Úvodní slovo na o-kraj
…tentokrát v kolotání naší ulice
V dubnu jsme se v galerii více než týden scházeli v otevřené redakční dílně a společně s vámi se
zamýšleli nad tím, jak by mohl být koncipován kulturní občasník z Vysočiny. O čem by měl psát,
jak by mohl vypadat, jaké by mohl mít rubriky. Společně jsme také hledali logo a název. Výsledkem bylo první číslo galerijních novin, a nejen to. Vznikl tak zárodek nové tiskoviny, její koncepce, která se v dále rozpracované podobě stala podkladem čísla druhého.
A to právě držíte v rukou.
Jeho tématem je „Naše ulice, naše vesnice“. Téma je tu nahlíženo z různých úhlů pohledu,
formou poezie, volné výtvarné tvorby nebo komiksového stripu. Nad životem v české vesnici se
v rozhovoru zamýšlí Brit Jensen, o tom, jak bude vypadat jihlavské náměstí jsme si povídali
s Terezou Kafkovou. K tématu Jihlavy se vztahuje také recenze k výstavě Medium loci, o graffiti v ulicích měst s námi mluvil tajemný Timo. Na stránkách těchto novin najdete také několik
dalších reflexí aktuálního kulturního dění na Vysočině, tip na výlet nebo vzpomínku na 50 let
starou výstavu. Nechybí tu ani cizojazyčné okénko, recept na dobrý oběd a úlet Za okraj.
Celými novinami se pak prolínají různé stopy akce zvané „Zažít město jinak“, v jejíž vřavě vznikal jejich zárodek. Ulice se stala místem sousedské slavnosti. Prostor, který se vyprázdnil od
aut, přímo vybízel k tomu tam vyjít, chodit, sedět, běhat nebo prostě žít. A tak se také stalo.
„Na to si počkejme do večera, až všichni začnou tancovat!“, zhodnotil jeden účastník pohled na
ulici plnou lidí, stánků a her.
I střízlivá hlava těmto chvílím přiznala sváteční atmosféru. A přitom to není tak dávno, kdy se
i tady sousedé scházeli jen tak. Jedna paní vzpomínala na večery, kdy dvory jihlavských domů
zaplňoval halas bouřlivých rozhovorů i smíchu, kdosi mi ukazoval fotku ze staré jihlavské
slavnosti. Dnes se veřejná místa, kde je možné jen tak se posadit a potkat, uvolnit, odpočinout
a poklábosit, hledají déle. Jsou vzácná. A přitom by mnohdy stačilo se jen domluvit.

Nesem vám noviny!
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Rozhovor s kustodem Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Antonínem Kleinem
Jak dlouho pracujete tady v galerii?
Už je to čtvrtým nebo pátým rokem.
Proč jste tady začal pracovat?

Vždyť veřejný prostor není místem, kam nesmíme, ale je náš – společný.
Daniel Novák

Protože jsme tu v galerii několikrát jako filatelisti vystavovali
a strašně se mi líbily prostory a celkové pojetí galerie vůbec. Tím je
myšlena různorodost umění, nejen tady dole na Masarykově 24, ale
i v budově na Komenského ulici, kde jsou alternativy těch mladých.
Člověk se dozvídá nové věci a nové směry, co se týče umění.
To je zajímavé, vy jste tu teda nejdříve vystavoval
a pak jste tady začal pracovat?
Přesně tak. My jsme měli mládežnickou sekci, sekci umění, moderního umění. Na známkách je třeba Svolinský nebo Slavíček.
Jejich známky za ta léta vydali už několikrát, v té miniatuře, a je to
opravdu překrásná věc. Protože když vidíte ten velký obraz a oni
z toho vytvoří takový malý obrázek, co ti rytci dokáží, to je opravdu
umění. A vidíte, vloni získala Česká republika ocenění.
A co vás na práci v galerii nejvíc baví?

Slavnost německého pěveckého spolku v zahradě Sängerhalle v ulici Hluboká v Jihlavě.
Fotografie z počátku 20. století, uloženo ve sbírkách Muzea Vysočiny v Jihlavě

Jihlava / Komenského ulice – č. p. 10
– místo pro trvale udržitelný rozvoj (osobnosti)
----------------------------------------------------------------------Když lidé projdou naší ulicí
z občanů malých stanou se VELICÍ.
A pokud vstoupí do domu "Deset"
proběhne u nich apgrejd ... a ...
RESET !!!
--------------------------------------------------------------------------------------Ze včerejška na dnešek napsal
– během necelých pěti minut (!!!),
skoro tři metry vysoký (!!!) – Pavel Petrov.
Nedivte se, prosím,
vždyť v téhle renesanční ozdravovně
pracuji už skoro 22 let.
Pátek 16. 9. a sobota 17. 9. 2016 / 23:58 – 00:03
Pavel Petrov
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Přicházím mezi spoustu nových lidí, které bych ve svém vlastním
oboru nepotkal. Nebo kdybych byl zavřený doma jako důchodce,
tak bych se staral akorát o zahradu a o domácnost. Tady dostávám
takový náboj toho svého žití, v tom smyslu, že se tu přece jenom
setkávám s úplně novými lidmi, ať jsou to malíři, umělci, kteří tady
vystavují, setkávám se s kurátorkami a kurátory, kteří tvoří výstavu.
A je to docela zajímavé.
Jaké výstavy máte rád? Co se vám líbilo za poslední
dobu?
V poslední době jsem byl překvapený, když tady vystavoval Radimský nebo Slavíček. Přece jenom je to kus práce, když člověk proniká
do toho, jakým způsobem se získavají obrazy z ostatních galerií,
jsem překvapený, co je to za administrativní práci. Že je to tak
byrokratické, to jsem si teda nepředstavoval. Mě se vždycky líbili
holandští malíři, tak bych chtěl, aby se sem zase jednou dostala velká výstava holandských malířů. Vím, že je to velká práce je získat.
Když člověk navštíví drážďanskou galerii, já jsem byl také v Krakově, v Madridu, v Ermitráži, a holandští malíři, to je fakt kapitola,
kvalita a provedení. To se mi nejvíc líbilo.
Je něco, co se vám tady v galerii nelíbí? Nebo co byste
zlepšil?
Já víc naslouchám návštěvníkům. Jsou tady některé věci, který bych
zdokonalil. Třeba ti starší lidi, když sem přijdou, chtějí i nějaké
občerstvení, že by si dali kávu nebo něco takového, dva tři stolečky,
kde by si po výstavě nebo před ní sedli a odpočinuli. Pro začátek
by stačil nějaký automat. Je to takové teplo domova. Přeci jen jsou
tu nádherné prostory, které nikde jinde nenajdete. My nachytáme
nejvíc lidí na to, že tenhle dům je jediný měšťanský dům, který
má italský štuk, ukažte mi tady takový měšťanský dům, ten nikde
v Jihlavě nebo vůbec na Vysočině nenajdete.
Pocházíte z Jihlavy?
Narodil jsem se jinde, ale jsem Jihlavák. Chodov u Karlových Var,
ale pak jsme se hned stěhovali zpátky sem, všichni bráchové už se
narodili tady. Od dvou let se to nepočítá jako náplava.
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O-krajina. Tip na výlet

Okénko hrůzy
Sochařské a jiné realizace, o nichž si myslíme, že se spletly.
Michal Olšiak – Čertův stolek (2013)
Ulice F. X. Šaldy, Chotěboř
Foto Lenka Dolanová

Foto Jiří Večeřa

Zřícenina zámku v Kvaseticích
Jedete-li z Havlíčkova Brodu do
Humpolce, míjíte po několika
kilometrech za Brodem nenápadný ukazatel doprava, nesoucí text
Kvasetice. Zámek z devatenáctého
století se zhruba od osmdesátých let
minulého století nezadržitelně mění
v ruinu. Němý svědek naší smutné
historické etapy. Vstup dovnitř
nelze zcela doporučit. Kromě propadlých stropů je tam toho již velmi
málo k vidění. Raději zkuste v pozůstatcích parku vypátrat rodinnou
hrobku rodiny Schmidtů.
Stránky fotografa, který zánik kvasetického zámku dokumentuje již
několik let: www.rolfrover.estranky.
cz/fotoalbum/putovani/zamek-kvasetice/

I v Jihlavě můžeme posvačit čerstvý kebab. Ahmeda Aydina z prodejny na ulici
Matky Boží jsme se ptali, jak se řekne „umění“ kurdsky.

Odkaz na umístění rodinné hrobky:
www.dedictvivysociny.cz/kultura/
pamatky-50/sepulkralni_socharska_a_drobna_architektura
-8/?id=281
Ilona Staňková

Čtenářské okraje

Joris Karl Huysmans – Naruby (1884)

Kulturní tip

Holden Caulfield po třiceti letech se spoustou peněz a mrtvou želvou posetou drahými kameny jako vrcholem estetiky. Hlavní
hrdina des Esseintes disponuje nemalým
množstvím výtvarných děl, jejichž často
velice detailní popis je součástí příběhu,
takže milovníci umění si přijdou na své.
Pokud máte rádi zdlouhavé a velice detailní popisy věcí a minimální děj, tak je tato
kniha právě pro vás. Doporučuje minimálně jeden ze tří kurátorů OGV.

Zastávka194
Komunitní prostor Zastávka194 se rodí v tzv. Kohoutově
domě, omšelé kulturní památce města Chotěboře na Vysočině. Historie nejhodnotnější nemovitosti chotěbořského náměstí sahá do 14. – 15. století. Objekt by měly oživit nejen
aktivity našeho spolku Dobrá společnost, tedy promítání,
autorská čtení, dílny, přednášky, výstavy, koncerty, ale i projekty spřízněné. Fungujeme jako sdílená kancelář, zázemí pro
waldorfský dětský klub a další činnost chotěbořského Spolku
pro rozvoj svobodného vzdělávání (např. tvořivé dílny pro veřejnost), právě se tu také chystá setkání odběratelů bedýnek
lokální zeleniny. Hostili jsme Dny evropského dědictví a po
právě dokončeném stavebně historickém průzkumu připravujeme rehabilitaci domu. Nápadům, co s prostorem před i po
rekonstrukci, se meze nekladou, představujeme si zde stanoviště kol pro přesun na vzdálené chotěbořské nádraží, distribuční centrum obskurních, lokálních a férových produktů,
krátkodobé bydlení, klidný kout pro zašití i veselý prostor pro
žití.

Jana Jarošová
Foto Petra Polívková ↑↓

Za okraj
Ukrajinec

zastavka194.dobraspolecnost.org
Za Dobrou společnost Petra Polívková
Foto Jana Bezoušková ↓

ó_kraji
ó_kraji životadárný,
krajino má i cizí,
na pokraji okraje balancuji,
pod okrajem tma, do níž se mé zraky boří;
ale stále ještě ukrajuji,
okrajuji,
hezky od kraje
krajíček po krajíčku
ó_královno matko naše,
krásně tě
o_krademe
Zina Mahász / 2016

V příštím životě bych chtěla být jaderným fyzikem nebo Ukrajincem. K tomuto přání poskytla inspiraci jistá zeď, která se již nyní, rozštěpena
na cihly a rum, nachází na neznámém místě. Být jaderným fyzikem, jsem
šťastná. Jsem si vědomá i toho, že to byly moje rané, rozkladné embryonální
myšlenky, které způsobily těžknutí plodové vody v lůně mé maminky. Nyní,
vražená osudem do bezprostřední blízkosti úložiště jaderného odpadu, zabývám se vážně myšlenkou o pozitivní cestě budoucího Ukrajince.
Bourání zdí je fantastická činnost. Po konzultacích se svými přáteli
mohu dokonce směle napsat, že jde o psychoterapeutickou radost, přirovnatelnou snad jen k vyšinutí dráhy planet, celoživotnímu invalidnímu důchodu
či erupci na Měsíci. Likvidace zdiva má však i své hranice; těmi jsou obvykle
obvodové zdi stavby. (Případní zájemci o poradenství v oboru identifikace
obvodových zdí, volejte 24 hodin na mob. tel. 777 679 033.)
Závěrem mi zbývá pojednat rozporuplné myšlenky, z předchozích
dvou odstavců plynoucí a uvést je v soulad. Padající cihly a volné neutrony
mě přiměly k této odborné stati a také mě nutí tuto zakončit. Prudká bolest
v pravé noze mě pudí k opuštění mého místa pod uhlíkovou lampou. Mizím
v přítmí svého vlhkého pokoje. Pod okny jemně světélkuje smolincová skalka.
Nedaleko se pokouší za jasné noci kokrhat hrdlička. V nastalé tmě ještě do
poslední součástky rozeberu budík, ozubená kolečka tradičně rozmístím
kolem slamníku v magický kruh a sladce usnu. Do místnosti proudí světlo
tichého Měsíce a osvětluje velkou část domu. Odhaluje i důvtipný trámový
systém, který bohatě nahrazuje původní zdivo.
s veselou myslí do příštích životů
21. 8. 2001
Ilona Staňková

Recenze

Cyklus Rozpravy ukázal,
že romská kultura má
v Jihlavě své místo

Vrtačka Bosch,
Jihlavanka
a medium loci

Eva Nováková
Foto Tomáš Blažek

Jihlavský DIOD otevřel letos na podzim své dveře romské
kultuře, historii i současnosti. Ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v České republice připravil sérii akcí Rozpravy.
Ty se těšily velkému zájmu publika z řad Romů i Neromů,
malých i velkých. Vstupné bylo zdarma a akce byly otevřeny
všem bez rozdílu. Program byl postaven tak, aby si v něm
každý našel to své. Něco nového se měli dozvědět nejen
Neromové o Romech, ale i Romové o své vlastní kultuře,
historii a významných osobnostech.
První říjnové vydání začalo interaktivně. Po ukázce capoeiry
v podání skupiny z jihlavského Sokola měli zejména ti menší diváci možnost zúčastnit se workshopu. Zhruba dvacet nadšených
dětí si vyzkoušelo základní kroky umění, které kombinuje tanec,
akrobacii a bojové prvky. Druhá praktická ukázka se zaměřila
na romské tance. Po vystoupení místních skupin Lole čhama,
Šukar čhaja a tanečnice Karinky se diváci mohli naučit některé kroky a figury. Třetí a poslední workshop nabídl pohled do
zákulisí romského jazyka. Romští diváci se aktivně zapojovali
a společně s lektory odhalovali romsky nehovořícímu publiku
význam a původ některých obecně známých slov pocházejících
z romštiny nebo význam romských přísloví a jejich návaznost na
romskou kulturu.
To už připravilo půdu pro hlavní program večera, kterým bylo
autorské čtení tří romských spisovatelek, moderované romistkou,
editorkou a překladatelkou Karolínou Ryvolovou. Ta se romskou
literaturou zabývá dlouhodobě a stála u vydání několika zásadních publikací romských autorů a autorek. Kromě spisovatelek
Evy Danišové a Ireny Eliášové, které přijely z Mimoně, respektive z České Třebové, svou tvorbu v DIODu představila i místní
začínající autorka Judita Horváthová. Své knihy zatím vydává
sama a po jihlavských čtenářkách putují v několika málo kopiích
(ano, jde o červenou knihovnu). Jejím snem ale je, aby některé
z jejích děl byly vydány oficiálně. Věříme, že i akce Rozpravy
jí k naplnění jejího snu pomůže! Čtení bylo místy veselé, místy
smutné a publikum doslova hltalo každé slovo, které spisovatelky vyslovily. Z reakcí jedné z posluchaček je zřejmé, že pro
mnohé to bylo zásadní setkání: „Nikdy jsem moc nečetla a nevěděla jsem, že existuje něco jako romská literatura, natož psaná
v romštině. Kniha, kterou jsem si na Rozpravách koupila, putuje
z ruky do ruky. Já sama jsem se od ní nemohla odtrhnout, dokud
jsem ji celou nepřečetla.“ Pozvané spisovatelky zase neskrývaly
své nadšení z toho, že většinu publika tvořili Romové a ony tak
mohly přečíst ukázky ze svého díla i ve své mateřštině, což se jim
běžně nestává.
Druhé vydání, které připadlo na listopad, představilo dva romské fotbalové týmy, břišní tanečnici Nyshu D a tři úspěšné

a slavné Romy. Večer zahájila projekce filmu FC ROMA režisérů Rozálie Kohoutové a Tomáše Bojara. Film měl premiéru
v soutěži karlovarského filmového festivalu a v říjnu získal cenu
pro nejlepší český dokument na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. FC ROMA zachycuje osudy hráčů děčínského fotbalového týmu, který proslul díky neochotě
soupeřů proti němu nastupovat. Po projekci následovala debata
s režisérem i členy týmu, včetně protagonistů. K těm se připojili
i fotbalisté z romského týmu TJ Roma Jihlava. Své zkušenosti
sdíleli nejen s publikem, ale i mezi sebou. Mimo jiné se domluvili na tom, že pokud vše dobře dopadne, sehrají spolu oba týmy
na jaře přátelský zápas.
Po krátké přestávce, kterou svým vystoupením vyplnila mladá
romská tanečnice Nysha D, následovala moderovaná talk show
se třemi romskými osobnostmi – PhDr. Janou Horváthovou,
ředitelkou Muzea romské kultury v Brně, Ivetou Demeterovou,
vedoucí romského vysílání o Roma vakeren na Českém rozhlase a Davidem Ištokem, představitelem hlavní mužské role ve
filmu Cesta ven, řidičem autobusu a chomutovským zastupitelem. Kromě profese se témata diskuse zabývala i vztahem hostů
k vlastnímu romství, rodinnou historií nebo vzpomínkami na
dětství. David Ištok celou debatu uzavřel tím, že být Romem je
vlastně výhoda: „Člověk přijde do obchodu a má vlastní ochranku, která ho hlídá, aby se mu nic nestalo, jede autobusem a má
sedadlo sám pro sebe, ve vlaku dokonce i celé kupé. Proto říkám,
že je vlastně skvělé být Rom.“
Zcela výjimečné bylo na Rozpravách to, že se o jejich produkci
ve spolupráci se zaměstnanci DIODu staral místní Rom, David
Drevňák, který má za sebou organizaci řady úspěšných romských zábav, diskoték a koncertů romských kapel. Dojmy ze svého zapojení shrnuje takto: „Jsem moc rád, že se na této akci mohl
podílet. Podnět k jejímu uskutečnění vzešel od Romů samotných
a od lidí, kteří v Jihlavě s Romy pracují, znají je a rozumí jejich
potřebám. Program jsme zvolili tak, aby zejména Romům ukázal, že i my můžeme v životě něco dokázat. Velmi mě těší, že většina hostů přijala naše pozvání s nadšením. Jsou to lidé, kteří si
šli a stále jdou za svým snem, chtějí se podílet na rozvoji romské
kultury a vzdělání a neustále rozvíjejí svůj talent. S jejich pomocí
chceme inspirovat i ostatní, aby se nevzdávali, i když to mnohdy
není jednoduché. Již první vydání Rozprav ukázalo, že o tento
formát akcí je mezi místními Romy i Neromy velký zájem. Byli
jsme potěšeni vysokou účastí i tím, že se diváci do programu aktivně zapojovali. Pro mnoho lidí byly tyto akce neopakovatelným
zážitkem, příjemným setkáním i místem, kde se dozvěděli něco
nového. Mně osobně přinesly Rozpravy celou řadu nových zkušeností a profesně mě posunuly. Důležité bylo i to, že se konaly
v jedné z klíčových kulturních institucí ve městě.“

Putovní projekt studentů ateliéru Fotografie
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem, nazvaný Medium Loci, doputoval – po zastávkách v Ústí nad Labem, v Praze, Neratovicích, Ostrově nad Ohří, Magdeburgu, Drážďanech a Plzni – do Jihlavy.
Jihlavská je osmá a poslední výstava projektu,
který spojil studenty kurátorských studií a fotografie. Název vznikl z kombinace latinského
genius loci – „duch místa“ – a výrazu medium,
chápaného jako odkaz na umělecké médium
čili prostředníka. Skupina umělců s kurátorkou Janou Stejskalovou pobývala v Jihlavě několik dní v říjnu, pár dní před začátkem Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů .
Své fotografie, instalace a videa teď vystavují
v Galerii Alternativa.
Silvie Milková, jedna z autorek, uvedla ke
koncepci: „Většinou se do města přiveze hotová výstava, ale my jsme to chtěli udělat jinak.
Divák víc reaguje na to, co je mu bližší, na
své okolí a město. Zároveň je to pro nás zajímavé i v tom, že poznáváme nová města, což
je docela příjemné. Nicméně není to tak, že
bychom město dokumentovali, spíš je to zachycení dojmu.“ Projekt tedy vzniká v každém
místě znovu od začátku. Průvodním motivem
jihlavské výstavy je modrá drapérie, která se
objevuje na fotografiích, ve videu i jako součást prostorové instalace. Milková doplňuje:
„Drapérie je zajímavá v tom, že udělá z člověka objekt. Zároveň je to takové lehce anonymní, reprezentuje určité médium, přítomné
v nějakém místě, všude a nikde.“
Na otázku, jak na autory Jihlava zapůsobila, Milková za všechny odpověděla: „Hodně
nás zaujal kopeček s křížkem nahoře. Místo
na nás působilo klidně, vyrovnaně. Atmosféra je tu klidná, není napjatá, prostředí i lidé
přátelské, na rozdíl třeba od severních Čech.
Velký dojem na nás udělaly obrazy Petra Mirčeva. Dále jsme dokumentovali různé zbylé
fresky na domech a pak samozřejmě obrovský
obchodní dům na náměstí, Prior. Náš další
zážitek byl, že jsme se jednoho večera setkali
s místním básníkem Jindřichem Fialou, a ten
nám věnoval básničku.“ Podle kurátorky Jany
Stejskalové není projekt specifický svým tématem, ale vizualitou. Vždy zároveň vycházejí z daného místa a snaží se najít jeho téma
či znamení.
Středobodem druhé části výstavy je fotografie
Prioru na soklu, který „překáží v místnosti,
stejně jako asi Prior překáží na náměstí“. Součástí jsou instalace ve vitrínách, v jedné z nich
jsou zavřené malé modelínové figurky, které
inspirovala návštěva v jihlavském podzemí
a místní reálie. Nezapřou smysl pro absurditu:
„Tahle drží vrtačku Bosch a padá dolů, toto
je samurajský slimák. A u toho je básnička.“
(Veršovaný název díla: Dříve těžba stříbra
v podzemí probíhala. Dnes Jihlava baštou firmy Bosch se stala.) V další vitríně je zenová
instalace vytvořená z kávy Jihlavanka, „na níž
nás nejvíc uchvátilo to, že se vlastně v Jihlavě nedělá.“ Další fotografie různých velikostí
rozmístěné po stěnách dokumentují prázdné
noční ulice i život v barech, muzejní exponáty,
bizarní nalezené objekty i okraje města. Pro
instalaci využili autoři také různých naddveř-

Medium Loci. Co se stane v Jihlavě, zůstane v Jihlavě. Galerie Alternativa, Oblastní
galerie Vysočiny v Jihlavě (Komenského 10,
Jihlava), 15. 11. 2016 – 22. 1. 2017. Zastoupení autoři: Marie Fišerová, Pavel Matoušek,
Silvie Milková, Martin Novák, Eva Pacalová.
Lenka Dolanová

Foto Pavel Petrov

Komentář

„Pelhrim“, schovky,
Toyen.
Kamarád mi právě zaslal tázací „mesidč“, kde mimo samotnou otázku stojí také konstatování vztahu k místu,
přesný přepis zde, samozřejmě včetně formátově určující
znaménkové interpunkce a diakritiky: „... Pelhrim je multi kulturni jsem tedy patriot. M“
Autor tohoto tištěného příspěvku je „navrátilcem“ do
tohoto Kraje, před tím půl jeho „odehraného“ života ve
Městě.
A nyní již v 1. osobě čísla jednotného: Právě jsou to
tři roky, tři roky vzdoruji opětovnému osvojení si něčeho velmi podobného první půlce hry (života), tedy nebýt
pohlcen venkovsky typickou tradicializovanou uzavřeností v podobě, nebýt tím, kdo jsem ve vztahu k místu,
jeho environmentálnímu křiku. Jak říká provozovatelka
místního podniku (o kterém se níže též ještě zmíním):
„Každej tu něco hraje, ty možná ne, já jo.“ Připomnělo mi
to kamarádovo konstatování z NYC: „Nikoho neprohlídneš, všichni maj COOLovej pozdrav a myslej to upřímně,
pozvou tě na akci, vezmou si číslo, ani jeden z nich se
už neozval, i když slíbili, že ti daj vědět.“ To „daj vědět“
tedy zdá se funguje jako rozloučení. A do třetice Michal
Pěchouček na Vladimíra Skrepla v Křesle pro hosta, když
se Vladimír přiznal, že je opilý, protože ho dnes opustila
dívka: „Vladimíre, moc se dáváš.“
Tyto „schovky“ mají v různém místě jinou intenzitu,
nebo důvod. Po třech letech zde v Pelhřimově je vnímám jako obavy z monotematičnosti nebo nezajímavosti
prázdnoty, obavy z neschopnosti dát do slov jednoduché,
avšak silné prožité zdánlivě banální výpovědi existenciální každodennosti. Na tomto poli neoraném lze zcela jistě
objevit autentické detaily, popisy spatřitelné i ve vztahu
k tělesnému pohybu, řeči těla, v lesku oka. Ach ano!, toto
byla minulé tři roky moje ulice moje vesnice, Pelhřimov
a jeho suburbie.
Tato etapa sice nedává lesk dynamické info-přesycenosti,
ale čistě taktilní zkušenost, osobitě převedená do neslýchaných významů slov. A slyšitelnosti vytlačuje, jak jsem již
sdělil výše a provozovatelka podniku sdělila, schovka, konstruovaná například nakupováním ve třech řetězcích, dále
pracovním nasazením v „pásové výrobě“ či „na baráku“.
Asi se to brzy vše promění!, jak můžeme číst v úvodním
přepisu části SMS, tedy Pelhřimov jako multi-kulturní vesnice, a toto veškeré bilancování tří měsíců nazpět pro komentář do novin OGV (byla mi nabídnuta recenze kulturní
události, „uzávěrka novinářsky šibeniční“ mě jako přispěvatele neprofesionála navedla k formě pouhého komentáře):

Foto Pavel Petrov

ních i zádveřních okrajů výstavních místností.
Doprovodná videokoláž rozvíjí základní témata výstavy, objevují se zde jihlavské fresky,
diskotéka Plechovka a performance s modrou
drapérií. Druhé video nabízí zklidňující záznam procházky okolo Jihlavy. K projektu vyjde katalog, který snad autoři přijedou v lednu
do Jihlavy představit.

Pozvání na kultůru
Proč jdu s Víťou Marčíkem
do Betléma?
Nejsem herec, nikdy jsem netoužil opakovaně se předvádět podle pevně daného scénáře a čekat, kdy která
scéna na diváky takzvaně „zafunguje“. Jsem studovaný
performer, nezajímá mě, jestli se budou lidi smát podle dobře vystavěného gagu… Hrát a zpívat vánoční
lidovou hru podle odvěké tradice je ale něco jiného.
Tento biblický příběh tradičně před Vánoci nacvičovali amatérští komedianti, maminky, tatínkové a dědečci, aby jej o svátcích zahráli po sousedech v síni,
v místní hospodě, ve škole nebo dokonce v kostele.
Někdy býval veršovaný, často prokládaný zpěvy vánočních písní. Vábí mě na něm ta obyčejnost, čistota
jednoduchých symbolů, ne nutně jen křesťanských:
záhada početí, cesta, hledání místa, mateřství, rodina, společenství chudých pastýřů, naděje pro hledače
světla…
Představení rámuje scéna setkání napříč generacemi, hlavní hvězdou je babička Juříčková – Víťova
tchýně. Lidovou hru si upravil a dopsal Víťa Marčík,
pouliční herec a „lidový kazatel“ už před více než šestnácti lety, a hraje ji každoročně jako magickou formuli
Vánoc. Pochopil jsem, že u divadla tohoto typu zdaleka nejde o zábavu. Je to pořádná dřina. Cirkus na
cestě. Ode vsi ke vsi, městský kulturáček, regionální
divadlo, městská slavnost, ale i představení pro děti.
To mě baví snad nejvíc – je to přeci radostná zpráva o narození. Příběh o všeobjímajícím míru, lásce
a dobrotě, kterou bychom si měli pustit k tělu aspoň
o Vánocích.
Divadlo Víti Marčíka – Setkání před Betlémem
V Jihlavě 18.12. (od 15 hodin) v divadle Na Kopečku
(Psychiatrická nemocnice Jihlava, Brněnská 455/54,
Jihlava)
Matěj Kolář

Osobně-intimní reflexe IGLOO 3
Ladislav a Adam Železní
Ještě do 22. 1. 2017 můžete v OGV na
Komenského ulici navštívit v podzemní
zvukové galerii IGLOO instalaci TABULA
RASA. Vřele doporučuji, jde o mimořádný
zážitek!
Na vernisáž 10. 11. jsem pravda dorazil opožděně, a tak jsem bratrské
duo tvůrců zastihl v rušné diskuzi s návštěvníky o generaci staršími:
„Tohle podle mého názoru umění není!“ Ač je Adamova sochařská
invence z porcelánu, nasvícení objektu i sluchový vjem vrnění Ladislavových piezoelektrických snímačů vskutku minimalistické, vzbuzuje dílo
celou řadu otázek a někoho dokonce provokuje k myšlence, že uměleckým dílem vůbec není. „Lepší pochvalu si nedovedu představit,“ reaguje
Ládín, kterého jsem poznal při studiích na brněnské Fakultě výtvarných
umění a dnes se věnuje profesionálně radioartu – zvukovému umění,
jako producent a kurátor projektu Ars(a)custica na stanici ČRo Vltava.
Instalace sama je společným dílem bratří, „odkojených“ hlínou bechyňské keramické školy. Adam dále pokračoval na UMPRUM a promoval
v ateliéru keramiky a porcelánu pod vedením Maxima Velčovského.
V temnotě sklepení levitují pod valenou klenbou tři sněhobíle zářící
porcelánové čtverce. Desky fungují jako rezonátory pro signál digitálně
generovaný a kontrolovaný z procesoru Arduino. „To vypadá jako visící
robot, tati…“ reagoval můj desetiletý syn. Každá deska zní jinou výškou
tónu a v momentě, kdy do ní návštěvník jemně udeří prsty, kontroler
podle součtu vibrací náhodně mění frekvenci předdefinovaných tónů.
„Takže je to vlastně multimediální hračka, že jo?“ zaslechl jsem jedním
uchem pobouřeného klasika. Ano, skutečně se dá instalace vnímat také
jako hudební nástroj, který za spoluúčasti návštěvníka vytváří pomocí
řízené náhody variace ambietních tónových ploch, které zní po celou
dobu výstavy.
V díle se dají vnímat inspirace minimalismem i odkazem Johna Cage,
ale nejniterněji mě zasáhla podoba se zvukem tibetských mís, meditační hudbou východních kultur. Ač se jednomu z návštěvníků nešťastně
podařilo jednu z desek rozbít, relikt a jeho stín působí jako reminiscence
na tvar japonské posvátné hory Fuji.
Jsem vskutku rád, že do našeho regionálního městečka přiváží kurátorka
Lenka Dolanová právě takové, mysl provokující a soudobé projekty.
Matěj Kolář

– Osobně! v rámci mého Místa (umístění, lokace) přispívám klubem bezprostředních setkávání, audio-vizuálních improvizací, výstav lidí různé víry, postojů a odbornosti, a v neposlední řadě „Rychlovek“ aka happeningů
pod heslem „dřív než začneš myslet“.
– Chvályhodné kulturně-sociální možnosti aktuálně přibyly i přímo v centrální části Pelhřimova, přesněji v ulici, po vykročení z areálu „maloměstské návsi“,
s výmluvně-znělým názvem Příkopy. Sice zde neproudí
energie davu jako například v Hlavním městě, ale proudí
zde kavárenství s metropolitně odměřenou kávou, neboť
„zdejší kávy-výčepní kdysi hodně přesně řezal nábytek“.
Ke kávě veganská kuchyně (výše zmíněné provozovatelky
podniku) a výstavy obrazů s pečlivou kurátorskou adjustací a občas nějaká podoba akustického punku.
– Závěrečným, tedy dalším podnětem pana M. k patriotství (opět se navracíme k úvodní SMS) je čerstvě otevřený dvou podlažní Show-room pod hlavičkou „Modern
& Contemporary“. Hluboká průhlednost a skrze sklo otevřenost, předvánoční prosvícení do ulice, jak jinak: Příkopy! (tedy přesněji na Příkopy dosvítí výlohy tohoto Roomu).

Zázračně vtipný je dovětek, jeho rozuzlení: Pakliže opravdu pohlížíme z ulice skrze výlohy do hloubky domu, zásadní tajemství neodhalíme. Vejdeme-li
a hloubku otestujeme bezprostřední tělesnou účastí,
v hloubce interiéru objevíme malé separé a na stěnách
pak třikrát Toyen (jedna s věnováním André Bretonovi
s pigmentem nasycenou kresebnou optikou, druhá věc
od Marie Čermínové aka Toyen v sebejistém tahu živé
organiky, a na třetím od téže autorky malá čb-ilustrace
tak typicky surreálných rysů). Zády k Toyen pak zjevuje
se chvějící se Václav Boštík, no a pár dalších překvapení.
Myslím si, že skrze indicie výše zprostředkované, nelze z „Pejru“ (města kuriozit ad.) odjet kulturně nedotčen. „Naštěstí“ Pelhřimovští dávají kulturním novinkám tak dva roky pro jejich strávení a aktivní podporu
(tzn. pro venkov v ČR ověřenou výpověď), viz. schovka.
Na základě těchto prožitých podkladů tvrdím, že zůstane ještě dlouho zachována, než maska dosáhne FREECOOL-INských parametrů NYC.
Jakub Minářů

Osobnost z (O)kraje

Pátrání po Čestmíru Kafkovi
(poznámky k výstavě)

Okna (diptych), 1977–1979, olej, akryl / sololit, 123 cm x 314 cm
sbírka GASK – Galerie Středočeského kraje, Kutná hora

Dnes se mi zdál sen o Čestmíru Kafkovi. Byl
v něm zhruba padesátiletý, tedy ve věku, kdy měl
mít v tehdejší Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
výstavu, zrušenou na poslední chvíli z politických důvodů. To bylo v roce 1972, jednalo se
o první z řady zrušených výstav těch, kteří byli
v opozici vůči režimu. Čestmíra Kafku toto zrušení postihlo jako důsledek jeho aktivit v Koordinačním výboru tvůrčích svazů, který se v letech 1968-1969 pokoušel o oživení kulturního
dění a občanské společnosti. Tyto okolnosti byly
první motivací k uspořádání výstavy X: Čestmír
Kafka (zahájené v listopadu 2016, potrvá do poloviny ledna 2017). Tedy splátka dluhu a návrat
umělce na Vysočinu.
Minulý pátek přivezli z Tiskáren Havlíčkův
Brod katalog. Máme z něj radost, vytvořit ho
nebylo jednoduché a podařilo se to jen díky úsilí a vytrvalosti všech, kdo se na něm podíleli.
V průběhu práce bylo nutné radikálně změnit
koncepci. Rozsahem je skromnější než bylo plánováno a vznikl nakonec bez spolupráce s umělcovým synem Ivanem Kafkou. Nicméně Ivanova
preciznost, smysl pro harmonii a detail a intimní
znalost díla vlastního otce se v katalogu navzdory všem neshodám projevily. Na Ivana Kafku
jsme mysleli, když jsme (trochu symbolicky 17.
listopadu) v havlíčkobrodských tiskárnách s tiskaři dolaďovali barvy reprodukovaných obrazů.
Celá anabáze se vznikem výstavy i katalogu
dopadla dobře. Ve snu působil Čestmír Kafka
velmi přátelsky a vyrovnaně, snad by náš způsob
prezentace schvaloval. (Škoda, že jsem zbytek
snu zapomněla, byla tam i jakási neteř či sestřenice Ivana Kafky a celé to bylo více dynamické.)
Zpět k Čestmíru Kafkovi a jeho dílu. Narodil se
v Jihlavě v listopadu 1922, dle vlastních poznámek nad pekařskou pecí v domě svého dědečka.
Později žil v Praze a tvořil v holešovickém půdním ateliéru s výhledem na výstaviště. (Ten po
smrti obou rodičů, Čestmíra Kafky v roce 1988
a Olgy Čechové v roce 2010, obývá Ivan Kafka.)
Čestmír Kafka od šedesátých let pobýval a tvořil také v Branišově u Větrného Jeníkova, odkud
rod Kafků pochází, a kde si od církve pronajímal
starou faru. Na jedné z mála fotografií z Branišova leží Čestmír Kafka s Olgou Čechovou vedle
sebe v trávě na kopci, za nimi Branišov s kos-

telem a farou jako na dlani. Na dalším snímku
sedí oba vedle sebe na lavičce před farou, hledí
někam do dáli a Olga Čechová pevně drží svého
muže kolem ramen. Tyto fotografie jsou z května
1973. (Když se teď na ně znovu dívám, možná
byl v tom snu Čestmír Kafka o něco mladší. Tak
z roku 1968, kdy ještě nenosil plnovous.) Faru
ve Větrném Jeníkově teď vlastní a citlivě opravuje Jan Bartoš. Letos na podzim nás vzal na
branišovský hřbitov a ukázal nám hrob Čestmíra
Kafky. Jednoduchá a nenápadná kamenná deska,
zvlněná podobně jako pohoří na Vysočině.
Ivan Kafka mi zapůjčil strojopisy s texty
Čestmíra Kafky, které z jeho rukopisů přepsaly
Olga Čechová a Eva Jílková; výběr z nich vyšel
v knížce O tom (1999, Umprum, je vyprodaná,
ale připravuje se prý dotisk). Čestmír Kafka si
vedl deníkové záznamy již od čtyřicátých let, kdy
studoval na zlínské Škole umění. Vzpomínky na
jihlavský dům se zahradou a branišovskou faru
jsou opakovaným motivem textů i díla, naplno se
projeví ve vrcholném období tvorby v sedmdesátých letech v takzvaných bílých obrazech. Vlastně je zvláštní, že tak racionálně konstruované
dílo může být zároveň tak silně autobiografické.
V jednom textu (datovaném rokem 1971) Kafka popisuje, jak se v roce 1968 vydal na žádost
matky přeměřit jihlavskou zahradu u domu, kde
rodina už tehdá nebydlela. V dalším textu popisuje, jak se jednou v noci pokoušel po paměti
rekonstruovat polohu půdního okénka v rodném
jihlavském domě. O Vysočině napsal: „Člověk,
jednající v souhlasu se živly, vtiskl nezaměnitelné rysy tváři země. Je to tvář neokázalá a nevnucující se. Neodhaluje se prvnímu pohledu a nesvěřuje se každému. Chce být spíš odkrývána.
Podobá se balvanu, jehož větší část tkví v zemi.
A nese zvláštní poselství. Poselství, které vyzývá k návratům, chceme-li je dobře pochopit.“
(Úryvek z textu, napsaného pro katalog jihlavské
výstavy švýcarského fotografa Piose Rimensbergera. Výstava byla shodou okolností zahájena
v únoru 1972, zatímco zmíněná zrušená výstava
Čestmíra Kafky měla být zahájena 30. března
stejného roku.)
Po válečném období studia ve Zlíně, z něhož
se zachoval soubor surrealismem inspirovaných
kreseb, nastoupil Čestmír Kafka na Umělec-

ko-průmyslovou školu do ateliéru Emila Filly.
Po roce 1948 upadl poprvé v nemilost, nemohl
veřejně působit ani vystavovat, i v denících zeje
prázdnota. K tvorbě se znovu plně navrátil až
ke konci padesátých let. Se spolužáky ze školy
založili skupinu Trasa, jejíž první neveřejná výstava proběhla v Kafkově ateliéru v dubnu 1955.
Členkou Trasy byla i grafička a ilustrátorka Olga
Čechová. V šedesátých letech začalo období
strukturální abstrakce. Kafka se naplno účastnil
uměleckého života, cestoval a vystavoval v zahraničí. Na obrazech znázorňoval stylizované
postavy (chodce, nevěsty) či objekty (štíty, ovčince), vystupující ze silně strukturovaných ploch.
Oblíbený motiv „X“ pronikl i do názvu výstavy:
starověký symbol transformace, negace i potvrzení, signatura nebo označení místa na mapách
souvisí s Kafkovou potřebou nalézat ono prapůvodní místo, ať již reálné či imaginární. Na monotypech naznačuje přeškrtnutou či zalepenou
obálku, (nedoručený) vzkaz či zprávu. Klíčovým
dílem konce šedesátých let jsou Čtyři pečetě ze
sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Pro
výstavu jsme je nechali nově zrestaurovat. Sytě
černé a našedlé struktury a v nich stupňovitá linie směřující ke kruhu se čtyřmi jasně červenými
body. Rozlomení prvních čtyř ze sedmi pečetí
a čtveřice apokalyptických jezdců ohlašují následující nelehké období (obraz je z let 1968-1969).
V červnu 1971 si Kafka zapsal do deníku: „Teď,
když člověk cítí, že by snad mohl začít dávat, popadnou tě za chřtán a škrtí.“
Zrušená výstava zastihla v roce 1972 Kafku na
prahu vrcholného tvůrčího období, v průběhu
kterého byl však nucen tvořit v ústraní. Vystavoval v mimopražských galeriích, zúčastnil se
také několika neoficiálních akcí (např. land-artového sympozia Chmelnice v Mutějovicích).
V Kafkově díle je zajímavé ono zvláštní spojení
konstruktivistického, racionálního pojetí obrazu
s informálními strukturami rozdrásaných povrchů. Svár či snoubení hmoty a konstrukce. Boj
s vlastním materiálem a zároveň touha po zklidnění (později podpořená studiem zenové filozofie). A stále silněji návraty ke kořenům a hledání
podstaty tvorby. V klíčových takzvaných bílých
obrazech se návraty konkretizují. V cyklu Měření (1970-1971) začíná do prázdného prostoru
vstupovat krajina s objekty. Právě tehdy se Čest-

mír Kafka vydal na žádost matky přeměřit rozlohu staré zahrady, která nedlouho poté zmizela:
„Změřil jsem ji kroky, spočítal stromy, kamenné
obrubníky, schody, trosky všeho zbylého zařízení – a odjel. O několik málo let později stanul
jsem na tomtéž místě znovu – a strnul. Ne, že
by se něco jen z m ě n i l o, ale n e b y l o t o v ů
b e c .“ Zahrada zmizela při stavbě jihlavského
městského okruhu. Kafka dále popisuje, jak se
ji pokoušel v mysli lokalizovat v prostoru deseti
či více metrů nad čtyřproudou silnicí. Byl to pro
něj „prožitek časoprostoru.“
Bílé obrazy postupně získávají větší rozměr, až
nabydou podoby diptychů a triptychů. Jejich
základem je imaginární krajina rozdělená na
bílé pole a černý horizont, s kresebně pojatými
geometrickými objekty vrhajícími stíny. Různé
odstíny bílé doplňují vyškrabávané a vymývané
detaily, odkrývající samotný podklad. Krajinný
prostor působí až metafyzicky, obýván precizně vykreslenými reálnými objekty. Na diptychu Okna (1977-1979) ze sbírek kutnohorského
GASKu jsou zachycena okna branišovské fary
a okno holešovického ateliéru s průhledy do krajiny dětství. Branišovská alej nad farou se objevuje na obraze Bílé pole (Branišov I) z let 19771978, jemuž dominuje zvětšený dřevěný dozický
zámek z Kafkova ateliéru. Zahrada jihlavského
domu je tématem dvojice diptychů Stará zahrada (1983-1984) a Stará zahrada II (1984-1986).
Materiálem jsou opět branišovská okna, směřující do jakési hlubiny uprostřed obrazu. Z bílého
podkladu vystupuje žlutá a fialová barva jednoho
z okenních rámů. Druhému obrazu dominuje
vodní mlýnek. „Staré zahrady jsou někdejší skutečnou zahradou mého dětství v Jihlavě,“ svěřil
se Kafka v jednom rozhovoru. Rozpomínání
chápal jako cestu k sobě samému, „odkrývání
toho kdo jsem a jaký jsem, a jaký je svět kolem
mne“. V asambláži Rozpomínání na místa – Branišov (1984) je rozpomínání konkretizované černobílou fotografií skupiny lidí před branišovskou
farou. Je jedním z děl závěrečného období tvorby, v němž se do díla dostávají reálné objekty.
Zde jsou to kovové pláty, ovázané provázkem
a zapuštěné ve skládané vatě, v cyklu asambláží
Hmoty (1983-1988) potom trávy, popel, kořeny
stromů či písek.
(Lenka Dolanová, Jihlava, 30. 11. – 1. 12. 2016)

Vystavovali jsme před 50ti lety...

Obraz a písmo
13. 2. – 13. 3. 1966
Jihlavská galerie, která aktivně rozvíjela svou činnost již v průběhu padesátých let, získala
roku 1964 novou tvář. Na podzim tohoto roku se totiž přestěhovala do zrekonstruovaných prostor budovy na Komenského ulici 10 a řízení organizace se ujal Ctimír Linhart. Galerie se tak
začlenila do progresivního kulturního dění tehdejší doby. Výstavní činností i zdařilými nákupy
uměleckých děl se systematicky věnovala sledování vývoje soudobého českého umění a dostala se
tak do mezinárodního povědomí. Jednou z takových výstav byla i ta, věnující se průnikům vizuálního umění a písma. Jejím kurátorem byl Jiří Padrta a byla převzata z pražské galerie Václava Špály. Ze šestnácti vystavujících umělců lze zmínit např. Zdeňka Sklenáře, Jiřího Balcara,
Jana Kubíčka, Eduarda Ovčáčka, Jiřího Koláře, Ladislava Nováka a Bělu Kolářovou.
Daniel Novák

Malíři a básníci, kteří se podílejí na této
výstavě, netvoří žádnou názorovou skupinu,
ani je nespojuje nějaký určitý program. Je jím
pouze společný pohyb na pomezí dvou prostorů a světů, které jsme zvyklí chápat v naší
životní praxi zpravidla odděleně, přestože se
v celé věkovité zkušenosti prolínají a prostupují, uzavírajíce velmi rozmanitá spojenectví.
Tito dva blíženci jsou obraz a písmo. Jejich
vzájemný vztah má své dlouhé dějiny, sahající
až k počátkům výtvarné a linquistické aktivity
člověka. V archaických kulturách byl nejprve
tak těsný, že je dodnes těžké rozlišit, kde
končí snaha o zezobraznění řeči kresleným,
malovaným či rytým znakem a piktogramem
a kde začíná autonomie malířské a plastické
představy…
Analytický duch dvacátého století, podrobující tak zevrubné revizi většinu tradičních
forem a pojmů, připojil pak k této historii
další, nesmírně bohatou a složitou kapitolu,
která tradiční vztahy obrazu a písma přepracovala namnoze tak radikálně a ve službách
impulzů tak nových, že výsledek se patrně
rovná zkušenosti kvalitativně velmi odlišné od
vší minulosti… (...)
Přítomná výstava shromažďuje ukázky české
a z malé části zahraniční aktivity obojího typu
– to znamená jak malířství pracujícího s prvky
a principy písma, tak vizuální a typografické
poezie…

Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava, vernisáž výstavy Pijose Rimensbergera únor 1972,
(zleva: Ctimír Linhart, Čestmír Kaf ka, Pijos a Heidi Rimensberger)

(Sen)
Byla to opět stará „zahrada“, definitivně opuštěná,
a přece přetrvávající v jakémsi stavu permanentního
provizoria. Vystoupil jsem po kamenných schodech.
Na zánovních, dlouhých dřevěných lavicích, rozmístěných podél zpustlých záhonů, posedávaly v nepravidelných hloučcích nečinně staré ženy v šátcích
a šatech venkovského typu; mlčky zíraly před sebe,
ruce sevřené na dřevěných holích. V očích některých
z nich jsem postřehl odstín výrazu nevole nad mou
„vetřeleckou“ přítomností (pokud ještě vůbec byly sto
registrovat jakékoli změny ve svém bezprostředním
okolí). Prošel jsem kolem nich směrem k „besídce“
a zahlédl její odkrytou stěnou omšelý, „změněný“
vnitřek, zařízený ledabyle rozestaveným kancelářským sektorovým nábytkem. Zde se úřadovalo.
Několik nedbale oblečených ženských posedávalo
nezúčastněně za stoly. Vše opět potvrzovalo stav stabilního provizoria. A nad vším se klenula bezbarvá,
prázdná obloha.
(Probuzení)
Úleva a pocit „čistoty“ nad tím, že t a z a h r a d a
jižnení!
(Čestmír Kafka, Praha, 25. 10. 1981)

Plakát k výstavě

Jiří Padrta, z textu katalogu výstavy z roku
1966

Výtvarná příloha

Tereza Říčanová (1974) vystudovala obor ilustrace a grafika na Vysoké škole umě-

leckoprůmyslové v Praze. Od roku 1998 žije s rodinou na statku v Mezné u Pelhřimova, věnuje se
malířské, grafické a ilustrátorské tvorbě, silně inspirované venkovským životem a tradicemi. Je
autorkou knih pro děti, které vydává nakladatelství Baobab (Psí knížka, Velikonoční knížka, Kozí
knížka, Vánoční knížka, Noemova archa, Měsíček svítí, Baba nad čerta). V současnosti je v tisku
nová knížka Obrazy světa.
Tématem kreseb, vznikajících od konce devadesátých let dodnes, jsou „Návštěvy slunce v domě Nebo
uhlíky v kamnech (z toho vznikl cyklus grafik Ohně), občas struktura, flek.“ Zachycováním stínů
na kuchyňském okně, nábytku či předmětech vznikají reálně ukotvené a zároveň velmi imaginativní kresebné miniatury, které dohromady vytvářejí světelnou topografii vnitřku domu v Mezné.
Kresby doplňují deníkové záznamy ze stejného období.

„Když mám volno, tak tam
chodím na kafe, abych si prohlédla, co se tam děje“
Řeč je o jihlavském náměstí s Terezou Kafkovou

A předmětem zadání bude na základě
vašeho průzkumu připravená koncepce anebo bude zadání otevřené
i koncepčně?
Koncepčně to bude určitě otevřené, my teď
chystáme vlastně jen podklady. Koncepci architektům diktovat nemůžeme, právě
proto vyhlašujeme soutěž, abychom viděli
různé přístupy. Ale je potřeba dát autorům
kvalitní zadání, popsat naše přání a očekávání. Úplně prvním krokem teď je popsat
současný stav. Kolik je na náměstí lidí, jak
se pohybují, jaké jsou tu obchody, předáme
architektům informace o historii náměstí,
o podzemí a dalších aspektech. Zároveň je
třeba říct, o co nám jde – aby tady lidí bylo
víc, aby kulturní instituce měly kvalitní prostory, které mohou využít, aby se tady mohly
dít kulturní akce a jaké. Můžeme být i tak
konkrétní, že řekneme – máme tady každý
čtvrtek dechovku, která má obrovský úspěch
a my potřebujeme kus náměstí, kde se dá
tancovat, kde třeba nebudou kostky. Může
to být něco takto konkrétního, anebo to mohou být obecnější věci – potřebujeme hodně
stínu, tolik a tolik parkování, takovýto systém zásobování pro obchody...
Téma Prior zbourat, nezbourat,
přestavět, to bude taky na architektech nebo se v tomto případě jedná
více o možnosti investora?

Čerstvá absolventka fakulty architektury na ČVUT v Praze Tereza Kafková pochází
z Jihlavy. Od srpna pracuje na jihlavském magistrátu na odboru rozvoje města. Její
pracovní náplní je komplexní příprava projektu revitalizace Masarykova náměstí
v Jihlavě a spolupráce na přípravě dalších projektů souvisejících s veřejným prostorem.

První otázka se týká vašeho studia na
fakultě architektury v Praze. Co Vás
na škole nejvíc bavilo?
Na domech nebo na jejich návrzích mě vlastně vždycky zajímali hlavně lidé a jejich vazby.
Chápu, že statika a další technické záležitosti
k tomu také patří, a že je to neoddělitelná
součást, ale vždycky jsem měla tendenci se
mnohem víc soustředit na vztahy. Na magisterském studiu jsem se věnovala hlavně urbanismu a veřejnému prostoru, a tam to už bylo
snazší, protože principem veřejného prostoru
jsou vlastně lidé a to, jak se v něm chovají.
Jste Jihlavačka?
Jsem, od malička.
A máte tu nějaká oblíbená místa,
kam ráda chodíte?
Moje úplně nejoblíbenější místo je křížek na
Skalce, tam chodím každý týden. Jinak se teď
hodně pohybuji na náměstí, tam chodím každý den, když jdu do práce i když mám volno,
taky tam chodím na kafe, abych si prohlédla,
co se zrovna děje, chodím tam venčit pejska,
pořád tam jsem.
Máte výhled z kanceláře na náměstí?
Mám. A je to dobré, vidím, kde to žije více,
kde méně, kdy se začíná zavírat a náměstí vyprazdňovat. Když třeba prší, dívám se, kam
se lidi schovávají, když je hezky, tak zase kam
se chodí do stínu. Vzhledem k tomu, že jsem
tady byla od mala, a potom jsem během vysokoškolského studia do Jihlavy jezdila jenom
na víkendy, tak si dnes uvědomuji, co se zde
za těch sedm let proměnilo. Náměstí dnes
více žije, je tady několik dobrých kaváren,
restaurací, trhy. Život na náměstí se rozvíjí,
i když prostor samotný tomu nejde úplně naproti. A když si představím, že tomuto vývoji
bude prostor cíleně pomáhat, bude to skvělé.
Kdybyste si mohla postavit nějaký
žebříček českých měst z hlediska

kvality veřejného prostoru, kam byste
umístila Jihlavu?
Tahle otázka je pro mě velmi těžká, protože mám k Jihlavě blízký citový vztah, a já si
ho od těch míst umím hrozně těžko oddělit. Když tady byli výzkumníci ze skupiny
Anthropictures, kteří teď dělají na náměstí
sociálně antropologický průzkum, přijeli sem
úplně poprvé v životě a říkali, jak je jim tady
příjemně a jak jsou překvapení, a že si s nimi
lidé rádi povídají. Jihlava má dobrou velikost,
je to docela malé město, ale přitom už je tady
hodně zajímavých podniků. Taky oceňovali,
že tady máme vedle sebe třeba raw cukrárnu
a mlíčňák, který je tady už desítky let. Že tady
jsou zároveň, že se tady různé skupiny lidí potkávají a že tady není ještě silná gentrifikace.
V tom je to teď v Jihlavě hezké, taková dobrá
fáze, kdy to ještě není úplně vydesignované.
Máte už nějaké geniální nápady, jak
tento prostor vylepšit?
Myslím, že k tomu, aby se tu veřejný prostor
začal proměňovat k lepšímu, nejsou třeba
kdovíjak geniální nápady. Považuji například
za zásadní, aby město bylo bezbariérové, a to
v nejširším slova smyslu. Přijde mi logické, že
se ve veřejném prostoru berou ohledy na skupiny lidí, které jsou slabší nebo nějak limitované. Když něco navrhuji, představuji si, jak
to bude sloužit třeba staršímu člověku nebo
někomu, kdo hůř vidí, rodičům s kočárem
a třemi dětmi okolo, ale i jinak minoritní skupině občanů. A pokud to dobře funguje pro
všechny tyto lidi, funguje to lépe pro všechny. Fascinující pro mě je, že stavebním zásahem, architekturou nebo úpravou prostoru se
do jisté míry dají ovlivnit i ty měkké aspekty,
jací lidé prostor využívají i jak se tam k sobě
chovají.
Kdy by se měla vyhlásit veřejná soutěž
na urbanistickou koncepci řešení
náměstí?
Podle harmonogramu v září, tedy pokud půjde vše podle plánu.

To je téma, o kterém diskutujeme pokaždé,
když se nad tématem bavíme s naší pracovní
skupinou. Zatím nemám odpověď. V podstatě si teď myslím, že by bylo dobré, abychom měli před soutěží nějakou představu,
jestli tam chceme zachovat alespoň konstrukci nebo jestli chceme zbourat i skelet.
Nebo jestli jsme schopni celý PRIOR odkoupit, jestli je to v našich silách. Podkladem architektonické soutěže jsou jednak závazné podmínky, které musí soutěžící splnit,
nebo bude vyřazený, ale pak je tam zadání,
od kterého je možné se odchýlit, ale je třeba
to zdůvodnit. Umím si představit, že zadáme informaci, že ekonomicky udržitelnou
a smysluplnou variantou je pro nás změna
opláštění a že strhnout skelet je finančně
a technicky nerealizovatelné. Ale pokud
přijde soutěžící s návrhem, že ho strhne
a vysvětlí jak, proč, udělá k tomu nějakou
ekonomickou vizi, jak to lze zaplatit, tak se
můžeme rozhodnout, že to stojí za to. Takže
já zatím tu cestu vidím takto. My řekneme,
co očekáváme, a pokud to někdo překročí,
chceme vidět odůvodnění.
Takže v září by měla být vyhlášená
veřejná architektonická soutěž. Kdy
by měla být uzavřená?
Celá soutěž až do fáze zveřejnění výsledků
je zhruba na půl roku. S Českou komorou
architektů jsme konzultovali, jaká by pro
soutěž byla ideální forma. Nejspíš to bude
soutěž dvoukolová. V prvním kole se může
přihlásit jakýkoliv architekt. Návrhy se hodnotí anonymně a je vybraný určitý počet
uchazečů do druhého kola, třeba pět, šest,
počet záleží i na kvalitě prací. Do druhého
kola se podrobněji specifikuje zadání a až po
něm se vybírá vítěz. První kolo je tak na dva
až tři měsíce, pak je měsíc pauza, druhé kolo
také na dva až tři měsíce.
Takže na jaře 2018 by už měl být
znám nějaký vítěz. Ten dostane zadání, ať svou koncepci detailně rozpracuje.
Ano a potom může trvat rok nebo rok a půl,
než se všechno projedná, protože náměstí je v památkové zóně, pod ním je podzemí a k tomu podzemní voda, technické sítě
a další hlediska. Vítězný návrh, který vzejde
ze soutěže, není finální, jde do dalšího projednání s veřejností i odborníky. Vybereme
v podstatě koncepci, ale ta může obsahovat
ještě řadu nesrovnalostí, které je potřeba

vychytat. Je to pořád ještě podklad pro další
jednání.
A opravdu hotový projekt bychom tedy
měli mít na jaře roku 2019. Poté by se
už mohlo začít se stavební realizací?
Snad ano, ale upřímně řečeno se to může zadrhnout na mnoha věcech. Někdy tento proces trvá velmi dlouho. Teď jsme například byli
v Pardubicích pro inspiraci, protože se jim
velmi povedla jedna soutěž. A zjistili jsme, že
u jiného projektu městu trvalo přes deset let
od soutěže, než se jim povedlo projekt prosadit, projednat a postavit. To se může stát, ale
výsledek je super, stálo to za to. Druhá věc je,
že návrh musí počítat s etapizací, není možné rozkopat celé náměstí najednou. Stavba
by měla probíhat tak, aby vyhověla i provozu,
který analyzujeme při přípravě.
A takhle se řeší jenom náměstí nebo se
přemýšlí v širším kontextu?
Moje představa teď je, že návrh se bude týkat
hlavně náměstí, ale zájmové území bude větší.
Je myslím logické, že navržená koncepce řešení, například mobiliáře, který bude na náměstí, tak bude mít vliv na řešení v celé památkové
rezervaci a podobně.
25. 11. 2016 se ptal Daniel Novák

„A bude
to hezčí“
Rozhovor s Timem
Začnu přezdívkou Timo. Je možné
odhalit, co znamená?
Původně se psala Timor, což je latinsky
strach. Zároveň se mi líbilo, že je to jako jméno, Timotej. Kdysi jsem tu potkal nějakého
Ukrajince, který tu pracoval, přišel mi hrozně
dobrý a jmenoval se Timo, tak se mi to nějak
zaseklo v hlavě.
Takže je to sloučenina normálního jména
a latinského významu, latinou jsem si to vyztužil až zpětně. Důvod je ale také, že když
se používá jako tag, je to cinkavé. Lidi na zdi
většinou píšou značky, které v sobě mají tvrdé
souhlásky, jako d, r, g, h a něco k tomu, a zní
to jako hřmění. Tohle mi najednou přišlo jako
pěkné cvrnkání kuliček.
Odkdy tu přezdívku používáš a kdy jsi
vůbec začal dělat graffiti? Začal jsi
rovnou tvořit na ulici, nebo byl street
art paralelní s další tvorbou?
Začal jsem asi v roce 1996 nebo 1997. Dokonce jsem měl vyfocenou první věc, kterou jsem
udělal, tam jsem měl i napsané datum. Úplně
od začátku jsem přezdívku Timo nepoužíval,
psal jsem „freak“ jako podivín, dva tři roky.
Pak jsem nějakou dobu psal bubák. Odhadem
od roku 1999 píšu Timo.
Na počátku byla ta vůně zakázaného a neznámého, měl jsem pocit, že jsou to takové
Rychlé šípy a Stínadla, nějaké tajné seskupení.
A brzy jsem zjistil, že je to jen podepisování
samečků po městě a značení území. A že ta
písmena vůbec nic neznamenají, že je to nevědomý tok ega do ulic. Ale to mi došlo až posléze. Ze začátku jsem to napodoboval, dělal jsem
graffiti, kdy jsem napsal „rain“ a z toho padaly

Rozhovory

kapky. Vedle děl na ulici bylo vždycky něco
jako „fuck the police“, nebo co má a nemá kdo
rád a komu to věnuje, nebo datum, a to jsem
také kopíroval. Jako že to k tomu patří. A ta
sdělení kolem, ty kudrlinky se začaly přesouvat do středu zájmu, mimovolné věci začaly
bytnět, začal jsem to ověnčovat komentáři,
které narůstaly, až jsem je začal dělat jako samostatné věci. Takže jsem na jednu stranu pořád kopíroval graffiti, ale vlastně vůbec, protože jsem se v té komunitě nepohyboval, neměl
jsem na ně žádný kontakt. Je to hierarchická
mocenská struktura, takže i když potom byla
možnost se zapojit, tak mi to bylo nepříjemné. Měl jsem možná původně pocit, že je to
nějaká taková pohoda spojená s marihuanou,
ale je to spíš taková agresívní hooligans akce.
Spojená s alkoholem a tvrdým a nepříjemným
testosteronem.
Má předběžná představa byla, že se bude
vyzdobovat město barevnýma písmenkama.
A bude to hezčí.

Timo pochází z Brna a věnuje se street-artu, díla realizuje na legálních a ilegálních plochách. Proto sám stále zůstává v ilegalitě. Od většiny výtvarníků tvořících na ulici se liší poetičností a intimitou sdělení. Na zdi píše krátké básničky a jiná stručná sdělení, také přetváří
loga institucí (banky, supermarkety, televizní stanice) a politických stran. Vždy respektuje
dané místo a chce být jemný jako cvrnkání kuliček. V Galerii Alternativa Oblastní galerie
Vysočiny v Jihlavě proběhla jeho teprve druhá galerijní výstava Intimo (17. 9. – 16. 10 2016).

Když jsi doplnil k volebnímu heslu komunistické strany faráře Toufara, jak
to bylo s dovolením majitele?

Dělal jsi i věci mimo veřejný prostor?
Když mi bylo asi 12, tak jsem si k narozeninám přál, abych nemusel chodit do výtvarky.
Důvod byl ten, že na lidové škole jsme dostali
přísného učitele, který byl dohola ostříhaný,
skoro nemluvil, občas jenom takovým hlubokým hlasem... a já jsem se ho bál. Něco jsem
začal dělat až na střední, na výtvarce ve škole
mě podchytila učitelka, která se začala zajímat
a věnovat se mi, což byla poprvé nějaká zpětná
vazba. Asi i díky tomu jsem se začal přesouvat
z ulice i dovnitř a dělat kresby. Díky ní jsem
se pak na střední škole začal připravovat na
vysokou.
To bylo příjemné. Ona měla takový arteterapeutický přístup, něco jsem udělali a pak
o tom každý mluvil. Já jsem měl vždycky
hrozný problém s komunikací, mluvit před
ostatními, a najednou to šlo samo. Byl to zástupný předmět, magický medvídek, a pro
mě to bylo strašně příjemné zjištění, že můžu
mluvit skrz ty věci, anebo to ještě komentovat
dodatečně.

tím je to silnější a vícevýznamovější. Samozřejmě může to být velmi plytké jako tričko
s nápisem LOVE.
Když jsem si třídil fotky a procházel jsem
si zpětně, co jsem dělal, objevil jsem hodně sebedestruktivních věcí. Zpětná energie
je opakující se prvek. Tématem, který mě
v Brně sral, byly billboardy. Každý si s sebou nosí pořád batoh pochyb, nevěří si, věci
nejdou a všude kolem jsou billboardy, na
kterých se všichni smějí a všechno je supr.
Tak mě bavilo to otáčet a dávat tomu opačné
znaménko než to štěstí. Propichovat balónky z poutí. A Máš na míň je jedním z nich.
Taková zkratka.

Tvé věci jsou hodně textové, tak trochu básně či poetické nápisy. Měl jsi
nějakou inspiraci, když jsi začal na
ulicích psát vzkazy?

V případě Albertu (logo řetězce Albert bylo
přepsané na Albertina a doplněné směrovkou
144 km, pozn. ed.) chtěli majitelé zdi vidět
dopředu návrh, realizaci ale zajišťoval někdo
jiný, komixový festival, už nevím přesně. Dal
jsem návrh a majitelům hned nedošlo, co to
znamená, tak to povolili. Pak si začli stěžovat,
tak organizátorům zacvakalo u zadku, že se
to musí zatřít.
Nápis Home Credit, změněný na Home
Less, byl v oficiální městské galerii v podobě billboardu. Tam bylo podmínkou, aby to
nebylo politické, což je dost omezující, když
je to veřejná galerie ve veřejném prostoru, což
z mého pohledu by se mělo týkat věcí veřejných a veřejného prostoru, takže politiky, ale
politika tam být nesměla. Oni na to zareagovali hlavně proto, že to mělo oficiální záštitu.
Některé ty diverzní věci jsem dělal ilegálně,
že jsem předělával třeba Partners, finanční
poradenství, na Punkers, místo A je tam áčko
v kroužku a pod tím je finanční poradenství
jinak, ale je to ilegál a myslím, že je to tam
pořád. U zastávky na místě, kde si toho nikdo
nevšimne a nikdo nekřičel. Hlavně ta firma
možná pochopila, že když nebudou křičet,
tak energii té věci nebudou násobit. Ještě
jsem takhle předělával, to bylo také legální,
reklamu na Alzu. Tam jsem napsal silentium,
tedy ticho, a byl tam ten Alzák, který ležel
a měl prostřelenou hlavu tou svou pistolkou,
vytékala z toho krev. Ti na to také nijak nereagovali.

V devatenácti letech, kdy je všechno strašně
silné a nové a zároveň člověk vlastně vůbec
neví, co s tím, to byl takový ventil, skrze který to šlo vykřičet ven. Za věci z tehdejší doby
se nestydím a je dobré, když si připomenu, co
jsem dělal – byly to takové patetické výkřiky
a zkoušel jsem, aby to mělo nějaký rytmus.
Ale hlavní byl popis obrovské situace, v bouři
a napnutých plachtách, nějaké vzdouvání, taková slova tam padala.
Ale i teď se bojím použít slovo báseň, a už
vůbec bych je tak nenazýval tehdy, byly to
adolescentní výkřiky o zmaru.
Možná nejznámější jsou Tvé minima –
listické nápisy, z nichž některé – jako
„Máš na míň“ – si získaly docela proslulost.
Obecně, když si čtu nějakou poezii a je to moc
dlouhé, ztrácím začátek. Uteče to za horizont a já nemám ten nadhled, abych to chápal v celku. Takže obecně mi přijde, když je
to nacpané třeba do šesti řádků, že to člověka naplní a vidí od začátku na konec a chápe
nebo cítí ten tvar. Třeba tomu nerozumí, ale
furt tam ta slova podkluzují a je to v nějakém
zvláštním vztahu. A čím víc se to redukuje,

Také jsi udělal i několik věcí, které
přímo reagují na reklamní značky
nebo řetězce, například Albert nebo
HomeCredit, což vzniklo oficiálně
jako zakázka, ale skončilo to tak, že
se to muselo zakrýt.

To bylo domluvené s majitelem firmy, on to
vítal. Ptal jsem se ho vždycky, co když tam
udělám něco takového, on volil ODS a já jsem
tam měl kdysi proti ODS nějakou parodii,
a on říkal, že si to zaslouží. Takže tam nechával všechno. Věc s Toufarem normálně zanikla, překryla ji nějaká jiná graffiti, ta zahučela
celkem rychle.
Já bych chtěl, ale nic jsem pro to zatím
neudělal, natisknout na toto téma billboardy, protože komunisté to heslo mají pořád
– s lidmi pro lidi. Jinak předělávat stávající billboardy je zábavné, jsou to často hesla
z budoucnosti. Komunisti to měli také, společně pro budoucnost, pak nějaké spokojené
stáří, a tak jsem udělal takový jednoduchý blbý
vtípek, někomu jsem nakreslil lebku. A dostal
jsem se do situace, že jsem se smál svému vtipu. Přišel jsem si to vyfotit, začal jsem si to
představovat, že se fakt nechala nějaká lebka
vyfotit, a tak jsem si to rozehrál do toho příběhu, který mě zpětně rozesmál. Lebky jsou
takový evergreen.
Teď máš výstavy v galeriích, na to se
tě asi všichni ptají, že člověk, který
působí na ulici v oblasti street artu,
najednou vstoupí do galerie. Vnímáš
to tak, že street art se nedá dělat donekonečna, že je to další krok ve vývoji, nějaké dospění či jiná fáze? První
výstavu jsi měl v galerii Off Format
v Brně, druhá je teď v Galerii Alternativa v Jihlavě.
Když to vezmu, že to nebylo v hospodě, tak
ano, v Brně byla první oficiální výstava.
Čím je pro Tebe tedy galerie? Tady na
výstavě jsou věci, které jsou trochu
podobné, nebo přímo vycházejí z věcí
z ulice, ale zároveň i nové věci. Máš to
často i v různých historizujících rámech.
Když zmiňuješ rám, ten mě vlastně hrozně
zajímá. Jako nějaký vymezený prostor, ve
kterém se mám nějak chovat. Já jsem ani tu
ulici nebral, že si tam můžu dělat, co chci,
člověk se musí chovat adekvátně k danému
místu. Ale hrozně mě bavilo, že je to organické, hrozně přirozené, abychom malovali
venku po zdech a komunikovali tak mezi sebou. Ale zároveň mi přijde příjemné vyzkoušet i něco jiného. Rozhodně se nevnímám, že
jsem dělal brajgl na ulici a motal tam tagy
– proti čemuž nic nemám, ale nedovedu si
představit, že bych to najednou přetáhl do
galerie. Baví mě na tom ta nutnost se nějak

uklidnit a snažit se kultivovat, a že si člověk
může dělat míň, co chce. Nemám rád, když
se street art vtáhne přímo do galerie a maluje
se na zeď, zpochybňuje se instituce galerie...
To mi přijde zbytečné.
Někdy mě to napadá, že je to jako s vírou,
že ta je taky venku, v přírodě, ale zároveň
jsme ji nějakým způsobem vizualizovali
v kostele a zinstitucionalizovali. Umění může
být taky venku, ale zároveň se dá zavřít do
nějaké ohrádky do galerie. A nemusí to být
špatně, vůbec proti tomu nejdu a ani bych
nevolil přístup, že bych chtěl nějak zpochybňovat, nabourávat, malovat přes rámy,
nebo nevím, co bych si měl vymyslet, stejně
nakonec narazím na nějakou hranici, kterou
nemůžu zpochybnit. Takže se na to můžu
vykašlat dopředu. Některé věci vznikly, že
jsem si je zkoušel předtím, namaloval jsem
si je, a řekl jsem si, že je to dobré, že to dám
i ven. Anebo naopak, že jsem si je namaloval
venku a pak mě to bavilo a majetnicky jsem
to chtěl mít i doma. Ono to moc nestojí, dát
tři písmenka na plátno, tak jsem si je tam
namaloval.
Proč sis vybral naši galerii?
Připomínám, že ses loni přihlásil do
výběrového řízení Galerie Alternativa.
Poslal mi to Petr Kovář, jestli tu nechci vystavovat, tak jsem se seznámil se slovem open
call. Takže to bylo na doporučení, chtěl jsem
mít příští rok nějak naplánovaný...
Chystáš nějaké další výstavy?
Už asi dva roky chystám výstavu v Brně,
v opravované galerii Pitevna. Je to v suterénu,
takový utopený prostor, už teď je to opravené
a vypadá to dobře, bílé a dobře nasvícené,
čistý prostor. Příští rok také možná v Praze
v galerii Pro Arte, a předběžně také v brněnské Redutě. Na to jsem zvědavý, protože
moje věci jsou dost malé, a v Redutě bych
chtěl nebo budu nucen udělat něco velkého.
Mám sérii snových výjevů jakoby surreálných nočních krajin, v nichž se pasou savci,
podobní těm, kteří jsou i zde na výstavě. A je
toho víc. Některé věci jsou vlastně samostatná slova – ramínko na šaty, nakreslený
předmět. Jednotlivá slova, která mě baví,
že jsou zastavená v čase, zhypnotizovaná
v rámečku. Zároveň mám ale pocit, že už by
se mohly zúčastnit nějakých větších výjevů
a že bych mohl začít vykládat příběhy. Stavět
vedle sebe předměty, které se normálně
nepotkají. Teď se chystám dělat fasádu klubu
v Brně, a ve stejném tématu bych rád zůstal
i v Redutě.
Ptala se Lenka Dolanová

Překonat strach se ptát
Rozhovor s autorkou rozhlasových
dokumentů Brit Plieštik Jensen
28. listopadu 2016, Písečné

Z natáčení Anatomie jedné moravské vesnice.

Brit Jensen

je původem dánská autorka rozhlasových dokumentů, producentka
a dramaturgyně, která žije s rodinou v České republice, v malé vesnici u Bystřice nad Pernštejnem. Spolupracuje s Českým rozhlasem a s rozhlasovými stanicemi v Dánsku, Austrálii
a Anglii. Od ledna příštího roku zahajuje nový pořad rozhlasových dokumentů na Rádiu
Wave. Mezi její témata patří potlačované osobní a historické příběhy, zejména vliv komunistického režimu na životy lidí. V dokumentu Nikdo se s tím chlubit nebude (2016) vedla
rozhovory s bývalými členy komunistické strany. Anatomie jedné moravské vesnice (2014)
pojednává o starých křivdách z období komunismu a 2. sv. války, odehrává se ve vesnici, do
níž se tenkrát Brit s manželem čerstvě přistěhovala. Dokument byl oceněný první cenou
v soutěži Prix Bohemia 2014. Brit Jensen je spoluautorkou třídílného cyklu Yusra plave o život (2016), jehož první část byla letos představená na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě, pořad převzala BBC WORLD SERVICE. Velký plán (2016) je rozhovor
s kanadskou ženou o samotě stáří a možnosti sdílet život s jinou ženou. Další dokumenty se
věnovaly alternativnímu životnímu stylu (Indiáni v Kodani, 2012) či bezdomovectví ( Jeden
den nahoře, druhý dole, 2011). Rozhlasové dokumenty Brit Jensen lze nalézt na jejích stránkách britjensen.dk/in-czech.html.
Do rozhovoru, vedeného v kuchyni přestavěné stodoly, s velkými okny s výhledem na domky
na svahu pod ní, se na začátku zapojil i Britin manžel, sochař Jiří Plieštik.

Mluvit o tom,
o čem nechci
mluvit
Jedním z klíčových témat tvých dokumentů
jsou věci, o kterých se nemluví, skryté historie či traumata. Kdy ses o tyto věci začala
zajímat? Bylo to až poté, kdy ses přestěhovala na český venkov?
Brit: Já si myslím, že to je něco klíčového.
Když se dělá rozhovor nebo při setkání s někým vždycky hledáme, co člověka zformovalo,
nebo něco, co je skryté. Bod, který je skrytý, je
vždycky ten nejzajímavější, protože když něco
skrýváme, máme důvod. Je to proto, že to není
jednoduché, proto to neřekneme hned, a proto je to zajímavé. Nemusí jít o historii nějaké
země, může to být i osobní historie. Vždycky,
když dělám s jedním člověkem víc rozhovorů,
tak hledám, o čem nechce mluvit.
Lidé chtějí mluvit, já chci také mluvit
o tom, o čem nechci mluvit, ale vyžaduje to
důvěru a určité podmínky. Všichni máme
nějakou sebeprezentaci, nějaký příběh, který
říkáme, a všichni máme něco, co je pod tím,
co nepasuje do daných forem a co nás všechny
zajímá. Jsou to body, týkající se naší existence, toho, jak se vypořádat se životem. To se
ukáže v momentech, kdy to není jednoduché,
a potom se z toto stane tabu nebo něco, o čem
málo nebo neradi mluvíme. A to vyhledávám
u lidí, když je to osobní příběh. V historii je
samozřejmě také zajímavé, když to má určitý
konflikt, tím to žije. Protože to, co je pěkné
a úžasné a uzavřené, to není zajímavé.
Když ses přestěhovala sem do Písečného,
začala jsi zkoumat potlačenou historii této
konkrétní vesnice. V dokumentu Anatomie
jedné moravské vesnice pátráš po zasuté komunistické minulosti, zejména jde o příběh
odsunu jednoho zdejšího sedláka. Můžeš
říci, co jsi od práce na dokumentu očekávala,
jak se tvé očekávání v průběhu práce změnilo
a jak se změnilo tvoje vnímání této vesnice?

Brit: Tenkrát mi připadalo, že to může být
dobrý příběh. S tím, že mám samu sebe, která se odstěhuje z Dánska sem, že je to takové
trošku neobvyklé a tím mám ten rámec, který je čistě technický nebo funkční. Pak jsem
věděla, že tady něco bylo a že to chci zkoumat. Než jsme tu začali bydlet, tak jsme sem
jezdívali, sedm let, na víkendy, a tak trošku
se dostávali do kontaktu s lidmi. Věděla jsem,
že se o tom občas něco říká, ale nic víc. Cítila jsem, že to není něco z minulosti, co už je
pryč, ale že na tom záleží. Od začátku jsem ale
věděla, že nevím, jak moc je to špatný nápad,
a že mám jedinou výhodu, že mám odvahu to
začít dělat. Že když tu budu žít nějakou delší
dobu, už to dělat nebudu. A to můžu potvrdit,
protože jsem tady tři roky, a teď bych do toho
opravdu nešla.
Pro mě to byl taky trošku způsob, jak se
seznámit s vesnicí. Věděla jsem, že bude asi
trošku těžké se seznámit, lidé tady bydlí hodně dlouho a je to takové uzavřené. Dostala
jsem se dovnitř do těch baráků, a to se od té
doby nestalo. Byla jsem na návštěvě u několika lidí, a myslím, že bez toho by se to vůbec
nestalo. Bylo to i seznámení s vesnicí, takže to
mělo dvojitý účel.
Tenkrát jsem měla hodně idealistické představy, že když dám dohromady všechny příběhy a lidé je uslyší, tak si řeknou: aha, tak to je
fakt blbý, že jsme to takhle nechali nedořešené, tak něco uděláme. Všichni se smějí, když
to řeknu, a já se také směju, protože to se samozřejmě vůbec nestalo. Že třeba obec řekne:
to je pravda, to jsme zanedbali, něco uděláme,
nějakou oficiální omluvu těm, kteří tady trpěli. Ani jsem to nikomu nenavrhovala, jen jsem
myslela, že když to lidé uslyší... Všichni říkali,
že nikdo, kdo tady žije teď, to nedělal, byla to
jiná doba a tak dále a tak dále. Tak nechápu,
proč neudělat krok, který by alespoň trošičku
pomohl těm, kteří se cítí ublíženě.
Mluvila jsi s místními lidmi poté, co rozhlasový dokument slyšeli? Měli nějaké komentáře?
Brit: Pár lidí se ozvalo, že to slyšeli, pár lidí
to chválilo, že je to pěkný, a někdo říkal, že
to je dobrý, ale že si musím být vědoma, že
se to tady líbit nebude. Pár lidem bylo líto, že

ta vesnice vypadá škaredě, že nevypadá jako
hezká vesnice, ale nikdo se mnou o tom moc
nemluvil.
Jiří: Zato se mnou.
Brit: No, oni to řešili spíš s Jurou. Bylo tu pár
lidí, kteří byli nazlobení, a nechtěli to řešit se
mnou.
Jiří: Ani se mnou to neřešili.
Brit: Ono to nějak přetrvává dál, že o tom se
nemá mluvit, takže ani o tom pořadu se asi
nemá mluvit, a teď jsme v procesu, že zapomínáme, že to vůbec bylo...
Jiří: Chtěli tu postavit kapličku, a chtěli,
abych jim dal návrh. Já jsem říkal, výborné,
tak uděláme kapličku smíření. A už je to zase
zahrabané...
Brit: Pán, jehož rodina byla vystěhovaná, říkal, že kdyby se tu postavila kaplička, tak oni
by na ni dali dřevo.
Jiří: Jeho tatínek to říkal. Který byl vyhnaný
jako sedlák.
Brit: Tak jsme si říkali, že by to byla příležitost udělat to společně, jako vesnice, postavit
kapličku. Připadá mi, že starosta je hodně
sympatický a vůbec nevím, proč by nechtěl.
Prostě tomu nerozumím, o co jde. Ale začala jsem rozumět tomu, že tady je něco
buď pěkné, anebo je to škaredé, a když jsem
v dokumentu říkala nějaká fakta o vesnici,
tak i když to jsou jenom fakta, tak tím, že
ta vesnice vypadá škaredá, tak je to špatné.
A to je pro mě hodně divné. Že není možné mít pěknou vesnici, v níž se stalo tohle,
což bylo špatné, a teď to zkusíme řešit tak,
aby i nadále mohla být pěkná. Myslím, že to
je ten důvod, proč se nějaká veřejná omluva
nedá udělat. Nevím, jestli by to vůbec pomohlo. Ale mám pocit, že ten pán, který byl
vystěhovaný a žije zabarikádovaný na statku,
že on si to přeje. Přímo říkal, že nikdo se
nikdy neomluvil, všem je to jedno. Nemůže
s těmi lidmi být v kontaktu. Jsou tady i jiní,
on nebyl jediný, jen nejhorší případ.
Takže tady v té vesnici z toho, že jsem dělala rozhlasový pořad, nic nebylo. Ale měla jsem
mnohé odezvy od lidí z jiných vesnic, kteří mi
psali: to je přesně jako u nás, jak kdybyste to
točila tady. Tak si myslím, že to bylo dobré
pro lidi jinde, ale tady to úplně nefungovalo,
protože to bylo moc blízko.

Když jsem začala točit, měla jsem obrovský
strach se na to vystěhování zeptat. Protože
o tom nikdo nemluvil, a já jsem cítila, že je
to problém. Nevěděla jsem, jestli lidi nebudou
hodně naštvaní, jestli mě nevykážou ven. Zajímavé je, že je často těžší se zeptat než odpovídat. Nikdo neměl problém o tom mluvit,
a to zažívám zase a zase.
Ve svém nejnovějším dokumentu (Nikdo
se s tím chlubit nebude) jsem hledala někoho, kdo byl v komunistické straně před rokem
1989, a to bylo to samé. Nevěděla jsem, jak
začít, začala jsem se ptát přátel a známých, ale
i tohle bylo strašně nepříjemné, protože jsem
nevěděla, jestli to nebude ode mně škaredé se
na to ptát. Ale tak to není. Lidé říkají, co si
myslí. Samozřejmě, když chtějí něco tajit, tak
to tají dál a nic se neděje. Překonat strach se
ptát je to největší. Když dělám rozhovor, musím být důvěryhodná. Dělat to tak, aby to bylo
správné, aby to nebylo falešné. A ten člověk
mi musí věřit.
Zajímavé je, že když jsem dělala rozhovory
s bývalými členy komunistické strany, tak byli
rádi, vlastně o tom rádi mluvili. Jeden z nich
mi nejdřív poslal vzkaz, že poslouchal pořad,
pak mi poslal e-mail, že už to poslouchal třikrát a pak mi ještě poslal dlouhý vzkaz o tom,
jak uvažuje, a že je to skvělý pořad. A mluvil
dál o tom, proč to tak je nebo není. Je důležité, aby lidé cítili, že je to, když ne pěkně, tak
v pořádku udělané.

Na české
vesnici
Kdyby ses odřízla od toho rozhlasového
dokumentu, jak bys popsala, jak sis tady
zvykala na prostředí, jak tě tu místní přijali? České vesnice jsou dost uzavřené a lidé
nejsou moc zvyklí, aby se sem přestěhoval
někdo z ciziny, nebo i z města, jak jsi to vnímala? Vychováváte tu spolu dvě děti, jak to
vnímají ony?
Brit: Já jsem v Dánsku sama vyrůstala na vesnici, nebo u vesnice na statku, takže znám

Jiří, vy nejste odsud?

Myslíš si, že v Dánsku je ta uzavřenost podobná? V čem se dánská vesnice odlišuje?
Brit: Ta uzavřenost je určitě podobná. Tam ale
není tak komplikovaná minulost. Venkov je
mnohem méně fungující, žádné aktivity, které fungují tady, tam nejsou, lidé se nestarají,
jezdí pryč do práce, žádný obchod ani škola,
vše je zavřené a takové umírající, nebo jsou
tam rezidence pro bohatší lidi z města. Takže
bych vůbec neříkala, že je to tam lepší, není.

A teď to vidíte jak?
Brit: Teď se odstěhujeme do Prahy.
Jiří: Ne že by se nám tu nelíbilo...
Brit: V tom jsme trošku rozdvojení, protože
já jsem ráda.
Jiří: Ale je to trošku kvůli práci.
Brit: Je to kvůli práci, ale já jsem ráda. Já ani
nejsem městský typ, já jsem ráda na venkově.
Jiří: Ty jsi městský typ.
Brit: Ale jsem i venkovský typ.
Jiří: Ale máš ráda i město.
Brit: Mám ráda i město, ale nemusím ho mít.
Děti nejsou smutné, že se budou stěhovat do
Prahy?
Byly. Zvlášť Tinke, která sem tak patří, vůbec nechtěla, a já to chápu. Ale měli to štěstí, že jsme to mohli dělat dost postupně. Od
září máme v Praze byt a já jsem tam začala
přespávat a postupně jsme tam začali bývat
spolu a obydleli to, takže to místo trošku znají, a teď to začíná být víc jako „tam je to taky
fajn“. Samozřejmě bude záležet na škole, ale
teď nejsou úplně proti. Tinke má ráda školu
a kamarády, co má tady, a je jí líto o to přijít.
Tomu fakt rozumím. Výhoda je, že budeme
mít i nadále tuto stodolu a budeme sem jezdit
na víkendy. Ale nebudou sem chodit do školy.

Jazyky
dokumentu
Vaše dvě děti vyrůstají ve vícejazyčném prostředí, asi mluvíte doma česko-dánsky?
Brit: Já mluvím s dětmi dánsky, doma mluvíme většinou česky…
Jiří: …a když se hádáme, tak anglicky.
Brit: A to je vlastně všechno, děti umí dva
jazyky.
Foto: Brit Plieštik Jensen

Jiří: Ne.
Brit: Ale on je ze Žďáru, říká, že není odsud,
ale pro mě je skoro odsud. Ale tady lidi nejsou
odsud, ani když jsou z druhého konce vesnice.
Ti starší mají výraz pro to, když se člověk stěhoval z horní části vesnice do dolní. Už tohle
je jistý způsob, jak být cizí. Zajímavé je, že
naše děti se tu samozřejmě cítí úplně tak, jako
že sem patří. Zvlášť naše dcera Tinke, které je
skoro devět, ona je prostě tady odsud.
Jiří: A Tadeáš se cítí jako Dán.
Brit: On je takový trošku víc proti všem. Tinke se cítí jako tady odsud. Hodně silně. To je
pro mě zajímavý pocit, že já se tu cítím tak
cizí, a ona se tu cítí tak doma. To tak samozřejmě je. To je normální. To je to samé, když
lidé někam emigrují, jejich děti už jsou tam
přirozeně doma. Nikdy jsme se ale nesetkali
s tím, že by byl někdo proti nám. Tady můžeme být úplně v pohodě. Ale sami.
Na druhou stranu je moc pěkné, jak tu lidi
dělají hodně věcí pro vesnici, jsou aktivní,
pořád něco organizují, opravují. Dělají hodně věcí spolu. Je to ale nějak zorganizované
a je těžké se k tomu dostat. Myslím, že by
ani nebyli proti, to není tak, že by nevítali
někoho jako já nebo Jura, oni jsou rádi, ale
něco stejně brání...
Jiří: Oni jsou možná plaší, je to taková zaplašenost. Když se potom s nimi člověk baví na
zábavě, tak je to v pohodě.
Brit: Ale je to těžké, systém je tady zarytý,
jak to chodí, lidé se znají a někdo, kdo takhle
přijde, sem nepatří. A úplně mě děsí, že když
se člověk na vesnici napojuje, tak musí zvážit,
s jakou stranou se spojí, protože tady nefungují všichni spolu, člověk nemůže jen tak přijít
a pomoci s něčím, protože tím by už mohl být
v nějakém týmu. To mě úplně zmate, protože
pak už vůbec nevím, s kým bych byla.

Jenom, že tady není úplně ideální být takový
cizinec jako já, to je trošku moc. Ale myslím,
že nikde není jednoduché stěhovat se na vesnici. My jsme neměli plán se sem stěhovat na
celý život, my jsme měli plán se sem přestěhovat na rok...
Jiří: To nebylo jasné, na jak je to dlouho.
Brit: Říkali jsme si, že to zkusíme na rok.
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vesnickou kulturu a ta je tam podobná. Je to
asi všude, že vesnice je uzavřená a vymezuje se
proti různým cizincům... Vždycky je to i tak,
že člověk se podceňuje, a proto musí pohrdat
ještě víc těmi ostatními. V Dánsku jsou to
třeba lidi z Kodaně, kteří přijdou na vesnici
a myslí si, že jsou lepší. Oni si to třeba ani nemyslí, ale jenom my na venkově si myslíme, že
oni si to myslí, a tím už jsme naštvaní. A myslím, že to je to samé tady. Já si nemyslím, že
někdo se tak cítil vůči mě, spíš mám pocit, že
lidé tu žijí po mnoho generací, ty samé rodiny.
Mají kamarády z doby, kdy chodili do školy,
a pak žijí hodně s rodinou. A se širokou rodinou. Tím, že ta rodina tu žila tak dlouho, tak
mají v každé vesnici další příbuzné a všichni
vědí všechno o všem, co se děje a proč. I o nás.
Úplně se s lidmi sblížit se mi moc nepodařilo.
Máme tu jedny hodně dobré kamarády v sousední vesnici, kteří jsou úplně místní, takže je
trošku zázrak, že to jsou naši kamarádi, ale
oni byli naši kamarádi dřív, než jsme se sem
přestěhovali. Ale jinak tu mám pocit, že se
nemůžu s nikým sblížit. Mám pocit, že jsme
tady považovaní fakt za ty hodně divoké, kteří
mají ta velká okna...
Jiří: … bez záclon. Ale třeba já mám dobrý
pocit, když jdu do hospody, což ale skoro nechodím, takže si to neužiju, že tam s těma lidma je to v pohodě.
Brit: I když já jdu do hospody, tak je to v pohodě. V podstatě.
Jiří: Ale když jde takhle člověk po vesnici, tak
lidi skoro neodpoví na pozdrav. To je nepochopitelné.
Brit: Pro mě je to tento stav těžko únosný,
protože jsem hodně sociální člověk.

Taky tvé dokumenty fungují ve vícejazyčném prostředí. Rozhlasové dokumenty
jsou v tomto odlišné od filmových či video
dokumentů, kde mohou být titulky. Kdežto v rozhlase se musí dělat více verzí. Jak to
vnímáš, přemýšlela jsi o tom, jak dělat něco,
co by fungovalo více univerzálně?
(Od této chvíle odpovídá Brit Jensen, Jiří Plieštik
odešel o patro výš pracovat).
Rozhlas je v tomhle trochu těžký. Já samozřejmě ráda dělám něco, co je ve více jazycích,
protože se mi to hodí a sama se pohybuji mezi
těmi jazyky, ale musí se na to hodně myslet,
jak to udělat. Nedávno jsem dělala dokument
s kanadskou paní (Velký plán), s ní jsem točila
v angličtině a pak jsem to nějakým způsobem
přemluvila do češtiny. Musí se to promyslet.
Pro mě je dané, že když jsem tady a dělám
dokumenty v češtině, mám určitá omezení,
jazyk mě omezuje. V rozhovoru moc ne, ale
potom v tom, když mám namluvit sama doprovod. Mně to nevadí, pro mě je to hra. Je to
i zajímavé v tom, že při každém dokumentu se
naučím nová slova.

Myslím, že do budoucna bude rozhlas víc
jako podcast a titulky se budou více nabízet.
Jedna anglická paní dělá radioatlas.org, překládá dokumenty z celého světa a titulkuje
je, teď titulkovala můj dokument o té kanadské paní. To je první malinkatý krok, ale
myslím, že se to stane, že bude aplikace do
telefonu nebo do počítače, kde budou titulky
k dokumentům.
Pro mě je to ale spíš zábava to dělat v různých jazycích a pracovat s češtinou. Při rozhovorech to tak úplně nevadí, jenom musím
dávat pozor, abych to pak mohla sestříhat.
Když to říkám špatně, musím to zopakovat,
abych měla použitelnou verzi. Lidem to nevadí, že nemluvím dobře, a to je dobré.
Spolupracuješ s Českým rozhlasem, co
přesně tam máš na starost?
Dosud jsem byla na volné noze, dělala jsem
dokumenty pro Český rozhlas, většinou pro
Vltavu, ale také pro Radiožurnál a pro Dvojku, i pro dánský či australský rozhlas. Zkoušela jsem postupně své náměty nabízet. Teď
mám od ledna rozjet nový dokumentární cyklus na Radio Wave, takže teď bych měla být
„na pevné noze“. A dělat dramaturgyni tohoto
cyklu, společně s dalším dramaturgem Jiřím
Slavičinským.
Takže cyklus zaměřený čistě na autorský
dokument?
Na kratší dokumenty. Budeme mít každou
třetí sobotu v měsíci večer živé vysílání, kde
budeme ve studiu prezentovat dokumenty,
dva, tři, čtyři za tu hodinu, poslouchat je
a komentovat. Kratší dokumenty o současné společnosti v Česku i jinde. Jsme hodně zvědaví. Je to výborná práce. Autoři jsou
různí, každý žije jiný život a má jiné zájmy.
Teď pro nás točí jeden muž o šedé zóně na
východě Ukrajiny, kde nikdo nesmí bydlet,
ale přitom tam pořád nějací lidé bydlí, není
tam voda... Jiná paní točí o panické poruše,
kterou sama prožívala a teď ji zkoumá. Spojila jsem se s jednou Rumunkou a ona pro
nás bude točit něco o rumunské společnosti
v roce 1989 a teď.
Takže tematicky je to hodně otevřené.
Chceme zkusit nemuset plnit žádnou formu.
To neznamená, že tam nemůže být něco tradičního, ale nemusí. Máme myslím velikánskou výhodu, že máme totální svobodu, nikdo
do obsahu moc nehrabe. To tak má být, samozřejmě. Jen to není úplně samozřejmé.
Nové prostředí přinese nová témata i pro
tvoji tvorbu?
Doufám, a vlastně netuším. Měla jsem trošku
chuť, že bych natočila něco o tom, jak se odsud odstěhovat. Jak jsem točila ten první díl,
jak se stěhovat sem, tak něco s tím odstěhováním. Ale ještě to nemám úplně zaháknuté, jak
bych to udělala. Asi každé takové stěhování
něco přinese.

Myslíš si, že jsou české rozhlasové dokumenty zajímavé, že je tu něco specifického?
Tady je asi specifické, že je to začínající. Nikdy to nebyl velký žánr. Před sametovou revolucí se to nedělalo, případně někdo uměl
hodně dobře udělat rozhovor, třeba Ludvík
Vaculík. Ale rámec byl úzký. Teď mám pocit,
že víc lidí zajímá stát se autory a věřím, že i víc
lidí to bude poslouchat. Zatím je ten problém,
že například v Dánsku, v Anglii nebo v Austrálii, kde mám zkušenosti, se dokument bere
jako drahý pořad, který se proto musí vysílat
v takovém čase, aby ho lidé slyšeli. Tady se dokument bere jako drahý pořad, který se ale vysílá úplně nesmyslně pozdě večer, snad aby to
nikdo neslyšel. Navíc na stránkách Českého
rozhlasu není úplné jednoduché dokumenty
najít, ale pracujeme na tom, chceme vytvořit
jeden portál jen pro dokumenty. Také negunguje žádný podcast, takže aby člověk mohl poslouchat dokument, musí být velmi nadšený.
Dokument se nabízí pro formát podcastu,
já poslouchám jenom podcasty, mám je v telefonu nebo v počítači, vím, které pořady mám
ráda, stahuji je průběžně a posluchám, když
mám čas. Myslím, že většina lidí to tak dělá.
Cítím, že rozhlasový dokument tu začíná být
víc a víc. A je to tak i na západě. Mám kolegyni z Dánska, která je vlastně i moje učitelka,
a ona mi říkala, že před deseti lety seděla se
svým kolegou a říkali si: my jsme si vybrali
povolání, které zaniká, jako typografové, už
budeme jen v muzeu. Ale teď je rozhlasový
dokument tak populární jako nikdy předtím.
Čím si myslíš, že to je?
Já si myslím, že to je podcastem, tím, že se to
dá poslouchat dle volby. V Americe vzniklo
několik alternativních podcastů, lidi je začali
poslouchat, v Dánsku vznikl také jeden. Získaly popularitu a rozhlasové stanice začaly říkat, co to je, to musíme mít taky, to je dobré, to
lidi chtějí. Tak se to úplně otočilo. A to je něco
úžasného. Když jsem začala točit já a říkala lidem, že točím rozhlasové dokumenty, tak mi
říkali: aha, tak to cvičíš, že chceš udělat film,
teď se učíš dělat zvuk a potom dodáš obraz.
Jak ses původně k tvorbě rozhlasových dokumentů dostala?
Vždycky jsem měla ráda rozhlas, od mládí
jsem ho poslouchala. Vyrostla jsem na venkově a tam mi připadalo, že je to něco, co můžou
dělat jenom vybraní lidé, že to není něco, co
můžu říct, že chci taky dělat. Připadalo mi to
jako něco nedostupného. Takže jsem začala
studovat v Kodani a postupně jsem se k tomu
dopracovala. Zkusila jsem to, úplně nemotorně jsem dělala nějaké věci a furt jsem někomu
psala, jestli nemůžu něco dělat. A opravdu,
takhle nějak jsem se k tomu dostala.
Lákalo tě někdy udělat nedokumentární
věc, rozhlasovou hru?
Teď mě to začalo lákat. Pro mě je ale u dokumentů úplně zásadní poslouchat, jak lidi mluví.

Jejich projev, tak ráda to pozoruji, poslouchám
zvuky, tón a hlas samotný, jaký je, jakou má
kvalitu. A pak mám strašně ráda to, že nemůžu úplně rozhodovat, jaké to bude. Mám
nějaký nápad, začnu to dělat a pak uvidím,
sama nevím, jak to skončí. Když to dávám dohromady, dělám editing a v podstatě vím, co
mám, ale stejně musím počkat, co ten materiál
sám o tématu říká.
Teď už strašně dlouho pracujeme s jednou
Američankou na tématu házení mincí a rozhodování se. Její prababička byla Dánka a hodila mincí do nějakého bramborového pole,
jestli má odjet do Ameriky nebo ne. Mince jí
řekla, že jo, a tato paní se tím pádem narodila v Americe. Pak se odstěhovala do Skotska
a strašně řešila, jestli se má vrátit do Ameriky
nebo ne, nevěděla, jak to má pojmout, začala
se zajímat o ten hod mincí. Já jsem tady strašně řešila, jestli mám zůstat v Česku nebo odjet
zpátky do Dánska – i když nevím, jak bych
odjela zpátky – , tak jsme začali zkoumat příběh o minci, náhodě a rozhodování. Teď si to
snažím dávat dohromady a teprve uvidím, co
nám materiál říká. A to mi na tom dokumentu
připadá dost dobré. Je to i úleva. Nevím, jestli
bych byla dost dobrá, abych to vymyslela tak,
aby to bylo zajímavé. Skutečnost mi pomůže,
že to nemusím dotáhnout.
Ptali se Lenka Dolanová a Daniel Novák

Food not bombs!
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