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Začalo ráno všedního dne, rychle se obléct, něco pojíst a utíkat na vlak. Štěrk
na cestě, orosené zábradlí, skupinka lidí čekajících na nástupišti. Dobře známý
sled událostí opakující se v různých drobných obměnách den po dni po řadu
let. Tisící lipový květ položený do košíku, jedna žulová kostka v dlažbě náměstí,
pád sněhové vločky vprostřed zimní chumelenice. Dlouhodobé monotónní
opakování téhož úkonu, nekončící násobení jednoho detailu.
Všednost, ze které se často snažíme vymanit, která může nudit nebo
dokonce vést k chmurné melancholii, může být také cestou ke zpomalení,
relaxaci a naplňující introspekci. Z jakého úhlu na ni ve své tvorbě hledí
Martin Pondělíček se dozvíme v rozhovoru k výstavě, kterou má spolu
s Karímou Al-Mukhtarovou. Pevnou vazbu na „obyčejné věci“ a radostné
ukotvení v každodennosti můžeme nahlédnout v ryzí bezprostřednosti obrazů
Natálie Schmidtové.
Pro Janu Schlosserovou byl přechod ze života studentky umělecké školy do
mateřské role „nárazem do zdi“, svou pohlcenost každodenností originálním
způsobem otiskla do umělecké tvorby. Jak se mají umělkyně se můžeme
dozvědět také z úvahy Petra Kováře, která mimo jiné reflektuje diskuzi na toto
téma s Veronikou Čechovou a Zdenou Kolečkovou. Genderové téma neopouští
ani tradiční rubrika poezie, rozhovor k aktuální výstavě s Alicí Waisserovou
a Jantrou Šímovou nebo další úryvek z projektu věnujícího se ženám Vysočiny.
V tradičních rubrikách se dočteme také o tom, co jsme (ne)vystavovali před
padesáti lety nebo o tom, že i obyčejné úřední dokumenty by mohly mít
nevšední tvář.
Tisící prvé opakování ranního čekání na vlak, pára stoupající od úst,
prokřehlé prsty, ospalé pozdravy… Může být všednost způsobena jen
omezeností našeho náhledu? Říká se, že nevstoupíme do stejné řeky dvakrát,
že nic není samozřejmé a že tu také zítra už nemusíme být. Třeba je z hlubší
perspektivy každý okamžik jedinečný a může být podobný zázraku. Třeba je
každá všednost nevšední.
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úvodní slovo

Úvodní slovo
na o_kraj
Ú/klid
Úklid. Prý přemisťování objektů na svá místa a odstraňování nečistot. Nic nesplňuje, a zároveň naplňuje význam
slova všednost. Je prostý, jednotvárný, triviální, nudný,
běžný, banální, jednoduchý, obyčejný a prozaický. Když se
nad podstatou úklidu zamyslím hlouběji, nedodržuje však
definici všednosti.
Úklid není jednotvárný. Ano, z vlastní zkušenosti vím,
že mám zavedenou určitou rutinu, jak doma uklízet, abych
to stihla co možná nejrychleji. Jenže také vím, že čas od
času je potřeba provést určitý úkon jinak nebo něco změnit. Třeba se do místnosti donese nová věc a je nezbytné
trochu si s rutinou úklidu pohrát. Nebo je jednou za uherský rok neodkladné shrabat listí na zahradě.
Díky jiné své zkušenosti zase vnímám, že úklid není
triviální záležitostí (už jste někdy myli okna v paneláku
s akrofobií?) Také není nuda, když se bojíte pavouků a jeden na vás při ometání pavučin vyleze. To se pak o vašem
uklízení dozví celý dům a v některých případech i vedlejší
město. V mém případě jsem byla já ta v druhém městě
a musela se vydat toho pavouka zneškodnit.
Rozhodně se při úklidu nejedná o banalitu. Už (hodně)
staré příručky, většinou adresované ženám, psaly o tom,
že pro udržování správného naladění je potřeba každý
den utírat lapače prachu a poličky, proto by manžel nebo
milý měl dbát na to, aby žena (pokud má na mysli blaho
jejího psychického zdraví) měla co utírat, a proto například sbírat nebo vyrábět modely aut a letadel, nakupovat
těžítka, která se pak jen vystaví a nejsou k užitku jinak
než právě k udržení ženina mentálního zdraví (a nejspíše
i jeho, protože když se žena snaží zbavit prachu z „čaček“,
nesnaží se zbavit muže jeho zlozvyků). V dnešní době by
se rada z příruček dala aplikovat i na muže…
Znám mnoho verzí úklidu, jež se běžně nedělají. Velké
úklidy před Vánocemi, Velikonocemi, před prázdninami,
než se jede na dovolenou, po návratu z dovolené, úklid
dokumentů, papírů a skic po velké práci, úklid všech fotek
do správných složek v počítači, když mobil hlásí, že paměť
už je plná.
Na jednu stranu můžeme úklid brát jako zábavu či
povinnost prostých lidí (to už je jen na jedinci, co pro něj
úklid znamená), na druhou stranu se úklid stal námětem
mnohých uměleckých počinů od malířů přes performery,
od literátů po uklízečky (dojít na provoněný a lesknoucí se
záchod je přece symfonie a někdy i magie).
Pro mě osobně úklid není něčím obyčejným, je to
způsob, jak žít a jak si urovnat myšlenky, stává se prostředkem, jak potěšit mamku (protože když uklidím, je
ráda, že to nemusí dělat ona), a konec konců je to součást
mé umělecké praxe. Její nejnovější kus zaznamenávám
v autorské knize Jak sbírám prach, což je po prolistování
prach(ne)obyčejné uklízení.
Úklid přináší chaos i klid (čehož si můžeme všimnout
už při bližším pohledu na ono slovo), je tedy nevšední
všedností.
Lenka Zadražilová

Jak se mají umělkyně?
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Pozoruhodné je, že pokud se umělec a umělkyně
stanou životními partnery, zpravidla je to žena,
která umělecky vyniká nad mužem, má-li k tomu
ovšem příležitost – dozvěděl jsem se na jedné
z uměleckohistorických přednášek coby student
asi před dvaceti lety. Diskuze, které nyní vedeme,
jsou tedy právě o rovných příležitostech, aby
kunsthistorie nemusela pro potvrzení hypotéz
čekat, až manžel zemře…
Statistiku, nakolik tato uměnovědná zjištění
podpořila či oslabila počet svazků uzavíraných
mezi umělecky činnými osobnostmi, ponechme
prozatím stranou. Příčina takto rozložené kvality
není dosud zcela prokázána. Aktuální teorie připouštějí jak instinktivní zákeřnost muže, který
si vybírá nad sebe silnější „inspirační zdroje“
a současně mu patriarchální nastavení společnosti umožňuje „kontrolu“ nad jejich potenciálně
konkurenčním šířením, tak i možnost, že tato
kvalita je genderové povahy, neboť ženy umělkyně vyskytující se mimo manželský svazek vlastně
historie nezná, jsouce nejčastěji v ní zaznamenávány právě a jedině jako družky a průvodkyně
mužů, kteří hýbou dějinami.1
Jak se mají umělkyně? Pokud si rychle zrekapitulujeme, že v našem prostředí teprve před sto
lety získaly právo volit, před sedmdesáti právo
samostatného výdělku i možnost rozhodovat o tom,
zda porodí nebo potratí, a vloni dokonce i právo
vést malířský ateliér na vysoké škole, je zřejmé,
že stále lépe… Nicméně stejnojmenný diskuzní
večer, který uspořádala jihlavská OGV v podvečer
24. února 2022, to překvapivě nepotvrdil. S rostoucí
pozorností upřenou k problému se totiž problém
zákonitě větví. Během desetiletí se tak proměňuje
i pozornost a strategie feministického hnutí.
Hosty večera byly Zdena Kolečková, umělkyně,
teoretička a vysokoškolská učitelka, a Veronika
Čechová, kurátorka a členka Společnosti Jindřicha Chalupeckého, organizující prestižní ocenění
pro umělce do pětatřiceti let. Diváci a divačky
byli/y pozorní, byť se ptát aktivně nezačali/y,
a diskuzi musely otevřít otázky zaměstnanců
OGV, jmenovitě moderátorky večera Lucie Nováčkové a kurátorky Ilony Staňkové. Posléze, již
v užším kroužku, se rozproudila volná diskuze
o roli kurátora či kurátorky a determinaci umělkyně či umělce na rodičovské.
Když jsem marně přemýšlel, proč jsem se
zavázal napsat o této události článek, uvědomil
jsem si, že v tomto čase shodou okolností čerpám z příhodných zdrojů, a sice z aktivisticky
motivované historiografické knihy Mileny Bartlové Ženy, které nechtěly mlčet, a ze dvou románů
Johna Irvinga, které mají vzájemně mnoho styčných ploch, včetně pozornosti k feministickému
hnutí, byť jejich vydání dělí čtyřiatřicet let, tedy
dost na to, aby se vlny proměnily.
Pokud se tedy vrátíme k úvodnímu sporu
o umělecké partnerství, Bartlová otáčí perspektivu kanonizovaných hybatelů dějin a jejich družek a činí ze své matky a babiček hlavní hrdinky,
zatímco muži je na jejich dráze buď doprovázejí,
nebo jim dokonce jen překážejí. „Žena může žít
plnohodnotným životem, aniž naváže nějaký
sexuální vztah,“ reagují fascinovaně masy na
román Sexuálně podezřelá od Jenny Fieldsové,
jedné z hrdinek románu Svět podle Garpa, vydaného v roce 1978, na nějž reagovaly s podobnou
fascinací i masy nesmyšlené. „Náhle se objevily
zástupy žen, které chtěly rozhodovat, co udělají

se svým životem!“ Zatímco u nás, jak píše Bartlová, bylo dosaženo emancipačních požadavků
zákonnými normami dříve než mnohde na Západě, sedmdesátá a osmdesátá léta, během nichž
ve světě přichází druhá a třetí feministická vlna,
u nás představují regresi. Zatímco Západ jde
cestou Jenny Fieldsové prosazující autonomii
ženskosti, u nás je ženskost nedělitelně spojena
s mateřstvím a rodinou, utvrzující patriarchální
nastavení. Žena je svobodná, rovná muži, ale
také musí být matkou, která pracuje „na dvě
směny“, v práci a doma, a je to tak v pořádku.
Přes určité generační proměny by bylo naivní
myslet si, že toto základní určení ženy dnes nepřevažuje. Proč jsem zmínil, že diskuzní večer
zcela nepotvrdil, že umělkyně se dnes mají lépe?
Bylo zajímavé sledovat otevřenější a shovívavější
přístup o generaci starší Kolečkové a zápal pro
politicky systematický boj u mladší Čechové. Zatímco Čechová líčí znevýhodnění umělkyň-matek
při žádosti o rezidenční pobyty, Kolečková argumentuje vlastní mnohaletou zkušeností, kdy od
devadesátých let takové cesty podniká s celou
rodinou a setkává se s pochopením a otevřeností.
Zatímco Čechová se drží padesátiprocentních
kvót pro zařazení umělkyň do výstavních plánů
jako dočasného, ale nutného opatření, Kolečková
poukazuje na příklad odmítnutého umělce, jemuž
bylo řečeno, že do výstavního plánu by se dostal,
leda kdyby byl žena, a zdůrazňuje, že se pozornost
k umělkyním zvyšuje i bez přísných kvót. Zatímco Čechová s Nováčkovou upozorňují na častou
situaci umělkyň na rodičovské, nucených, když
ne přestat malovat, tedy alespoň změnit formát
a techniku, což je může na roky vyřadit z umělecké soutěže, Kolečková mluví idealisticky o tom, že
umělkyně pracovat nepřestane, že je to životní
nutnost, a změnu podmínek je možné pozitivně
využít. I v rámci diskuze jsou citovány aktivity
Kateřiny Olivové, její projekty Kojící guerilla nebo
iniciativa Mothers Artlovers, které posunují mateřství a rodičovství, o nichž je z hlediska kariéry
uvažováno jako o znevýhodnění, do pozice hlavního tématu umělkyně či umělce. Velmi podnětná je
v tomto směru také Olivové kniha Milk and Honey,
která představuje v dvaatřiceti rozhovorech současné umělkyně, kurátorky či aktivistky právě na
půdorysu vztahu profesní dráhy a péče o rodinu.
Když se Garp jako dítě „sexuálně podezřelé“
matky stane otcem, vydělává jeho žena a on je
doma s dítětem a stará se o domácnost. Vaří,
peče vlastní chleba, vyhovuje mu to. V osmdesátých letech reaguje podobně i Milena Bartlová,
ovšem s jistým genderovým rozdílem. Vzpomíná
na iracionální pocit, že musí odčinit, „odsloužit“
svobodomyslnost své matky a babiček, která
vedla k tomu, že se moc nestaraly, nepečovaly
o děti a rodinu, jak se od ženské přirozenosti
očekává.2 Stěhuje se tedy s dítětem na venkov.
Žijí-li matky umělkyně v partnerském svazku,
přebírá řadu dříve pevně „mateřských“ a domácích povinností jejich protějšek. Umělci i v tomto
smyslu většinou představují avantgardu celospolečenského posunu. Je tedy větší otevřenost a shovívavost Zdeny Kolečkové dobově podmíněná? Nebo
vychází z nadhledu získaného uznáním? Zatímco
v devadesátých letech, kdy se Kolečková etablovala, vznikaly výstavy tzv. ženského umění, dnes
převažuje směr opačný. Nechceme hledat rozdíl
mezi uměním mužů a žen, oddělovat je, vymezovat
speciální témata, působnost, prostor. A také v tom

spočívá ono zmiňované větvení – prosazování žen
v umění bylo obtížné, ale Kolečková pochází z generace, v níž se zájem o genderovou problematiku
plně projevil. Bylo možné v tomto směru rychleji
růst. Dnes je pro ženy v široké základní rovině jistě
snazší studovat umění i následně vystavovat, ale
současně nefascinuje ženské umění jako takové;
zájem o umění žen je nahrazen tlakem na privilegování žen v uměleckém provozu.
Situace všech současných činných umělkyň
tak paradoxně/pochopitelně nemusí být lepší než
situace všech činných umělkyň let devadesátých.
Nemusí nás tedy překvapit, že určitá část nebývale
velkého množství autorek se tak obrací opět směrem k větší diferenciaci; zdůrazňování ženskosti
jako specifika, zcela odlišné formy zkušenosti,
vnímání, citlivosti, tematického ostření. Spolu se
smazáváním (rozostřováním) hranic mezi rody
(gendery) je posilována opačná strategie. Pěstují
se ženské a mužské kruhy, které mají vnést do
společnosti a vztahů opět „přirozený řád“.
S principy takzvaně feministického pohledu
na svět, jimiž jsou rovnost, solidarita a péče, se
nepochybně identifikuje velká část společnosti,
přesto by se většina za feministku či feministu
nikdy neprohlásila, a mnozí by se dokonce proti takovému spojení ohradili. „Ženské hnutí“ má
speciálně v našem prostředí historicky obraz negativní, obraz čehosi vyšinutého. Souvisí to, vedle
řady drobnějších věcí, právě s Bartlovou zmíněným
přeskočením určité fáze, fáze emancipace ženy od
rodiny. To, že to znamená plný respekt k takové
situaci, a nikoli požadavek, aby se ženy nevdávaly
a nerodily děti, se zřejmě nedaří vysvětlit. Zlepšení
pak nijak nenahrává roztříštěnost feministických
proudů a medializace těch projevů, které v očích
nezorientovaného člověka boří „normální“ svět.
Milena Bartlová si prošla cestu od esenciálního
či ezoterického feminismu (ženské kruhy) po ten
současný, politicky angažovaný, pragmatický. Její
základní výchozí teze zní: „Žena je taky člověk.“
Nenálepkuj mě, dokud mě nepoznáš, říká v závěru
knihy V jedné osobě  3 její hrdina, nevyhraněný nebo
bisexuální spisovatel William, v dospívání zvaný
Víla. „Vypadá to svůdně, obsadit chlapce do ženských rolí a obráceně,“ připustil Richard, „ale jsou
to pořád ještě adolescenti. Kde najdu kluka, který
by měl koule na to, aby hrál Julii?“ Kniha ale končí
právě nastudováním hry, v níž Julii hraje kluk, který na to koule má. Kluk, který se cítí být dívkou,
prochází postupnou proměnou, a je to veřejná
a respektovaná záležitost. Feminismus nejsou jen
ženská práva, ale i práva gayů, non-binárních,
a vlastně kohokoli, kdo je majoritou znevýhodněn. Majorita je ovšem „moc“ nikoli počet. Žen
je v ČR více nežli mužů, bílých heterosexuálních
mužů je v poměru ke zbytku populace světa jen
hrstka… Bude se nebinární diskutující označovat
jako host, nebo hostka? A jak je to s kvalitou umění
v partnerském soužití, pokud nejsou partneři muž
a žena, ale dvě ženy nebo dva muži? A když tvoří
pár nebinární a muž? Nebo když nejde o pár, ale
třeba trojici? Funguje to stejně? Ještě nás čeká
tolik výzkumů a tolik jazykových úprav!

1 Milena Bartlová, Ženy, které nechtěly mlčet, Nadace
Rosy Luxemburgové, 2021
2 „Nastal obrat, ale netušíme, jakým směrem“, rozhovor
s Milenou Bartlovou o nepřesném vzpomínání, jinakosti
středověku a dekadentní zahrádce, Tvar, 4/2022.
3 Román Johna Irvinga, V jedné osobě, vydaný v roce 2012
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Petr Kovář

Patricie Fexová a Veronika Vlková se s příchodem
nového akademického roku staly novými pedagožkami Ateliéru malířství 3 na brněnské FaVU, čímž
se také staly prvním ženským týmem vedoucím
ateliér volné malby v Čechách vůbec. Obecně se
mezi pedagogy vysokých uměleckých škol dostane
jen nemnoho žen, což je zarážejícím faktem hlavně
z pohledu dnešní doby, kdy se společnost snaží
dříve samozřejmou nerovnost pohlaví napravit.
Ateliér se jmenuje malířství, studenti se však
věnují i jiným přístupům a formám umění, v čemž
je obě pedagožky podporují. Malbu totiž chápou
v kontextu současného umění jako stále se obohacující médium, které přirozeně vstřebává podněty
jak z jiných uměleckých forem, tak ze své vlastní
historie. K výuce přispívá i atmosféra v kolektivu
ateliéru, která je základnou profesních diskuzí
a společných projektů a aktivit (v letošním akademickém roce k nim patřila například účast na
pražské přehlídce mladého umění Pokoje, kde pokoj AM3 získal ocenění odborné poroty). Za klíčový
považují obě umělkyně dialog a citlivý, individuální
přístup ke studujícím.
Patricie Fexová se narodila na Vysočině, přesněji
v Jihlavě, dětství pak prožila v Třebíči. Tak jako
v případě jiných umělců se rodná hrouda promítla
i do její práce. Ve videu z roku 2009 nazvaném
Prosím zbourejte Prior v Jihlavě se v nadsázce vyhranila vůči této budově z přelomu sedmdesátých
a osmdesátých let 20. století, usazené vprostřed
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Martina Pachmanová:
Neznámá území českého
moderního umění:
Pod lupou genderu
Argo, 2004
Kniha Martiny Pachmanové náleží mezi kanonické publikace zaměřené na problematiku role žen
v umění. Autorka provází čtenáře vývojovými fázemi role umělkyně od počátku 20. století, kdy jim
byly vymezeny „dámské školy“, „dekorativní umění“
a „diletantismus“, přes fázi „kultivace“, v níž ženám
byly vyčleněny převážně textilní, dekoratérské
a keramické ateliéry. Pokračuje obdobím „mužské
paranoie“, že se ženy, potažmo ženy umělkyně na
cestě za emancipací stanou polomuži, až k ideálům
„nové ženy“ a roli ženy v avantgardním umění,
demonstrovanou na figuře Toyen.
Z pohledu kulturní historie mistrně napsaná kniha se opírá o citace z dobových textů. Vše funguje,
odsýpá, a čtenář tak zavírá knihu zahlcen fakty
pouze v té míře, již je schopen unést. Z pohledu člověka, který má za sebou studia humanitní i studia
umělecká, musím říct, jak moc mě zaráželo, že celá
řada formulací, jež Pachmanová lokalizuje výhradně do historie, byla ještě v době mého absolutoria
(2010) autentickými formulacemi používanými ve
vztahu pedagog/vedoucí ateliéru ke studentkám.
Martina Pachmanová vytvořila mistrovské dílo,
které z perspektivy tematizace historického problému poukazuje na problémy současnosti, a to i 18
let po jeho vzniku. Přála bych si, aby brzy byla Neznámá území knihou, jejíž problematika, zda ženy
mají právo studovat či být ve vedoucích pozicích
v určitých ateliérech, byla těžko uvěřitelnou minulostí – a věřím, že na mistrnosti změna dnešního
paradigmatu knize neubere.
Lucie Nováčková

hlavního jihlavského náměstí. V rámci svých
prvních studijních prací na pražské Akademii
výtvarných umění také malovala krajiny ovlivněné
Vysočinou a jejími nekonečnými poli, které v kontextu nynější autorčiny tvorby svou kompozicí
připomenou soubor půlených obrazů Krajiny, jenž
byl částí dizertace Fexové na pražské UMPRUM
a který představila v roce 2019 výstavou Sklad
krajin v Galerii Václava Špály.
V práci Veroniky Vlkové, ačkoliv se na Vysočině
nenarodila, se naše končiny také vyskytují. V knize
Apolenka z modrotisku, kterou Veronika ilustrovala spolu s Janem Šrámkem, se kterým tvoří známou
a oceňovanou ilustrátorskou dvojici, se dotýká
Vysočiny prostřednictvím modrotiskové dílny
v Olešnici. Veronika také spolupracovala s Oblastní
galerií Vysočiny v Jihlavě na projektech týkajících
se adventních tradic Vysočiny založených na převlecích (např. sv. Barbory či sv. Lucie). Nyní zpracovává brněnské pověsti a aktuálně připravuje také
průvodce pro děti z Ukrajiny, který bude pomocníkem v jejich orientaci po místech Brna.

am3.ffa.vutbr.cz
patriciefexova.cz
artlist.cz/veronika-vlkova-108667

Kateřina Olivová:
Milk and Honey
wo-men, 2021

Filip Titlbach:
Byli jsme tu vždycky
Deník N, 2022

Kdo není seznámen s poetikou performancí Kateřiny Olivové, nejspíš jej zarazí haptický přebal
a z údivu nebude vycházet ani nad názvy kapitol –
rozhovorů s jednotlivými umělkyněmi a umělci,
jichž se dotýká otázka tvorby a mateřství. Kdo je
však obeznámen s pracemi, laskavým humorem,
lidským přístupem i pojmenováním věcí zpříma,
pousměje se a pustí se do čtení rozhovorů, shrnujících téma mateřství, tvorby a života umělce/umělkyně, kurátora/kurátorky z perspektivy
různých životních zkušeností. Knize předcházel
cyklus rozhlasových rozhovorů, které Kateřina
Olivová natáčela v průběhu několika let, a dlouholetá praxe umělkyně, zakladatelky ateliéru
Mothers Artlovers, v jejíž práci hraje hlavní roli
tělesnost a tělesnost mateřství. Tu v názvech
poeticky pojmenovává neuvěřitelnými způsoby
(již úvodní studie má název „Místo dělohy měla
diamant, a tak všechny děti, které porodila, zářily“). Kniha Milk and Honey je jakýmsi textovým
komprimátem, který si můžete v plyšovém obalu
odnést domů a tiše se s ní, jak by řekla Kateřina
Olivová, „ňuchňat“. Komprimátem, kterému přes
poetičnost, nečekanost a jistou svobodomyslnost
formulací nechybí odbornost, řemeslo a poctivost
ve zkoumaném tématu. Osobně si ráda pohrávám
s myšlenkou, že název knihy odkazuje k úspěšné
sbírce básní Rupi Kaur a je jejím faktografičtějším
protipólem. Čas od času mám při čtení růžové
verze Milk and Honey pocit, že černá varianta je
v ní obsažena jaksi od počátku, jako by nejeden
z příběhů umělkyň vystihovalo rozdělení „černé“
knihy na zraňovanou, milující, opouštěnou a odpouštějící ve vztahu k strukturám umělecké scény.
Lucie Nováčková

Kniha novináře a moderátora Filipa Titlbacha je
vedena formou rozhovoru s lidmi, kteří vycházejí
z minoritních pozic. Leitmotivem je překonávání
bariér nepochopení, tišení zjitřených emocí, hledání způsobů, jak zajistit, aby si šikanou, ústrky
a násilím nemusely procházet další a další generace queer lidí. Hovoří se o přijetí, o Bohu, o HIV,
o queer aktivismu, manželství, transsexualitě… Do
jaké míry se společnost vlastně posunula? Kniha
nenabízí příliš mnoho veselých příkladů. Nechci
být v této recenzi a priori nepřátelský ke katolické
církvi, kniha samotná však poukazuje na jistou
kumulaci nenávisti ze strany katolické církve, ale
také na problematiku manželství a výchovy dětí
stejnopohlavními páry.
Knížka Byli jsme tu vždycky je velmi důležitý
počin, ale i smutný doklad doby, která i přes další
novou generaci trvá na starých, vyvrácených pravidlech. A nejenže se točí v kruhu, ona dokonce utahuje oprátku. To jsou velmi alarmující zprávy. Tato
kniha prostřednictvím osobních zkušeností a bez
agresivity popisuje, rozkrývá a vysvětluje situace
a pocity lidí, kteří prošli a nadále prochází kvůli
své vrozené sexualitě šikanou a neustálými ústrky.
Na prahu 21. století se navíc objevují noví diktátoři, minorita je opět cílem jejich frustrace. Jejich
rétorika je podobná té nacistické: nebudou rozmnožovat národ…, a pokud jsou neplodní, jsou nehodnotní. Jsou zvrácení, nemocní, divní… Jednoduše:
odchylují se od norem, což se totalitním režimům
nehodí, totalita potřebuje mít vše normalizované, standardní a poslušné. Proto se kolem minorit
neustále vytváří představa strachu, konspirace,
ohrožení, proti kterému musí „ti normální“ bojovat.
Aleš Kauer

AM3 v AM3 z Instagramu am3_favu
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Patricie Fexová, Lenka Zadražilová

Veronika Vlková a Patricie Fexová konzultují

Dvě ženy z AM3
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Otázky týkající se zkušeností žen umělkyň zodpovídá Alice
Waisserová a Jantra Šímová; umělkyně, které participují
ve výstavním projektu 3 kroky od buku v Oblastní galerii
Vysočiny v Jihlavě.
Diskuze o zrovnoprávnění (zejména) žen je již
pro mnoho lidí už otravná a leckdo včetně mnoha
umělkyň považuje současnou situaci za vyhovující. Jaká je vaše osobní zkušenost?
AW: Ano, člověk se s tím setká, že se řeší programy a předsudky. Spíš jde o to, jakou šanci člověk
dostane. Spíš člověk cítil v kruhu studentů, spolužáků, už i na střední škole i na té vejšce, že pokud
tam byli kluci, tak přístup profesorů byl trošku
jiný. Profesoři kluky preferovali nějak podvědomě.
JŠ: Mám pocit, že se to nějak posouvá... Tyhle negativní zkušenosti ale trochu mizí z veřejné debaty
a díky tomu se zapomíná na to, že je to pořád ještě
důležité téma, které je nutné řešit. S pocitem, který
Alice zmínila, souhlasím, myslím si, že je rozdíl,
mezi dneškem, než když studovala Alice.
Jak tu zaznělo, jedním z důležitých faktorů ve
vývoji jakéhokoli talentu je jeho podpora od mládí, která může přicházet z rodiny, ze vzdělávacích institucí, nadací, od patronů či mecenášů
nebo sběratelů umění. Jaké formy podpory jste
zaznamenaly během svého uměleckého vývoje,
od prvních záchvěvů do dnešní doby? Jak na vás
zapůsobily školy?
JŠ: Já žádné patrony ani mecenáše nebo sběratele nemám. Největší podpora, jakou cítím,
je z rodiny – že mi umožnili jít, kam chci. Mám
dobrou zkušenost ze střední, to musím říct (Alice
Waisserová byla její pedagožka – pozn. IS), to bylo
super, měli jsme skvělý kolektiv a měli jsme se
všichni rádi. Pak jsem šla na FaVU a to byl pro mě
v něčem velký šok, cítila jsem se trochu ztraceně.
Když mluvíme v kontextu žen a mužů v umění,
na FaVU byli skoro všichni vedoucí muži, kromě
Lenky Klodové a Báry Klímové. Byla to taková
drsná škola, bylo to hodně intenzivní, vyžadovalo
se hodně práce. A teď jsem na UMPRUMce a tady
je taky hodně práce. Obě školy jsou super, ráda
vzpomínám i na FaVU, ale ty vztahy byly drsné.
Byl to jeden z důvodů, proč jsem přešla. Řešily se
tam hodně niterné věci, a co si pamatuju, vždycky, u každé konzultace, jsem měla pocity strachu,
že mi to moc nejde a že vlastně nevím, co mám
dělat… Jestli mám skončit, nebo ne… Tady na
ilustraci to má větší řád, člověk v tvorbě nemusí
řešit svoje osobní věci. Cítím jistou podporu od
vedoucích ve škole, ale úplně největší podporu
si poskytujeme mezi spolužáky navzájem.
AW: Sběratelé a mecenáši se objevují na školách
třeba posledních deset let. Když jsem byla na
škole, něco takového neexistovalo, teprve ročníky
po mně to měly trošku jednodušší, tehdy začínali
mít zájem sběratelé anebo kurátoři a začalo se to
víc rozvíjet. Třeba v Praze to bylo jiné než v Brně.
Milovala jsem ŠUŘ v Brně, ta byla úžasná, tam to
fungovalo krásně napříč oborem od prvního do
čtvrtého ročníku. Studenti i učitelé spolupracovali, to bylo moc fajn. A vysoká, FaVU? Tam mám
pocit, že jsem tak proplula a našla jsem se až
teprve v Jihlavě na grafické, v práci mezi kolegy.
FaVU jsem v té době nedokázala dobře využít.
Ignorance například ze strany učitelů, kurátorů
či recenzentů se z pohledu praktikujícího umělce dá jen těžko posoudit, nicméně zakusily jste
odněkud ony „klacky pod nohy“?
AW: Na vysoké to možná bylo v hodnocení prací.
Jaké je složení komise? Převažují muži, nebo je
to vyrovnané?
JŠ: Na UMPRUMce jsou, mluvím o katedře

grafiky, v komisi samí muži a jedna žena, nebo
dvě, a je to vidět. Myslím si, že to není dobře.
Na FaVU je to už vyváženější.
AW: Vzpomněla jsem si na jedny klauzury, kde
byla v komisi jediná žena, Margita Titlová,
a spolužačka vystavila své akty v životní velikosti. Postavila se do pozice, že nic moc nevysvětlovala a začala hrát typ „blbé blondýnky“
a prošlo to i tak…
V roce 1971 Linda Nochlin svou statí otevřela
téma zastoupení žen v galeriích a muzeích. Po
jedenačtyčiceti letech Guerilla Girls poukázaly na
fakt, že zastoupení žen v Metropolitním muzeu je
menší než 4 %, zato 76 % vystavených aktů jsou
ženy. U nově objeveného díla neznámého autora
se již téměř automaticky předpokládalo, že je
vytvořil muž…
JŠ: Minulý semestr jsem měla dějiny pravěku
a tam jsme právě řešili Věstonickou venuši, že to
automaticky bereme, že to vymodeloval muž, ale
s největší pravděpodobností to, jak tvrdí Milena
Bartlová, mohla být žena.
Všechny jsme vyrůstaly v galeriích se slavnými
mužskými jmény, i když mnoho badatelek a badatelů – za všechny zmiňme Martinu Pachmanovou – představují významné ženské autorky i proti
toku času. Vzpomenete si na nějaké umělkyně,
které vás ovlivnily? Vyhledáváte výstavy, kde jsou
zastoupeny ženy umělkyně?
Mě hodně ovlivnila Louise Bourgeois. Snažím
se sledovat české feministické výstavy, ale nedostanu se všude. Z českých mě oslovuje práce
Marie Lukáčové, to je současná mladá umělkyně.
S paní Pachmanovou jsem měla předmět Umění
a gender, od té doby jsem se chtěla víc zaměřit na
ženské umění. Paradoxně ženské výstavy nebo
výstavy řešící feministická témata vyhledávám až
poslední rok. Předtím jsem se nad tím ani nějak nezamýšlela, ale teď postupem času, jak se to ke mně
přirozeně dostává a říkám si, proč jsem si dříve
neuvědomovala, jak je naše společnost nastavená?
AW: Asi nemám umělkyni, která by mě nějak ovlivnila. Ale ráda sleduji naše bývalé studentky, musím
říct, že mne to nabíjí. (Například Tereza Štětinová,
Katka Kynclová, Ivana Bachová, Karolína Stryková… a spousta dalších) Naopak, poslední dobou
jsem měla trochu averzi k takovým těm umělkyním za každou cenu. Přišlo mi, že někdy byl přesah
v tom, že ženy se potřebovaly projevovat drsněji,
aby se vyrovnaly mužům. To mě spíš odrazovalo.
JŠ: Někdy chování nebo dílo, které jde za hranu, je
nějaká snaha se odklonit nebo vyřadit ze škatulky
ženské umění, které je jemné a řeší se tam právě
nějaké city…
Co se vám vybaví pod souslovím ženské umění?
Jaký se tento termín podle vás nese emocionální
náboj?
AW: Už mi vadí to rozlišování, jako „ženské umění“. Je fakt, že jsem se setkala se zjednodušením:
„Jo ty děláš ty kytky.“ A bavili se o obraze, který
jsem namalovala, a ten byl úplně abstraktní.
JŠ: Mně to taky přijde takové zaškatulkování do
toho, co by žena teda měla v umění dělat. Když
se řekne ženské umění, představím si něco růžového… (Smích.)
Jantro, ty právě studuješ na pražské UMPRUM,
máš za sebou zkušenost se studiem na FaVU VUT
v Brně. Máš pocit, že mají dívky i chlapci při přijetí
na vysokou školu stejné podmínky?

JŠ: Vlastně se pohybuju už jen v takových ženských kolektivech. Přišla jsem z grafické školy,
kde byl jeden kluk, na FaVU byli třeba jen tři
kluci, tady máme čtyři.
Myslíte, že nějaké kvóty (například procenta zastoupení umělkyň na výstavě) jsou správná cesta?
Nebo vás napadne alternativa, jak z toho ven?
JŠ: Mně kvóty přijdou drsné slovo. Je důležité,
aby kurátor přemýšlel v nějakém kontextu a toto
ho neomezovalo. Aby myslel na to, že by projekt
mohl být různorodější. Když máš výstavu s devíti
umělci, jestli neexistují i jiní lidé, kteří se věnují
podobným tématům a třeba mohou poskytnout
jiný úhel pohledu na věc. Aby to bylo různorodější i osobnostně. To slovo kvóty je takové
odstrašující, zní to rezolutně. Co kdyby chtěl
někdo udělat mužskou výstavu? Možná by ty
kvóty měli mít kurátoři v mozku.
A nebude nakonec snadnější vyrovnat poměry zobrazení nahých mužů a žen v galeriích? Někde jsem
slyšela názor, že mužské akty jsou přece ošklivé.
AW: Jak který, že jo. (Smích.) Ale zase vezměte
si Řecko. Zobrazení žen a mužů bylo vyvážené.
Celkově obdiv k figuře. Chlapi byli později zobrazovaní často jako patriarchové, vládci, osobnosti,
v pozici mocenské. Asi to potřebovali.
JŠ: Nejsou oškliví, to je dané historií, postavení
ženy jako objektu.
Ptala se a on-line rozhovor z 23. 2. 2022
zaznamenala Ilona Staňková
Alice Waisserová (Pavelcová) se narodila v Jihlavě (1974), kde žije, tvoří a vyučuje na Střední
umělecké škole grafické. Vystudovala brněnskou
Školu uměleckých řemesel a Fakultu výtvarných
umění VUT Brno u Petera Rónaie a Petra Kvíčaly.
Je členkou Spolku výtvarných umělců Vysočiny,
Unie výtvarných umělců a International Association of Art – UNESCO. Ve své tvorbě dlouhodobě
akcentuje dynamickou kompozici, podpořenou
výraznou barevností. Náměty maleb tvoří zážitky z cest, krajiny a struktury, které s různou
intenzitou prostupují autorčiny kosmologické
představy, snové vize či obrazy, vznikající metodou meditací či bdělého snění. Tak jako v kaligrafiích z Dálného východu, k nimž autorka chová
dlouhodobý obdiv, rozlévá se v její novější tvorbě
chvějivý klid, pozorovatelný i pod explodujícími
girlandami rostlin a květů.
Jantra Šímová (* 1998 v Třebíči) absolvovala
Střední uměleckou školu grafickou v Jihlavě,
ateliér Kresby a grafiky na Fakultě výtvarných
umění VUT v Brně a nyní studuje na pražské
Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Ateliéru
ilustrace a grafiky Juraje Horvátha. Vystavuje
a účinkuje s uskupením Čemer, v loňském roce
například představila své ilustrace k japonským
povídkám Kaidan na festivalu ilustrace Lustr
nebo malby v galerii Síň na telčském židovském hřbitově. Přes široce rozprostřené zájmy
a vhledy do různých oblastí, i přes místy lehký
až snový rukopis lze u Jantry Šímové pozorovat
fundamentální vztah k zemi a k živé přírodě.
3 KROKY OD BUKU
Kurátorka: Marie Musilová
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
23. 2.—15. 5. 2022

foto archiv OGV

Když se řekne ženské umění,
představím si něco růžového.
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Natálie Schmidtová – Malíř, 1966, fixa na papíru, 32,5 × 45 cm,
soukromá sbírka, foto Jan Pohribný

Gravidity group: Inverze
24. 3. proběhla v rámci podvratně laděné dramaturgie doprovodného programu Za bukem intervence skupiny Gravidity Group. Po dobu covidu se změnilo
mnoho věcí – počet členů skupiny, několikrát doba i kontext konání performance, ale i místa působení členek skupiny, která shodou okolnostá svá působení
alespoň částečně sloučila s Vysočinou.
Intervence Gravidity group: Inverze přinesla do části vstupního prostoru
galerie zmatení realitou namísto virtuálním prostorem, deformaci vsazenou do
reálného prostoru. V pojetí členek skupiny Zuzany Štefkové a Lucie Jestřabíkové virtuální realita, obsažená v intervenci, přinesla nečekanou stabilitu. Závrať,
kterou běžně prožíváme při vstupu do virtuální reality, byla nahrazena nestabilitou v prostoru fyzickém a pocit ztráty pevné půdy pod nohama se stal podstatou uměleckého díla. Pro Gravidity group je problematika obalů lidského těla
(ať už fyzických, nebo psychických) dlouhodobě stěžejním předmětem uměleckého zkoumání. V intervenci s názvem Inverze umělkyně společně s publikem
prozkoumaly nejen to, co se stane, pokud najdeme odvahu k dobrovolné ztrátě
pevné půdy pod nohama. Zároveň tato ztráta jistoty nutně odhalovala nejistotu
účastníků intervence, a metaforicky je tak činila – zcela v duchu uměleckého
statusu skupiny – nahými ve světě, který se zdá nejistotu nepřipouštět, přestože
sám je nejistot plný.
Lucie Nováčková

Jana Schlosserová
Druhá z intervencí dramaturgie Za bukem proběhne od 28.4. do 29.5. je shodou
okolností věnována další umělkyni, působící na Vysočině. Jana Schlosserová je
absolventkou ateliéru Socha II na brněnské FaVU, v rámci studií absolvovala
stáž na Accademia di Belle Arti di Carrara, Itálie a později také studijní pobyt
na School of Visaul Arts v New Yorku. Vrátit se na Vysočinu, do Dačic, a změnit
svůj život od základu, nebylo důsledkem tlaku okolností, ale otázkou rozhodnutí: Přechod z života studenta umělecké školy popisuje Jana Schlosserová jako
„náraz do zdi. Náraz vystřídaný těhotenstvími, rozením, nemocemi, umíráním
a pozvolným procitnutím z toho všeho. V tvorbě se mi zrcadlí můj současný
svět, který je z největší části tvořen dětmi (doma i v práci), domácností, zahradou, počítačem. Puzení k tvorbě hraničí s obsedantností, ale zastavit nelze.“
Ve své intervenci s názvem „Inner world“ přináší jemné zásahy do galerijního
prostředí, které odkazují ke každodennosti umělkyně a jejímu přenosu do galerijního prostředí, ale i přímé odkazy na vlastní současný život, jak jej popisuje.
V práci Jany Schlosserové se dlouhodobě setkávají dva proudy: odkaz k minimalismu, přímé citace reality s citem pro zvolený – odlišný, nicméně vizuálně
podobný materiál, odpovídající postmoderním sochařským přístupům a reflexi
vnitřních světů, odkazující se často k populární kultuře, počítačovým hrám,
elektronickým hračkám. Je zvláštní pozorovat, že tyto, zdánlivě protichůdné
tendence (postmoderní minimalismus, relativizující materiál i funkci předmětu)
a tvorba osobní mytologie, založené na populárních archetypech, přejímaných
z masové produkce a transformovaných přístupem umělkyně, si v práci Jany
Schlosserové neprotiřečí, ale navzájem se obohacují.
Lucie Nováčková

Gravidity Group: Inverze

Obrazy Natálie Schmidtové odhalují poetický svět ženy, která ač
zůstala bez vzdělání, svou tvorbou obsáhla neuvěřitelnou pestrost lidského bytí. Natalija Lavrentjevna Maslovová, provdaná
Schmidtová, se narodila v roce 1895 v Dobrince v Tambovské
gubernii středního Ruska do chudé rodiny rolníka. Za příslibem
snadnější obživy se rodina na několik let přestěhovala na Sibiř, ale
po předčasné smrti otce se matka s dětmi (z celkem šestnácti dětí
se dospělosti dožily pouze čtyři) vrátila do Prokurorovky nedaleko
Dobrinky. Jelikož v carském Rusku nebyla školní docházka povinná
a dětem z chudých rodin v ní bylo naopak bráněno, Natálie Schmidtová zůstala negramotná. Svou přirozenou inteligenci ale bohatě
uplatňovala v každodenním životě i v tvorbě. Ve svých patnácti
letech odešla do služby, pracovala na několika místech, mimo jiné
i ve více jak tisíc kilometrů vzdáleném Novorosijsku, významném
černomořském přístavním městě plném barev, kde se setkávalo
mnoho různých kultur a kde mohla čerpat své kosmopolitní smýšlení. V roce 1917 se Natálie Maslovová seznámila se svým budoucím
manželem, zajatcem c. k. rakouské armády Hugo Schmidtem, a po
svatbě se s ním přestěhovala na jeho rodnou Vysočinu.
Zásadní vliv na tvorbu Natálie Schmidtové mělo období druhé
světové války, které s dcerami a bez manžela, nasazeného na nucené práce v Německu, prožila ve Zlíně. Zde se prostřednictvím
starší dcery Milady seznámila se studenty a profesory zlínské Školy umění, v době války jediné umělecké školy v Československu.
Když Miladini přátelé uviděli Natáliiny nahodilé kresbičky, začali
ji v její tvorbě podporovat a spolu s dcerou Miladou jí v roce 1946
uspořádali první výstavu v Praze. Ještě téhož roku měla Natálie
Schmidtová velmi úspěšnou výstavu také v Paříži.
Přestože rodina zůstala ve Zlíně jen po dobu války, prostředí
zlínské Školy umění autorku významně ovlivnilo. Díky mladým
adeptům umění se Natálie Schmidtová seznámila se svými oblíbenými umělci Vincentem van Goghem, Paulem Gauguinem a Henri
Matissem. Od svých vzorů převzala kolorit prvních maleb, několikrát
také namalovala umělce v plenéru, jak u stojanu s plátnem maluje
svůj obraz. Umělecké vzory pro autorku ale nebyly dlouhodobě
směrodatné, až na prvotní impulzy se Schmidtová nepotřebovala
vyrovnávat profesionálním umělcům. Aniž by prošla jakýmkoliv
školením, brzy se začala projevovat její vlastní osobitost a vnitřní
nezávislá síla, vyjadřovala se s lehkostí, jistotou a s přirozeným citem pro kolorit. Malovala to, co ji těšilo, všechny věci a vzpomínky,
které jí byly blízké, aby je měla hezky pohromadě. Místo překreslení
skutečnosti nám autorka zprostředkovala svůj citový vztah ke světu.
Motivy Schmidtová čerpala převážně z vlastních zážitků uložených v paměti. Své dětství a dospívání prožila na několika
vzájemně až tisíce kilometrů vzdálených místech, poznala velkou
geografickou pestrost země, přívětivou zemědělskou krajinu,
vysoké horstvo Uralu, sibiřské pláně i hřejivé mořské pobřeží.
Na různých místech poznala silnou ukotvenost člověka v krajině,
sounáležitost s přírodou, bez níž člověk nemůže existovat. Kromě
radostí prožívala i dramata lidského života, chudobu, smrt otce
i umírání sourozenců. Přes veškeré prožité těžkosti v její tvorbě
nenajdeme ani náznak smutku nebo jakýchkoliv obtíží. Postavy
na jejích obrazech se usmívají i při těžké práci, z výjevů vyzařuje
harmonie a klid. Na její tvorbu měl přirozený vliv i život na Vysočině, kam se po válce s rodinou vrátila a kde zůstala až do konce
svého života. Zemřela v roce 1981 v Rozsochách u Bystřice nad
Pernštejnem. A i když téměř celý život žila na samotě, v harmonickém manželství, podporována ve svých zálibách a v tvorbě manželem i dcerami, měla nesmírně ráda společnost lidí, především
dětí. Bezprostřednost její dětské duše se odráží v přirozenosti
a autenticitě její tvorby.
Hlavními náměty jejích obrazů jsou práce v domácnosti a na
poli, příroda, dětské hry, svatby, zábava a exotické krajiny. Své
vzpomínky a zážitky autorka neinterpretuje, pouze nám je bez
efektů a s prostou radostí ze sdílení předkládá. Z tvorby Natálie
Schmidtové jasně vysvítá její touha po spravedlivém světě, po
ztraceném ráji. Snad si i ve svých představách vytvářela vlastní,
šťastnější svět. Inspirovala se i cestopisnými knihami a časopisy.
Tvorba a tvořivost patří mezi přirozené lidské potřeby, proto
jsou nedílnou součástí jakékoliv lidské společnosti a kultury.
Naivní tvorba svou ryzostí a původností je hodnotou, která do
našich životů vnáší pevné ukotvení v každodennosti. A právě svou
bezprostředností, autenticitou a pevnou vazbou na „obyčejné“
věci tohoto světa tak silně působí tvorba Natálie Schmidtové. Její
obrazy jsou trvalou inspirací pro všechny, kteří vnímavě přistupují
k otázkám života i tvorby.
Alena Beránková

Jana Schlosserová: Right Answers

6

téma

Natálie Schmidtová
Malováno srdcem

Nevšední všednosti
Karíma Al-Mukhtarová – Martin Pondělíček
Kurátor: Adam Hnojil
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Prochází skrz bod
okamžik do věčnosti
vine se linka
Jeden z nejdůležitějších představitelů existencialismu, filosof
Karl Jaspers velice rád používal metaforu horizontu, který
pro něj byl vždy čímsi, co je nutné překračovat. Pokud nemá
člověk atrofovat, musí neustále detekovat nové možnosti. Podobně i KM a MP hledají své místo vyjádření – ať již
v modernistickém (zkoumat a překračovat možnosti média),
nebo spirituálním modu. Prostředkem oběma výtvarníkům
je práce s různými pro umění nepříliš běžnými materiály.
Analogicky i provedení rozvádí modernistické formy – výšivkou, papírem, transparentním sklem, dřevem nebo keramikou. Pro KM i MP je charakteristické prošívání, tj průnik
subtilní formou do mnohem sofistikovanější struktury. Jako
by platilo, že čas od času je nutné rozbít vše na prvočinitele,
aby z nich bylo možné složit něco nového. V případě autorů
je to vědomí existence tohoto světa, kterým lze nicméně proniknout a stvořit originální vize. Proto také to vášnivé hledání gest a přirozených možností. V tvorbě se vymezují jak
v prostoru vnitřním i vnějším, emocemi, myšlenkou a výtvarným výrazem. Svého druhu se pokouší naplnit architekturu
vlastní mentální i fyzické tělesnosti. Oba studují historické
postupy a metody, přičemž je zajímají přírodní procesy jako
evokace růstu a cyklického opakování. Snaží se nahlédnout
pod povrch (kompozice MP např. fungují z obou stran) a nic
neskrývat. Pro MP je klíčová práce s časovostí. Malý detail
různě variuje, kdy zpomaluje čas dějem coby srovnání nekonečna s lidským trváním. KM přistupuje k věcem objektově,
kde se snaží překonávat materiál, na který doslova útočí.
Oba počítají s křehkostí a pevností, taktilitou a hmatatelností. Hledají jednoduchost, která svým sdělením může být čitelnější a pochopitelnější než komplikované symboly. Jestliže
MP přidává do výšivek sklo, tak ani u KM její ornament na
skle nikde nezačíná ani nekončí. Jde o svého druhu aliteraci
a formu rytmizování povrchu objektů. Prošité masky KM
mohou zase být sebenahlížením osobní identity skrze různé
podoby tváře stejně jako ironickým humorem reagujícím na
kýč. V autentičnosti je pro ně důležitá sebereflexe, hravost
a určitá formální naivita, která má záměrně povahu srozumitelného jazyka.
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Adam Hnojil

Karíma Al-Mukhtarová (1989), postupně studovala u Jiřího
Kovandy na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem,
v ateliéru intermediální konfrontace Jiřího Davida na pražské
UMPRUM a na intermédiích u Mileny Dopitové na AVU, kde
promovala v roce 2018. Je vítězkou Essel Art Award CEE pro
Českou republiku (2013). V minulém roce absolvovala několikaměsíční stáž CEAAC ve francouzském Štrasburku. Jedním
z hlavních témat její tvorby jsou procesy sebeuvědomování
a otázky identity. Nezřídka tematizuje vlastní životní zkušenost, která je ukotvená i v jejím irácko-slovenském původu.
Martin Pondělíček (1992) v současné době dokončuje studia
na pražské AVU v ateliéru intermediální tvorby Mileny Dopitové. Během svého studia absolvoval stáž v ateliéru tvorby
textilu Jitky Škopové na UMPRUM a ateliéru nových médií
Kateřiny Olivové a Dariny Alster (AVU). Ve své práci si vybírá
dílčí segment, jenž následně násobí v ploše i hmotě. Strohost, monochromatičnost a systematičnost je pouze klam
na první pohled. Přiblížením k nánosu segmentů se pohled
utápí v nadměrném množství vrstev a detailů, které po následném odstupu splynou opět v jedno, ale již s významem
posunutým zkušeností zblízka.

Proč se vaše výstava jmenuje Nevšední všednosti? Jaký má pro vás to sousloví význam
a co si pod ním má divák představit?
Martin: Zkusím na všechny tři otázky odpovědět najednou. Nerad bych, aby to
vyznělo nějak vymlouvačně, ale takhle to cítím. Nemám moc rád naservírované
odstavce zahlcené definicemi, ale spíše ty poetické, které naopak otevírají více
prostoru k porozumění. Pro mě je to spíše věcí pocitu než významu – a pocity nejdou
důkladně popsat slovy. A naše výstava se zabývá zejména pocity.
Karíma: Naprosto souhlasím s Martinem. Vím, že pro hodně umělců je tvorba názvů
za trest. Osobně k němu přistupuji jako k malému článku většího celku, i když si
ho nakonec nikdo nezapamatuje.
Jak se stalo, že jste ve své tvorbě začali používat velmi pomalé, často rukodělné
techniky? Jaký to pro vás má význam a chápete to rozhodnutí jako nějakým způsobem genderově či sociálně determinované?
Karíma: Začínala jsem u performance, která byla velmi důležitým úsekem mé cesty.
Po nějaké době jsem si přiznala, že skrz performance už nemám co říct. Stejně jako
malíř nakupuje barvy, a tím rozšiřuje svoji paletu, sbírám techniky od babiček až
po moderní přístupy z Youtube. Ráda si vymýšlím nové přístupy a cesty. Rukodělná
technika je pro mě to samé jako barva pro malíře nebo hlína pro sochaře – zkrátka
forma. Nejdůležitější je pro mě vždy obsah a podle něj hledám tu správnou formu.
Současná doba je velmi rychlá a cítíme velký společenský nátlak na výkonnost.
S tím souvisí i přibývající množství motivačních knih a pořadů, podle kterých byste
měli zvládnout měsíc života za týden. Čas je v současné době privilegium bohatých.
Nad některými pracemi trávím i měsíce až rok. Vždy když k nim usedám, musím
se plně soustředit. Tento moment přirovnávám k meditaci. Když pracuji se sklem
a nebo s jemnou nití, nesmí se mi klepat ruce. Ke své práci musím přistoupit vždy
s absolutním klidem a rozvahou.
Martin: Ono se to pomalé na první pohled jen zdá. Je to spíše dlouhodobé, stejně
jako u jiných médií – třeba sochy nebo videa. Každé médium má ale svou techniku nebo kombinaci, a odlišují se časem strávených v určitých fázích. Vyšívání se
v mých očích odlišuje hlavně tím, že ústředním procesem je neustále repetitivní
jeden a ten samý detail násobením jednoho totožného úkonu. Možná z tohoto důvodu se může zdát výšivka pomalá, protože pro někoho může být děj mezi prvním
stehem a posledním zapošitím nudný. A nuda „zpomaluje“. A je dost možné, že
právě tato vlastnost je krásně souběžná s mou trpělivostí. Takže to spíš do sebe
bezděčně zapadlo. Není to tolik rozhodnutí, jako spíše výsledek hledání a náhody.
Kde začíná a končí ve vaší tvorbě sebereflexe? Je pro vás motorem, nebo brzdou?
Karíma: Záleží, jestli je sebereflexe myšlena jako uvědomění, nebo etický přístup.
Když měsíce pracujete sám na jedné práci a nikdo nad vám nemává proutkem a neřve „makej“, vyplouvá na povrch hodně kostlivců. Já osobně jsem velmi netrpělivá.
Vše chci mít hned a po svém. Většinu života jsem měla problém s velkými projekty
bez konců. To se změnilo až s uměním. Před čtyřmi roky se přidala zahrada a rostliny. To je asi tak vše. Ve zbytku života jsem vždy na půl cesty. Co se týče etického
přístupu, už roky využívám materiál, kterého se jiní umělci nebo galerie zbavili.
Pracuju převážně se základními surovinami, jako je dřevo, sklo, hlína, bavlna. Když
jsem pracovala v galeriích, mnohokrát jsem se setkala s neuvěřitelným plýtváním
a marností. Celé výstavy skončily v kontejnerech s nerecyklovatelným odpadem.
Martin: Objevuje se hned, jakmile se zrodí idea, a skončit může i několik let po jejím
zhmotnění. Je jako katalyzátor na sluneční pohon. Jde poznat, že v noci jede jenom
na baterky. Ale beru jí spíš jako takovou pochybovačnou kamarádku s právem
veta. Až mám někdy pocit, že to opravdu vytváříme ve dvou. Čas od času přijde na
návštěvu a uděláme si malou retrospekci a přehodnocujeme nebo potvrzujeme.
Pokaždé se chová jinak. Jednou se objeví jako ztělesnění přístupu, který jsem poznal
na pedagogické fakultě, jindy jako slečna designérka.
Prozradíte, kam se mohou čtenáři těšit na příští výstavu? Na který svůj chystaný
projekt se teď těšíte (a nebo se ho bojíte) nejvíce?
Karíma: V současné době se připravuju na výstavu beyond Beyond v galerii MeetFrida v Hamburgu. Výstavu kurátoruje Franziska Storch, která vytvořila koncept
čtyř uměleckých dvojic, které se navzájem neznají, ale jsou součástí mezinárodní
ženské platformy SALOON Network. Mojí parťačkou je Adriane Steckhan. Výstavu
zahájíme 1. července 2022.
Od půlky června do konce července budu na rezidenci v Art Omi v New Yorku, kde
budu pokračovat na souboru Connection Almost Found a kde snad načerpám nové
podněty a zkušenosti. Na podzim chystáme s berlínskou umělkyní Nicole Wendel
výstavu ve zlínské galerii Kabinet T, kurátorovanou Ludwig Seyfarth. A málem bych
zapomněla. Od 2. června můžete vidět mé starší masky na skupinově výstavě v In
Reverso: Beyond the Mask v EQO Spišský Hrhov. Budou tam také vystavovat Ján
Zelinka, Peter Maščák & Alexander Takáč. Kurátorem je Adam Macko.
Martin: Matka měst, září, Pragovka Gallery, skupinová výstava umělkyň a umělců
pracujících s textilem. Těším a bojím se zároveň všeho budoucího, protože je zahaleno tajemstvím.
Děkuji za rozhovor!
Ptala se Lucie Nováčková.
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KARÍMA AL-MUKHTAROVÁ, MARTIN PONDĚLÍČEK
NEVŠEDNÍ VŠEDNOSTI
Kurátor: Adam Hnojil
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
25. 3.—26. 5. 2022
1
Pohled do výstavy Nevšední všednosti
AL-MUKHTAROVÁ, Karíma.
“78” ze souboru Inner Feeling, 2021
Materiál: šamot, bavlnky
Rozměry: 60 × 38 × 8 cm
“80” ze souboru Inner Feeling, 2021
Materiál: šamot
Rozměry: 60 × 39 × 14 cm
“79” ze souboru Inner Feeling, 2021
Materiál: šamot, bavlnky
Rozměry: 76 × 29 × 16 cm
“17” ze souboru Connection Almost Found, 2022
Materiál: vlna, látka
Rozměry: 200 × 119 cm
“82” ze souboru Inner Feeling, 2021
Materiál: šamot
Rozměry: 64 × 42 × 11 cm

2
AL-MUKHTAROVÁ, Karíma.
“83” ze souboru Inner Feeling, 2021
Materiál: šamot
Rozměry: 70 × 52 × 6 cm
3
AL-MUKHTAROVÁ, Karíma.
“84” ze souboru Inner Feeling, 2021
dig. tisk na dibond
4
Pohled do výstavy Nevšední všednosti, detail.
PONDĚLÍČEK, Martin.
V popředí: Minerál, 2022
výšivka
Materiál: bavlna, sklo, nylon, dřevo
Rozměry: 60 × 90 cm

5
Pohled do výstavy Nevšední všednosti.
PONDĚLÍČEK, Martin.
Zprava: Vice Versa II a III,
2022
Materiál: bavlna, sklo (Roccailles)

8
Pohled do výstavy Nevšední všednosti.
AL-MUKHTAROVÁ, Karíma.
“85” ze souboru Inner Feeling, 2022
Materiál: sklo, vyšívací bavlnka
Rozměry: 84 × 59 × 0,3 cm

6
AL-MUKHTAROVÁ, Karíma.
“18” ze souboru Connection Almost Found, 2022
Materiál: vlna, látka
Rozměry: 200 × 119 cm

9
Pohled do výstavy Nevšední všednosti.
AL-MUKHTAROVÁ, Karíma.
“85” ze souboru Inner Feeling, 2022
Materiál: sklo, vyšívací bavlnka
Rozměry: 84 × 59 × 0,3 cm

7
Pohled do výstavy Nevšední všednosti.
PONDĚLÍČEK, Martin.
Zprava: Bez názvu, 2022
Materiál: bavlna
Jantar 0, 2022
Materiál: bavlna, nylon, sklo
Jantar I., 2022
Materiál: bavlna, sklo (Roccailles)
Pohár trpělivosti, 2022
Materiál: bavlna

10
PONDĚLÍČEK, Martin.
Měsíční kniha slunce, 2022
Materiál: len, viskóza, hedvábí, sklo
Rozměry: 31 × 33 cm
*
Veškeré fotografie na této dvoustraně jsou
dokumentací výstavy Nevšední všednosti.
Autorem fotografií je Marcel Rozhoň.
Děkujeme umělcům za jejich laskavé
poskytnutí.

Gender, vždyť
to není nic nového

Ausonius

Shakespeare

Woolfová

Pozdně římský básník Ausonius vystudoval
právo, rétoriku a gramatiku. Působil jako
obhájce a později jako učitel gramatiky – přestože byl křesťanem, psal především v pohanské
tradici. Na tomto epigramu z třetího století
bych rád ilustroval fluidní genderový proces:

Nemalá editorská rozhořčení ve všech stoletích vzbuzuje William Shakespeare. Manžel,
otec a muž mravně bezúhonný adresoval sto
dvacet šest milostných sonetů – muži! A tak
se nejradikálnější editoři rozhodli jméno
Shakespeare „očistit“ například tvrzením, že
Shakespeare v prvních dvaceti sonetech skládá
hold královně Alžbětě a vybízí ji, aby měla děti,
a zachovala tak svou krásu pro příští generace.
Opomíjí tím ovšem, že Alžbětě v té době bylo
přes šedesát let. To, že jsou v sonetech explicitní zmínky o mládí adresáta a že adresát je
v nich mnohokrát výslovně zmiňován zájmenem mužského rodu, jim nečinilo příliš těžkou
hlavu.

Virginia Woolfová stvořila románovou postavu
Orlanda. Autorka se v této impresionisticky
laděné próze snaží o zachycení prchavého
okamžiku a zároveň o propojení minulosti
a přítomnosti a významně analyzuje otázky genderu, identity a tvořivosti. Působivý
je i stejnojmenný film v režii Sally Potter,
v němžandrogynní bytost Orlanda ztělesnila
Tilda Swinton. Vtipný, drzý, výtvarně nápaditý
a mnohovrstevnatý snímek s úsměvem pomrkává po divákovi ve chvílích, které zdůrazňují
sílu nebo absurditu probíhajícího dialogu.
Orlando je nejsilnější v momentu, kdy z pozice
ženy dostává „kopačky“ od svého nápadníka
podobným způsobem, jakým je dával on sám
z pozice muže v úvodu filmu. „Stejný člověk,
žádný rozdíl, jen jiné pohlaví.“
Orlandova fluidní identita potvrzuje, že
gender i tělo se stávají kulturním konstruktem,
který za pomoci jazykové sémantiky znevýhodňuje jinakost. Orlando je figura, která se
přibližuje utopii neutrálního jazyka.

Na trans
V jednom městě udála se věc podivná velice:
Z ptáka samička se stala, totiž z páva pávice.
Ani básník nechce věřit, že takový tvor tu vznik,
a přece to zaznamenal hodnověrný historik!
Všichni oči navrch hlavy,
jedna dívenka však praví:
Vždyť to není nic nového, pročpak jste tak
zmateni?
Ovidiovy jak kdyby nečetli jste Proměny!
S Hermafroditem se nymfa v jedno tělo spojila,
dívka Kainis božským darem v Kainea se změnila,
Věštec Teiresiás se v ženu na sedm let upravil,
Plinius byl svědkem, kterak androgyn se oženil.
Nejsou to jen staré zkazky. V Beneventu stejná věc
udála se zrovna vloni: Pannou stal se mládenec.
Ty věci se pořád dějí, já jsem toho důkazem:
Překlad Martin C. Putna
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Leonardo da Vinci, Svatý Jan Křtitel s artibuty Bakcha

Gender a umění, gender a nenávist, gender a svět. I ten wordový program mi
to neustále opravuje na tender! Proč tolik nenávisti, strachu a korektur kolem
vyšlapávání si osobního prostoru? Vývoj neznamená vždy jen objevování
nových možností, vývoj může být i prostý pohled zpět. Pokus pochopit to,
co není příliš viditelné nebo co se nás bezprostředně netýká. Vývoj může
znamenat také to, co se pokusíme napravit, pochopit, protože to bylo roky
upozaďováno a pošlapáváno. Žádná finální forma identity totiž neexistuje.
Svět, který žijeme, není definitivní, nelze ho zakonzervovat jako lososa.
Stavím se do opozice vůči ukřičeným a ustrašeným tradicionalistům, kteří
hlásají dobro rodiny podle jednoho jediného mustru.
Prostor umění vybízel přímo i nepřímo k maximální svobodě, vnější svět mu
ale rozuměl málokdy. Rozpor tady byl vždycky. Proto jsou literární dějiny
plné umělecké svobody, ale také setnutých hlav. Kdy jindy tedy přijít s tezemi
o možnostech a rovnostech než ve století jednadvacátém? Kdy nám v Evropě,
snad s výjimkou Ruska a přilehlých států, nehrozí provaz a mučení?
Rád bych na poezii i próze ilustroval, kolik svobody v pojmu gender
unesly antika, doba alžbětinská, romantismus, dekadence, pop-art… Umění
s humorem i vážností reinterpretuje a překračuje hranice genderu už několik
století. To, co se dnes tváří jako novum, existovalo dlouho před neposkvrněným
početím Panny Marie.

Sonet 20
Tak krásnou, ženskou tvář, můj milý, máš,
že bych ti mohl říkat moje milá,
tvé ženské srdce nezná ženskou zášť,
tvou něhu ženská faleš nezkazila.
Tvé oči víc než ženské oči žhnou,
a zlatým světlem posvěcují svět,
tvé kráse všichni rádi podlehnou,
miláčkem žen jsi – mužů jakbysmet.
Příroda z tebe chtěla ženu mít,
pak k tobě sama prudkou vášní vzplála
a dala ti to, čím mi tě chtěla vzít:
k tvým božským údům další přidělala.
Tvá láska patří mně, ač vybaven
přírodou byl jsi k potěšení žen.
Překlad Martin Hilský

Hermafrodítos, © Sandstein, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0
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Rimbaud

Warhol & Lou Reed

Karásek ze Lvovic

Rimbaud s Verlainem psali o společném manželství už na konci devatenáctého století! Popis
jejich manželství patří snad k tomu nejlepšímu,
co Rimbaud napsal. Píše o sobě v ženském
rodě, Verlaine je popsán jako Rimbaudova
žena. Rimbaud se touto rafinovanou oklikou
prakticky kouká sám na sebe.

Z důvodů estetických i spravedlivých ohýbal
gendrové stereotypy vědomě od padesátých let
také Andy Warhol. Nevědomě od let třicátých,
kdy „… místo toho, aby byl venku a hrál baseball s chlapci, seděl na stoličce a kreslil obrázky květin a motýlů,“ píše Warholův životopisec
Blake Gopnik v katalogu pro nejnovější výstavu v Tate Modern. „Od samého počátku byl
označován jako ne tradičně mužský.“ Warholův
vztah k vlastní sexualitě se stal hnací silou celé
jeho koncepce – Factory. Nalezl v ní odpověď,
jak dělat umění, nebo přesněji, jak v umění žít.
Ženskými hrdinkami na jeho portrétech byli
často transsexuálové, čímž radikalizoval moderní umění. Warholova genderová flexibilita
přecházela postupně od společenské odpovědnosti ke komerčnímu prodeji.
Od Warhola je už jen malý krůček k Lou
Reedovi, The Velvet Underground, Allenu Ginsbergovi a konečně prvním radikálním bojům
za práva menšin pojmenované jako Stonewallské povstání nebo Stonewallská vzpoura. Šlo
o sérií spontánních, násilných demonstrací
členů LGBTQ+ komunity proti policejní razii,
šikanování a ponižování, která se uskutečnila
v brzkých ranních hodinách 28. června 1969
v Stonewall Inn v sousedství Greenwich Village
na newyorském Manhattanu. Pouliční bitvy
trvaly několik dní, do bojů se zapojilo přes
2000 protestujících. Jednalo se o první americké (a zřejmě i světové) vystoupení gayů, leseb
a transsexuálů v boji za jejich požadavky a je
obecně uznáváno jako nejdůležitější událost,
která vedla k modernímu boji za práva LGBTQ+
ve Spojených státech. Lou Reed to zaznamenal na albu Transformer v písni Make Up: „Oh,
jsi tak upravená / Řasenky, tužky, oční stíny /
Žlutá, zelená, oh, zase jiný! / Už jdeme ven /
Opouštíme pokoj / Rovnou na ulici…“ Allen
Ginsberg, jedna z ikonických postav hnutí, komentoval nepokoje slovy: „Buzíci ztratili svou
ustrašenou tvář, kterou měli po desetiletí!“

České prostředí za světem nezaostávalo ani
v první polovině 20. století. Jiří Karásek ze
Lvovic a jeho román Ztracený ráj se od desítek
podobných románů liší tím, že autobiografický
hrdina, chlapec Viktor, přezdívaný pro jemnost
a dívčí rysy „Viktorka“, řeší „záhadu, o níž ani
mamce nikdy neřekl, záhadu, pro niž myslil, že
jest jediný na celém světě…“ Jeho sebeuvědomování urychlí příchod mladého muže, který
už vlastním coming outem prošel. V jiné novele
Ganymedes se Karásek snaží dostat hlouběji
k psychologii mladého, androgynního, homosexuálně orientovaného hrdiny Radovana: „A ta
duše ženy je tak silná a vítězná, že časem i tělo
přetvořuje, a Radovan se cítí i tělesně vším – jenom ne mužem.“

Pošetilá panna
Dívala jsem se na celou tu výpravu, kterou se
v duchu obklopoval; oblečení, sukna, nábytek: propůjčovala jsem mu výzbroj, jinou tvář.
Dívala jsem se na všechno, co se ho dotýkalo,
jako kdyby to chtěl vytvořit pro sebe. Když
se mi zdálo, že jeho duch je netečný, já šla za
ním daleko v podivných a složitých, dobrých
či zlých skutcích: byla jsem si jista, že nikdy
nevstoupím do jeho světa. Kolik nočních hodin
jsem probděla vedle jeho drahého spícího
těla, neboť jsem toužila vědět, proč chce tolik
uniknout ze skutečnosti. Nikdy si nikdo nic
podobného nepřál. Uznávala jsem – aniž bych
se o něho obávala –, že by se mohl stát vážným
nebezpečím pro společnost. Možná, že zná
tajemství, jak změnit život.
Překlad Aleš Pohorský

Guimarães Rosa
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Rafinovanou hru s genderem nabízí jedna
s nejkrásnějších próz, jaké jsem četl. Velká
divočina: Cesty od João Guimarãese Rosy
v obdivuhodném překladu Pavly Lidmilové.
Jde o drsné vyprávění, legendu, hrdinský zpěv.
Všichni ti polohrdinové, pololupiči mají neměnný mravní zákoník, který předepisuje odvahu,
hrdost, věrnost, čest. Děj je velmi výrazně
rámován krajinou sertäo – náhorní plošinou
severního brazilského vnitrozemí, vypravěč
zde pátrá po hlubších principech dobra a zla.
Rytmizovaný jazyk románu dodává příběhu
dynamiku. V tomto drsně mužném prostředí
se ale objeví vztah dvou mužů, který nikdy
nepřejde v nic fyzického, který možná ani není
vztahem dvou mužů; vztah, který se tváří, že
do tohoto drsného prostředí nepatří, že tady
vlastně nemá co dělat. Něžné vnitřní promluvy
vypravěče působí skoro až nepatřičné. A přece
tady mají svůj silný význam. Jsem záměrně opatrný, abych nevyzradil pointu tohoto jedinečného vyprávění.
„… Až to ale všecko skončí, Diá, Di, až se pak
ožením, budeš bydlet s námi někde na statku, na pěkném urucújském břehu… Urucúia
má taky blízko ústí krásné písčiny a tvoří si
ostrůvky, kde se sklánějí zelené stromy. A těch
ptáčků tam: stejných milých ptáků jako na Rio
das Velhas blahé paměti – jaburú a slípka a bílá
volavka, a růžová volavka, která vlaje povětřím
jako ženský šat… A písečný emánek, který kráčí a vede si tak roztomile – viď, že je emánek
hezký ptáček, ze všech nejmilostnější?
Mohl jsem? Vyloučeno.
Na takové blahodárné věci jsem se Diadorima
nedokázal zeptat, takže jsme si povídali, co
nám slina na jazyk přinesla, o střelivu a o mé
výzbroji a o válečných přípravách…“
Překlad Pavla Lidmilová

Lou Reed
Candy říká
Candy říká: Začala jsem nenávidět svý tělo
a všechny jeho potřeby na tomhle světě
Candy říká: Chtěla bych vědět všechno to
o čem ostatní mluví jen potichu
Candy říká: Nenávidím klidný místa
s jejich prchavou příchutí budoucnosti
Candy říká: Nenávidím velký rozhodnutí
který mě nutí pořád zkoumat svou duši
Chci vidět smutný ptáky, jak mi letí nad hlavou
Chci vidět, jak mě míjejí
Možná až budu starší
Co myslíte, že bych zahlídla
kdybych uměla vystoupit ze sebe sama
* Candy byla transvestita. Později zemřela na
rakovinu, vyvolanou hormonovými injekcemi.
Její skutečné jméno bylo James Slattery. Pocházela z Long Islandu.
Překlad Alexandr Neuman

Současnost
Ondřej Macl (1989) obdržel za knižní debut
Miluji svou babičku víc než mladé dívky Cenu
Jiřího Ortena. Dva roky na to přišel s druhou
sbírkou nazvanou: K čemu jste na světě. Jde
znovu do značné míry o konceptuální psaní,
v němž si Macl tentokrát posvítil na nám všem
dobře známou básničku Jiřího Žáčka K čemu
jsou holky na světě… Ondřej Macl variuje
tyto čítankové verše, které svou genderovou
stereotypizací vzbudily diskuzi v médiích i na
sociálních sítích. Vtipně v nich dekonstruuje postavy z mýtů, pohádek, literárních děl
i showbyznysu.
K čemu jste na světě
(variace na báseň Jiřího Žáčka)
A já, k čemu jsem na světě?
Možná abych se holkou stal.
Svým semenem se oplodnil
a stvořil život dítěte.
Otcovsky bych je pohladil,
mateřsky četla pohádku
o lásce, která nesmí se –
aby náš svět byl v pořádku.

Marie Feryna (1993), transgender básnířka
a aktivistka ve svých básnických sbírkách
pojednává o přivykání a následných deziluzích,
mapuje vývoj tělesný, duševní a genderově
dysforický. Postava AXIS, vyskytující se v posledním oddílu sbírky OSA, se neidentifikuje
s žádným pohlavím. Nepříslušnost k čemukoli
a odloučenost od čehokoli jsou radikálními
postoji poskytujícími prostor pro svobodu, hru
a tvorbu.
<<<
Vzpomínka na dítě
jehož se próza štítí
když ve třech letech
přehradu kreslí tuší
v nejistých tazích
zbytky katastrofy
a potom ve dvaceti
jsem se chtěla zabít
Po nocích mimo byty
přátelům kradu prášky
vracím se domů
piju a neřeknu ti
v zrcadle vyfotím si
jen dvě cizí oči
strašnější narativ než gender
si nedovedu představit

Jako chodci ve městě nebo v krajině spěcháme
většinou za nějakým konkrétním cílem: do práce
a z práce domů, na nákup, na nádraží, do restaurace, do hospody, k doktorovi. Přitom to, co se děje
kolem, registrujeme často povrchně. Jsme zaujati
něčím, co nám vrtá v mysli, nebo rozmlouváme
s tím, kdo jde s námi. Poslední dobou nedáváme
pozor na to, co se děje kolem, protože můžeme
být mentálně ve virtuálním prostoru, kde diskutujeme s někým, kdo je fyzicky nepřítomný,
s někým fantomatickým, kdo je na druhé straně
hlasového telespojení. Nebo bezmyšlenkovitě
brouzdáme očima v labyrintu sociálních médií.
Většinu informací, které z našeho bezprostředního okolí vnímáme zrakem, sluchem, čichem
a hmatem, v mysli automaticky filtrujeme a vyhodnotíme podvědomě jako něco nedůležitého,
takže to okamžitě můžeme „zapomenout“. Prostě
si toho „nevšimneme“. A přitom „ve skutečnosti“
dochází kolem nás nepřetržitě k tolika podivuhodným, někdy i záhadným, dokonce znepokojivým
událostem a spojitostem.
Adam Hejduk se ve své práci zabývá různými
věcmi, ale soustředí se hlavně na dvě: jednak na
to, co slyšíme – psychoakustiku, zvuku ve fyzickém prostoru a jeho psychologickému rozměru;
jednak na povahu a estetiku skoro neviditelného
a fragilního materiálu – skla. Když tyto činitele
spojíme, vyplynou ze setkání jisté souvislosti,
nebo snad napětí, které se stalo tématem jeho
místně-specifické instalace pro Galerii IGLOO.
Využívání takzvaných „terénních nahrávek“ je
v podstatě uměním naslouchat a slyšet. Pokud
zmíněný chodec bloumá po městě nebo v přírodě a je vybaven sluchátky, rekordérem a mikrofonem, díky nahrávací technice může sluchově

obsáhnout daleko větší a hlubší prostor než my,
kdo posloucháme jen neozbrojenýma ušima, a navíc většinou nedáváme pozor. Takto vybavený
naslouchač snadno zachytí detaily jako při pozorování přes zvětšovací lupu; jakési jemné, skoro
mikroskopické šumy a šelesty. Pokud má naslouchač po ruce tzv. směrový mikrofon, pracující na
stejném principu jako dalekohled,vnímá snadno
zvukové události, odehrávající se často ve velké
vzdálenosti. Terénní nahrávky jsou mimo jiné také
technikou používanou pro špehování, pro odposlouchávání při práci nejen detektiva a policisty.
S mikrofonem a rekordérem lehce proniknete
pomyslnou křehkou a zranitelnou stěnou iluzorní intimity a nenápadně a neviditelně porušíte
akustické soukromí sledované osoby.
Takové interference, napětí mezi vnitřním
a vnějším, soukromým a společenským, tajným
a veřejným, legálním a nelegálním, formují atmosféru instalace Křehký případ. Autor pracuje
s modrým světlem, a odkazuje tak na bledý osvit
zářících televizních obrazovek, které chodec
v nočním městě zahlédne okny bytů. Jsou-li okna
právě otevřená, proniknou do ulice také útržky
rozhovorů anonymních, neznámých nájemníků.
„Autentické“ odposlechy, fragmenty nahrané v ulicích Jihlavy a jiných měst konstruují poněkud pochmurnou náladu galerie, odlehčenou „scénickou“
hudbou a zvuky hašteřících se kachen. Malé objekty slepené z kousků tříštivého skla, umístěné
na soklech, připomínají brýle, ruku a nůž. Tyto
doličné předměty naznačují obrys narativu rozhlasové nebo filmové detektivní zápletky, načrtnuté zvukovým ambientem a doplněné záběry
videa, sledující jakéhosi chodce, pohybujícího se
v ulicích nočního města.
Miloš Vojtěchovský

ADAM HEJDUK: KŘEHKÝ PŘÍPAD
Kurátor: Miloš Vojtěchovský
Zvuková galerie IGLOO, OGV Jihlava
11. 3.—29. 5. 2022

foto archiv autora
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zprávy z igloo

Křehký případ a iluze soukromí

Slovníček feministických iniciativ

12

okénko ven, slovníček feministických iniciativ

Lucie Nováčková

Billboard z dílny Miloše Slámy
Miloš Sláma je grafik z Vysočiny specializující se na barevný
linoryt. U minuciózní grafické práce bychom nejspíš nepředpokládali ambici tvůrce k přesahu do veřejného prostoru. Přesto už
několik let vídám při vjezdu do města Žďáru nad Sázavou uvítací
(dnes bohužel již trochu zanedbaný) billboard či banner, který
navrhl právě Miloš a svůj předobraz má právě ve zmiňované grafické technice. Příběh tohoto poutače je obdobou dávného příběhu Michala Cihláře jako grafika povedeného vizuálu pražské
zoo. I Sláma měl možnost vytvořit komplexní vizuální či grafický
systém města Žďaru, kdy uplatnil svou jedinečnou uměleckou
licenci. Jaké bohulibé zadání a vzácná důvěra v síly vynikajícího
umělce – a šťastná sázka! Jaký kontrast k situaci, kdy žďárští
v jiném případě oslovili amatérského sochaře Michala Olšiaka
k vytvoření monumentu hraničního bodu mezi Čechami a Moravou Pilské nádrže. Tam se důvěra bez úvah o výběrovém řízení či
jiném druhu oponentury ukázala být tragickým omylem. Bohužel
tyto souvislosti znamenají jen tolik, že počiny ve veřejném prostoru se často střílí naslepo, respektive že města nemají efektivní
mechanismy, jak šťastně dotáhnout projekt či nápad, aby tím
vedle naplnění konkrétního záměru vznikla i hodnota umělecká
či estetická. Šance jsou vždy zhruba půl na půl. Nehledě na to,
že zamýšlený vizuál Miloše Slámy předčasně skončil jako torzo.
Škoda. Pokud by tato vize bývala byla dotažena, měl by se Žďár
čím chlubit tak jako kdysi pražská zoo.
Jaroslav Grodl

Jak studovat na umělkyni

Mothers Artlovers

Feministická instituce

Čtvrtá vlna

/2010/
Feministický akční výzkum Lenky
Vráblíkové, mapující poměry FaVU.
Obsahuje řadu svědectví, přičemž
využívá metody sociálních věd k jejich
kategorizaci a závěrům. Oproti
ostatním iniciativám pohlíží na situaci
z vědeckého, avšak angažovaného úhlu
pohledu a zasazuje situaci do kontextu
jiných podobných zkoumání.
jakstudovatnaumelkyni.ffa.vutbr.cz

/2017 – dosud/
Kodex vznikl jako výsledek semináře
v rámci programu Tranzit.cz. Kodex
se pokouší shrnout možné podoby
organizací a institucí, které se chtějí
označovat jako feministické, inspiruje se
feministickým myšlením o moci, práci,
vztazích a formách útlaku. V současné
době dle článku Terezy Stejskalové
v Artalku prochází kodex aktualizací.
feministinstitution.org/kodex

/2016 – dosud/
Podpůrná skupina sdružující vizuální
umělkyně, teoretičky, kurátorky, aktivist
– ky, dokumentaristky – matky zapojené
v uměleckém provozu. Ve dvou sekcích,
pražské a brněnské, proměňují svět
kolem sebe na základě svého přesvědčení, že osobní je politické a mateřskost
je univerzálním pečujícím principem. Na
svém kontě mají řadu prezentací.
mothersartlovers.tumblr.com

/2017 – dosud/
Feministická nezávislá organizace
soustředící se na šíření a sdílení krátkých
videí a filmů zaměřených na práva žen
a women empowerment, vznikla jako
iniciativa, upozorňující na poměry,
panující v roce 2016 na pražské AVU
a dalších uměleckých školách.

Secondary Archive

/2021/
Mezinárodní projekt, který představuje
tři generace umělkyň ze čtyř zemí
(ČR, Polsko, Maďarsko, Slovensko)
prostřednictvím jejich výpovědí
a uměleckých prohlášení. V Čechách je
partnerem platformy Secondary Archive
Meetfactory.
secondaryarchive.org

(Ne)vystavovali jsme před 50 lety:
Kafka a Rimensberger
vystavovali jsme před 50 lety

Lucie Nováčková
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vystavovali jsme před 50 lety
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Cesta
Co mám nejraději na procházení archivu výstav
v OGV, překvapivě nejsou dochované dokumenty,
katalogy, dokumentace. Je to pocit znejistění, který
začíná v momentě, kdy si uvědomím, že absence
dokumentů, které se nedochovaly, začíná vzbuzovat otázky, u nichž si nejsem jistá, jestli je někdo
dokáže zodpovědět. Proč se zachovala podrobná
dokumentace k té konkrétní výstavě a naopak,
proč se nezachovala dokumentace k jiné? Marcel
Proust ochutnával Mandlenky, já otevírám archivní složky, uložené v knihovně galerie, a přede
mnou se otevírá docela jiný svět doby, kterou bych
nechtěla zažít.
V roce 1972 v Oblastní galerii Vysočiny normalizace prostoupila do samotné struktury výstavního
plánu. Soudě podle toho, co se v archivu zachovalo,
nastala jistá změna v koncepci skládání výstav v galerii. Oproti předcházejícím letům, kdy v průběhu
roku bylo zařazováno několik velkých, z dnešního
pohledu kvalitních, v některých případech dokonce
přelomových tematických výstav (jmenujme například první velkou výstavu Klubu Konkretistů1
v roce 1968, druhou výstavu Konkretistů, výstavu
skupiny Mostra a mezinárodní ceny Joana Miró 2
a celou sérii kvalitních výstav většího i menšího
formátu roku 68), byl v roce 1972 prostor galerie
spíše dělen na drobnější výstavy souběžně probíhající. S ohledem na politickou situaci se zřejmě
nebylo možné vyhnout také několika výstavám,
zřetelně delegovaných do galerie tehdejší státní
mocí. Mezi tímto druhem výstav první poloviny
roku 1971 zřetelně vybočuje fotografická výstava Pijose Rimensbergera, kurátorovaná umělcem
Čestmírem Kafkou.
Je zvláštní souvislostí, že v původním výstavním plánu bylo počítáno ještě s jinou výstavou,
také spojenou se jménem Čestmíra Kafky, a to na
následný termín (30. března – 15. května 1972)
s názvem Obrazy / Grafika.
Pochopitelně, v archivu galerie není doložena
korespondence, která by vysvětlovala důvody
jejího zrušení. Ty jsou však nasnadě: Kurátorka
výstavy, Ludmila Vachtová, nebyla režimu – mírně
řečeno – dlouhodobě pohodlná: Jako absolventka dvou doktorátů (na pedagogické a filosofické
fakultě Karlovy univerzity v Praze), členka předsednictva Svazu výtvarných umělců mezi roky
1968–69, nositelka Matějčkovy ceny čs. Výtvarné

kritiky a nakladatelské ceny Odeonu za monografii Františka Kupky, odborná vedoucí Galerie
na Karlově náměstí v Praze a Galerie Platýz a následně redaktorka v časopisech Výtvarné umění
a Knižní kultura přispívala do řady dalších periodik (Tvar, Umění a řemesla, Domov). V roce 1961
napsala článek o Medkovi, Istlerovi, Koblasovi,
Kotíkovi a Sklenářovi. Ten vyšel v zahraničním tisku a se stal trnem v oku tehdejším autoritám. Na
tyto a podobné události, postupně omezující její
odbornou činnost, vzpomíná v rozhovoru s Terezií
Pokornou a Viktorem Karlíkem.3 Zmiňovaná nepohodlnost kurátorky tehdejším autoritám, daná
nejspíše vícerými důvody, vyvrcholila v roce 1972
rozvázáním veškerých smluv, zákazem činnosti
a nezaměstnaností, a navíc i odebráním cestovního pasu. Za svým manželem, jímž byl švýcarský
sochař Florin Granwehr, se tak mohla odstěhovat
až prosinci 1972 – „nebyla tedy emigrantka, což se
někdy píše a to Ludmilu moc zlobilo“, vysvětluje
situaci Polina Bregantová 4.
Výstava Čestmíra Kafky, kurátorovaná Ludmilou Vachtovou, měla proběhnout v březnu 1972,
ale evidentně byla situace již tak napjatá, že se
nemohla uskutečnit ani výstava, ani být uveden
již vytištěný katalog. Jiní umělci, s nimiž Vachtová
spolupracovala, v podobných případech mohli
uskutečnit alespoň výstavu, ale nebyl vydán byť
plánovaný katalog (v rozhovoru pro Bubínek Revolveru zmiňuje Vachtová podobný příběh v souvislosti s výstavou Olgy Karlíkové v roce 1963).
To však nebyl případ výstavy v jihlavské galerii.
Zde byla výstava zakázána těsně před vernisáží,
částečně nejspíš s ohledem na politickou situaci kurátorky, částečně snad jako trest za účast
Čestmíra Kafky v Koordinačním výboru tvůrčích
svazů s cílem oživit občanskou společnost.5 Galerie následně výstavu uskutečnila se zpožděním
čtyřiceti pěti let v roce 2017 pod kurátorským vedením Lenky Dolanové a zahrnovala jeho malířské
a grafické dílo. Revizionistická výstava původně
plánovala ambiciózní zařazení přelomových, často
obtížně dostupných děl. Situace nakonec byla
přehodnocena a veřejnosti byla víceméně předložena aktualizovaná linie kresebného, malířského
a grafického díla Čestmíra Kafky.
Z neuskutečněné výstavy roku 1972 přikládám
úryvek z katalogu:

1 Lucie Nováčková: Téměř zapomenutá výstava. Konktrétistická a postkonkrétistická tvorba. Oblastní galerie
Vysočiny v Jihlavě. In: O_kraj 11, srpen 2021.
2 Lucie Nováčková: Amigo Pavel. O výstavě VIII. Ročníku mezinárodní ceny Joana Miró a skupiny Mostra,
leden – únor 1970, in: O_kraj 10, prosinec 2020.
3 Terezie Pokorná a Viktor Karlík: Za Ludmilou Vachtovou, Bubínek Revolveru 25. 7. 2020, rozhovor s Ludmilou
Vachtovou. bubinekrevolveru.cz/za-ludmilou-vachtovou. Naposledy staženo 24.2. 2022.
4 Zkrácená a aktualizovaná verze hesla ze Slovníku historiků umění, Praha 2016.
Polana Bregantová, 24. 7. 2020, cs.isabart.org/person/7773. Naposledy staženo 24.2. 2022.
5 Jiří Varhaník: Malíř z branišovské fary je zpátky, in: Jihlavské listy roč. 28, č. 3 (2017) s. 9. ISSN 1212-740X

„Nevybíráme si místo a čas svého narození. Přijímáme ho jako danost. Pod zorným úhlem tohoto
základního určení, které se nám někdy může jevit
spíš jako pouto než jako nutné východisko, si ponenáhlu uvědomujeme, jak mnoho se navzájem lišíme. Lišíme se mírou svobodné vůle a tím, k čemu
a jak ji používáme. V tom je také naše šance. Můžeme ji obejít. Můžeme ji přijmout. Je to riskantní.
Ale jenom díky takovému riziku mohou se i osobní
ztroskotání i vnější katastrofy posunout do jiného
rozměru a být smysluplnými. Neboť nezáleží tolik
na tom, kdo kdy kam došel a kolikrát na sebe
upozornil, křečovitě se domnívaje, že učinil něco
velikého. Křehcí a zranitelní ve svých snech i ve
svých ctižádostech, koneckonců pochopíme, že
důležité věci jsou velmi obyčejné: zůstat na svém
místě a pociťovat život nikoliv jako pyšnou existenci, ale jako ustavičnou schopnost klást otázky
a odpovídat na ně a vstupovat tak do souvislostí
s ostatními kolem nás a vedle nás, dávno za námi
i daleko před námi. Umění není smyslem života. Je
jednou z možností tohoto dialogu, který se snaží
pojmenovat obsah lidské naděje.“
Ludmila Vachtová: Cesta. In: Čestmír Kafka: Obrazy/grafika, katalog zakázané výstavy, OGV Jihlava
1972, ISID03012.
Jak příznačně v souvislosti s předcházejícím
úryvkem pak působí fakt, že jedinou výstavou
konajícím se namísto plánované výstavy obrazů
a grafik umělce, pocházejícího z Vysočiny, rozšířenou nejspíše na prostor celé galerie v termínu,
dedikovaném původně výstavě Čestmíra Kafky,
pak byla výstava o poznání politicky vhodnější
s názvem „Děti, mír a umění“.
Pro celý rok 1972, a také pro mnoho dalších, se
tak způsob vnímání jihlavského rodáka Čestmíra
Kafky v prostředí jihlavské galerie naposledy objevil prostřednictvím kurátorského textu v katalogu
švýcarského fotografa Pijose Rimensbergera:
„Znám důvěrně tento kraj větru. Barvu jeho hlíny i vůni vzduchu, čistotu jeho světla jeho cesty
i stromy, květenu i kameny. Chodil jsem jím od dětských let a nikdy mně nezevšedněl. Snad někdy
jen přitiskl více k zemi – to když bez přestání padal
z nebe déšť a mlha se převalovala nad mokrými
lukami u lesů. (…)
V lesích nepotkáte celé dny člověka. A přece
je přítomen všude: v řádu, jakým jsou rozmístěny
stromy, ve strohosti stavení, v rukopisu polí, ve
vrstvení kamení. (…) Mluvil jsem o krystalickém
původu světla v těchto končinách. Světlo zde má
svůj určitý tvar. A tvar světla je právě to, co mě
napadá nad fotografiemi Pijose Riemensbergera.“
Čestmír Kafka: Tvar světla, in: Pijos Rimensberger,
Oblastní Galerie Vysočiny v Jihlavě, 1971.

Když byli dětmi…
Tentokrát vám budeme vyprávět příběh dívenky Evy, která se později,
když byla dospělá, stala významnou umělkyní, sochařkou. Jednu z mnoha
soch, které vytvořila, máme u nás v jihlavské galerii. Je to bronzová hlava,
která je připravená na… ale to už vám prozrazovat nebudu, raději se na ni
zajděte podívat.
Eva se narodila v Praze, ale část dětství prožila na vesnici. V Jevanech
nedaleko hlavního města měli rodiče rodinnou vilku. Eva tady trávila
hodně času hlavně o prázdninách, ale chodila zde i do školy – dvoutřídky
(to jsou dvě spojené třídy o malém počtu dětí).
Učila se výborně, ale raději než školu měla les a rybníky. Ráda lezla na
stromy – na hrázi jevanského rybníka, v němž se často koupala, rostly
dva velké duby, v jejichž korunách měla svou pozorovatelnu. V zimě ráda
bruslila na jeho zamrzlé hladině. S kamarády i sama jezdila ráda na kole,
které bylo jejím oblíbeným dopravním prostředkem. Když byla starší,
jezdila na něm z Jevan do Prahy.
Se svojí nerozlučnou kamarádkou, taktéž Evičkou, založily spolek zvaný
Žáby. Někdy se k nim přidala ještě další dívka, třetí Eva, a dva kluci, kteří
měli přezdívku Jestřábi. Děti totiž bavilo číst dobrodružné knížky, hlavně
od Jaroslava Foglara. Měly rády jeho kreslené příběhy o Rychlých šípech.
Lákalo je pátrat a objevovat, přesně jako hrdiny z knížek. Přes léto měly
holky na zahradě postavený stan, ale Eva toužila po vlastní chatě, dokonce
pro ni měla vyhlédnuté místo v lese mezi borovicemi.

Eva, když jí bylo pět let.
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edukace

Pavlína Pitrová

☺

☺🙃

P I K Š A je slovní přesmyčka. Skrývá se v ní přezdívka, kterou Eva
používala, protože byla rychlá, mrštná a hbitá. Už víš, jak si Eva říkala?
Máš také nějakou přezdívku? Jestli ne, jaká by se ti líbila a proč?

Eva nakreslila svůj pokojíček. Podle čísel zapiš označené
předměty a vyjde ti tajenka, ve které se dozvíš, jak se
jmenoval Evin budoucí manžel.

Aktivita 1

Aktivita 2

☺🙃😗

1
2

Aktivita 3

3

Co máš ty ve svém pokojíčku?
Můžeš nakreslit zde…

4
5

edukace
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5
4
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2
Vyprávění je inspirováno životem umělkyně Evy Kmentové
(6. 1. 1928 – 8. 4. 1980). Úryvek textu je součástí edukačního programu
v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě s názvem: Když byli dětmi.
Za laskavé poskytnutí obrázků a konzultaci děkujeme Polaně Bregantové.
3
Seznam použité literatury:
Vachtová L. – Bregantová P.: TEĎ. Práce Evy Kmentové, Arbor vitae, Praha 2006.
Kmentová E.: Umělecké vyznání z počátku roku 1980 (Dopis J. Chalupeckému),
in: Jindřich Chalupecký – Jiří Šetlík – Polana Bregantová (eds)
Eva Kmentová: In memoriam, Jazzová sekce Svazu hudebníků, Praha, 1982, s. 68.

Jevanský pokojíček

1

NÁPOVĚDA
Aktivita 1: Šipka
Aktivita 2: 1) postel, 2) polštář,
3) koberec, 4) obrázek, 5) stěna,
6) rám
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rozhovor se zaměstnancem galerie

Rozhovor s galerijní stážistkou*
Nelou Dzjapkovou

Nekázanka?
Králova ulička?
Jakub Minářů

Jak tě napadlo jít na stáž do galerie? A proč sis vybrala
právě tu jihlavskou?
Abych byla upřímná, stáž v Jihlavě jsem si vybrala hlavně
z toho důvodu, že jsem se chtěla na nějakou dobu vrátit
domů po dlouhém a náročném studiu v Dánsku a Holandsku. OGV jsem znala už z dob, kdy jsem chodila na jihlavské gymnázium a vypomáhala jako dobrovolník na dvou
ročnících MFDF. Při festivalu bylo zázemí pro dobrovolníky
právě v galerii. To mě poprvé pohltila festivalová atmosféra
plná chaosu a já si uvědomila, jak moc by mě bavilo organizovat společenské/kulturní akce.
Co tě tady v galerii nejvíce překvapilo, mile i nemile?
Nemile mě určitě překvapila nízká návštěvnost galerie.
Proto se i v mé písemné práci ze stáže budu věnovat právě
tomuto problému. Co mě naopak příjemně překvapilo,
byla široká nabídka edukačních programů, kreativních
dílen a celkově aktivit jak pro děti, tak pro seniory. Dále
například možnost odborné konzultace v oblasti výtvarného umění, galerijní noviny nebo OGV merch! Ráda bych
zmínila i personál, se kterým je o zábavu zaručeně postaráno. Musím ale říct, že pro mě, jako studenta managementu,
je stáž v jihlavské galerii spíše odpočinková než zátěžová.
Děkuji OGV za příležitost podívat se do zákulisí galerie.
Co tě po skončení stáže v galerii čeká dalšího?
Po ukončení stáže mě čeká práce na finálním projektu,
který představím na konci školního roku, a uzavřu tím
dvouletý studijní program v Dánsku. Získám tak AP
Degree, který se dá přirovnat české VOŠ. V Dánsku byla
původně možnost nástavby na bakaláře, tu ale letos v létě
dánská vláda zrušila. Proto se na jaře chystám hlásit na
pražskou VŠE obor Arts Management nebo Management –
a uvidím, kde to vyjde. Jak už jsem zmiňovala, ráda bych
se v budoucnu věnovala organizaci akcí nebo významných
událostí, jako jsou svatby, oslavy apod.
foto archiv autora

*v OGV na tříměsíční stáži
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tip na výlet

Tip na výlet
Modrotisk Danzinger
v Olešnici na Moravě
Městečko Olešnice patří k okresu Blansko v Jihomoravském kraji, leží však nedaleko od hranic
Kraje Vysočina poblíž Bystřice nad Pernštejnem.
Pokud hledáte zajímavý turistický cíl pro jarní či
letní výlet a preferujete současně oblasti, které
nejsou příliš zasažené intenzivním cestovním ruchem, budete historickým městečkem i líbeznou
krajinou v jeho okolí nadšení. A přímo v centru
Olešnice najdete světoznámou modrotiskovou
dílnu Danzinger.
Tradice barvířství je v Olešnici doložená už od
17. století. V rodině Danzingerů, dříve Weisů, se
toto mistrovské řemeslo předává z generace na
generaci bez přestávky už od roku 1816. Jedná se
o jednoho ze dvou výrobců tradičního modrotisku
v České republice a jedinou původní modrotiskovou dílnu na našem území. Jako producent
tradičního modrotisku byla rodinná firma v roce
2015 zapsána do seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky jako
Nositel tradice lidového řemesla, v roce 2018 se
dostala spolu s modrotiskovou dílnou firmy Arimo ve Strážnici na Slovácku a dalšími tradičními
dílnami v Rakousku, Maďarsku, Německu a na
Slovensku na seznam kulturního nehmotného
dědictví UNESCO. V roce 2020 produkovala dílna
modrotiskovou látku pro oděvní kolekci Zuzany
Osako pro olympijské hry v Tokiu 2020, respektive 2021.
Jak tato ocenění zavazují, si uvědomíte během exkurze v dílně. Celá výroba dodnes probíhá tradičními postupy s využitím historického
vybavení – starodávných modrotiskových forem

a kypu, do země zapuštěné dřevěné nádrže
s indigovou lázní. Navzdory svému věhlasu
a výjimečnosti však zůstává rodinná dílna Danzinger skutečně rodinná. Pokud do Olešnice
zavítáte, pravděpodobně vás dílnou provede
sám pan Jiří Danzinger starší, který většinu
výroby před několika lety předal svému synovi
a jmenovci, o to víc se však věnuje popularizaci
modrotiskové techniky. Návštěvníky provází
dílnou s nakažlivým nadšením a maximální
vstřícností. Seznámí je s historií rodinné firmy,
vysvětlí a názorně předvede všechny kroky
výrobního procesu.
Pravidelné exkurze se konají od května do září
vždy v úterý a ve čtvrtek odpoledne, v ostatních
dnech či mimo sezónu je možné si prohlídku
dohodnout individuálně. S dílnou sousedí firemní prodejna s metráží, oděvy, doplňky, bytovým
textilem i dekoracemi. V letních měsících je navíc
u Danzingerových otevřená i kavárna. A pokud
se chcete modrotisku ještě více přiblížit, můžete využít nabídky výroby vlastního vzoru –
v Olešnici pořídit plátno a tiskařskou rezervu,
doma si metráž vyzdobit podle vlastního návrhu
a připravenou látku do dílny odeslat k obarvení.
Její vyzvednutí může být třeba záminkou k další
návštěvě…
Mgr. Zuzana Trnková
kurátorka sbírky výtvarného umění a edukátorka
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
modrotisk-danzinger.cz

Malíř Jakub Minářů absolvoval v roce 2013 Akademii výtvarných umění, momentálně žije ve Starém
Pelhřimově. Je iniciátorem dnes již „historického“
Klubu Korealistických Aktivit (-cca-) a komunitně
výstavního prostoru Ticho46. Zapojuje se do různorodě laděných výstavních či performativních,
happeningových akcí, jejichž vyznění je často výsledkem interakce s přizvanými umělci či jinými
kulturními souputníky.
Zde představuje autorskou instalaci Nekázanka? Králova ulička?, která ve svém základu vychází
z vlastností venkovního veřejného prostoru, který
je využit pro Galerii Nonstop.
Instalace Nekázanka? Králova ulička? své kořeny zapustila do vertikálně volného a horizontálně
omezeného prostoru galerie. Uličky jsou v každém
městě a jejich esence se nám nabízí kdekoliv, i zde
v Nekázance (JM01). Jakub Minářů vychází ze signálů a specifik tohoto galerijního prostoru. Úzkou
uličku, která působí až klaustrofobicky (JM02),
zaplnil po stranách poutači, nad naše hlavy zavěsil
plastové pytle (JM03). Zemi přisoudil špalky, části
stromů, které vyrůstají do výšky (JM04), zde jsou
však při zemi v kontaktu jen s městskou dlažbou,
zaslepené bílým „poplastovaným“ papírem.
Poutače s kaligrafickými kresbami a odpadkové pytle působí nesourodě a odporují jakékoliv
vizuální harmonické komunikaci. Kaligrafické
nápisy na poutačích vytvořené přírodním štětcem
jsou ve své podstatě projevy jemnosti, subtilnosti
a minimalismu (Oldřich Král, Stopy tuše, 2016...
zde odkaz k názvu výstavy Králova ulička). S nimi
sousedí a bratříčkují se převrácené vyplněné odpadkové pytle, bez ambice být čímkoliv nevídaným
či přitažlivým. Jsou pouhou aluzí na pozůstatky
po potřebných či slastných zážitcích, které se po
zkonzumování hromadí v bobtnajícím množství
po celém světě (JM05).
Téma „plastové hrozby“ není ve světovémvýtvarném umění ničím neobvyklým. V této instalaci Jakuba Minářů jsou pytle s plasty metaforou
jakéhosi vylhaného a pokryteckého uspořádání.
Působením času či lidským přičiněním mohou
změnit formu, a tak se galerie a její návštěvníci
octnou v dobré společnosti umělcova odpadu,
v nekázni (JM06).
Bíle zakryté řezné plochy dřeva jsou jen stěží
rozklíčovatelnou metaforou odkazující na galerijní
estetiku tzv. bílé krychle (Brian O’Doherty, Inside
the White Cube, 1976), tedy na instituce, které ve
svých prostorách nastavují optimální podmínky pro prezentaci uměleckých děl (JM07). Oproti
ustálené galerijní praxi nabízí Galerie Nonstrop
jedinečné podmínky venkovního světla a klimatu. Díla jsou zde vystavena destrukčním vlivům
a různým náhodám. Sám autor instalace Jakub
Minářů očekává proměny. Ve svém vyjádření se
vzpírá nedotknutelné exkluzivitě umění, podtrhuje
nutnost jeho proměnlivé životaschopnosti.
Když do výšin pohlédneš, o špalek si hu*
rozbiješ.
Hana Zrno Vondrů
JM01: spíše než s vršovickými zákoutími se nabízí
srovnání s jihlavskou uličkou
JM02: pozoruhodná (ne)šíře ve vztahu k výšce uličky
JM03: populární slavnostní výzdoba čínské uličky
posloužila jako inspirace pro kompozici instalace ve
výstavě
JM04: metaforou tohoto růstu jsou při zdech umístěné až čtyřmetrové latě obalené papírem
JM05: … a hrozí jejich vpád, stejně jako například
protržení v galerii Nonstrop
JM06: Opět odkaz k názvu výstavy, viz. „historky“
týkající se pražské uličky Nekázanka
JM07: Kniha Uvnitř bílé krychle od nakladatelství
Tranzit se vyznačuje variabilitou v genezi výkladu
fenoménu „bílé“ galerie, a tím ponechává budoucnost
takového galerijního systému nedefinovanou, proto
jsem si tento dnes již zastaralý text zapůjčil jako
inspiraci

Ženy Vysočiny: Slavné i zapomenuté
ženy našeho regionu… z běžícího pásu
S mým běháním to jde z kopce, ale výjimečných žen, které jsou
spojené s Vysočinou, je naštěstí tolik, že je vždy o kom psát. Zcela
mimo mapu a plán se tentokrát ocitneme na skok v Jihlavě. Tam,
kde vše začalo. A také tam, kde Ženy Vysočiny pomalu získávají
konkrétní podobu a tvar ve veřejném prostoru. Řeč bude o Almě –
ženě s pohnutým osudem, ale i (staro)novém náměstí, jehož tvář
se nám v těchto dnech odhaluje.
U počátků celého projektu, jehož ústředním motivem je
pátrání po slavných ženách našeho regionu, stály diskuze
o možnosti využití jejich jmen při pojmenovávání ulic a veřejných
prostranství. A první průkopnicí je Alma Rosé, žena, jejíž
jméno v budoucnu ponese nově zrevitalizované náměstí
u Dělnického domu v Jihlavě. Radnice název hledala mimo jiné
i prostřednictvím veřejné výzvy. A díky výzvě se k pracovní
skupině, která za tímto účelem vznikla, dostal i vybraný návrh.
Ten podle jejích členů a členek vystihuje reprezentativní, kulturní
i společenský charakter budoucího náměstí.

ženy Vysočiny

Jihlava je rodu ženského
S nápadem zkusit pojmenovat plánované náměstí
(které dnes tvoří křižovatka ulic Fibichova a Žižkova) po ženě přišli Tereza Kafková a Aleš Stuchlík z jihlavského útvaru městského architekta.
Ten měl na starost přípravu architektonické soutěže: „Chystaná revitalizace prostranství v centru
města poskytovala unikátní příležitost nalézt pro
něj i nový název. Jelikož máme v Jihlavě pouze
pět ulic pojmenovaných po ženách a náměstí ani
jediné, chtěli jsme u veřejnosti otestovat, zda by
našla dostatečně slavnou a inspirativní osobnost
právě mezi ženami. Vycházeli jsme z přesvědčení,
že název i nová podoba mohou jít ruku v ruce.
Zapojením veřejnosti do obou diskuzí jsme chtěli
docílit toho, aby výsledný návrh vycházel i z potřeb a představ všech, kteří náměstí užívají – ať
už přes něj chodí do školy, do tanečních, či na
něm bydlí a pracují.“
Samotnou urbanisticko-krajinářskou soutěž
město vyhlásilo na konci minulého roku. Zadáním bylo nalézt nejvhodnější řešení pro obnovenou funkci náměstí – od organizace dopravy
a parkování přes podobu dlažby, povrchů nebo
městského mobiliáře až po celkovou koncepci
prostoru nebo jeho mikroklima. V soutěžních
návrzích bylo možné zohlednit i osobnost Almy
Rosé, například prostřednictvím uměleckého
díla. A jaké návrhy se sešly? To se dozvídáme
právě v těchto dnech. Začátkem dubna zasedla
soutěžní porota, zveřejnění a vyhlášení vítězného
návrhu očekáváme v nejbližších týdnech.

Úspěšná houslistka, jejíž kariéru
tragicky ukončil nástup nacismu
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Ve své době Alma Rosé představovala zcela
výjimečnou osobnost. Koncertovala od svých
patnácti let a od dětství šla cílevědomě za svým

snem stát se úspěšnou hudebnicí. Cvičila několik hodin denně a kromě hudby se věnovala
i studiu jazyků. Přelomovým momentem pro ni
bylo vystoupení s Bachovým dvojkoncertem v d
moll po boku svého slavného otce. V roce 1932
ve Vídni založila svůj vlastní ženský orchestr Die
Wiener Walzermädeln, se kterým procestovala
Evropu a hrála v nejvýznamnějších koncertních
sálech.
Její slibně se rozvíjející kariéru tragicky ukončila nacistická okupace. Nejprve musela s otcem
uprchnout do Velké Británie, kvůli pracovním
příležitostem se ale vrátila do Holandska. Život
tam byl stále nebezpečnější – nejen pro Almu,
ale i pro její přátele, kteří se jí snažili pomáhat
a podporovat ji. S falešnými dokumenty se proto
pokusila vycestovat do neutrálního Švýcarska.
Kvůli svému židovskému původu byla zatčena
a po několikaměsíčním věznění v táboře Drancy
deportována do Osvětimi.
Tam začala další kapitola jejího života – krutá,
tragická a cynická, ale i plná odvahy a odhodlání.
Poté, co zjistila, o koho se jedná, jmenovala ji
jedna z hlavních dozorkyň (přezdívaná Osvětimská bestie) dirigentkou ženského táborového
orchestru. Úkolem tohoto tělesa bylo hrát při
nástupech spoluvězeňkyň a vystupovat musel
i pro pobavení dozorců. Alma díky svému přístupu zachránila život několika desítkám žen, které
v orchestru hrály. Sama se bohužel konce války
nedožila – zemřela ve 38 letech za nejasných
okolností. Psal se duben 1944.

Jihlavské kořeny a mahlerovský
duch
Na prvních řádcích článků o Almě Rosé se zpravidla dočtete, že byla neteří Gustava Mahlera
(a jméno dostala po jeho manželce Almě Mahler),
dcerou slavného Arnolda Rosé, prvního houslisty

foto archiv autorky
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Eva Nováková

Vídeňské filharmonie a manželkou legendárního
českého houslového virtuosa Váši Příhody, za
kterého se vdala v roce 1930 (a že svědkem na
svatbě jim byl spisovatel Franz Werfel). Já jsem
si dovolila tuto součást jejího příběhu nechat až
na konec.
Jihlavské kořeny měla kromě jejího slavného
strýce i matka Justina, která se v Jihlavě narodila. Pohřbeni jsou zde i jejich rodiče. Alma Rosé
se sem ráda vracela. Počátkem 30. let v Jihlavě
opakovaně a s velkým úspěchem vystupovala –
v roce 1931 na slavnostním koncertě, který se
konal při příležitosti vzpomínky 20. výročí úmrtí
Gustava Mahlera, později i v dnešním Dělnickém
domě. Spolu s mahlerovským duchem, který v ní
spatřoval její otec, do Jihlavy přinášela i lesk tehdejší velkoměstské Vídně.

Dřív jsme si mysleli, že před
politikou můžeme utéct k hudbě,
psala bratrovi do Ameriky
Osudy Almy Rosé inspirovaly další uměleckou
tvorbu. Vyšla o ní řada knih v několika jazycích;
letos například v českém překladu historický
román autorky Ellie Midwood, Houslistka z Osvětimi. V lednu Česká televize odvysílala autorský
hudebně dramatický pořad „Piš mi. Tvoje Alma“.
jihlavského badatele Zdeňka Geista. Ten se oživování vzpomínky na slavnou houslistku věnuje již
řadu let a pro tuto příležitost zpracoval Alminu
korespondenci s jejím bratrem, který byl v té
době v exilu ve Spojených státech. Česká divadla
v letošním roce uvádějí také monodrama Alma
Rosé od Mariusze Urbanka – v květnu dorazí i do
Nového Města na Moravě.
Ve Vídni je po Almě Rosé pojmenovaná ulice,
od roku 2020 i nově revitalizovaný park. Podaří
se i v Jihlavě ocenit přínos ženy, v jejímž osudu
se zrcadlí moderní evropské dějiny?

