalením a neviditelností této 
fotografie a tím napíná, lechtá a tlačí diváka, aby 
četl dál. Co když už na další straně fotka matky 
bude?

V lidské přirozenosti je stírat a hledat tajemno, 
neviditelno, neviděno a zřejmost. Je neviditelnost 
v umělecké praxi jen cirkusový nebo psychologic-
ký trik, jak upoutat, zaujmout diváka? Je hlavním 
účelem neviditelnosti hledání?

Lenka Zadražilová
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Mám takový zlozvyk, do vany si s sebou ob-
vykle nosím i svůj šálek kávy. Položím si ho na 
její okraj a průběžně z něj upíjím. Již vícekrát 
se mi ale s mými šesti dioptriemi stalo, že jsem 
na pozadí světlých dlaždic onen šálek nemohl 
nalézt a hledal ho všude kolem sebe. Bílý 
šálek lze na bílém pozadí bez vnímání ostrých 
hran a promítaných stínů prostě velmi těžko 
vizuálně uchopit jako jasnou, ze svého okolí 
vystupující vizuální informaci. Vlastně v tom 
onen šálek vždy splní požadavky, jaké jsou ve 
vlnových délkách mimo viditelné spektrum 
kladeny třeba na „neviditelné“ bojové letouny. 
Daná situace nám v něčem může připomenout 
i proslulý Malevičův bílý čtverec na bílém 
pozadí, nicméně důrazně promalovaná mode-
lace tohoto obrazu, s až reliéfně vystupujícími 
tahy ukazuje, že otázka pigmentu je jen jedním 
z mnoha aspektů oné vizuální neuchopitel-
nosti. Mnohem podstatnější je, nakolik jsme 
schopni daný vjem definovat jako specifickou 
formu či jev a to prostřednictvím kombinace 
našich percepčních mechanismů, které fungují 
na základě spolupráce naší osobní i biologické 
zkušenosti s kombinací našich smyslových vje-
mů. Jinými slovy, až na nějaký primární spouš-
těcí podnět, není tak podstatné co jsme schopni 
v jednu chvíli „vidět“, jako spíše to, co jsme si 
schopni definovat a představit ve své imaginaci. 

Když dánský umělec Jeppe Hein ve svých dílech 
jako je Neviditelná kostka (2004) či Neviditelný 
labyrint (2005) vystavil ve zdánlivě prázdných 
galerijních prostorách něco, co bychom moh-
li označit za prostorové jednotky, diváci sice 
nemohli příliš využít svůj zrak, ale dané formy 
pro ně získaly svou představitelnou reálnost 
prostřednictvím jiných smyslových podnětů. 
V prvním případě byli varováni při překročení 
vymezených hranic a tvarů hlasitým alarmem 
spuštěným použitými senzory, zatímco v přípa-
dě druhém byli podobnými mechanismy prove-
deni různými variantami neviditelných labyrin-
tů pomocí sluchátek. Neviditelné se tu nejen 
zviditelnilo prostřednictvím zapojených diváků, 
ale současně, díky využití jen elementárních 
tvarových forem, si zachovalo v představivosti 
všech stejnou podobu, podobně jako tomu je 
u jakéhokoliv viditelného objektu. 

To nabízí zajímavou otázku: Není opravdová 
neviditelnost spíše daná nemožností konsenzu 
nad tím, co si jsme schopni představit? Idio-
synkratické vize každého z nás, které nejsme 
schopni sdělit ostatním, které jsou něčím 
obecně neuchopitelným, nám mohou asociovat 
jiný velmi proslulý, i když v materiální podobě 
nikdy neexistující obraz. Míním tím Mistrovské 

sociální plastiky a neviditelného sochařství 
velmi často navzájem prolíná. Neviditelnost se 
zde, stejně jako například v textových Investi-
gacích Jiřího Valocha z počátku 80. let stává 
posunem od zájmu o informaci směrem k její 
syntaxi i dalším sémantickým strukturám. Je 
to prostě ta neviditelná síť sil v pozadí viditel-
ného i verbalizovaného světa kolem nás. Právě 
Beyus v roce 1980 své zmíněné pojmy spojil 
i s tehdy novotou nabitým pojmem „software“, 
což nás ovšem v dnešním světě, který je do 
značné míry definován právě svou přesyceností 
donekonečna se větvících a neoddělitelně pro-
rostlých spletenců algoritmů a informací, může 
poněkud zmást. 

Když si dnes hráč fantasy počítačové hry aktivu-
je ono mysticky silné kouzlo neviditelnosti, aby 
mohl se svým avatarem proklouznout nepo-
střehnut kolem silnějších nepřátel, nedělá zase 
tak odlišnou aktivitu od té, ke které instruuje 
ve svém performativním videu nazvaném How 
Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educatio-
nal.MOV File (2013) německá umělkyně Hito 
Steyerl. Její hravá „instruktáž“ radí divákům jak 
se stát nezachytitelnými v dnešním digitálním 
prostoru, plném pastí ekonomické i politické 
kontroly, kam patří vše od našich internetových 
účtů až po kamery schopné identifikovat lidské 
tváře. Neviditelnost je dnes vlastně pro každého 
z nás, stejně jako u oné na počátku zmíněné 
vojenské techniky, definována nejen fyzikálními 
vjemy našich očí, ale i nezjistitelností v rámci 
řady mnoha dalších rovin reality v níž trávíme 
své životy. Co by dnes řada lidí nejen v zemích 
s autoritářskými režimy dala za to, být oním na 
bílém pozadí nepostřehnutelným bílým hrnkem 
s bílou kávou. Něčím co aspoň na okamžik získá 
svoji autonomii před uchopujícím pohledem, 
interpretací a kontrolou nadřazené moci. 

   

dílo malíře Frenhofera z Balzakovy stejno-
jmené prózy. V posedlosti znázornit co nejvíc 
aspektů viděného se tato malba stala onou 
idiosynkratickou změtí tahů a barevné hmoty, 
která zcela ztratila to, co by naplňovalo dobo-
vou představu uměleckého díla o uchopitelné 
reprezentaci viděného. 

Vždyť i sebeintuitivnější a expresivní moder-
nistická malba či objekt si ve skutečnosti nese 
svou hodnotu právě ve schopnosti sdělení 
prostřednictvím vhodně uchopené formy. I ti 
umělci, kteří na tematice neviditelnosti založili 
podstatnou část své práce, jako je například 
švýcarský neo-minimalistický malíř Bruno Ja-
kob, se svou malbou často viditelnou jen v čers-
tvém a mokrém stádiu, si vždy hlídají především 
to, aby konceptem díla definovaný kontext vždy 
učinil jejich výtvory představitelnými a dobře 
zařaditelnými. Na skutečné tápání diváka je zde 
vyhrazen jen velmi úzký a potřebným směrem 
vymezený koridor uvažování.   

Dovednost diváků vnímat a číst umělecké 
sdělení je dnes často natolik propojena s osvo-
jením si kodifikované estetické řeči, potvrzené 
konsenzem či autoritou, že zjevnost umělec-
kého projevu pro společnost i jednotlivce je 
často spojena právě s přisvojením si takového 
„návodu“. S touto institucionální pastí součas-
né estetiky si ostatně pohrávala a pohrává řada 
tvůrců, kteří s diváky rozehrávají jakousi hru 
na schovávanou, ať již skrýváním různých prv-
ků či přímo děl samotných. Jen v ultrafialovém 
světle viditelné akty Andyho Warhola ovšem 
byly nejen negací jeho obvyklé Pop Artové 
vizuální agresivity, ale také pohráváním si s do-
bovou cenzurou a jeho osobní sexuální identi-
tou. Naopak o něco pozdější, teprve nedávno 
po dlouhých letech odhalené zásahy s obdob-
nými UV citlivými materiály v malbách Jeana 
Michela Basquiata, jsou logickou součástí 
viditelných kompozic jeho maleb. Současně si 
ale stále nesou svá tajemství, jaký měly smysl 
pro samotného autora i to do jaké míry jde tyto 
v běžném světle neviditelné doplňky pokládat 
za podstatné pro celek díla, zvlášť pak právě 
u autora známého svým intuitivním vrstvením 
obrazových, textových a grafických prvků.    

Oproti tomuto pohrávání si s nevnímatelností 
konkrétních vizuálních podnětů působí chápá-
ní „neviditelnosti“ v uvažování jiné nepřehléd-
nutelné osobnosti umění 2. poloviny 20. století, 
totiž Josepha Beyuse, jako forma abstrakce, 
směřující k fluidní transparentnosti struk-
tur, definujících jeho sociální formy. Ostatně 
v řadě jeho vyjádření se význam jeho termínů 

O šálku bílé kávy 
a jiných neviditelných 
věcech
Viktor Čech
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Hito Steyerl: How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational.MOV File, screen z filmu, 
© Hito Steyerl 2013
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neviviněnělému zneviditlemenění,



Téma čísla je inspirované mimo jiné citátem z Talmudu „Duše je neviditelná, ale jen ona, ona vidí.“ Na-
padlo mě zeptat se v této souvislosti – je básník vůbec viditelný? Nebo je neviditelný? Popřípadě má být 
viditelný? A co je vlastně básnická viditelnost? Popisujeme přece vnitřní stavy, případně ty vnější zevnitř. 

Než jsem dal zaznít odpovědím skrze básnické hlasy, tak jsem se trochu sadisticky pokusil zeptat 
lidí na náměstí v Jihlavě před Priorem. Otázka byla celkem jednoduchá: „Znáte nějaké současné žijící 
básníky? A můžete mi prozradit jejich jméno?“ Bohužel k žádnému publikovatelnému dialogu nedošlo. 
Opakovala se jména mrtvých básníků, jediným žijícím rozpomenutelným byl Jiří Žáček. 

Je mi jasné, že básník nepíše proto, aby byl viděn a rozpoznáván. Poznat někoho skrze knížku může 
být ale vzrušující, zábavné i riskantní. Sám jsem byl kdysi překvapen z údivu mladé studentky, jež na 
mě vyhrkla „Básník? A to ještě existuje?“ Tady nebyla zpochybněna viditelnost, ale samotná existence! 
Jako bychom patřili už jen minulosti. Ten den v olomouckém Divadle hudby byl celkově kuriózní. Paní 
učitelka této žákyně na mě po mém energickém básnickém toku slov spontánně vykřikla: „Pohane!“ 
Duše je sice neviditelná, ale vidí, dokonce píše a dovede i spontánně zakřičet.

⁂
Nabízím odpovědi básníků na otázku, 
zda byli někdy někde rozpoznáni a jak k tomu došlo. 

Olina Stehlíková

Stalo se mi to, a bylo z toho kamarádství. A pak 
překlady do francouzštiny. Tou neznámou paní 
v hospodě byla Marie Dudilieux.

Oslovila mě úplně z ničeho nic, a řekla: „Vy 
jste nejlepší česká básnířka, já jsem vám to 
musela říct, obdivuji vaše básně.“

Takhle to opravdu bylo. Myslela jsem, že 
omdlím studem. A byla jsem úplně rudá. Na 
tom je vzácné, že Marie sama básně nepíše, 
a přitom měla mou knihu a chtěla myslím pod-
pis. Pak mi říkala, když už jsme se kamarádily, 
že si tehdy musela dát skleničku na odvahu. 
Teď už by ji takový ostych ani nenapadl. Tako-
vé krásy už se mi nikdy poté nestaly. 

Až jednou v Lipsku, uprostřed veletrhu, za 
mnou přišel úplně cizí pán, který mě tam vylo-
ženě hledal

Měl v ruce úplně všechny mé knihy v češti-
ně, on sám Němec asi 50letý. Lámanou angličti-
nou mi vyjádřil obdiv, chtěl podpisy a měl také 
mou fotografii, na kterou chtěl věnování. 

Zbytek takových situací se odehrál jen po 
mailech a poté v rámci série Spisovatele do 
knihoven, tam to bylo asi 4x. 

Kromě toho jsem ale dostávala také zprávy, 
že se mě lidé bojí.

Kateřina Bolechová 

Nestává se mi často, že by mě lidé poznávali. Je 
to opravdu jen sporadicky. Ovšem vzpomínám, 
že mě kdysi oslovila dívka v trolejbuse, prý se 
jí mé texty líbí. Je to příjemné, člověk si řekne: 
„Fajn, není to zbytečné, i když to možná osloví 
jedince.“ I tak to má význam. 

Avšak nejvíce mi utkvěl v paměti jeden oka-
mžik, je to už hodně dávno, byla jsem na jakési 
literární soutěži, kde jsem měla čtení, četlo 
nás samozřejmě víc. O přestávce na oběd jsem 
šla s kolegy a kolegyněmi po ulici a stále jsem 
se nemohla zbavit dojmu, že se za námi někdo 
plíží. A byla to pravda, jednalo se o mladíka, 
který se v jednom momentu osmělil, skočil 
před nás, respektive přede mne, zadíval se mi 
do tváře a vykřikl: "Já bych si nejraději vytrhl 
srdce z hrudi a hodil Vám ho k nohám." Pak 
rychle zmizel. Bylo to naprosto odzbrojující. 
Myslím, že tenhle okamžik mi zůstane v hlavě 
do konce života.  

Ewald Murrer

Neznámý čtenář mne na ulici zastavil jen 
jednou v životě, stalo se tak těsně po vyhlášení 
cen Magnesia Litera roku 2020. V ruce měl 
moji oceněnou knihu a žádal podpis. Bylo to 
pro mě tak nové a nezvyklé, že mne to napros-
to vykolejilo – ale bylo to vlastně milé. A jindy 
mi zas někdo vhodil do poštovní schránky bá-
seň, z kontextu vyplývalo, že tak učinil někdo 
neznámý…

Básníci

„Máš ráda poezii?“ zeptala se žena ženy.
„Mívala jsem,“ odvětila žena.
„Chodíval za mnou jeden básník,
byly to hezké časy.“
„Básníků je moc,“ pravila žena,
„otevřu skříň, z ní zamračený básník skrze 
mne se dívá,
jako bych vůbec nebyla, a on nebyl v mém 
šatníku.
Na jakém Pegasu do ní přiletěl?
Za stolem další básník čmárá si cosi,
v posteli jiný, divné sny sní si, jako by doma byl.
Otevřu okno, dvě stě básníků dívá se vzhůru,
dvě stě trubadúrů zpívá,
to nedá se vydržet.“

„Slyšela jsi někdy nějakou báseň?“ zeptala se 
žena ženy.
„Ó ano,“ mám klec s kanárem, který verše říká 
mi.

Zatím co si povídaly,
padla tma a v zahradě
se procházeli lidé s rozžatými lampami.
Při zemi plazila se mlha, z úst šla pára.
Ženy chránily si šíje límci z ptačích per.

Černým sadem přicházeli truvéři,
mandory a vívely blýskaly se ve světle pochodní.
„Jsi sladká,“ z okna salonku zacvrlikal kanár.

(Z připravované sbírky Pavilon kůstek)

Petr Čichoň

Jednou mého kamaráda ve vlaku oslovila 
studentka literatury, jestli není Petr Čichoň. 
Skutečně mi byl podobný.

Jitka N. Srbová 

Byl by to zvláštní svět, ve kterém by lidé pro-
následovali básníky na ulicích a dožadovali se 
autogramů! Ne, to se mi opravdu nestává. Ale 
stávají se jiné a pro mě zajímavější věci: třeba 
sedím ve vlaku a píšu do notýsku kostřičku 
básně, a tu se mě někdo zeptá, co to píšu… To 
pak třeba vede k rozhovoru, a tím k setkání. 
U nás v Hořovicích mě někteří lidé poznávají 
jako moderátorku pořadů Poezie ve středu – 
a z toho mám radost, protože vidím, že je lidem 
milý ten formát, že si nás našli. Důležité je prá-
vě to setkání – proto mám ráda živá čtení. Ale 
jestli si lidé mají něco pamatovat, ať je to radši 
báseň nebo verš, ne můj obličej. 

Na řeřavém uhlí

Podívej se do mě. Šedivím, ale uvnitř 
mám na stěnách takové vzory, 
že není tolik názvů květin. 

Podívej, modrám s aprílovým nebem,
pozdním sněhem se brodím v soukromém lese,
podívej se do mě, červenám, 

krev mi tepe, 
mé kosti se hýbou v tanci, 
tam, kde se žebra připojují k hrudním obrat-
lům, 
dnes vyrazila korálice trojklanná. 

Prudkým pádem sebou káně mrští 
na myš, která mi žije v uších, 

podívej se dovnitř, na řeřavém uhlí 
se připravuje duše, stůj tiše, 
poslouchej, oheň praská. 

(Z rukopisu připravované sbírky 
Přímluva za malé věci)
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Duše je neviditelná
                                                        Aleš Kauer
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Anna Beata Háblová

Nikdy se mi nic takového nestalo. Ale – mělo 
by se to dít? Není poezie jen jedna z profesí, po-
dobně jako medicína, ekologie, učitelství nebo 
cokoliv jiného, ve které se jen člověk snaží být 
nejlepší, jak to jen jde, ale mezi instagramový-
mi influencery, herci a popovými zpěváky by 
mu to vlastně neslušelo? Tím netvrdím, že by 
někdo slavný být nechtěl. Ale neodváděla by 
sláva od samotné práce? 

Žíla 2

Nedaří se mi vynořit
nejprve je mi představena běžná situace
milostné básně, jako když se sunu do kožešin
řečeno řečí liščí srsti
na chvíli přehlušit jez jazzem
a vysypat písek z poezie
je dobré vědět, že existují místa
která se sebe nedotýkají, ale týkají se
toho samého jako přezdívka a jméno
obraznost na všechno zůstane sama
Je tady někdo?

Žíla 3

Pohyb, který nečekáš
ale není mu těžké uvěřit
ještě jedna loď se přeleští majákem
a noc si může vzít na záda své racky
vyrazíme na druhý konec světa
to je ten, který se veze jako náklad
přesýpá se ze strany na stranu
nad námi roztažené letky ale bude hůř
nenecháme tady žádný vzkaz

Šimon Leitgeb

Občas se mi stane, že mě někdo na ulici i mimo 
Budějce pozná. Je fajn se takhle pobavit s cizí-
mi lidmi o poezii.

bez názvu

mezi rozmazanými světly vnějšího světa

„koukejte láska“
říká kluk v tramvaji
za našimi hlavami

/

vpleteni do sebe
se líbáme
mezi rozmazanými světly
vnějšího světa

připomínáme si
že sme stále schopní milovat
každej někoho jinýho

David Lynch, 
Kristine McKennová
Místo snění
Paseka 2020

Kniha Místo snění od Davida Lynche u nás 
vyšla v tu nejvhodnější dobu. V době pandemie, 
zavřených kaváren, klubů, divadel. Otevřít tuto 
knihu je jako vstoupit do hlavy člověku, který 
utvářel vaše dospívání. A byl vždycky in. Ale to 
in, nebylo takové to nabubřelé prázdné nic fru-
strovaných hvězd, bylo v něm naopak všechno, 
mnohdy až nepřehledně všechno. Z jeho filmů, 
alespoň pro mne, vycházela silná motivace 
pustit fantazii na špacír a neohlížet se doleva, 
doprava, protože jedině vaše sny jsou ty pravé, 
a jedině na vás záleží, zda se splní, nebo zůsta-
nou zapomenuty v hlavě.

Celá tahle kniha je možná „jen“ sen o tom 
být malířem. Lynch zde skutečně věnuje mno-
ho prostoru vizualitě a malířství. Jeho první 
filmy jsou videoart, který s klasicky chápaným 
filmem nemá nic společného. Dalším pře-
kvapujícím momentem knížky je, když mluví 
o své zálibě v ručních pracích. Sympaticky ho 
to uzemní. Ze šrotu si vyrobil vlastní kůlnu, 
nábytek na míru, ale také konkrétní kulisy do 
svých filmů. Ostatně zajímavým zážitkem je 
sledovat jeho kutilství na YouTube. Najdete zde 
mnoho nečekaných návodů. Třeba jak zalá-
tat díru na montérkách tak, aby to vaše žena 
nepoznala. Mile působí každodenní pozdravy 
z Los Angeles, kde vám buď doporučí písničku, 
prozradí kolik stupňů Fahrenheita je v LA, ale 
především vám popřeje „beautiful blue skies 
and golden sunshine all along the way…“ 
A srdečně zasalutuje.

Celý tento Lynchův svět je velmi pozitivní, 
také jeho přístup k hercům a lidem kolem fil-
mu je naprosto přátelský. Kniha je složena z vý-
povědí jednotlivců, s nimiž hovořila novinářka 
Kristine McKennová. Lynch paralelně popisuje 
svůj pohled na věc, což je chvílemi vtipné, ale 
často také nudné, neboť některé výpovědi se 
dublují.

Udivilo mě kupříkladu, že má tak pevné 
scénáře. Domnívám se, že to je spíš kvůli pro-
ducentům, aby Lynch získal peníze ke svým 
snům, protože vnější svět je hmotné místo. 
S tím souvisí i pro mě dost šokující odhalení. 
Jeho filmy, které známe z kina, jsou vlastně 
fragmenty zamýšleného konceptu. Téměř 
každý film musel být prostříhán nejméně o dvě 
třetiny, aby se vůbec dostal do distribuce!  

Lynch se zároveň zdráhá své filmy vysvětlit. 
Absentují jakákoli prohlášení o jeho záměrech. 
Sám si pamatuji, jak jsme po jednom bytovém 
promítání Inland Empire pokračovali v mluvení 
o filmu do úplného rozbřesku. Měli jsme samo-
zřejmě tisíc interpretací a nedošli prakticky 
nikam. 

Z knihy je patrné, že David Lynch možná ne-
šel úplně přesně tou cestou, kterou si původně 
představoval, přesto si je svou minulostí jistý 
a touží vidět, co přinese budoucnost.

Aleš Kauer

Radek Fridrich

Bohuslav Reynek kdysi napsal verš „Blázen 
jsem ve své vsi“ a podobný příběh se stává 
i mně. Přes padesát let žiji v Děčíně, městě, 
počtem obyvatel srovnatelném s Jihlavou. Jak 
s oblibou říkám, dvacet pět let chození do 
hospod, rockových klubů a učení na středních 
školách musí být někde znát. „Už přišel básník“ 
špitl tuhle jeden chlapeček, když jsem přivá-
děl svého syna na trénink orientačního běhu. 
„Připálíte mi, prosím.“ řekl tuhle na chodníku 
jeden feťák a vzápětí zareagoval. „Vy jste ten 
básník, že? A řeknete mi nějakou báseň?“ Jiný-
mi slovy, aniž bych o to příliš usiloval, stal jsem 
se v Děčíně celkem známou figurkou a nejen 
tím, že jezdím na oranžové koloběžce, což vyvo-
lává vlnu pobavených úsměvů zejména mých 
studentek na zdrávce. Inu, stal jsem trochu 
bláznem ve své rodném městě. Proč ne, říkám 
si, lepší než být neviditelný. 

Šifra dětství

Kam půjde hlava, když hlava není?
Do hor snění, do trápení.

Běžel jsem podél stoky
plné nafouklých, hnijících zvířat.

Potkal jsem shrbeného muže 
vlekoucího popelářský dvoukolák.  

Jako dítě jsem si přál dívat se 
do soukolí města krysím pohledem

z oprýskaných nároží,
zpoza temných dvorků.

Jako dítě? Už jím nejsem? 
Na konci stromořadí klečí ženská bytost,

rád bych přilepil své smirkové rty 
na její rubínové bradavky.

Když jsem ji míjel, vztahovala pravou ruku 
k nějaké plovoucí květině na hladině. 

Pugét kouře, šifra světla, znamení strachu?

(Z rukopisného cyklu Koutkem oka)  
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Dvojčata Jitka a Květa Válovy malovala ve svých 
skromných ateliérech v nevelkém kladenském 
domě rozsáhlá celoživotní témata. Sestry 
spolu tvořily, společně studovaly na pražské 
UMPRUM, spolu vystavovaly a prožívaly sku-
tečnost spojenou s velkou citlivostí k lidskému 
údělu a osudu. Jako dvojčata byly také osudem 
nerozdělitelné, a přesto ve své práci dokázaly 
být individuální. Aktuální výstava je předsta-
vuje v trochu jiné podobě, než je známe. Část je 
věnovaná jejich malbám a kresbám z poslední 
tvorby, která reflektuje úvahy nad propojením 
člověka s přírodou a se silami, které ovlivňují 
lidské prožívání. Sestry se celoživotně sou-
středily na hluboké poznání našeho bytí, aby 
poznaly samy sebe, ale také aby se přiblížily 
duchovnu v lidské bytosti a vztahu k duchovnu 
jako k celku. 

Jitka se ve své tvorbě, mimo jiné, věnovala 
tématům zvířat, fascinoval ji jejich přirozený 
boj o přežití. Rozvíjením Fillových bojů a zápa-
sů se nejprve dostávala k obrazům zvířecích 
lebek, poražených býků z jatek až k Poslednímu 
dotyku. Věnovala se citlivosti lovce, který na 
sebe může vzít podobu a sílu uloveného zvířete, 
a později malbou vyjadřovala úžas nad krásou 
a inteligencí přírody. Jak sama napsala v roce 
1978: „Jsou mi blízké kresby neolitických lovců, 
naléhavost, kterou vyjadřovaly děje, konflik-
ty, napětí a vzrušení událostí. Poselství na 
skalních převisech, která jsme ne vždy uměli 
přečíst, ale která zneklidňovala touto lidskou 
angažovaností a bezprostřední účastí. Vyjád-
řeny s maximální úsporností pohybují se na 
pomezí kaligrafického znaku, který překračuje 
optickou zkušenost a fyzické zákonitosti, aby 
svá sdělení předal nikoliv jako zprávu, ale jako 
naléhavý výkřik...“ 

Jitka dokázala opakovanými motivy vytvářet 
svou osobní každodenní mytologii. Neustále 
hledala opravdovost člověka, víru a život v sa-
motném aktu tvoření. Byla fascinovaná krá-
sou a zánikem květu lilie na jejím stole, který 
opakovaně kreslila pastelem. Švestka na její 
zahradě byla zároveň živou bytostí, ukrývající 
se uvnitř kmene, jehož větve jako paže se vzá-
jemně dotýkají. Často jsme spolu mluvily o stro-
mech, jejich životě a vnímání. Jak si některé 
stromy dokážou vyměnit živiny prostřednictvím 
kořenů, a tak ty silnější podrží slabší tím, že jim 
předají prostřednictvím houbového společen-

⁂
Rozhovor s Klárou Spiškovou

Můžeš nám prosím přiblížit, kdy jsi se poprvé 
setkala s dílem sester Válových?

První setkání bylo někdy na střední umě-
lecko-průmyslové škole, nutno říct pouze teo-
reticky. Skutečně jsem se se sestrami Válovými 
setkala o léta později, kdy jsem některá díla vi-
děla živě a s podstatnější výtvarnou i životní 
zkušeností. Každý viděný obraz, kresba, linka 
pak podněcovaly živá setkání v hodnotách jak 
uměleckých, tak lidských.
Při přípravě výstavy Z kladenských zápisníků 
v roce 2019 uspořádané v galerii kladenského 
zámku jsi měla možnost několik dní tvořit v domě 
sester Válových. Zažít jeho atmosféru, podívat se 
do archivů. Jaký si měla pocit při malování přímo 
v jejich ateliéru?

Návštěvy domu, kde Jitka s Květou žily i tvořily, 
pro mě byly silným zážitkem. Přestože jsem tam 
prvně byla v úzké společnosti lidí, když jsem 
vstoupila do ateliéru Jitky, který byl ponechán ve 
stavu, jak jej opustila, nikdo, nic mě nerušilo... po 
chvíli tam člověk stál oproštěn, jen s něčím „jejím 
podstatným”. Překvapilo mě, jakou to místo, ate-
liér o pár čtverečních metrech, kde vás neome-
zovaly zdi, může mít i po letech živou působnost, 
co všechno bylo známé a blízké. V horním patře 
domu, kde měla ateliér Květa, jsem zase mohla 
už ve zcela vyprázdněné místnosti vnímat silněji 
její spojení s venkovním prostorem, otevřeným 
pohledem na zem a nebe, který Jitka dole neměla. 
Bylo citelné a rozpoznatelné, jak je i samotný 
charakter ateliéru v tvorbě ovlivňoval. Prohlížeje 
v klidu řadu jejich menších děl, kdy každé pro-
středkovalo svůj obsah tak, jako by byl skutečně 
prožit, jsem byla duchem jejich ateliérů, celého 
domu, jednoduše sebrána... a s tím tam proběhla 
řada spontánních kreseb, které toto sebrání – 
usebrání jen zrcadlily.
Jak k tobě přichází propojení během malování?

Se sestrami Válovými mě pojí jedno z jejich zá-
sadních hledisek „pronikat” skrze malbu a kresbu 
k určité podstatnosti. Podstatnosti člověka… jeho 
bytí, prostředí, jeho tíže a zápasy, niterné světy, 
které v sobě symbolicky odráží ty jejich, ale i ty 
dávné otázky lidství. Jeho cesty poznání, smíření 
i jemného čirého úžasu a spontaneity, které se 
vyjímají svobodně, v přirozenosti a s pronikavostí 
jako v člověku zazní pohled na masitý květ, krása 
pokřivených větví nebo hudební sonáta. Hledaly 
a vyjadřovaly, co člověka s člověkem spojuje, než-
li co jej vymezuje, hledaly jeho společný úděl. To 
vše podávaly výtvarně způsobem, který se mnou 
nejen rezonuje, ale otřásá, kdy mohu živě číst 
v každém jejich tahu. Ono „propojení” při vlastní 
práci tedy přichází a probíhá soustředěným za-
měřením se na podstatné, lidsky podstatné. Byť 
to může být vyjádřeno různě, přeneseně řečeno 
různou perspektivou, v tvorbě Jitky a Květy se 
shledávám v pohledu právě takto směrovaným. 
Je to jako nacházet se v jejich společnosti, živě, 
neomezujícně, s přítomnou „podporou”, že takto 
zaměřenou tvůrčí cestou někdo svébytně šel 
a chtěl projevit její smysl, hodnotu, náročnost 
i krásu. Každý tah na plátno nebo papír přenáším 
jako krok vlastní zkušeností, kterou postupně od-

ství svůj díl k obnově. O listech juky na zahradě 
Jitka mluvila jako o těch, kteří se musí sehnout, 
aby ostatní mohli zůstat stát. 

Vedle své sestry působila Květina životní 
vitalita, pozemskost, živelnost hmoty, zemitost, 
síla a výbuchy spontánnosti jako protiklad. 
Tyto silné emoce jsou však v jejích obrazech 
přítomné hned vedle ztišení. Vychází z pozoro-
vání, tak jako mudrc pozoruje své okolí a svou 
mysl, než se dobere k odpovědi. V roce 1978 
napsala: „Chtěla bych vyjádřit člověka, niko-
liv však v jeho individualitě, která je popsána 
v tváři a povaze a určena historickými souvis-
lostmi, dává směr jeho konkrétní seberealizaci. 
Jde mi o člověka, který je definován silami, 
vyvěrajícími z nejzákladnějších zdrojů jeho 
prométheovské osudovosti a který je vržen na 
svou cestu, jako kus zvrásněné lávy, v jejímž 
tvaru je napětí, žár, eruptivnost živlů, utajených 
v hlubinách neklidné země.“

Své hledání síly uprostřed hmoty zanechala 
ve svým kresbách a obrazech s motivy kame-
nů, balvanů a soutěsek. Z hutně šrafovaných 
kreseb kamenů vyzařuje energie, zachycují 
geologické vrstvy a neviditelné proměny. Málo-
kdo tuší, že se Květa zajímala o tarot, jógu, o an-
troposofické učení Rudolfa Steinera. Zvláště 
ji oslovila jeho idea duchovní jednoty všeho 
lidstva. Člověk se vyvíjí současně s okolním 
světem, jeho vývoj má zákonité souvislosti s ne-
živou i živou přírodou, se sluncem i planetami. 
Také se zajímala o skutečnosti, jak je člověku 
na tomto světě dáno dění osudu, co člověk 
koná sám a co lze přejímat z působení jiných 
duchovních bytostí. 

Věřím, že tato výstava poodhalí u Jitky a Kvě-
ty jejich mimořádnou citlivost k věcem tušeným 
a často nevyřčeným a vytvoří větší prostor 
vůči subjektivnímu nastavení umělkyň a rozšíří 
pohled na duchovní přesahy v jejich tvorbě. Na 
výstavě zároveň v komornější formě představují 
své práce čtyři autoři, pro některé bylo setkání 
s Jitkou a Květou iniciační pro jejich tvorbu, jiné 
spojovalo hluboké přátelství a další byl jejich 
souputníkem a celoživotním obdivovatelem. 
Pro tuto příležitost vznikly krátké rozhovory 
s doplňujícími zážitky a osobními vzpomínkami 
na obě autorky. 

Dagmar Šubrtová, kurátorka výstavy

Pozn.: citáty Jitky a Květy Válových z roku 1978 jsou 
z archivu sester Válových, Dům Válovek, Kladno

Sestry Válovy 
Pod jedním nebem

pr apodivi zni t e l       znevyděněděných nenávivydivyzni,

hosté: 
Jiří Petrbok
Klára Spišková 
Olbram Zoubek 
Josef Žáček
⁂

19. 11. 2021 — 27. 2. 2022
kurátorka: Dagmar Šubrtová
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Rozhovor s Jiřím Petrbokem

Vzpomeneš si ještě na první osobní setkání 
s Válovkami? 

Poprvé jsem se s nimi setkal a bavil na jejich 
výstavě – vernisáži v Praze, myslím v nějakém 
kulturáku? Pamatuji, že zde bylo přítomno mno-
ho, dnes již legend českého umění, Šimotová, 
Boštík a další. Bylo to bohužel těsně po revoluci. 
Říkám bohužel, protože jsem v Kladně již několik 
let bydlel a k domu Válovek jsem to měl cca 10 
minut. Celou tu dobu jsem netušil, že tak skvě-
lé umělkyně jsou tak blízko. No a na zmíněné 
vernisáži jsem se domluvil a byl jsem pozván na 
návštěvu jejich ateliéru a konzultaci svých věcí.
Málokdo ví, že jsi žil na Kladně, jak tě toto pro-
středí ovlivnilo? Je možné najít něco obdobného 
v atmosféře místa, co vás spojovalo? 

Moje rodina z matčiny strany pochází z Klad-
na, měli jsme tam dům, blízko náměstí, a v Klad-
ně jsem se i narodil. Ale dětství a mládí jsem 
prožil v Komárově u Hořovic, kde měl otec za-
městnání. Nic méně v době, kdy jsem studoval 
na AVU jsem se na několik let přestěhoval do 
tohoto kladenského domu k babičce. Zajímavé je, 
že po celou dobu, aniž bych Válovky znal, jsem 
maloval, nebo spíš kreslil dost podobně a nejen 
formou, dokonce i po obsahu. Věci byly hodně 
mystické a temné…. V SONP (pozn. redakce: Spo-
jené ocelárny národní podnik) Kladno pracoval 
manžel mé sestřenice, který mi za lahev rumu 
sehnal pytel grafitu, tak že temnota v temnotě…
Květa byla oponentkou tvé diplomové práce. 
Vybavíš si nějaký její komentář k tvým obrazům? 

Nedávno jsem zrovna komentoval dotaz, jestli 
ještě mám Květin posudek… To bohužel nemám, 
protože jsem ho vlastně nikdy nedostal do ruky. 
Vše jsme si řekli ústně a na samotném „rituálu“ 
obhajoby to Květa podala svými slovy: „No, co 
bych říkala, mě se to líbí…“

A potom jsem dostal vynadáno, neb na posled-
ní jejich konzultace jsem zapomněl přijít.
Co pro tebe bylo určitým vnitřním souzněním 
s Květou a s Jitkou?

Jak jsem říkal, aniž bychom se znali, respek-
tive já je, jsem maloval dost podobně a fakt ne-
vím, jak to je možné. Kladno bylo hodně osobité 
a energeticky silné město, tak asi to byl náš po-
dobný inspirační zdroj? Možná taky způsob my-
šlení a práce, která měla hodně blízko ke kresbě 
a soše, přesto, že jsme všichni malovali obrazy. 
Já to mám dodnes. 

Jiří Petrbok (1962) vystudoval malbu na AVU 
v Praze u profesorů Radomíra Koláře a Jiřího Sop-
ka. V současné době je zde vedoucím pedagogem 
Ateliéru kresby. Celé autorovo dosavadní dílo má 
silně autobiografický charakter. Obsahově čerpá 
ze svého okolí, rodiny, přátel, ale i z podvědomí. 
Dílo Jiřího Petrboka je zastoupeno v četných vý-
znamných sbírkách, v Národní galerii v Praze, 
v Galerii hlavního města Prahy a v dalších sou-
kromých sbírkách v Čechách i v zahraničí.

Ptala se Dagmar Šubrtová, říjen 2021

Dům sester Válových

Bydlely v nevelkém domě v Kladně a zde také pro-
žily celý život, mohly tu mít své ateliéry a malou 
zahradu. Ateliér Jitky Válové, kde vytvořila převáž-
nou část svého rozsáhlého díla, je dodnes zacho-
ván v téměř původním stavu. Obytná část domu 
skrývá i velice zachovalou skleněnou mozaiku 
s motivem orchidejí a obývací pokoj v sobě stále 
drží atmosféru vybízející k debatám nad uměním 
tak, jak tomu bývalo za života sester Válových. 
Jsou zde k nahlédnutí dobové fotografie, výběr 
z kreseb kladenských dolů a hutí a několik posled-
ních děl sester Válových. Dům sester Válových je 
možné navštívit po předchozí emailové dohodě. 
⟶ dumvalovek@email.cz, dumvalovek.cz
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ho na stěnu zahradního domku tak, aby na něj 
bylo dobře vidět.

Debaty o umění se vedly i v dalších dekádách, 
kdy za sestrami přijížděli přátelé, historici umění, 
kurátoři jejich výstav. V polovině osmdesátých 
let proběhl cyklus výstav v Galerii 55 v kladen-
ském kulturním domě. Postupně svá díla vystavili 
také sochaři a malíři Trasy. Po vernisážích se 
chodilo k Válovkám popít a promluvit. Pamatuji 
si nejvíc na vernisáže rodičů (otec měl výstavu 
v květnu 1984 a maminka v březnu 1985), kdy se 
na výstavě a pak u sester Válových sešla široká 
umělecká obec.

Polana Bregantová (1954) je autorkou řady perso-
nálních i tematických bibliografií z oboru dějin čes-
kého výtvarného umění. Je spoluautorkou Slovníku 
historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a pu-
blicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků 
z příbuzných oborů (asi 1800—2008) a podílela se na 
přípravě Dějin umění v českých zemích 800—2000. 
Zabývala se českou avantgardní typografií, zejména 
knižní tvorbou Karla Teigeho. Je zakládající členkou 
Archivu výtvarného umění. Po smrti svého otce 
Olbrama Zoubka se stala v roce 2017 předsedkyní 
správní rady Nadačního fondu Kmentová Zoubek.

Rozhovor s Josefem Žáčkem

S Jitkou Válovou tě spojuje hluboké porozumění 
a přátelství. Jaká vzpomínka se ti na Jitku vybaví?

Vzpomínám, když jsem jednou přijel za Jitkou, 
Majka mě ukazovala spoustu nových litých kre-
seb, které Jitka vytvořila. Začala opět po dlouhé, 
několikaleté pauze po smrti Květy a nemocích 
malovat. Seděla se svým nádherným úsměvem 
v křesle a říkala: „Měla jsem jedinou touhu, abych 
zase mohla malovat a ta se mi splnila.“
Před nedávnem jsi mi věnoval článek z novin, 
kde Ivan Magor Jirous označil Jitku jako anděla. 
Doslova: ...A má-li někdo možnost vidět živého 
anděla, je to ona. Andělé mají nepochybně mnoho 
tvářností, ale tak subtilní jako paní Jitka...
Jaké to bylo vaše společné setkání?

Setkání Jitky s Magorem proběhlo začátkem 
léta 2008. Martin si na to neobvykle oblékl bí-
lou, vyžehlenou košili. Na moje otázky odpově-
děl: „Jdeme navštívit dámu.“ Na samotné návště-
vě se toho moc nenamluvilo, Magor byl diskrétní 
pozorovatel, nepředváděl se. Bylo vidět, že se oba 
cítí velmi dobře. Popíjeli víno a občas prohodili 
něco vtipného, ale jako by mezi nimi probíhala 
nějaká jiná komunikace. Nejvíce bylo slyšet spí-
cího, chrápajícího Jitčina psa. Když jsme potom 
odcházeli, Martin poznamenal: „Dnes jsem potkal 
anděla…“
Vybaví se ti někdy Jitky nebo Květy obraz? Jeho 
energie?

Často se mě vybaví dvě velká plátna, která 
visela v Jitčině pokoji a která jsem si mohl vždy 
při návštěvě prohlížet. Obě byla z roku 1998, Jit-
čin obraz Odchází, žluto-šedo-bílá, odhmotněná, 
chvějivě figurální malba a zvláštní, nedokončený, 
poslední Květin obraz Žena, rostlina, pták.

Květa zde podle Jitčina vyprávění měla sen – 
vzpomínku budoucnosti na minulost, až zmizí 
naše planeta. Obraz jako by neměl Květin ruko-
pis, velice se blížil stylu malby Jitky. 

Ale Jitka vždy zdůrazňovala, že mají s Květou 
jednu společnou duši.

Josef Žáček (1951) vystudoval malbu na praž-
ské Akademii výtvarných umění na přelomu 70. 
a 80. let. Své obrazy prezentoval v mnoha galeri-
ích u nás i v zahraničí, například v Los Angeles, 
Lisabonu, Berlíně, v Bonnu, Washingtonu nebo 
Rotterdamu. V roce 1992 byly jeho práce součástí 
výstavy „Světlo a duch“ v Pavilonu umění na EXPO 
ve španělské Seville. Je držitelem ceny Revolver 
revue za rok 2014.

haluji téma v jeho celku. Vím, že to, co se snažím 
výtvarně vyjádřit se mnou souvisí podstatně, by-
tostně a že to nesouvisí jen se mnou. V takovém 
prostoru se tvůrčím způsobem pohybuji a je mi 
otevřeně oblastí poznání i setkání se sestrami 
Válovými v jejich díle.

Klára Spišková (1978) je absolventkou pražské 
UMPRUM, vedle své vlastní umělecké tvorby se 
věnuje autorskému textilu, balancující na hraně 
volného a užitého umění. Společně s Lindou Kapla-
novou založily studio nazvané Geometr, které ob-
drželo v roce 2017 cenu Objev roku na Czech Grand 
Design. Jejich díla jsou sjednocujícím prvkem veřej-
ných a soukromých interiérů ve vztahu k okolním 
materiálům a celkové atmosféře. V textilní tvorbě se 
převážně zaměřují na osnovní malbu mechanicky 
i automaticky tkaných textilií do podob tapiserií 
nebo jiných druhů autorských tkanin.  

Rozhovor s Polanou Bregantovou

Prozraďte nám, jaký má příběh zapůjčený obraz 
Jitky Válové na současné výstavě Pod jedním ne-
bem?

Obraz Jitky Válové Hranice nepřekročitelnosti 
z roku 1968 je pro mě spojen s bytem ve Fibi-
chově ulici v Praze, kde jsme s rodiči žili, a kde 
obraz visí dodnes. Nevím a nedokážu v rodinném 
archivu dohledat, v kterém roce můj otec Olbram 
Zoubek obraz od sester Válových koupil. Víme, 
že obraz sám nekupoval, protože věděl, že by 
mu ho sestry daly zadarmo, a to nechtěl. Požádal 
známého, který byl historik umění a se sestrami 
Válovými se znal, aby dílo pro otce koupil. Po 
čase se Jitka a Květa dozvěděly, kdo je skutečný 
majitel obrazu a půjčovaly si ho opakovaně na 
své výstavy.
Vaši rodiče Eva Kmentová a Olbram Zoubek byli 
společně s Jitkou a Květou Válovými, Čestmírem 
Kafkou, Olgou Čechovou, Zdenou Fibichovou, 
Vladimírem Preclíkem, Vladimírem Jarcovjákem 
a dalšími členové výtvarné skupiny Trasa, bylo to 
ve své době velmi silné uskupení, jaký k sobě měli 
členové vztah? Jaký měli rodiče vztah k sestrám 
Válovým?

Členové skupiny Trasa se přátelili – někteří si 
samozřejmě byli bližší. Pořádali, třeba v prvním 
ateliéru mých rodičů na Židovských pecích v Pra-
ze, konfrontační výstavy svých děl, o kterých pak 
diskutovali. Eva Kmentová a Olbram Zoubek 
měli k sestrám Válovým vřelý vztah a velmi si 
jejich tvorby vážili. Otci bylo bližší dílo Jitčino. 
V květnu roku 1977 zapsal do rodinného deníku: 
Pocta Jitce Válové. Dvě menší figury – nakloněné 
mužské postavy – dost doslova převzato z Jitčiny 
grafiky. Jitčina grafika s ohnutou postavou, která 
otce inspirovala k sochám Muž v mlze a Torzo 
v mlze, obě s podnázvem Pocta Jitce Válové, visela 
v otcově ateliéru vedle psacího stolu. Inspirací 
k sochám byla tedy grafika, nikoli obraz Hranice 
nepřekročitelnosti, i když otec ten obraz určitě 
také dobře znal.
Dům sester Válových se stal útočištěm a středem 
jejich společného života, zůstaly tu s plným vědo-
mím toho, co znamená tvořit na periférii, mimo 
centrum výtvarného dění. Založily si skromný 
azyl před oficiálním světem, kterému se nechtěly 
přizpůsobovat. Jak bylo důležité vzájemné setká-
vání v domě sester Válových a společné debaty 
nad uměním? 

Pokud si vzpomínám, rodiče se s Jitkou a Kvě-
tou setkávali na vernisážích a občas k nim za-
jeli na Kladno. Pamatuji si na výlet, kdy jsme 
k Válovkám jeli s Kafkovými, tedy Čestmírem, 
Olgou a jejich synem Ivanem. Dospělí se usadili 
uvnitř, pili víno a vedli řeči o umění. V kuchyni 
tiše seděla Jitčina a Květina maminka a dívala se 
na nás děti, jak řádíme na zahradě. Mohlo to být 
v první polovině šedesátých let. Když Eva Kmen-
tová v roce 1980 zemřela, dal otec sestrám její 
betonový reliéf Ruce, který se jim líbil. Pověsily 

p r a p o d i v y d ě n í z n e n á v i d ě n ě d ě l ým,



SESTRY VÁLOVY – POD JEDNÍM NEBEM
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Kurátorka: Dagmar Šubrtová
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 19. 11. 2021 — 27. 2. 2022
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nebo zvířecí postavy, obrazy krajiny, vykres-
lené zábleskem, elektrickým osvětlením, 
reflektory auta. Oko jako hlavní nástroj naší 
orientace v prostoru a čase je zde zrazeno, 
takže nezbývá než se spolehnout pouze na 
zvukové krajiny ze světa, obývaného tajem-
nými, neviditelnými a nejspíš nebezpečnými 
bytostmi. Světa, ve kterém vládnou k člověku 
lhostejné přírodní síly a elementy větru, vody 
a kamení. Nicméně umělé elektrické světlo, 
dunění vlaků a letadel nezadržitelně proni-
ká také do liduprázdných pustin mexických 
pouští. Možná, že fantomické ohňové koule, 
svištící létající talíře jsou jen bledým přísvi-
tem minulosti, která pod útokem globálního 
světa techniky bledne a ztrácí se.

Předešlý Blumeho film Curupira, bytost lesa 
vznikl během jeho pobytu v brazilské tropické 
Amazonii. Vlastně je tento film – co se týče 
tématu – podobný Světlům v pustině, jen jeho 
vizualita je jiná. Curupira označuje v indiánské 
mytologii jakousi neviditelnou lesní bytost, 
kterou zaslechnete, když se plíží někdo kolem 
v korunách stromů, ale nikdo ji zatím ne-
spatřil. Nebo, pokud ji uviděl pak to zaplatil 
životem a z lesa se už nevrátil. Blume použil 
jednoduchou metodu používanou ve filmové 
vizuální antropologii: nechal „postavy“ komen-
tovat, co právě slyší ve sluchátkách propoje-
ných s nahrávacím zařízením. Vybaveni mikro-
fonem a sluchátky slyšíte ostřeji a všimnete si 
diskrétních zvuků, kterých si obyčejně nejste 
vědomi. Kamera zaznamenává jednotlivé tváře 
a výrazy indiánů, vyprávějících, co se komu 
stalo, nebo o tom jaký zvuk Curupira vydává 
a že ji právě někde nedaleko zaslechli.

Další ukázka z Blumeho bohaté zvukové 
tvorby napovídá, co je jeho tématem a hlavním 
předmětem zájmu. Tentokrát jde o zvuko-
vou instalaci Doors of Listening, která vznikla 
v roce 2020 v rámci jeho rezidence v Limburgu 
a v rámci projektu Klankenboos (Zvukový les). 
Je to festival spojený s umístěním zvukových 
instalací v exteriéru v Blumeho případě o stá-
lou instalaci 12 skutečných dveří, ozvučených 
nahrávkami, které Blume pořídil se skupinou 
uprchlíků, deponovaných ve středisku Červe-
ného kříže pro imigranty v belgické vesnici 
Overpelt. Imigranti se dveřím, které zapůjčili 
obyvatelé Overpeltu, svěřili s osobním příbě-
hem a osudy uprchlíka. Když přiložíte ucho ke 
dveřím, uslyšíte hlasy s cizokrajným přízvukem 
vyprávět, co je dovedlo k rozhodnutí opustit do-
movy, jaké okolnosti provázely jejich příchod do 
Evropy, do uprchlického centra. Situace čekání 
a poslouchání za dveřmi má jasnou symboliku. 
Je srozumitelná každému, kdo někdy poslou-
chal za dveřmi a každému kdo za zavřenými 
dveřmi čekal, zda se otevřou. Je to situace, v níž 
ztrácíme své já, svoji individualitu, svůj hlas, kdy 
není, kdo je ochotný našemu příběhu naslou-
chat. To je rámcové téma zvukových instalací, 
rozhlasových děl, nebo filmů Felixe Bluma.  

Světla v pustině / Luces del desierto (2021) je 
poslední film francouzského zvukového umělce 
a filmového režiséra Félixe Bluma. 30minutový 
dokument sice odkazuje na žánr hororu, i když 
jediná scéna odhalující přímé násilí je zde zabitý 
králík oslepený světlem baterky. Během projek-
ce v galerii Igloo Blume prozradil, jak film vznikl, 
a také jak se k tajemnému příběhu dostal.

Několik základních souvislostí: Blumeho 
druhé domovy jsou Mexico City a Brazílie, 
kam se po studiích v Bruselu přestěhoval. 
Odtud podniká výpravy po latinské Americe, 
do Evropy i po zbylých kontinentech, často 
jako zvukař v týmech filmových dokumenta-
ristů. V posledních letech jako spolupracovník 
videoprojektů belgického architekta a umělce 
Francise Alÿse. Luces del desierto je po Curupi-
ra, bytost lesa (2019) Blumeho druhý samostat-
ný filmový projekt, kterému se dostalo ocenění 
na řadě filmových festivalů po celém světě. 
Vedle filmových projektů se věnuje zvukovým 
instalacím, dílnám s dětmi a nevidomými, 
práci pro rozhlas a zmíněné profesi zvukaře 
filmových dokumentaristů.

Námět filmu o „světlech v pustině“ vznikl 
během jeho výpravy za zvukem do vzdálené-
ho regionu na severu. Od místních obyvatel 
se doslechl o záhadách jako jsou světelné 
fantomy a tajemné ohňové bytosti na noční 
obloze a o podivných zvucích, které lidé v noci 
občas zaslechnou. Blume se do pustiny vrátil 
se zvukařem Pierrem Costardem a na digitální 
kameru s pomocí různých mikrofonů zazname-
nali několik hodin zvuků, obrazů krajin a orál-
ních svědectví obyvatel, vyprávějících co asi 
za záhadnými světly v pustině vězí. Pohledem 
kamery a s podmanivou zvukovou krajinou 
terénních nahrávek divák postupně propadá 
hlouběji do temnoty, naslouchá proplétajícím se 
hlasům vyprávějícím příběhy, jak někdo za noci 
někde nadobro zmizel; o pronikavých výkřicích 
a nářcích, ozývajících se za obzorem, o racho-
tech a výstřelech přicházejících z míst, kde není 
ani lidská bytost. Také o ohňových stvořeních, 
ve které se lidé zasažení bleskem proměnili, 
nebo o členech sekty, kteří se vrhli do ohně 
a s plameny stoupali k nebi. Vrací se pak jako 
upíři, vysávající k ránu dětem krev. Dokonce 
skeptický Evropan je postupně vtažen do tenat 
pradávné nebo katolické mexické mytologie. 

Autor přenechává slova jen místním a ne-
chává nás na pochybách, zda příběhy pokládá 
za dětské pohádky a fantasmagorie nebo 
uvěřil, že se skutečně v pustině děje něco 
hrozivého a nevysvětlitelného. Většina záběrů 
se odehraje v noci, ve tmě. Ale příběh začíná 
dlouhým záběrem na čelní reflektor blížícího 
se vlaku, který je doprovázen napřed vzdále-
ným, na konci děsivým duněním ocelových 
kol na kolejích. Elektrické světlo vlaku do 
tmy vykrajuje rozšiřující se bílý kotouč, aby 
nakonec vyplnilo celé plátno. Chvílemi se pak 
vynoří nejasný světelný obrys, kontura lidské 

v y v i d ě n ě d ě l ým                              n e v y z h y n u t e l n ý

Felix Blume: Doors of Listening, Domelhof, Belgie, 
foto: archiv autora

Felix Blume: Cvrčci ze sna, workshop v OGV v Jihlavě, 
foto: archiv galerie
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Maria Komarova 
555 brouků
Performativní zvuková instalace
18. 11. 2021 — 16. 1. 2022
Zvuková galerie IGLOO
Kurátor: Miloš Vojtěchovský

Z nalezených předmětů a elektroakustických 
přístrojů autorka vytváří dočasné konstelace, 
ve kterých každodenní věci dostávají nové 
významy a podoby. V jejích rukou se neživé věci 
proměňují v jakési drobné robotické bytosti, 
projevující vlastní charakter a nálady. Autor-
ka pro ně najde vhodné znělé místo, kam jsou 
uloženy a nechá je pohybem a zvukem zabydlet 
vlastní území. Zde spolu – přikrmováni nízkým 
napětím tužkové baterie, nebo adaptéru v po-
sunčině drobných otáčivých pohybů a diskrét-
nách rytmických slabik, připomínajících šustě-
ní, křupání, klapání, pískání, ťukání, praskání, 
nebo škrabání – navazují šeplavé a chaotické 
rozhovory. Zdánlivá jednoduchost hmyzí akus-
tické komunikace diváka vtahuje do podivného 
světa „mentolových bzučáků, jednookých sirén, 
citronových pulců, zázvorových tygrů, plasto-
vých brouků“ a všelijaké jiné broučí žoužele. 

Felix Blume
Bytosti světla a tmy
Miloš Vojtěchovský



k u p o d i v i t e l n o d i v i z d ě l e n é m u

Současné práce Allesandry Svatek tematizují jev, 
jenž je každému dostupný. Nachází se kolem nás, 
dokonce si jeho vliv ani neuvědomujeme a po-
važujeme jej za samozřejmost, jež ještě nebyla 
zpoplatněna. Autorka se zabývá denním světlem, 
námětem dlouhodobě přítomným ve výtvarném 
umění a ve fotografii. Rozhodla se jej uchopit 
co nejjednodušeji, plochým průhledným sklem, 
aniž by se uchýlila k newtonovským spektrálním 
rozkladům. 

Zájem o světlo se začal u Svatek, původně se vě-
nující malbě, jíž vystudovala v milánské Bredě, vy-
skytovat v nenápadných projektech ocitajících se 
na hraně umění. Zaujala ji zašpiněná okna pokrytá 
vrstvami prachu, do kterých vkreslila abstraktní 
ornamentální vzorce, jež by na nich sotva mohly 
samovolně vzniknout. Pracovala s krajní všednos-
tí, vytvářela doslova z ničeho něco, odhmotňo-
vala sedliny. Ozřejmovala si tak vlastnosti světla 
jako nosného výrazu, zprostředkovaného sklem. 
Paprsky procházející okny ji přivedly k reliéfům 
zavěšeným v rámech na stěně a k samostatně 
stojícím objektům ze starého nábytku s průhled-
ným vnitřním prostorem. Skleněné tabulky v nich 
byly buď naskládané těsně na sebe, nebo členěné 
pravidelnými rozestupy, byly buď průzračné, nebo 
mírně zabarvené, někdy nazelenalé, zpevněné 
pravidelným rastrem drátěné sítě vypadajícím 
jako kresba a vzbuzujícím dojem chvění. Reliéfy 
a objekty se proměňovaly v závislosti na denní 
době. Postupně se odkrývaly. Umožňovaly svět-
lu volný průnik, během jehož se samo ukázalo. 
Ztvárňovaly jej, zbrzďovaly jeho tok; světlo dostalo 
rozpětí, vlastní šíři, výšku a hloubku i svůj čas. 

K námětu světla se Svatek dostala přes usa-
zeniny na oknech, jichž se bylo třeba zbavit, aby 
se opět leskla a poskytovala dokonalý průhled. 
Soustředila se na zdánlivě nehmotnou substanci. 
Její reliéfy a objekty se staly introspektivními 
průchodišti či meditativními schránami mezi 
vnějším a vnitřním, ocitly se na ostří jsoucího 
a nejsoucího. Utvářela je prchavost a pomíjivost. 
Svatek světlu umožnila, aby se plně projevilo, aby 
se na něj dalo ukázat a dotknout se jej. Vnímání 
jejích prací vyžaduje trpělivé pozorování, nedají 
se vnímat naráz. Jedině tak lze vstřebat vlnění 
a účastnit se zážitku via lucis, cestě světla.

V letošním roce připravila Svatek několik no-
vých projektů přímo pro výstavní síň The White 
Room v Pragovce. Využila jejích prostorových 
možností, zejména velkých oken pojatých jako 
zdroj světla, jehož energii uplatnila ve dvou roz-
měrných objektech a jedné instalaci. Postihovala 
meze jeho osvojení vestavěnými „stroji“, ozna-
čitelnými jako světlovody, jež pohánělo jen ono 
samo. V prostřední instalaci procházelo přes 
zakrytý skleněný útvar, jenž byl jakousi volnou 
narážkou na skleněnou plastiku, od níž se však 
autorčina práce odlišuje. Jeho paprsky rozšiřují za 
sebou rozestavěné, zvětšující se clony, vystavující 
jej střetu s divákem. V pravém celoskleněném 
křehkém objektu svádělo světlo sedm průhled-
ných kabelů od okna do sedmi schodišťových 
stupňů, mírně se nadzvedávajících od podlahy, 

jako by světlo nadnášelo. V levém objektu vy-
růstalo ze stěny dřevěné tělo, připomínající zvíře, 
ukončené prosklenou hlavou, která vydávala 
silnou záři, až vznikal dojem, že je umělá. Zvíře si 
šlo pro potravu, skleněné kuličky, ležící na talíři 
před ním. Těmito třemi pracemi, přecházejícími 
mezi zoomorfním a architektonickým tvaroslo-
vím, postihla Svatek hraniční případy světelného 
toku. Uzavírala-li světelné paprsky v postranních 
objektech pevnými tvary, rozšiřovaly se ze střed-
ní instalace do volného prostředí.  
Práce Svatek jsou zřetelnou úvahou o podstatě 
světla, vycházejí z jeho bezprostřední danosti. 
Další instalací, uskutečněnou pro White Room, 
byla vestavěná, zastropená chodba, napříč roz-
dělená skleněnou přepážkou znázorňující dvě 
stěny iluzívního kvádru pokryté šipkami, jakýmisi 
ukazateli směru. Když se do instalace vstoupilo 
z opačné strany, nastala reverzibilní záměna mezi 
jeho pravou a levou stěnou: jasná přešla v tem-
nou, temná v jasnou. Do této zkušenosti vyústila 
polarizace základní představy vycházející z úvod-
ních vět Smaragdové desky, týkající se jednoty 
protikladů, vyjádřená sepětím světla a skla. 

Objekty Svatek vypadají někdy jako laboratorní 
zařízení sloužící k zachycení a utváření světelného 
toku. Jsou však spíše sondou do jejího vědomí, 
zrcadlem, v němž se odkrývá ona sama. Dostávají 
téměř zvukové vlastnosti. Vidění přechází v na-
slouchání, světlo lze slyšet. Z objektů a reliéfů 
proniká praskot paprsků, narážejících do tabulek 
a připomínají lámání ledových ker, jejichž znění 
se marně mysl snaží vytlačit mimo sebe. 

Svatek uplatňuje průmyslově vyráběné skle-
něné tabule. V některých zavěšených reliéfech 
použila drátosklo, mezi jehož stěny vložila ná-
znaky plujících oblak. Tento přístup má v míst-
ním prostředí dlouhodobé předznamenání, ať ve 
zřasených, na sebe naskládaných sklech či hus-
tými pravidelnými čarami porýsovaných linech 
Vladimíra Kopeckého, v obrazech a pastelech 
Václava Boštíka, nebo v prosvětlených, zvrst-
vených plochách Jaromíra Novotného, uvede-li 
se současný projev. Mezi těmito autory a Svatek 
lze shledat zřetelné návaznosti. Jejich spojující 
zkušeností je pomezí smyslového a nadsmyslo-
vého, zdání přecházející v bytí, bytí vyvolávající 
pochyby a končící v úzkosti, v objevu, že totož-
nost ukrývá různost, že jednota je jen pomyslná 
a nedosažitelná cestou umění.

Smysl pro světlo přivedl Svatek k zájmu o lom, 
aniž se musela zabývat Descartesovou Dioptrikou 
či Strouhalovou Optikou. Jejím hlavním protihrá-
čem se stal odraz. Setrvala-li u lomu, odmítla 
reflexy jako bránu, vedoucí do nekončícího laby-
rintu, jenž nemá východ. Prvotní u ní převážilo 
nad zprostředkovaným. 

Alessandra Svatek
Matné plány hrdinských činů
Kurátorka: Lucie Nováčková
19. 9. — 22. 10. 2021, The White Room, Pragovka
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Karta Blázna
Filip Zrno

Neviditelnost je ztrátou světla. Tam, kde 
není světlo, není ani potence pro osivo, z ně-
hož by vzešel vzdor. Laciné adorace z úst 
malomocných nejsou  oním květem, z něhož 
by vyrostla zásadnější voňavá inspirace, ale  
spíše otráveným větrem nakynutých mušek. 
Ty pocházejí z hájemství neuvědomované 
kolektivity slepých a ohleduplně hluchých 
chodců kolem toho kterého hraného či zpí-
vaného díla, té které výstavy, toho kterého 
čtení, toho kterého vlastního tvůrčího aktu 
an sich.

Neviditelnost a s ní spojená nevidoucnost 
je ztrátou světla v srdci společnosti, která se 
vždy snaží potlačovat určitý způsob existo-
vání, neboť se jím cítí býti ohrožena. Enklávy 
jinak myslících, jinak vnímajících, cítících 
a vcelku chovajících se individuí jsou ohnis-
kem nebezpečí, z něhož vyrůstají zárodky 
narušující pravidla či explicitně rozvrace-
jící normativitu. Normativita působí totiž 
„blahodárně“ jako „hojivá“ náplast otupující 
mozek, zaslepující oči, utěsňující uši a roze-
rvávající srdce.

Z výhledu oněch jiných se však v onom 
aktu narušení či destrukce prosazuje největ-
ší osvobození. Skutečně svobodné indivi-
duum totiž málokdy přistoupí na hru na 
spravedlnost, demokracii, nezkorumpovatel-
nost špatně vyžehlených obleků pro šedivé 
pány a nepadnoucích šatů na korpulentních 
dámách. Vágnost hovorů o rovnosti všech, 
o vládě práva a skutečně zamýšleném jed-
notném postupu s ohledem na ekologii zní 
stejně uvěřitelně jako komerční příběhy „na 
základě skutečné události“, které mají za cíl 
ještě větší ochočení Člověka domácího.

Svobodně existující nemyslí státotvorně, 
ale podvratně, ryze individualisticky. Protože 
to svoboda, tvůrčí svoboda je mírou všech 
věcí. Nezávislost spojená s touhou zbavit se 
otěží jakékoliv ideologie, konzumního šílen-
ství a morálně zarezlých kolejí linoucích se 
z dějin, je ztraceným světlem, který se pro 
mnohé stal neviditelným. Cesty k prozření 
jsou různé. Možná jen bytosti, nedůvěřující 
zítřku, se potřebují zahřát. Potřebují probu-
dit oheň kreativity, který rozezvučí struny 
klavíru a jasný tón je opět přivolá k životu 
a k zítřkům, neskonale svobodnějších, než 
jsou dny současnosti. Možná potřebujeme 
sny o krásné budoucnosti, abychom přežili 
ztrátu světla, abychom zviditelnili momen-
tálně neviditelné. Možná si jen potřebujeme 
vytáhnout kartu Blázna a udělat první krok.

Via lucis Allesandry Svatek
Karel Srp
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Pohled do instalace Alessandra Svatek: Matné plány 
hrdinských činů, foto: Marcel Rozhoň
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projektu O Fotografii prezentuje díla, která vznik-
la a (ne)vznikají za pomocí tmy. Primární koncept 
fotografie (doslovný překlad: Psaní světlem) je 
narušený a divák pozoruje možnou ne-fotografii. 
Jedním z vystavených objektů je sklo, na které 
bylo za tmy nanesené kolódium, a tak možnost 
vzniku fotografie nebyla naplněna, jestliže ne-
bylo exponováno na světle. V tomto případě jde 
o opačný princip – „psaní tmou“. Ve středu insta-
lace se vznáší kruhový objekt natřený speciální 
barvou, která pohlcuje světlo. Kruh odkazuje 
k vesmírnému fenoménu – černým dírám, kte-
ré žádné světlo nepropouští. I přes to se v roce 
2019 podařilo černou díru vyfotografovat, i když 
v netradičním smyslu slova. Dalším objektem je 
klasický filmový fotoaparát, který má upravený 
princip toku světla. Nejen že světlo proniká do 
fotoaparátu, ale také z něj vychází. Když divák 
prochází kolem něj, uslyší cvaknutí uzávěrky. Byl 
opravdu zachycen? Fotoaparát odkazuje na ne-
ustálý drobnohled, kterému jsme v současnosti 
dobrovolně vystaveni. 

Sledujeme a jsme sledováni. Naše planeta už 
není jen prostředím pro život, ale stává se doslova 
metaforou fotografického snímače a cvakající 
uzávěrkou. Zem, obrovský objektiv, přináší tok 
obrazových informací a zachytává ať už hektič-
nost života, tak i nepatrné změny na Zemi i ve 
vesmíru.

Výstava hovoří o tom, jak je možné vnímat 
a snímat věci ve tmě a zhotovit obraz něčeho, 
co je běžným okem neviditelné – neviděné. Pre-
zentuje tak díla a věci, které doposud viděné ne-
byly a též věci, které nikdy nebude možné vidět. 
Důležitými faktory přitom zůstávají: světlo, pro-
stor, a čas potřebný na zachycení probíhajících 
procesů. Výstava zároveň poukazuje na vizuální 
smog, který naše vnímání oslepuje a zve diváky 
ponořit svůj zrak do tmy a ticha.

Dominika Chrzanová

jako mezníky v čase, záchytné body, které 
vytvářejí novou časovost v našem vnímání 
Heinemannova světa. Autor dodává prostoru 
rytmus také díky jemným malovaným stínům 
na zdech, u kterých čerpá z přirozeného světla 
a které podtrhují křivky, linie a hrany architek-
tury. K nepatrným zásahům se kolikrát přidají 
barevné stopy na stěnách malované sprejem 
působící jako jemné nádechy, nebo zavěšené 
obarvené transparentní látky zdůrazňující 
efemérnost vzájemných vztahů subjektu a ob-
jektů při pohybu. Jsou to hry stínů, barev, vzta-
hů a architektury, které se odehrávají v Hei-
nemannově pozměněném světě. Jako bychom 
se ocitli ve stavbách Luise Barragána, kde je 
atmosféra členěná přísnými liniemi, ale skýtá 
velké množství povznášejících detailů a na prv-
ní pohled neviditelné se při pečlivém prozkou-
mání okolí stane viditelným. Ať už Heinemann 
používá různé techniky či média, vytváří extenzi 
prostoru, ve kterém se on sám stává našim prů-
vodcem, jak zakusit křehkost esence. 

Anežka Chalupová

Neviděné 
Svět, do kterého patříme, je naplněný světlem.

Světlem, díky kterému vidíme, poznáváme oko-
lí, získáváme jistotu a které je pro nás nositelem 
informací, nejen o nás samotných, ale i o životě 
okolo nás. Světlo není reprezentované jenom září-
cím vesmírným tělesem či elektrickými lampami. 
Jsou to také obrazovky našich telefonů a počítačů 
ozařující naše obličeje a vtahující nás do nekoneč-
ného toku informací, které neustále získáváme. 
Člověk odjakživa toužil poznávat a jeho zvědavost 
přerůstá do nekonečných rozměrů.

Současné technologie umožňují lidem sledo-
vat nejen životy jiných na této planetě, ale i to, 
co se děje za horizontem našeho nedokonalého 
lidského zraku, tj. toho, co našima očima nevidě-
né. Například jevy v naší atmosféře, možná i dál, 
ve vzdáleném vesmíru. Technologie pokročily 
natolik, že dnes dokážeme zachytit a vizuálně 
zpracovat data, která byla původně jen jakýmisi 
nesrozumitelnými kódy.

Takovýmto způsobem vzniká interaktivní in-
stalace Veroniky Šmírové, založená na sběru 
astro-dat získaných z vesmírných družic. Tato 
data hovoří o vesmírném počasí, mlhovinách 
a konstelaci hvězdné oblohy viditelné ze Země. 
Nasbíraná data, původně pouze číselná, textové 
údaje a grafy, počítačový systém generuje do 
vizuální podoby, která je promítaná na podlahu 
v místnosti. Tyto projekce může následně divák 
nejen sledovat, ale navíc i modifikovat svou fy-
zickou přítomností. 

Avšak na to, abychom zachytili rozličné jevy, 
děje a mechanismy, je potřebná empirická zkuše-
nost s tmou. Jen díky tmě totiž můžeme vnímat 
světlo a díky světlu zase barvy, struktury, tvary 
atd. Co se však stane, když světlo úplně absen-
tuje? Jak je možné získat poznatky, jak je možné 
zachytit svět a jak vůbec vytvořit fotografii?

Vizuální umělkyně Ema Lančaričová se zamýšlí 
nad filosofií za fotografií a v rámci výstavného 

Tóny prostoru
Sedíte v trávě a na kousky kůže vám dopadají 
blikající hřejivé paprsky slunce. Rozrážejí si svou 
cestu mezi lístky stromů tančících v teplém ván-
ku. Ten neustále mizející okamžik se stává věč-
ností. Čas plyne pomaleji. Zdá se, že jste v jiném 
světě. A vy se dotýkáte čistého prožitku. Podobně 
jako když pozorujete měnící se stíny při východu 
nebo západu slunce ve vašem pokoji. Světlo si 
s vámi pohrává a neustále mění předměty, které 
znáte okem zdánlivě dokonale. Nejčastější radou 
dnešní doby je zpomalit, protože díky zpomalení 
můžete vnímat své okolí do hloubky. 

Vnímat čas a prožívat místo jinak nám umož-
ňují také site-specific instalace německého 
umělce Juliuse Heinemanna. Ve svých pracích 
vytváří Heinemann nový svět odvozený od toho 
skutečného, zkoumá vztahy mezi prostorem 
a naší subjektivní zkušeností a zviditelňuje 
zdánlivě neviditelné. Architektura místností, 
kam své práce umisťuje, pro něj není pouze 
obytným prostorem, ale je místem nekonečné-
ho množství vztahů. Instalace, které kombinuje 
s malbami, akvarely, objekty či kolážemi, je 
nutné vnímat v jejich celistvosti. Podobně jako 
američtí umělci minimal artu v polovině 60. let 
kladli důraz na divákovo uvědomění si celého 
procesu vnímání děl, zkouší Heinemann o pár 
desítek let později, do jaké míry si všímají jeho 
diváci detailů bezprostředního okolí a jaký 
dopad má jiný úhel pohledu na vnímání skuteč-
nosti při jejich pohybu v místnosti. Opakující 
se předměty, se kterými autor u svých instalací 
pracuje, jako jsou dlouhé tyče či uměle zná-
sobené reálné prvky místností (viditelné také 
v Heinemannově poslední samostatné výstavě 
MA v německém Forum Kunst Rottweil), působí 

NEVIDĚNÉ
Ema Lančaričová, Veronika Šmírová
Kurátorka: Dominika Chrzanová
9. 9. — 10. 10. 2021
OGV Alternativa
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Ema Lančaričová (*1994) je aktuálně doktorand-
kou VŠVU (Vysoká škola výtvarných umění) 
v Bratislavě, kde v minulém roce absolvovala ma-
gisterské studium na Katedře fotografie a nových 
médií. Pracuje primárně s analogovou fotografií, 
přičemž svoji tvorbu staví na filosofickém kon-
textu a experimentálním přístupu. Ve své tvorbě 
zkoumá otázky média fotografie, ptá se, co je to 
fotografie dnes. Má za sebou několik samostat-
ných a víc než desítku kolektivních výstav na 
Slovensku i v zahraničí, například v Budapešti, 
Lisabonu, Lodži či Helsinkách aj. 

Veronika Šmírová (*1994) působí jako doktorand-
ka v ateliéru Digitálních médií (AU) Akademie 
umění v Bánské Bystřici. Charakteristická je 
pro ni interaktivita a práce s digitálními médii. 
Současným fundamentem jejího uměleckého 
zkoumání je propojení umění s jednotlivými vě-
deckými disciplínami, jejich zákonitostí a procesi-
onálním zkoumáním faktů. Stejně tak se podílí na 
tvorbě animací ve veřejném prostoru. V roce 2017 
absolvovala studijní pobyt na Akademia Sztuk 
Pieknych im. Jana Matějki v Ateliéru Intermédií 
(Wydział Intermediów). Vystavovala na různých 
festivalech a výstavách propojující vědu, umění 
a technologie jako Creative Playgrounds / Media 
Art Symposium 2020, ECO MEDIA ART (HU) 
2020, Prototyp 2018 (CZ) a různých dalších.

Sbírky Ze zadu… 

Intervence Lenky Zadražilové do expozice Ze 
sbírek… zprostředkuje v době od 12. 11. 2021 
do 6. 2. 2022 skryté reversy, neboli zadní a tedy 
pro běžného návštěvníka výstav neviditelné 
strany na aversech svých obrazů vytvořených 
mezi lety 2017—2021. Z autorčina prvotního 
nápadu, jak řešit školní zadání, vyrostl postup-
ně cyklus, poté výstavní projekt a nakonec in-
stalace, která se vrátila na „místo činu“. Lenka 
Zadražilová se inspirovala právě zadními stra-
nami obrazů z naší stálé expozice a své malby 
nyní vystaví v bezprostřední blízkosti jejich 
modelů. Ty jsou ovšem nezvratně odvráceny od 
návštěvníka, přivráceny pouze stranou lícovou, 
přední, obrazovou, aversem. 

Ilona Staňková
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Instalace cyklu Obraz, SUPŠ Jihlava-Helenín, 2018, 
foto: Lenka Zadražilová

Julius Heinemann: Ma, Forum Kunst, Rottweil, 2021,
site specific instalace, ca. 14,3 × 12,3 × 7,5 m,
foto: Julius Heinemann, © Julius Heinemann
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Každý z nás byl jednou dítětem. Přesně takovým, jako jsi 
ty, jako jsem jednou byla já. Jak ale žily děti před 150 lety? 
Co myslíte? Dokážete si představit, co prožívaly, jaké 
měly starosti a radosti? Pohodlně se uvelebte, zavřete oči 
a představte si… vesnici, kousek za vsí chaloupku, v ní 
maminku, tatínka…

Vašek se narodil jako páté dítě manželům Josefovi 
a Kateřině Brožíkovým na samotě s názvem Železný 
Hamr u Třemošné. Na svět přišel po starších sourozen-
cích Josefovi, Františkovi, Janovi a Kateřině začátkem 
března roku 1851. Zajímavostí je, že kmotra, která byla 
u křtu malého Vašíka, neuměla psát. Když bylo nutné, 
aby se po obřadu podepsala, udělala místo svého jmé-
na jen tři křížky. Ne všichni lidé byli v době Vašíkova 
narození gramotní (to znamená, že uměli číst a psát). 
V dřívějších dobách bylo běžné nechat děti hned po 
narození pokřtít v kostele panem farářem. U křtu byl 
nutný svědek, kterému se říká kmotr nebo kmotra. Ti 
měli v budoucím životě dětí důležitou roli. V případě, 
že by rodiče zemřeli, kmotři měli povinnost se o osiřelé 
dítě postarat

Tatínek Vašíka byl kovářem a vyráběl různá náči-
ní jako například lopaty a pily. Maminka se snažila 
přispět do rodinného rozpočtu tím, že vyšívala šátky. 
Přesto trpěla rodina dost často nedostatkem peněz. 

Z vyprávění staršího brášky Františka se nám do-
choval zajímavý příběh, který se přihodil tehdy dvou-
letému Vašíkovi. Jednoho rána vyháněl místní pasáček 
stádo vepřů na pastvu. Malý Vašík stál zrovna na 
zápraží domu a prasata sledoval. Jeden z vepřů vybočil 
z cesty a popadl chlapce za kabátek. Mrštil jím tak 
prudce, že vyletěl na protější stranu cesty přímo do roz-
bláceného příkopu. Vyděšenému Vašíkovi se naštěstí 
nic nestalo! Jen bylo nutné připravit doma škopek vody 
a kus mýdla. Vanu, ani koupelnu lidé v době Vaškova 
života běžně neměli. Když byly Vašíkovi tři roky, rodiče 
se rozhodli přestěhovat do Košíř. Tehdy byly Košíře 
ještě samostatnou vesnicí, sousedící s hlavním městem 
Prahou.

Když byli dětmi…
Pavlína Pitrová

☺
Aktivita 1 

V dřívějších dobách děti rodičům často pomáhaly tím, že chodily pást 
drobná zvířata. Vzpomeneš si na říkanku, nebo písničku, ve které se 

setkáme s pasáčky zvířat? Zkus se zamyslet, o čem všem vypráví?

☺🙃
Aktivita 2 

Pokus se najít zvířátka, která děti mohly pást. 
Poznáš je?

⁂
Vyprávění je inspirováno životem umělce Václava 
Brožíka (5. 3. 1851 — 15. 4. 1901). Úryvek textu je 
součástí edukačního programu v Oblastní galerii 
Vysočiny v Jihlavě s názvem Když byli dětmi.

Ilustrace: Eva Volfová
Použitá literatura: Blažíčková Horová N., Václav 
Brožík (1851—1901), Národní galerie v Praze, 2003
Hrubeš J., Václav Brožík, Regulus, 2014

Nápověda: 
Když jsem husy pásala / Šel Janeček na kopeček / Ovečky / Sluníčko zachází za hory

Nápověda: 
Kráva / husa / koza

nejdivyznělého i nedivitlemeného,

Julius Heinemann: Ma, Forum Kunst, Rottweil, 2021,
site specific instalace, ca. 14,3 × 12,3 × 7,5 m,
foto: Julius Heinemann, © Julius Heinemann
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Jak dlouho v galerii pracuješ?
Mám to vůbec říkat? Hrozně to letí, pojďme 

počítat… do galerie jsem nastoupila v roce 
1996 – mám krásné výročí – letos v září to totiž 
bylo už 25 let. Když odečtu dvě mateřské do-
volené, čistého času je to vlastně o šest méně, 
tedy 19 skvělých let.
Pamatuješ si na svůj úplně první kurátorský 
počin?

Ano, to si pamatuji úplně přesně. Byla to 
retrospektivní výstava malíře Aloise Kalvody, 
která vznikla na základě mé diplomové práce. 
Tehdejší ředitel galerie PhDr. Jiří Hyliš mi totiž 
umožnil nastoupit do OGV ještě v době po-
sledního roku studia. Při zaměstnání jsem tak 
mohla dokončit diplomku zaměřenou na život 
a dílo tohoto významného českého krajináře, 
a také se připravit se státnice. Později pana 
ředitele napadlo zúročit tuto práci, jejíž součás-
tí byl podrobně zpracovaný soupis malířovy 
tvorby, právě v podobě výstavy. Ta byla po 
Jihlavě reprízována ještě v liberecké, pardubic-
ké a hodonínské galerii a všude byla divácky 
velmi úspěšná, což mě jako začínající kurátor-
ku velmi potěšilo a nakoplo.
Vedeš si nějakou statistiku o tom, kolik výstav 
si za působení v galerii již připravila?

Statistiku si bohužel nevedu, ale myslím, 
že by to mohlo být tak kolem 15 kurátorských 
projektů včetně stálé expozice OGV. Většinou 
to vychází na jednu výstavu ročně, ale ne každý 
rok jsem dostala prostor. Samozřejmě, že práce 
kurátora nespočívá pouze v přípravě vlastních 
výstav, ale kromě práce se sbírkami, která je 
pro nás ze zákona stěžejní, se podílíme při-

FOOD NOT BOMBS!
Cizrna na paprice
Ingredience: 3 plechovky nebo cca 500 g sušené 
cizrny, 2 velké cibule, 1 a 1/2 lžíce kvalitní sladké 
papriky, asi 1/2 litru zeleninového vývaru nebo vody 
s kvalitním zeleninovým bujónem, 2 větší pórky, 
omyté a nakrájené na šikmé proužky, cca 250 ml 
rostlinné nebo ořechové smetany, 1 citrón, sezamo-
vý, slunečnicový či olivový olej, pepř a sůl.

Pokud používáte sušenou cizrnu propláchněte 
ji a přes noc (či na 5—10 hodin) namočte. Poté ji 
slijte, znovu zalijte vodou a v hrnci přiveďte k varu. 
Vařte asi 1,5 hodiny do měkka. 

Cibuli nakrájejte nadrobno a orestujte ji na 
oleji ve větším hrnci (cca 5 minut), poté přidejte 
papriku a restujte ještě minutu až dvě (ne moc 
dlouho, aby paprika nezhořkla). Přidejte polovinu 
množství cizrny a zalijte 1/2 litrem vývaru, ne-
chte provařit asi 5 minut. Tyčovým mixérem vše 
rozmixujte do hladka a následně vložte do hrnce 
zbytek cizrny a nakrájený pórek. Opět přiveďte 
k varu a na mírném plameni vařte, dokud pórek 
nezměkne. Poté sejměte z ohně, vmíchejte rostlin-
nou smetanu a šťávu z půlky citrónu. Ochutnejte 
a dochuťte další citrónovou šťávou, pepřem, solí, 
příp. špetkou sladké papriky.

nejmenším organizačně i na výstavách kolegů 
a externích kurátorů.
Právě připravuješ výstavu (v době vydání novin 
již otevřenou) děl Jana Honsy, která měla 
proběhnout již v loňském roce, ale kvůli situaci 
okolo covidu se neustále posouvala. Jaké to je 
připravovat výstavu uprostřed pandemie? 

Doba je složitá, co si budeme povídat, pande-
mie zasáhla všechny obory a odvětví, nejen 
kulturu. Všichni jsme se s takovou výjimečnou 
situací setkali poprvé, vše jsme museli řešit 
za pochodu a někdy i pod velkým psychickým 
tlakem. Výstavu jsem začala připravovat ještě 
před pandemií a původně měla proběhnout již 
v roce 2020. Ovšem v té době vznikal také roz-
sáhlý krajský projekt o sklářství na Vysočině, 
kterému byly poskytnuty kromě jiných i pro-
story galerie. Rozhodli jsme se tedy výstavu 
posunout na rok 2021 i z toho důvodu, že byla 
součástí naší dlouhodobé spolupráce s Kraj-
skou galerií výtvarného umění ve Zlíně a ter-
mínově bychom obě na sebe navazující výstavy 
nezvládli. Plán byl takový, že ve Zlíně proběhne 
výstava na jaře a u nás bude pokračovat v létě. 
Bohužel přišla pandemie, vše se zavíralo a vět-
šina výstav byla odsunuta na neurčito, některé 
byly dokonce zrušeny úplně. Výstava Element 
sklo nakonec proběhla letos v létě a výstavu 
Jana Honsy jsme přesunuli na podzim, přičemž 
zlínští kolegové ji od nás převezmou na jaře 
příštího roku. Tedy pokud vše dobře dopadne, 
nezbývá než doufat.

Ptala se Jana Jarošová

Tip na výlet
Hmatem Tasova

Tasov je známý jako rodná ves spisovatele 
Jakuba Demla. Zákoutí popsaná v jeho knihách 
jsou takřka na dosah ruky při sjezdu z dálnice 
u Velkého Meziříčí. V charismatické budově 
bývalé měšťanské školy je možné navštívit lite-
rární památník věnovaný především jeho odka-
zu. Život tu ale neustrnul v minulém století, už 
řadu let v přízemí budovy do dlouhých večerů 
svítí lampy spjaté s aktivitou členů občanského 
sdružení Aliterra. Vznikly zde dílny pro práci 
s keramickou hlínou, depozitáře a učebny i se 
zázemím pro rezidenční pobyty. Výrobky vyšlé 
ze zdejší pece lemují cestu od staletých lip na 
ulici až k hlavnímu vchodu do budovy. Další 
keramické objekty, tentokrát spolu se sádrový-
mi modely známých děl světového sochařství, 
návštěvníka uvítají i ve vstupní hale. Ve dvou 
dílnách po stranách haly probíhají četná škole-
ní, přednášky a workshopy. 

Zdejší výuka má určité specifikum v tom, že 
se primárně zaměřuje na školení nevidomých. 
Pro práci s hlínou odkázanou pouze na hmato-
vé vnímání zde vyvinuli techniku usnadňující 
uchopení správných rozměrů prostorových 
děl. Takzvaná Axmanova technika modelování 
je založena na práci s válečky hlíny o stejném 
rozměru. Jejich vrstvením lze hmatem dobře 
udržovat jinak těžko uchopitelné poměry roz-
měrů celého objektu. Vidomý člověk potřebuje 
vyvinout určité úsilí, aby se dokázal vcítit do 
situace nevidomých autorů tvořících z hlíny. 
Smysl hmatu se při dlouhodobé nebo celoži-
votní absenci zraku vyvine do mnohem větší 
senzibility, kromě sluchu se stává hlavním pro-
středníkem při vnímání světa. Velmi dobře jím 

lze postihnout povrchy, daleko hůř se jím však 
pojmou celé tvary. Je to obtížné už u menších 
objektů a u těch rozměrnějších, jako jsou budo-
vy nebo krajina, je to zcela nemožné. Důležitou 
úlohu pro získání základní (hmatové) představy 
zde tedy hrají uchopitelné zmenšené modely. 

Výuka v Tasově nezůstává u předání základ-
ních řemeslných dovedností v práci s hlínou. 
U talentovaných tvůrců se pokouší posouvat 
hranice jejich vyjádření do oblasti tvůrčí 
představivosti a umění. Zde hrají důležitou roli 
sádrové odlitky významných děl světového 
sochařství, jejímž prostřednictvím je nevidomí 
autoři poznávají. Kam až se mohou vyvinout 
možnosti čistě hmatového uchopení a vyjádře-
ní v prostorovém objektu, můžeme sledovat na 
dílech několika autorů, kteří se zdejší dílnou 
spolupracují již po řadu let. Zajímavé mi připa-
dají zejména polohy abstraktní tvorby, ačkoliv 
tuším, že vizuální posuzování v této oblasti 
ztrácí platnost.

Zdejší dílny jsou otevřeny i pro vidomé autory. 
Otevírá se tu tedy pro ně možnost pokusit se ale-
spoň v náznaku pochopit, jak lze v mysli uchopit 
svět, pokud je člověk odkázán na hmat. Setkání 
a bezprostřední spolupráce s nevidomými autory 
umožňuje hlubší ponoření do světa bez zraku.  
Dnešní způsob života v nás rozvíjí především 
vizuální vnímání a způsob myšlení s ním spjatý, 
často na úkor rozvoje ostatních smyslů a jejich 
možností. Chvilkovým upozaděním zraku se nám 
mohou otevřít zcela netušené možnosti vnímání 
světa i způsobu, jakým o něm přemýšlíme.

Pokud se do Tasova vypravíte nadechnout 
demlovské snivosti, stojí za to se sem vypravit 

v den, kdy Aliterra (aliterra.eu) pořádá hmatový 
workshop. Pohled zvenku na fasádu spisovatelo-
va domu od architekta Bohuslava Fukse, návště-
vu hrobu u kostela a literárního památníku (kde 
jsou mimo jiné vystaveny i některé jeho osobní 
věci, brýle, židle, stůl…), je tak možné doplnit 
také zasvěceným vstupem do světa hmatu. Svět 
propojený s ilustracemi Josefa Váchala, plasti-
kami Františka Bílka, nakladatelstvím Josefa 
Floriana a přátelstvím s Otokarem Březinou 
tak může být rozšířen do zcela nových, možná 
dosud nepoznaných oblastí. 

Daniel Novák

Rozhovor s galerijní kurátorkou 
Janou Bojanovskou
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Práce na článku pro rubriku „Vystavovali jsme 
před 50 lety“ mohla být zcela rutinní záležitostí. 
V knihovně galerie jsem si vyzvedla příslušnou 
archivní složku roku 1971, pro jistotu jsem přibrala 
i složku z roku 1972, vylučovací metodou jsem 
vybrala článek hodící se pro rubriku tohoto a snad 
i příštího čísla, zběžně prohlédla fotky, katalog 
i dochovanou korespondenci.

Výstava nevypadala, soudě dle černobílých 
fotografií, vůbec špatně. Zahrnuta byla i jména 
umělců pocházejících z  Vysočiny, které dnes 
známe z učebnic o českém výtvarném umění. 
Dochovaly se seznamy doručených a vrácených 
děl, oslovení komise, žádost o povolení k tisku.

Se žádostí o povolení k tisku se mi teprve vyje-
vila atmosféra normalizační doby. Při představě, 
že o tištění pozvánek bychom museli žádat na 
(krajském) výboru, mi přeběhl mráz po zádech. 
Atmosféru doby žádost ilustrovala dokonale. Pří-
prava výstavy Výtvarníci Vysočiny se odehrávala 
v pochmurném období druhé etapy normalizace: 
Koncem května roku 1971 se v Pražském Sjezdo-
vém paláci odehrál XIV. sjezd KSČ, který utvrdil 
naprostou ztrátu ideálů Pražského jara, zakončil 
proces odstavování demokraticky orientovaných 
protagonistů napříč všemi úrovněmi společnosti 
a na jejich místa dosadil občany, kteří byli loajální 
vůči Kremlu.

V atmosféře, již si moje generace dokáže před-
stavit jen velmi obtížně a míry dusivé atmosféry se 
může jen dohadovat, příprava výstavy Výtvarníci 
Vysočiny reprezentuje smutné ohlédnutí za krát-
kým obdobím plným euforie a ideálů, doprovázené 
živým a poměrně svobodným přístupem. Oblastní 
Galerie Vysočiny v období uvolnění hostila napří-
klad přelomovou výstavu Klub konkretistů a hosté 
(1968) či mezinárodní výstavu VIII ročníku Mezi-
národní ceny Joana Miró a skupiny Mostra v Jihlavě 
(1970), prostor dala i jedinečným sólovým výsta-
vám, z nichž můžeme jmenovat například výstavu 
Jindřicha Bošky, věnované italské vizuální poezii, 
nebo sólovou výstavu Otty Stritzka.

Nadšení roku 1968 postupně chladlo a šlo ruku 
v ruce s postupným zákazem činnosti umělec-
kých skupin, který nejspíše vedl k faktu, že jedna 
z posledních výstav tohoto období (Konkretistická 
a postkonkretistická tvorba) nebude v rehabilito-
vané budoucnosti 90. let v rámci výstav klubu vů-
bec jmenována – ani v kontextu znovusjednocení 
Klubu Konkretistů.

Přes atmosféru, nenakloněnou svobodnému 
pořádání výstav, je z dochované korespondence 
je zřetelné úsilí vyvinuté v rámci přípravy výstavy. 
Těžko říct, kolik umělců bylo osloveno, dochovaly 
se pouze lístky přihlašující díla k výstavě. Osloveni 
a obesláni s výzvou pro výstavu byli i výtvarníci, 
kteří měli na Vysočině své kořeny, ale v regionu již 
delší dobu nepůsobili (Josef Klimeš, Čestmír Kafka, 
Jiří John), ale i umělci dlouhodobě na Vysočině 
působící (dle textu katalogu „kteří se Vysočině 
upsali krví“: Otto Stritzko, Michael Florián, Juliana 
Stritzková, Ladislav Novák, František Dörfl, Jind-
řich Boška a další). Nemenší pozornost pak byla, 
ač nejspíše z různých úhlů pohledu, věnována 
výběru umělců, jichž bylo přihlášeno nejspíše 
61. Výstavy se zúčastnilo 42. umělců, přičemž 
zápis z jednání komise se nedochoval. Dochoval 
se však list, o němž se domnívám, že představuje 
poznámky některého člena komise ze zasedání. 

zela jistá doporučení, šíření zápisových lístků 
korespondenční cestou i přemýšlení na všech stra-
nách „koho bychom ještě měli oslovit, aby výstava 
byla kvalitní“ a „přece nevyškrtnou XXXX z poli-
tických důvodů“. Doba byla nepříznivá vytváření 
svobodných výstav podle preferencí kvality. Těžko 
si lze představit, jak obtížná rozhodnutí bylo třeba 
občas učinit, ač úmysly nejspíše byly jednoznačné: 
vytvořit kvalitní výstavu a zároveň co nejméně 
provokovat režim. O této snaze svědčí i výběr členů 
komise, který se zdá více zohledňovat profesiona-
litu přísedících než jejich kádrové zaměření, i fakt, 
že umělci byli s nabídkou výstavy velmi důsledně 
obesíláni. Přes velmi nepříznivé politické okolnos-
ti byl evidentně zájem o to, udržet kvalitu výstav, 
která byla naznačena v předcházejících letech.

Detektivní část mého já v této části příběhu 
mluví jasně: Po úspěšném získání všech 61 přihláš-
kových lístků, včetně těch od slovutných jmen, se 
strhne debata nad kvalitou a výslednou podobou, 
v níž hlavní slovo převezme prof. Lacina, který, jako 
zakládající člen skupiny Ra, umění oddaný, hodnotí 
zaslané práce z hlediska kvality. Někdo z komise 
může zdůrazňovat politické důvody pro nevystave-
ní některých přihlášených. Profesoru Lacinovi se 
udělá špatně, dojede ještě domů, ale po dvou dnech 
ve věku 59 let bohužel zemře. To by mohlo být jed-
no z možných vysvětlení, proč u jména Čestmíra 
Kafky visí otazník (přičemž vyškrtnuta byla i jména 
některých dalších umělců, jejichž díla se nakonec 
opravdu na výstavě neobjevila).

Druhým, o dost pragmatičtějším vysvětlením, 
by mohlo být, že jde o seznam, v němž se pouze 
monitoroval stav odeslaných přihláškových lístků 
a stav přijatých přihlášek. 

Nebo bylo prostě ten rok jen příliš horko, velká 
biologická zátěž snad i nalomené zdraví zapříči-
nily raný skon profesora. Můj domnělý detektivní 
talent pak není ničím jiným než prostou fabulací. 
Přece jen, jsem spíš umělec než kurátor.

Zatímco ve světě pomalu vyčerpávaly svá té-
mata skupiny vídeňských akcionistů nebo hnutí 
Fluxus, příběh Oblastní galerie Vysočiny ilustruje 
nulovou možnost importu avantgardního západní-
ho umění do (veškerých) českých galerií po roce 
1970. Dřívější svazy, umožňující alespoň jakous 
takous míru volnosti umělcům, byly v roce 1970 
nahrazeny přísně kádrovaným Svazem českých 
výtvarných umělců (SČVU). V té době bylo pro 
umělce členství ve svazu jedinou možností, jak 
tvořit v rámci tzv. svobodného povolání, tedy bez 
zaměstnaneckého poměru.

Navenek, bez možné výše uvedené spekula-
ce ohledně zohledňování politických hledisek 
přivýběru, by výstava Výtvarníci Vysočiny (4. 12. 
1970 — 12. 12. 1970) mohla působit progresivně: 
již jen faktem, že obeslala se žádostí o účast ve 
výstavě široké spektrum umělců, často i těch, 
kteří nezapadali do politických představ totalit-
ní doby. Zahrnula 42 umělců, včetně těch, které 
známe a oceňujeme dodnes. Pravdy, jak se to celé 
odehrálo, se dnes nejspíše nedobereme. Pátrání 
ukončeno pro nedostatek důkazů, případ odložen.

1  Alespoň takto ji uvádí katalog Knihovny Univerzity 
Palackého v Olomouci. Dostupné z: rb.gy/1fibyk
2  Disertační práce: KOŘÍNKOVÁ, Jana, 2017: Výtvar-
né umění v prostoru brněnských sídlišť (1945-1989) 
[online], vedoucí práce: Kaliopi Chamonikula, VUT Brno, 
s. 49, dostupné z: rb.gy/1fibyk
3  rb.gy/1fibyk, Naposledy staženo 8. 10. 2022

Jména osmi umělců jsou na něm přeškrtnuta. 
U jména Čestmíra Kafky je uveden obří otazník. 
„Tak moment, to začíná být zajímavé.“, ozvalo se 
mé detektivní já.

„Jedná se opravdu o list hodnotícího člena ko-
mise? Pokud ano, “ má detektivní intuice začala 
horlivě přitakávat a poukazovat na fakt, že Čest-
mír Kafka patřil k umělcům, z politických důvodů 
ze Svazu výtvarných umělců vyloučeným, a tedy, 
„určitě se nejedná jen o list monitorující např. 
svozy a odvozy. To by tam nebyli také umělci na-
konec nezařazení do výstavy!“ Intuice přitakává 
ještě horlivěji.

Nelze říci kdo, a zda vůbec někdo z přísedících 
komise vyplňoval tento konkrétní list, jisté však 
je, že pozvání tehdejšího ředitele galerie, Ctimíra 
Linharta, bylo rozesláno třem osobám: Jistému 
Dr. Mašínovi, L. Lefnerové a prof. Lacinovi – všem 
třem bez přesnější konkretizace. Po nějaké době 
se mi podařilo (snad) výše jmenované identifiko-
vat následovně: Pod označením Dr. Mašín by se 
mohl skrývat Jiří Mašín, rodák ze Šlapanova, český 
historik románského umění a teoretik umění sou-
dobého, až do roku 1973 vyučující docent na AVU.

U členky komise, označené jako L. Lefnero-
vá se domnívám, že se nejspíše jednalo o Libuši 
Lefnerovou, historičku umění, původem z Třebí-
če  1, orientující se především na gotické stavby, 
později propojenou s krajským střediskem státní 
Památkové péče a ochrany přírody (od 1978 členka 
výtvarné rady JmKNV)2.

Třetím členem byl prof. Lacina. Čistě teoreticky 
by se mohlo jednat o profesora Bohdana Lacinu, 
malíře, grafika, ilustrátora, profesora dějin umění 
a výtvarné výchovy, umělce, jenž byl dřívějších le-
tech spoluzakládajícím členem skupiny Ra. Tento 
byl známý svými styky s uměleckou avantgardou – 
mimochodem vystavoval například v rámci velké 
výstavy s názvem Československá avantgarda 
v roce 1945. Dle wikipedie se „jako vysokoškolský 
pedagog se razantně stavěl proti požadavkům 
normalizátorů a zastával se studentů“.3

Dopis členům komise je adresován 17. června 
1971, o tři týdny později (6. 7. 1971) prof. Lacina 
zemřel (dva dny po jednání komise). Zápis z jed-
nání komise se nedochoval (krom výše zmíněného 
listu), nelze tedy s určitostí říci, zda se opravdu 
zúčastnil, ani zda se opravdu jednalo o výše zmiňo-
vanou osobu (odpovědi oslovených členů komise 
potvrzující účast se také nedochovaly). Těžko říct, 
co se při zasedání komise či v následujících dnech 
stalo, a zda případné spojení – předpokládané 
osoby profesora Bohdana Laciny, zasedání komise 
a dochovaného seznamu s otazníkem u jména 
Čestmíra Kafky – má nějakou spojitost. Faktem je, 
že Čestmír Kafka se v době přechodného uvolnění 
v 60. letech zasazoval za demokratické principy 
a větší svobodu projevu jako člen Koordinačního 
výboru uměleckých svazů, ale po okupaci roku 
1968 a vyloučení ze Svazu ČSU (1970—1988) ztratil 
na téměř dvacet let možnost vystavovat v gale-
riích v Československu (s několika výjimkami 
v menších mimopražských nebo neoficiálních 
výstavních prostorech).

V mé fantazii je zmíněné spojení zcela jisté a můj 
nepodložený scénář je tedy následovný (a teď ne-
chci, aby došlo k mýlce): jedná se o neviditelnou 
minulost, respektive jednu z jejích možných ver-
zí: Předpokládám, že jednání komise předchá-
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Detektivní pátrání po pravdivém příběhu 
výstavy „Výtvarníci Vysočiny v roce 1971“
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Věci se mají dokončovat, takže zase běhám. 
A oblíbený seriál je zpět. Budu doufat, že tentokrát 
mi cesta do dalšího dílu nebude trvat celý rok!

Kalendář spatřil světlo světa – 
a kde jinde než v OGV?

Možná jste si všimli, že v minulém vydání O_kraje 
mě se svým článkem zastoupily Hana Hajnová a Ale-
na Kastnerová. Na koronavirus a zavřená fitka už 
se vymlouvat nebudu – vedle mé lenosti, kvůli které 
mi chyběl materiál pro další díl, bylo hlavním důvo-
dem právě to, že kolegyně na rozdíl ode mě o čem 
psát měly. Kromě webové stránky totiž světlo světa 
spatřil i první tištěný výstup v podobě nástěnného 
kalendáře, jehož křest proběhl v pátek 24. září právě 
v prostorách OGV. Medailonky a životní příběhy 
všech dvanácti žen, které jsou v ilustrovaném kalen-
dáři zastoupeny, najdete i na stránkách zenyvysoci-
ny.cz. Některá jména vám možná budou povědomá. 
A právě tady se oba projekty propojují.

Stále je koho objevovat

Jaroměřice nad Rokytnou dělí od Třebíče necelé 
dvě desítky kilometrů. Nějaká neviditelná síla 
však způsobila, že mi má virtuální cesta mezi 
oběma městy trvala skoro rok. Ale stálo to za 
to! A koho jsem potkala? Na jednu stranu žád-
né překvapení (seznam čestných občanů města 
zná asi jenom jedno pohlaví), na druhou se pře-
de mnou otevřela spousta zajímavých příběhů.

První z nich má spojení s Třebíčí má sice slab-
ší, o to silnější osud ale tuto ženu potkal. Slyšeli 
jste o Sokolce a gymnastce, která (jako jediná 
sportovkyně v historii) zlato z olympiády dostala 
in memoriam? Se svým týmem, se kterým v roce 
1948 přiletěla do Londýna, nakonec ani nezávodi-
la. Brzy po příjezdu byla totiž hospitalizována a jen 
několik hodin poté, co její kamarádky zvítězily, 
zemřela na dětskou obrnu. O zlaté medaili, kterou 
vybojovaly i pro ni, už se nedozvěděla.

Eliška Misáková se narodila v roce 1926 (jiné 
zdroje uvádějí jako datum jejího narození rok 
1925) v Kojeticích u Třebíče. Její život skončil 
v pouhých 22 letech. Dětská obrna byla po válce 
"metlou lidstva". V Československu se ji podařilo 
vymýtit dvanáct let po Eliščině smrti, v roce 1960, 
jako první zemi na světě.

„Ty naše olympijské hry byly na jedné straně 
velká radost z vítězství, na druhé straně bolest 
nad úmrtím členky našeho družstva. Celé to bylo 
velice složité a těžké,“ v roce 2016 vzpomínala 88 
letá Věra Růžičková, která měla jako nejmladší 
členka týmu v Londýně plnit roli náhradnice. Její 
vyprávění zachytil i dokument Miroslava Kačora 
s názvem Zlato pro Elišku (2012).

do rukou dostal leták, jehož cílem bylo podlo-
mení rakousko-uherské monarchie. Opsala jej, 
a řetězově se šířil dál. Přes stejný řetěz ji ale 
zpětně vypátrala i rakouská policie. A u ní se 
i zastavila – při výsleších trvala na tom, že jej 
dostala od neznámého raněného vojáka, kterého 
už by nepoznala. V letákové aféře, která tehdy 
postihla stovky lidí, a ve které bylo vyneseno 23 
rozsudků smrti (některé i vykonány), tak díky 
její statečnosti řada dalších perzekuci unikla.

Přátelství politických vězenkyň 
na celý život

Pro Relu to znamenalo, že 15. ledna 1915 byla 
zatčena a uvězněna. Nejprve ji drželi na Cejlu 
a později byla převezena do Vídně, kde ji v květnu 
čekal soud a rozsudek trestu smrti provazem. 
Po půl roce věznění se v hromadné cele setkala 
s o 14 let starší Alicí Masarykovou, která se tam 
dostala kvůli podezření, že udržuje kontakty s ot-
cem. Od té doby s ní trávila veškeré volné chvíle 
a večery diskusemi o českých i světových ději-
nách, filosofii, literatuře, architektuře či hudbě. 
Při práci se obě setkávaly i s Hanou Benešovou. 
Alice byla po šesti měsících propuštěna, ale i poté 
nadále posílala dopisy, které Relu držely nad 
vodou, než se po dvou a půl letech sama dostala 
na svobodu díky amnestii.

Po válce se stala osobní sekretářkou Alice 
Masarykové, vdala se a narodily se jí dvě děti. 
Kontakty s Alicí (i celou rodinou Masarykových 
a Benešových) udržovala nadále. Alice jí svědčila 
na svatbě. Další těžké období postihlo rodinu 
Šestákových během druhé světové války. Manžel 
Antonín byl nacisty odsouzen na 4 roky, dcera 
totálně nasazena, opakovaly se prohlídky bytu 
i výslechy. Rela se proto z Prahy odstěhovala na 
vesnici poblíž Mělníka (Hleďsebe). 

Krátký moment štěstí prožila opět po válce, 
kdy se znovu setkala jak se svou rodinou, tak 
s Masarykovými i Benešovými a mohla se vrátit 
do Prahy. Stěhování zpět na statek v Hleďsebi na 
sebe ale nenechalo dlouho čekat – po převratu 
emigrovala i Alice Masaryková (do Chicaga). 
Pobyt na statku ale snášela Rela těžko, nejen 
kvůli nedostatku kulturního vyžití nebo pří-
tomnosti přátel, ale i proto, že většinu statku 
zabralo vedení místního JZD a  jí zůstaly dvě 
místnosti. V nich po smrti manžela sama vy-
chovávala vnučku. 

V roce 1960 onemocněla rakovinou a dlouhý 
rok strávila v nemocnici. Navštěvovat ji chodila 
i Hana Benešová. Nemoci podlehla v roce 1961. 
O statek se dodnes stará její vnučka Dana Paulová.

Za kopečky letadlem

O pár let dříve než Eliška (taky v říjnu) se v Tře-
bíči narodila jiná fascinující žena – pilotka Marie 
Kopečková. K létání měla vždy blízko, a aby se 
svému snu ještě více přiblížila, nastoupila po 
skončení druhé světové války jako administra-
tivní pracovnice u Zemského aeroklubu v Brně. 
Když začala létat na větroních, bylo jí 23 let, 
pilotní zkoušky složila o rok později a začala se 
věnovat i letecké akrobacii. 

Zhruba rok jako jediná žena působila v řadách 
letectva Sboru národní bezpečnosti, poté byla 
z  politických důvodů propuštěna. Jako jedna 
z mála žen na světě tehdy pilotovala stíhací leta-
dla Me-109 ("Messerschmitty"). Její koníček stojí 
i za její emigrací do Kanady – za hranice Českoslo-
venska měla doslova ulétnout. Psal se rok 1951. 

Bez Míly by to nešlo!

Tentokrát je řeč o velké herečce malých rolí, Míle 
Myslíkové, jedné z dvanácti žen, se kterou se 
můžete seznámit i díky projektu Ženy Vysočiny 
a již zmíněnému kalendáři. Před kamerou strávila 
bezmála 40 let, vidět jsme ji mohli ve více než 150 
rolích, byť spíše menších či středních. Ale jedno 
je jisté – známe ji všichni. A aby taky ne. Což 
takhle dát si špenát, Jak utopit doktora Mráčka 
aneb Konec vodníků v Čechách, Holky z porce-
lánu či série filmů o Básnících se nesmazatelně 
zapsaly do životů významné části populace jako 
součást dětství a dospívání.

Narodila se v roce 1933 v Třebíči. Divadlo měla 
ráda od malička, a přes počáteční nesouhlas rodičů 
vystudovala herectví na JAMU. Kromě natáčení 
filmů působila i v několika divadelních souborech, 
k nejdelšímu patří její angažmá v Kladně, kde ztvár-
nila desítky rolí. V osmdesátých letech začala ces-
tovat a zážitky z cest zužitkovala i při naplňování 
dalšího snu – psaní. Napsala a publikovala několik 
knih inspirovaných mimo jiné zážitky z Finska. 

Změna plánu! Jak jsem mohla 
vynechat Bíteš?
V jednu chvíli jsem se přistihla, že běhám rychleji, 
než píšu. Elegantně jsem to vyřešila odbočkou do 
Velké Bíteše, do které mě přivedla další hrdinka. 
Rela (Aurélie) Šestáková, rozená Kotíková, jejíž 
příběh skvěle zpracoval projekt Paměť národa, 
by vydala na několik článků. V Náměšti a Bíteši 
tedy na nikoho jiného místo nezbyde. 

Narodila se v roce 1893 v Náměšti nad Osla-
vou, ale dětství strávila u příbuzných ve Velké 
Bíteši. V jednadvaceti letech, když pracovala 
jako úřednice Živnostenské banky v Brně, se jí 
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Ženy Vysočiny 
Slavné i zapomenuté ženy našeho 
regionu z běžícího pásu
Eva Nováková
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