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Úvodní slovo na
o-kraj
Držíme v rukou „katalog k výstavě“ věnující se tématu textilu v současném umění. Vlákna, klubka
a tkaniny jsou přitažlivé i pro dnešní umělce, ať už svojí materiální povahou a strukturou nebo stále
častěji také pro symbolické a konceptuální významy linií, struktur a sítí…
V kultuře, kde virtuální svět hraje stále výraznější roli, může být látka, skutečná matérie, příjemná
už jen jako prostředek doteku něčeho skutečného. Podobný účinek může na nás mít i samotný výrobní proces. Ruční pletení, vyšívání nebo háčkování je pro mnohé z nás také jakousi terapií… nebo
alespoň účinným prostředkem relaxace.
Od katalogu k výstavě tak trochu očekáváme, že nám přinese fotografie vystavených děl, pár vysvětlujících slov, seznam exponátů a dost. I zde něco takového nalezneme, ale nejen to. Už v loňském roce jsme dvakrát vydali tiskovinu, která reflektovala aktuální kulturní dění v regionu. Pokoušela se uvést v soulad kvalitu příspěvků s otevřeností komunitního projektu, kde je vítán každý nový
pohled a vlastní názor.
Novinový formát má výhodu v tom, že dané téma může nahlédnout z mnoha úhlů pohledu.
Opouští rovinu pouhého komentáře, ale stává se autonomní reflexí v širokém kontextu. A tak zde
nechybí reportáž z návštěvy tkalcovny ani vzpomínka na bílé výšivky krojů. I hromady na skládkách mohou být textilní a tématu se drží také čtenářské tipy nebo romská přísloví v jazykovém
okénku. Při hledání zajímavého tipu na výlet jsme nemuseli chodit příliš daleko, opuštěná textilka
je hned na periferii Jihlavy. V galerijním archivu jsme našli výstavu, která do našeho rámce zapadá,
a také v jihlavské sbírce bylo z čeho vybírat. Oči nezavíráme ani před temnějšími stránkami světa,
o čemž svědčí okénko hrůzy. V novinách o kulturním dění samozřejmě nechybí ani recenze výstav
a rozhovory s umělci.
Výroba textilu v Jihlavě má dlouhou tradici, sahající až do šestnáctého století, a na výstavě na ni
můžeme své vlákno navázat i my. Podle návodného fi lmu tu můžeme zkusit utkat svoji část gobelínu.
Nitě se tak budou splétat v síť – nejen materiální.
Daniel Novák

Rozhovor s kustodkou Ivou Křenkovou
Jak dlouho tady pracujete?
Prosinec 2004, no bude to 13 let. To je dlouho, to už je jako inventář.
Proč jste tu začala pracovat, co Vás na galerii lákalo?
Měla jsem trošku zdravotní problémy, tak mi doktoři navrhli invalidní důchod, a chtěla jsem takovou práci, kde je menší kolektiv,
klidnější, a náhodou jsem měla štěstí, že jsem to místo dostala.
A je to takové inteligentní prostředí.
Kde jste pracovala předtím, než jste nastoupila do galerie?
Předtím jsem pracovala kolem bytového fondu, napřed to byla projekce, potom jsme byli na bytovém podniku, potom na magistrátě,
pak jsme magistrátu prodávali v realitní kanceláři byty, a potom
už jsem šla sem.
Jaká výstava se Vám tu líbila v poslední době?
Já jsem teda velký laik, ale třeba tady ta polská zrovna, malby [Na
druhé straně (zrcadla)], hodně se mi líbil pan Skála, to bylo úžasné.
A co Vás na té práci baví? Nebo nebaví?
Baví. Je to trochu administrativy... Jak jsem říkala, to prostředí,
není to jednotvárné, pořád se tady něco děje, něco se tady chystá.
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A přijde Vám, že by se tu dalo něco zlepšit?
Já Vám nepovím. Já Vám můžu říct, co se mi líbí, a to, jak se dělají
takové ty akce pro děti, třeba ty sobotní dílničky, jak teď bývají,
anebo i pro ty školy. Když přijde spousta rodičů s dětmi, to je
vždycky takový hezký den, nebo hezké odpoledne, když tady ty
děti jsou.
Ještě jedna otázka, která je trošku mimo. Protože téma tohohle
čísla je textil, tak jestli Vás třeba zajímají ruční práce, jestli něco
takového děláte?
Tak... na ruční práce já jsem levá, je to asi tím, že jsem to nikdy
moc nepotřebovala, protože jsem řekla: „babi, upleť“, „mami, ušij“,
a já jsem nebyla nucená. Akorát mě zajímají látky, móda, jak se to
šije, to ano. Ale na ty ruční práce opravdu moc nejsem.

Tisk: TISKÁRNA PROTISK, s.r.o, Rudolfovská 617, 370 01 České Budějovice
Náklad: 500 ks
Kontakt pro přispěvatele: dolanova.@ogv.cz
Adresa vydavatele: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10, 586 01 Jihlava
Registrace: MK ČR E22926
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Poezie
Ohromen noční oblohou, ohromen spící výzdobou
Po dlouhé době na cestě obchodní zónou
Posedávající smažky na rohu chodníku
A hluk zásobovacích vozů
Pořád nejsou vidět hvězdy
Parkoviště jsou obsypaná umělými stromy
Vozíky a zmrzlinami
Kouř z nedaleké továrny se tváří provinile
Kde jsou sakra ty hvězdy?
V řece leží tři čtvrťový noty
Mlha je nadobro zahalí až ráno
To budou zrovna otvírat
Okénko hrůzy
Realizace (a destrukce) ve veřejném prostoru, o nichž si myslíme, že se spletly.
Hospodářské budovy s ústřední kotelnou a vedlejším křídlem, prádelnou
a byty v areálu staré nemocnice v Jihlavě vyprojektoval v roce 1936 architekt brněnského meziválečného funkcionalismu Bohuslav Fuchs (1895 –
1972), stavba byla dokončena v roce 1942. Zbourána byla v průběhu října
v roce 2015, a to i přesto, že se odborná veřejnost v čele s Rostislavem
Šváchou jednoznačně vyjadřovala pro zachování této významné architektonické památky: „Jednoduché geometrické objemy Fuchsovy stavby
poetizují pěkně vytvarované detaily – zakřivená schodiště, arkýř ze sklobetonu, řada kruhových oken…“
Foto: Petr Dvořák

Kulturní tip:
Klub korealistických
aktivit (CCA)
Starý Pelhřimov 46

A hvězdy se rozsvítí nad Vchodem
—
Lukáš Černý

Informace facebookové-fun-stránky Klubu:
— Hledání podob lidské aktivity na téma: „před tím, než začneš
myslet“ a „po vyprázdnění myšlenek“.
— Klub cílí na výsledky vzešlé z autentické reality každého
z nás. Tyto jedinečnosti vedle sebe dohromady utváří Korealitu,
matrici s potenciálem opravdovosti ve svobodě mimo umělé lidsko-společenské kalkuly.
— Výsledky jsou archivovány v Archiv CCA na adrese Starý
Pelhřimov 46.
… jestli chci přežít skrze vjemy žijící v rozhraní „dýchajících ploch“,
měl bych mít přehled o nástrojích, které užívám, a tedy znovu a znovu začínám u vlastního těla a možná i mnohem blíže…
První 4 body z otevřeného manifestu „zákazCCA&HLAScca“:
— Klub korealistických aktivit nemá šéfa.
— Klub pod zkratkou CCA (lépe „cca“) nemůže od podstaty
podporovat jakýkoli oficiální formát, respektive podporuje veškeré neoficiální formáty, v opačném případě by se totiž postavil
na stranu schvalující ideologii smrti, nebo konce.
— Klub, který tedy není ani „Klubem“, vznikl, aby se pokusil
u kohokoli vyvolat alespoň jednou zkušenost s uměním, a to alespoň ve formě pouhého „lusknutí prsty“, jako rychlé nenáročné
vytržení z veškerých sociálních ideologií.
— „cca“ funguje kdekoli a pro kohokoli.

Foto Jakub Minářů

Vybrané úryvky z příspěvků dramaturgů, členů
a návštěvníků archivu:
„Klub korealistických aktivit (CCA) naleznete fyzicky na adrese Starý Pelhřimov 46 ve stavení na okraji vsi.
Samotné vnější faktory, ale ještě neurčují samotnou podstatu
Klubu, jehož životnost spočívá v setkávání. V létě se každých
čtrnáct dní v prostorách Klubu mění výstavy. Celkem proběhlo
sedm výstav a nespočet setkání k příležitosti vernisáží, hudební
improvizace či realizace tzv. „rychlovek“.
Členové mohou použít „přestrojení“, své nicky, v CCA to má
svůj význam.“
Hana Vondrů – teoretička umění

Foto Roman Zajíc
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„Následující den jsme se s deštěm promáčenými spacáky i botami vydali dále po Vysočině, až jsme došli do Starého Pelhřimova.
Dnes lehce zapadlá vesnice u silnice na Tábor byla kdysi tím jediným Pelhřimovem, než bylo zbudováno město o pár kilomet-

Sběratel
Koupil obraz za milión
– radostí teď plesá.
Však jeho cena po půl roce
nestoupá – leč klesá !!!
Sběratel má skvělý nápad
– zahnal všechny trampoty.
Barvu z plátna v plátech loupe ...
– ušije z něj kalhoty.
—
Pavel Páva Petrov
(v šedém tričku s dírou
a v plátěnkách bez šněrovadel).
Na cyklovýletě pod Javořicí –
květnová sobota 2017

rů vedle. Kromě motorestu a Malého muzea Bible se místo zdá
celkem ospalé, ovšem naši pozornost upoutal statek pomalovaný
nezvyklými obrazci, s cedulí zvoucí na výstavu. Ukázalo se, že
statek číslo 46 je základnou Klubu Korealistických aktivit (lze
číst též jako Klubko Realistických Aktivit). Hudba a zvuky jsou
součástí vernisáží a dalších událostí, kdy jde především o vytvoření příležitosti ke společnému konání, z něhož nakonec vždy
vzejde něco zajímavého – obraz, hudba, kniha, jídlo. Klub(ko)
se hlásí k odkazu Friedricha Kieslera (1890-1965), sochaře a architekta, který přišel ve 30. letech s myšlenkou korealismu.“
Matěj Kratochvíl (z článku pro časopis HIS VOICE – časopis o jiné hudbě)
„Kdokoliv, kdo okolo Klubu prochází, se může zastavit, podívat
na výstavu nebo si tady může vyloženě „zablbnout“, přestože se
v životě zabývá něčím jiným, než tím, co souvisí s uměním. Každý
v sobě má alespoň nějakou jiskřičku kreativity a většině lidí udělá
dobře, když se pokusí v tomto směru alespoň na okamžik zcela
svobodně projevit, přestože mají někdy ostych. Lidem to přinese
úžasnou radost a snad i posun v životě, který je nepatrný, ale možná mnohem podstatnější, než chodit stále jen z práce do práce.“
Jan Horníček – designér a hudebník
„V Působení Klubka vidím podobné znaky jako hnutí Fluxus nebo
jako snahy Andy Warhoula, kdy ve své Silver Factory dává prostor
pro diskuze a pro popírání zaběhlých klišé estetiky. Takto tříbená
optika vnímání pak lépe ukazuje krásu každodenní banality.“
Jiří Lukeš – architekt
Připravený text k jedné z projekcí na PechaKucha-Night
-Humpolec:
Členem Klubu
se může stát
každý účastník aktivity.
Námět a dramaturgie aktivity
v duchu Korealismu
připravuje kdokoli z členů.
Plnění aktivit probíhá nejlépe ihned,
celkem bez povšimnutí,
v duchu věty:
DŘÍVE, NEŽ ZAČNEŠ MYSLET,
a hlavně
pod dohledem dramaturga aktivity.
Jakub Minářů – jeden z iniciátorů a dramaturgů CCA
Texty vybral a zpracoval dramaturg „bejku“ z CCA.
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Recenze a aktuality

Sociální pracovník s vizáží
šéfa narkokartelu
S Ivo Ná
Návratem nejen o instalaci v galerii Nonstrop

Pro čtenáře právě svírajícího okraje O_kraje patrně nebude překvapivá informace, že se v samotném
centru Jihlavy otevírá nový komunikační prostor. Celé „dílo“, dá-li se tak nazvat samotný vznik galerie
Nonstrop, je výslednicí obdivuhodné otevřenosti a spolupráce lidí napříč kulturním i politickým spektrem. První vystavující – Ivo Návrat – pojmenoval svou instalaci Sloužím vlajce. Název budí emoce,
vyloženě nutká k otázkám a vyzývá k dialogu. Ivo byl tak laskav a prozradil mi něco více.

Ahoj Ivo, připadla Ti výjimečná úloha otevřít svou výstavou novou galerii. Prostor je
to dosti specifický, svérázný a členitý. Jak se
Ti v Nonstropu pracovalo?
Určitě to byla úloha výjimečná, já jsem ji
však bral spíše jako výzvu. Způsob prezentace je velmi specifický a mě nejvíce bavila
představa, že to uvidí diváci, kteří za normálních okolností do galerie nepřijdou, že je to
„open gallery“ ve veřejném prostoru. Veřejný
prostor je vždy výzva, protože dává mnohem
širší možnosti konfrontace s širším diváckým
spektrem. Mě zpětná vazba na to, co dělám,
samozřejmě zajímá.
Jak vidíš instalaci s odstupem času? Udělal
bys něco jinak?
Instalaci zpětně vidím jako takový test technických limitů materiálů v interakci s povětrnostními vlivy a sociální inteligencí. Chci tím
říct, že jsme s Vítkem Krausem už několikrát
museli instalace opravovat, třeba po vichřici,
neustále někdo krade roxory, kterými jsou instalace zatížené atd. atp. Ale jak říkám, beru
to s humorem a přijímám svou úlohu betatestra této nové galerie.
Název výstavy Sloužím vlajce, konkrétně
slovo „vlajka” vyvedlo z klidu několik návštěvníků výstavy. Byl to záměr?
Ano, vždy vymýšlím symbolické, zavádějící,
ironizující a „divné“ názvy výstav, protože to,
co dělám, je také komplikované.
Prorůstají konceptem výstavy politická
témata? Je to spíš hra nebo bytostně řešíš
vztah jednotlivec a stát?
Politiku moc neřeším, ale bohužel se člověk
občas neubrání a něco naznačí, nebo si rýpne.
Já si z politiky dělám vesměs legraci, protože je
to pro mě vnitřní reciproční proces vůči tomu
svinstvu, co se děje kolem. A říkám upřímně,
že z toho, co se děje v České republice v politice a kolem prezidenta, z toho je mi upřímně na
blití. Možná by jsme se měli přejmenovat na
Česká repooblika. Vztah jednotlivec versus...
cokoliv je pro mně samozřejmě olbřímí téma,
kterému se věnuji už od roku 1996. A ano,
řeším ho bytostně. V obrazech se zastávám
slabších a beru tíhu odpovědnosti dnešního
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světa na svá bedra. Jeden můj kamarád, Tomáš
Svoboda z AVU, mi jednou napsal, že v mém
případě se za vizáží šéfa medellínského narkokartelu skrývá sociální pracovník. Vlastně
myslím, že to přesně vystihl. Řekl bych, že
hra je to pouze formální, výtvarná, obsahy
hrou určitě nejsou, to je spíš komplikovaná
koláž představ, vizí, obrazů minulých, vnitřních katarzí a recipročních procesů.
Po pravdě, nebýt našeho rozhovoru, odcházela bych z výstavy s přesvědčením, že
na mě shůry shlíží bojovník za islámský
stát v přestrojení (bez šátku) či exaltovaný
starozákonní prorok vynořující se z mlhy
zapomnění. A to i přes fakt, že Vítek Kraus
popsal instalaci jako „tři roviny lásky“. Můžeš prozradit víc?
Džihádista, prorok, Ježíš, Sandokan, Waldemar Matuška a další... už jsem toho slyšel
hodně. Mě je to vlastně jedno, líbí se mi, že
každý vidí něco jiného. Postavil jsem si ve
Zvolenovicích u Telče takový lehce atypický
dům, a už má taky asi deset různých názvů od
lidí, co chodí kolem, protože u lidí vyvolává
emoce, to k tomu patří. Celou výstavu bych
nerad popisoval, protože za každou jednotlivou věcí je zdlouhavý příběh od prekonceptu
až k hotové verzi. Ale myslím, že Vítek to zesumíroval celkem přesně. Je to mix různých
pohledů a postojů vůči zprofanované symbolice a jejich nové interpretace.
Kdyby nebylo památkových regulací a omezení, jak bys prostor pojednal?
Nedokážu odpovědět, zřejmě by to bylo dost
podobné. I když jsem srdečně rád, že i takové
kontroverzní téma prošlo přes všechny kulturní rady a komise a bůhví co ještě. Nejen pro
mě by to ale měla být dobrá zpráva o vstřícném
postoji a podpoře zastupitelů v Jihlavě k novým
kulturním aktivitám. To je určitě chvályhodné.
Společně se Zbyňkem Linhartem jste vloni
a předloni vytvořili monumentální obrazy
v historické části ukrajinského města Vinnytsia. Projekt Open City Gallery Vinnytsia je
podle mě extrémně velkorysý. Zažil jsi něco
obdobného v České republice nebo jinde? Jak
jste se k této příležitosti dostali? Jak na Tebe

zapůsobilo město, lidé? Pocítili jste nějak
současnou složitou situaci na Ukrajině?
Se Zbyňkem Linhartem spolupracuji úzce
v několika rovinách. Od malování jako takového, hovorů o současném umění, přes
fi lm až po mural art, kterému se věnujeme
už několik let. Jedny z posledních zakázek
přišly právě z Ukrajiny z Vinnytsie. Dostali jsme se k tomu víceméně náhodou, když
nás oslovilo české centrum v Kyjevě, protože
účast odmítnul tuším Vilém Balej. Práce to
byla úžasná. Poprvé jsme malovali budovu
televize přímo v centru Vinnytsie. Výška
malby byla patnáct a šířka devět metrů, začínala v pětimetrové výšce, takže nahoře jsme
mohli dělat v nějakých dvaceti metrech. To
je ve dvou lidech na ploše cca 1,5 m² na celodenním slunci myslím slušný výkon. V místní anketě to potom mělo takový úspěch, že
jsme byli požádáni, abychom následující rok
dodělali ještě druhou část budovy. Podobné
akce jsem už zažil, i když ta ukrajinská byla
specifická právě kvůli situaci, která tam probíhá. Jak to na nás celé zapůsobilo, je zase na
docela dlouhé povídání. Rozhodně jsme ale
byli překvapeni entuziasmem, ale i kvalitou,
se kterou tam mladí umělci pracují. Součástí
festivalu byl i desetidenní workshop nejlepších ukrajinských umělců, takže jsme měli
skvělou možnost vidět ukrajinské umění
pěkně naživo a mluvit přímo s autory. Jak
říkám, byl to silný zážitek. Ukrajinci jsou
vesměs pohodoví lidé, myslím, že jsou nám
vlastně dost podobní. Ale pro mně to takové
nóvum nebylo, znám dost Ukrajinců a Ukrajinek od nás z Čech.
Jak ovlivňuje Tvá témata práce učitele-výtvarníka na střední škole?
Myslím, že nijak. Kromě nahlédnutí do študákovy duše pro mě nemá hlubší význam.
Od práce učitele se snažím spíše odprošťovat. Vlastně nesnáším slovo učitel a výtvarník. Jsem umělcem a ve škole chci být motivátorem.
Tvoje působení na kulturním poli je poměrně široké, podílel ses na tvorbě fi lmů,
interiérů. Jak se tyto přesahy otiskují do
Tvé práce?

To nedokážu relevantně posoudit. Dělám
spoustu kulturních aktivit asi proto, že nedokážu dlouho dělat jenom jeden typ práce.
Hrozně by mě to nudilo. Vůbec si nedokážu představit, že bych dělal jednu stereotypní práci třeba čtyřicet let, to by byla moje
smrt. Nejvíce mě samozřejmě baví malování,
nebo řekněme „volné umění“, ale nejsem ten
typ umělce, který potřebuje denní kontakt
s malbou. Jsem spíš vypravěč příběhů, a ty se
mi musí nějakou dobu usazovat, takže maluji, jenom když to potřebuji nebo mám chuť.
Pestrost různých typů práce mě inspiruje
a uvolňuje mnohem lépe, navíc mi to pomáhá s odstupem k pohledu na moje vlastní
uvažování a dílo. Na fi lmu dělám production
designéra. Ladím to, co bude vidět v záběru a jak to bude vše fungovat v celku, s režisérem a kameramanem. V tom je trochu
rozdíl od malování, kde si o všem rozhoduji
sám. Mám štěstí, že spolupracuji s režisérem Danem Svátkem, který mě vlastně do
fi lmu namočil, a s kameramanem Jakubem
Šimůnkem, kterého považuji za jednoho
z nejlepších kameramanů u nás. Jinak mě fi lmová práce baví hlavně kvůli fluktuaci lidí,
kteří se kolem mě mihnou. A je to úžasná
možnost podívat se na různá místa. Design
interiérů je zase zajímavý v tom, že se snažíte
domlouvat se zákazníkem, jak to oba vidíte,
a hledáte nějaký správný konsenzus. Nebo
prostě jenom pomůžete někomu s dilematem v rozhodnutí, jak by to bylo co nejlepší.
V posledních letech jsem také začal pracovat
na interaktivních expozicích, což je zajímavé
hlavně v tom, že se pohybujete v intermédiích, což je zase úplně něco jiného a otevírá to
nové obzory a možnosti pro vaší další práci.
Díky Ivo za rozhovor, ať se Ti daří!
Ptala se Ilona Staňková
Foto archiv Ivo Návrata a galerie Nonstrop
Výstava Ivo Návrat – Sloužím vlajce probíhá
21. 3. – 14. 6. 2017
Galerie Nonstrop se nachází v ulici Malá Lazebnická, v dolní části Masarykova náměstí
v Jihlavě
facebook.com/Galerie-Nonstrop
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Vystavovali jsme před 45ti lety...
Tapiserie art protis
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, červen – srpen 1972
V letních měsících roku 1972 proběhla v nově rekonstruovaných
prostorech budovy jihlavské galerie na ulici Komenského výstava
s názvem Tapiserie art protis.
U zrodu art protisu stáli v 60. letech minulého století grafici a výtvarníci Jiří Trnka, Antonín Kybal a Alois Fišárek z Výzkumného
ústavu vlnařského průmyslu v Brně. A právě Antonín Kybal byl též
kurátorem jihlavské výstavy. Ve svém průvodním slovu v katalogu
mimo jiné popisuje techniku art protisu:
„Umělec tvoří tapiserii nebo nástěnné panneau pomocí mykaných,
barevných, nepředených vlněných vláken, a to tak, že klade rouno
na podkladovou tkaninu. Ateliéry Art Protis mají k dispozici
rouna ve více než 120 barvách, které mají vysokou odolnost vůči
světlu. Po nakladení všech vlněných vláken na základní tkaninu
projde materiál speciálním textilním strojem, který upevní každé
vlákno na podklad. Mechanický zásah nepředstavuje více než 5 %
celé práce, takže jde o zcela původní uměleckou tvorbu.“
Tato technika umožňuje rychlý přepis skici, návrhu na podklad.
Mohérová vlákna jsou navíc průsvitná a dají se dělit i nanášet
v různě silných vrstvách – od jednoho či dvou centimetrů, jež
vytvoří sytou barvu, až po milimetrové průhledné vrstvy.
„…Struktury, které vznikají kladením, potrháním a natahováním
různě silných roun, dávají art protisu charakteristické měkké přechody tvárných kreseb... Jen bezprostředním zacházením s vlněnými chomáči, chuchvalci či vystříhaným nebo vytrhaným tvarem se
objeví jeho specifické vlastnosti a možnosti...“
V Jihlavě byla prezentována díla 21 umělců, mezi nimi byli Jaroslav Červený, Eva Činčerová, Hana Lendrová, Inez Tuschnerová,
Miroslav Štolfa, Antonín a Ludmila Kybalovi, Marie Mertová
a Sylva Řepková.
DN

Z depozitáře

Jiří Mádlo, V tkalcovské světnici u Vousů, 1957
Kresba perem, tuš, grafit, papír přírodní, 48 cm x 51 cm. Ze sbírky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.
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Vlákna, klubka, tkaniny (Myšlenky jsou tenká vlákna)
Kurátorské poznámky k výstavě
Podtitul výstavy pochází z textu Daniely Mikuláškové 7 let
v nitích: „Sedm let myslím v nitích. Jak: Myšlenky jsou tenká
vlákna, která jedno po druhém vytváří pole obrazu. Aby se takto
stalo, je nutné zpomalit dech a téměř vypnout mozek. Myslím
tím, pokusit se zastavit tok myšlenek, tu vnitřní nepřetržitou
řeč, chtění, toužení, přemítání, hodnocení nebo se aspoň pokusit o ztišení. Nitě, jejich tloušťka, tenkost, barva, dohromady
dávají nekonečnou řadu možností. Pohybem ruky mysl vytváří
nití vlákno po vláknu obraz.“ 1 Text poeticky naznačuje vztah
mezi materiálem a nemateriálním, mezi fyzickým tvarováním
předmětu a myšlením. Textilní vlákno je pojítkem výstavy, která
se snaží uchopit textil v širokém poli odkazů. Práce na rozhraní
mezi taktilitou materiálu a jeho „textualitou“, tedy významovým
kontextem, vytváří tvůrčí napětí. Kathryn Sullivan Kruger se
v knize Weaving the Word (Tkaní slova) 2 zamýšlí nad jazykovou blízkostí slov textil a text a rozvíjí význam slova tkaní, které
v mnoha jazycích označuje nikoliv pouze vytváření textílií, nýbrž i jinou tvůrčí aktivitu (v češtině také výrazy snovat či spřádat, byť s mírně negativním zabarvením). O vztahu textu a tkaní
a analogiích vznikání textu a práce tkadleny se zmiňuje také Daniela Hodrová, která takovýto způsob psaní přiřazuje zejména
ženám. 3 Tradičně je tkaní a vůbec práce s textilem vnímané jako
„ženská práce“, což je další výrazný aspekt, ke kterému se autorky
(a někteří autoři) vztahují.
Výrazným motivem je rozhraní mezi řemeslným a uměleckým, návrat k ruční práci a zároveň vymezení se vůči tovární
produkci a s ním spojené nadprodukci textilního odpadu. Richard Sennet v knize The Craftsman (Řemeslník) z roku 2009 4
uvádí, že vztah společnosti k řemeslu odráží její náboženské,
sociální a politické hodnoty. Kritizuje, že v dnešní společnosti existuje uměle vytvořená sociální hranice mezi prací rukou
a prací hlavou, a s tím související sociologický kontrast mezi řemeslem a uměním. Podle něj má práce v řemeslném modu své
výhody. Překvapivě to může být umělec, kdo má nakonec méně
autonomie, je závislejší na svéhlavé moci, a tím zranitelnější než
skupina řemeslníků. Tradiční řemeslná dílna může i dnes být
inspirativním modelem sociálního prostoru. Řemeslný impulz
podle Sennetta ovlivňuje další oblasti života, zasahuje do široké
škály aktivit a může sloužit umělcům stejně jako programátorům, lékařům či rodičům. Řemeslo vytváření fyzických věcí
„poskytuje vhled do technik zkušenosti, jež mohou ovlivňovat
náš způsob jednání s lidmi okolo nás.“ Výstava je obohacena
o jihlavský kontext a představuje textilní práce pedagogů, absolventů a žáků Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín, která sídlí v budovách někdejší soukenické továrny a později pletařské školy.
Vlákno jako cesta k podstatě
Studentka ateliéru textilní tvorby na pražské UMPRUM Aneta
Dvořáková vystavuje trojici instalací, v nichž je vlákno klíčovým
elementem, zároveň obsahují celou škálu dalších souvislostí. Párání (The Riping) ovlivnila stáž v ateliéru malby. „Všichni tam používají textil, i když tvoří s barvami. Začalo mě zajímat, co je ta
podstata, na čem drží barvy, což je většinou plátno. Začala jsem
zkoumat, jestli se barva udrží, pokud to nějak naruším.“ Nalezené
obrazy rozpárala a potom nitku po nitce znovu utkala do nového
obrazu. Také v bakalářské práci Žmolky se autorka soustředila na
podstatu: „Řešila jsem, jaké jsou způsoby vzniku textílie, její charakter, a zároveň mě hrozně zajímaly její přirozené stavy, třeba
degradace textilu, kdy se uvolňuje vlákno z kompaktního celku.
Efekt žmolkování vzniká hlavně na polyesteru a vlně.“ Rozhodla
se pracovat s oblečením svým a lidí z nejbližšího okolí, ručně otrhala žmolky z asi šedesát kousků, z nich vytvořila jemnou přízi,
která pro ni byla i určitou dějovou linkou. Dokumentární aspekt
práce ještě posílila tím, že instalaci doplňují fotografie s popisem.
V práci Ženství – jak již naznačuje název – řeší vztah textilu a ženského aspektu: „Hledala jsem paralelu mezi textilem a ženou, protože mi přišlo, že nějakými předsudky je textil spojený se ženou.“
Jako čistě ženský produkt si zvolila silonky: „Jsou podobné kůži,
vlákno je podobné vlasům, je hodně erotické a zároveň vyzařuje
lidskost. I když je to syntetický materiál. Vlákno je pevné, stabilní, ale může být i flexibilní, křehké. To jsou všechno přídavná
jména, která by seděla i na ženu.“ Aneta oslovila sto padesát žen.
Jejich silonky rozpárala na jemné vlákno a z něj vytvořila klubíčka. „Klubíčka jsou podobná jedno druhému, ale liší se velikost
i barevnost. I to mně přišlo, že je podobné ženám, jsme všechny
stejné, ale vlastně každá úplně jinačí. Dala jsem tomu podtitul –
150 žen, 150 příběhů, 150 klubíček.“ Párání jako princip tvorby
využívá také Ajit Chauhan, který žije a pracuje v San Francisku
a nedávno již podruhé vystavoval v pražské galerii SVIT. Jeho minimalistická textilní díla jsou výsledkem pečlivého odstraňování
vláken z barevných tkanin. Takto jednoduše vznikají geometrické
tvary, jejichž čistotu narušují shluky odstraněné příze visící volně
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po stranách. Jedná se zde o kontrast mezi chladnou geometrií minimalismu, potažmo světa umění – kam díla odkazují formátem
a monochromatičností – a organičností textilu, který naopak láká
k dotyku. Instalace Vyhoření Ondřeje Trnky vznikla ze zbytků
betonu z prací na chalupě a vláken z jiné práce. „Řekl jsem si, že
bych rád vyzkoušel udělat s tím vláknem nějaký objekt, kde by po
něm zbyla jenom stopa. Docela intuitivně jsem vzal shluky vláken,
které jsem měl z předchozí práce, ty jsem dal do formy a zalil betonem. Po vytvrdnutí jsem formu rozbil a říkal jsem si, půjdu na
zahradu a dám to do ohně. Zkoušel jsem, jestli beton vydrží i žár
ohně, a on to vydržel. Vlákno shořelo a vznikla stopa po vláknu.“
Objekty Vyhoření získaly další významovou rovinu až následně,
když je autor prohlásil za „krásný pomník všem těm vyhořelým
duším, které musejí pracovat, nic jiného jim nezbývá, protože mají
hypotéku a baráček za Prahou.“ Pomníčků vzniklo asi dvacet.
„Zajímá mě na tom, že jeden materiál udrží ducha jiného materiálu. Když ten textil zmizí, je tam obtisklý, takže je to vlastně
kooperace materiálů.“ Experiment s materiálem je zásadní také
pro práci Jaroslavy Frajové, absolventky ateliéru textilní tvorby
Střední uměleckoprůmyslové školy v jihlavském Heleníně a Technické univerzity v Liberci, která v současnosti vyučuje na VŠVU
v Bratislavě. Zajímá ji potenciální užitečnost a využitelnost materiálů, a zároveň zkoumá jejich výtvarný potenciál. Používá spíše
netradiční, technické materiály. „Mám nejdřív materiál, a potom
hledám jeho možnosti. Myslím, že materiál může přivézt toho,
kdo s ním pracuje, k nové myšlence.“ Od roku 2015 spolupracuje
se slovenskou Akademií věd na projektech spojených s nanotechnologií. Práci s nimi přitom kombinuje s tradiční textilní technikou. Respekt k danému materiálu je pro ni zásadní. „Chci materiál
objevit a nechat ho, ať existuje, nedělat nějaké velké zásahy.“
Vlákna plodící myšlenky (a naopak)
Důvody, proč Daniela Mikulášková přešla od malby k práci
s textilem, byly osobní, rodinné. Na mateřské dovolené bylo obtížné opouštět domov a doma obtížné pracovat s barvami, a tak
ji napadlo, že malby zkusí vyšít. Proces vyšívání zkoumá již od
roku 2005. „Způsob, jak to používám, vyrůstá z malby. Vrstvím
vrstvím vrstvím jakoby barvy na sebe, jako když kreslím nebo
maluji, není v tom žádný koncept.“ Daniela nemá vztah k textilnímu řemeslu a používá šití jako do velké míry intiutivní techniku, vyhovující jejímu aktuálnímu způsobu práce. „Jediné, co mě
ovlivnilo, když si tak vzpomínám, byla babička, která mě učila
štupovat ponožky. To mě strašně bavilo jako děcko, a to se mi
tam občas objevuje. Ale jinak, že bych měla trpělivost s klasickým vyšíváním a dělala nějaký křížkový steh, to ne.“ V cyklu Sítě
je na vrstvě látky napjatá síť na hřebíčkách, a až do této základní
struktury vniká jemná vrstva všívaného „obrazu“, která vzniká ve
srovnání s dalšími díly rychleji a je více expresívní. Petr Kovář
se také nezajímá o textilní řemeslo, jeho díla jsou konceptuální,
či spíše konstruktivní. Zatímco Daniela Mikulášková bavlnkami „maluje“, Petr Kovář nití „kreslí“. Techniku vytváření obrazů
pomocí nití, upevněných na plátno špendlíky s barevnými hlavičkami, si zvolil, protože chtěl vyjádřit křehkost a nestálost tvaru. Umožňuje mu vytvářet obrazy, které jsou částečně flexibilní
(někdy přímo interaktivní). Novější černé obrazy s bílou nití ze
série Skutečně jsou navzdory zdánlivé abstrakci přepisem reality,
předobrazem jsou zátiší na stole či architektura. Někdy ze spojení nití vzestávají specifické, realitu popírající prostorové vztahy.
Niťové konstrukce, které se mohou v jakémkoli okamžiku rozpojit, sdělují cosi o nesamozřejmosti tvaru a utváření reality jakožto
nikdy nekončícím procesu. Obrazy napodobují křehkost rodících
se myšlenek. Také František Matoušek (tvořící nyní pod jménem
Francis de Nim) popírá, že by ho zajímal textil obecně. Pouze
džínovina, konkrétní druh textilního materiálu, který je pro něj
zabarven nostalgickými konotacemi. Jeho obrazy vznikají vytrháváním jednotlivých nití z džínoviny a domalováním vzniklého
akrylovými barvami. Na nedávné výstavě v Galerii Václava Špály nově vystavil obrazy pomalované z lícní strany, dříve maloval
na rub. Výjevy projektuje do různých obnošených a potrhaných
míst, které se stávají základem asociativního řetězení. Vznikají
vodní hladiny, ale také rozměrné portréty. „V těchto ošoupancích, odřeninách apod. vidím mraky, oblohu, vodní hladinu,
nebo světlo a stín na něčím obličeji. Podobně jako můžeme vidět,
nebo si představovat mraky, krajinu či cokoliv, když pozorujeme
kresbu let na dřevěné skříni, nebo třeba strukturu OSB desky.“ 5
Skladatelka Lucie Vítková považuje kompoziční činnost za aktivitu s filozofickým podtextem, skladatel „pracuje se zvukem, aby
odhalil zákonitosti vnějšího světa“ 6. Zabývá se sonifikací, tedy
převáděním dat do zvuku. V sérii Clothes Book Pieces vytváří
skladby podle střihů na šaty. Její sonifikační proces má přesná
pravidla. Délky linií jsou převáděné na sekundy, tvar jednotlivých částí oděvu se otiskuje do rychlosti hraní. „Látka používaná pro výrobu oblečení má svoje specifické vlastnosti, například

barvu, vzor (strukturu), hustotu (rytmus vláken) a délku, které
jsou analogické k vlastnostem tónu.“ Podobně jako módní návrhář vybírá látku na šaty, při výběru hudebního materiálu záleží
na vkusu skladatele. „Forma skladby v sobě odráží proces šití.“ 7
Vlákno společenských vztahů
V aktu šití je v případě Karímy Al-Mukhtarové přítomné latentní napětí a násilí. Niť pro ni ale zároveň znamená spojení.
Prošívá lidskou kůži i dřevěné objekty. Součástí série Exception
(Výjimka) je fotografie jemně prošité ženské kůže. Vyjadřuje se
k tématu potěšení ve vztahu k bolesti. „Má kamarádka má zálibu, že v bolesti spatřuje potěšení, a já jsem chtěla šít do její kůže.
A chtěla jsem, aby výstup nebyl drastický, ale naopak – a to je
i důvod, proč je to v lightboxu, který je spojený s komerčností.“
Určitý posun se odehrává také v sérii prošitých dřevěných trámů.
Jejich prošití předchází vyvrtávání otvorů, nutných k provléknutí
barevných nití. Není překvapivé, že trámy svádí k falickým asociacím, a tudíž k interpretacím vnímajícím proděravění a prošití
trámů jako jakési podvratné narušení mužského pólu technikou,
tradičně spojovanou s ženským světem. Jemně erotický podtext
mají i textilní objekty Tatiany Nikuliny, sešité z kusů látek, které
zdá se slouží primárně k dotýkání. Průhledné látky často odhalují vnitřní beztvaré a přetékající útroby. Objekty také hrají
hlavní role v sérii videí. Nejnovější SKIN (KŮŽE) má fyzičnost
přímo v názvu. Hra s objekty se odehrává v přírodním prostředí,
jež je svým charakterem také výrazně taktilní a akustické (šustící
listí). Ruce v krajkových rukavičkách hladí objekty, z nichž některé mají výrazné falické tvary. Vadnoucí vztah, instalace Alžběty Bačíkové, Lucie Rosenfeldové a Martiny Smutné, se týká
proměn (milostných) vztahů v dnešní společnosti. Téma rozvíjejí
prostřednictvím fiktivního příběhu o outdoorových materiálech.
„Outdoorový materiál je vlastně protéza těla ke svobodnějšímu
pohybu v extrémních podmínkách. Něco, co má člověka ochraňovat a zároveň mu dávat svobodu.“ Říká k tomu Lucie Rosenfeldová. Instalaci tvoří video a několik kovových konstrukcí
s malovanými látkovými objekty od Martiny Smutné. Jsou vyrobené z materiálů, které se objevují ve filmu, jejich vizualita na
funkční textílie navazuje. Instalace vznikla pro výstavu Against
Nature 8 v pražském Veletržním paláci, zabývající se vztahem
mezi přírodním a přirozeným. „O funkčních textíliích se dají
dočíst zajímavé věci. Že nepropouští, že chrání, neustále se vyvíjejí a zdokonalují. Zajímá nás změna struktury, která vypovídá
o změně jiných struktur.“ Autorky pracují s přírodním vláknem
ventile, oblíbeným příznivci výprav do divočiny. Funkční textílie vypovídají o vztahu mezi snahou o dokonalost a nevyzpytatelností, svobodou a závislostí. Blanka Poulová vyučuje na již
zmíněné jihlavské uměleckoprůmyslové škole. Forma – objekt
– oděv – tělo je oděv z ručně vyrobené plsti. Při plstění dochází díky působení tlaku a vlhkosti k natahování vláken, která se
do sebe zaklesnou, tedy zaplstí, a drží tvar. Autorka si pohrává
s polaritou zakrývání a odhalování – abychom zakryli člověka,
zbavujeme ovci srsti. Proto zahalují šaty jen částečně. „Samotný
objekt v prostoru je odkazem k člověku. Stejně jako když po ovci
zůstane hromada rouna, tedy surovina pro další proces.“ Tím,
co se děje s textilním odpadem, se zabývá Hanna Rose Shell,
americká filmařka a historička vědy a technologií. Pro výstavu
vytvoří abstraktní dílo z odpadních textílií, dovezených ze své
domoviny. Její instalace Morfologie pracuje s polaritou biologického a technologického a zamýšlí se - podobně jako celá výstava
- nad tím, co sděluje zacházení s textilem o dnešní společnosti.
Lenka Dolanová
Vlákna, klubka, tkaniny (Myšlenky jsou tenká vlákna)
Karíma Al-Mukhtarová, Alžběta Bačíková & Lucie Rosenfeldová
& Martina Smutná, Aneta Dvořáková, František Filipi, Jaroslava
Frajová, Ajit Chauhan, Petr Kovář, Daniela Mikulášková, Tatiana Nikulina, Francis de Nim, Blanka Poulová, Hanna Rose Shell,
Ondřej Trnka, Lucie Vítková a studenti Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín.
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 8. 6. – 20. 8. 2017
1 http://www.daniela-mikulaskova.cz/
2 Weaving the Word. The Metaphorics of Weaving and Female Textual Production (Tkaní slova. Metaforika tkaní a ženské textové produkce). Susquehanna
University Press, 2001.
3 Daniela Hodrová, Text města jako síť a pole. Online http://www.ucl.cas.cz/
edicee/data/antologie/kolokvia/2.
4 Richard Sennet, The Craftsman. Yale University Press, 2009.
5 Viz text z výstavy Blue Jeans, Galerie Václava Špály, 21. 1. – 12. 3. 2017. Online http://www.spalovka.cz/cz/plan-vystav/blue-jeans.html.
6 In: Lucie Vítková, Diplomová práce na JAMU Věda jako inspirace pro hudební
kompozici. Brno 2013. Online https://is.jamu.cz/th/14507/hf_m/text_prace.pdf.
7 Tamtéž.
8 Against Nature. Mladá česká umělecká scéna. Národní galerie v Praze, Veletržní palác, 5. 10. 2016 – 15. 1. 2017.
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1 „Říkal jsem si, že bych rád vyzkoušel udělat
s textilním vláknem nějaký objekt, kde by po
něm zbyla jenom stopa. Docela intuitivně jsem
vzal shluky vláken, které jsem měl z předchozí
práce, ty jsem dal do formy a zalil betonem. Po
vytvrdnutí jsem formu rozbil a říkal jsem si, půjdu na zahradu, dám to do ohně. Zkoušel jsem,
jestli ten beton vydrží i žár ohně, a on to vydržel. Vlákno shořelo a vznikla stopa po vláknu.
Zajímá mě na tom, že jeden materiál udrží
ducha jiného materiálu. Když textil zmizí,
je tam obtisklý, takže je to vlastně kooperace
materiálů.“
/Ondřej Trnka – Vyhoření/
2 „Díky tkaní jsem docílila nového díla, které má řekněme magický charakter, protože je
tam jakoby mlha původního obrazu.
V té době jsem byla na stáži na malbě, takže
jsem hodně přemýšlela o malbě samotné. Myslela jsem, jak tam budu malovat a užiji si tvor-
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bu s barvami. Začala jsem si uvědomovat, že
tam všichni používají textil, i když tvoří s barvami, a začalo mě zajímat, co je ta podstata, na
čem drží barvy, což je většinou plátno.“
/Aneta Dvořáková – Párání/
3 „Začala jsem přemýšlet o tom, že to, jak materiál vytahuje vlákna, nějak souvisí s jeho životností, s jeho historií nebo příběhem. Přišlo
mi zajímavé řešit skrze materiál i sebe, že co
zažívá textil je nějak spjaté se mnou, protože
já jsem ta mechanická síla, co ho nějak odírá. Takže se mnou je v nějaké harmonii nebo
disharmonii. Jednotlivé žmolky jsem vzala
a stáčela je v prstech a vytvářela jemnou přízi,
která pro mě byla i dějovou linkou.“
/Aneta Dvořáková – Žmolky/
4 „Látka používaná pro výrobu oblečení má
svoje specifické vlastnosti, například barvu,
vzor (strukturu), hustotu (rytmus vláken)

a délku, které jsou analogické k vlastnostem
tónu. Proces převodu dat a generování nebyl
proveden pomocí počítače, ale ručně, přičemž
vznikla kombinovaná textově-grafická partitura. Slovně je v ní popsán hudební materiál
a sestrojen graf nebo číselné tabulky, představující formu, do které se materiál vloží.
Při výběru hudebního materiálu vždy záleží
na estetickém vkusu skladatele, stejně tak jako
na vkusu módního návrháře, který vybírá látku na šaty. Forma skladby v sobě odráží proces šití. Každý nástroj hraje jednu část obleku.
Jednotlivé kusy hudby na sebe navazují ve stejném pořadí, jako by byly sešívány.“
/Lucie Vítková – Clothes Book Pieces/
5 „Nakonec jsme našli společné téma, jak
se proměňuje milostný vztah a vztah vůbec
v dnešní společnosti. Outdoorový materiál je
protéza těla k nějakému svobodnějšímu pohybu
v extrémních podmínkách. Něco, co má člo-

věka ochraňovat, a zároveň mu dávat svobodu.
U funkčních textílií se dají dočíst zajímavé
věci, jaké mají vlastnosti. Že nepropouští, že
chrání, jejich technologie je něco současného, neustále se vyvíjejí a zdokonalují. Zajímá
nás změna struktury, která vypovídá o změně
jiných struktur. Zajímalo nás to i v tom milostném příběhu, že to je něco, co má vytvářet
svobodu pohybu a zároveň to vytváří závislost
a vlastně je to taková druhá kůže.
Roli hrál i aspekt dokonalosti, textílie se
snaží nějakým způsobem dokonale fungovat
nebo chránit, což nám přišlo dobré v kontrastu k uvažování nad vztahem, který je nějakým
způsobem nevyzpytatelný. Myslím, že tady
funguje protiváha vlastností – pevné materiálové věci a něčeho, co je neustále v interakci
nebo se nějakým způsobem proměňuje, a je to
nevyzpytatelné.“
/Alžběta Bačíková, Lucie Rosenfeldová, Martina Smutná – Vadnoucí vztah/
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6 „Hledala jsem paralelu mezi textilem a ženou, protože mi přišlo, že nějakými předsudky je textil spojený se ženou.
Silonky jsou hrozně moc v kontaktu se ženou. Jsou podobné kůži, vlákno je podobné
vlasům, je takové hodně erotické a zároveň
vyzařuje lidskost. I když je to syntetický materiál, tak vyzařuje něco jako přírodní charakter. Přišlo mi, že nějak napodobuje ženu samotnou. I vlákno je pevné, stabilní, ale může
být i flexibilní, křehké. To jsou všechno přídavná jména, která by seděla i na ženu.
Klubíčko je nějaký základní prvek, ze kterého
se něco vytváří. Nějaká příze, ale může to být
kokon nebo vajíčko, což souvisí s problematikou
mateřství, takže zase s ženským elementem.“
/Aneta Dvořáková – Ženství. 150 žen, 150 příběhů, 150 klubíček/
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7 „Má kamarádka má zálibu, že v bolesti spatřuje potěšení, a já jsem chtěla šít do její kůže.
A chtěla jsem, aby výstup nebyl drastický, ale
naopak – to je i důvod, proč je to v lightboxu,
který je spojený s komerčností. Je to velký formát a je to hodně jemné, takže člověk si toho
hned nevšimne.
Nechtěla jsem ukázat, že tohleto je to něco,
co je jiné, divné, speciální. Protože je to normální, je to zase jenom jiná kategorie.“
/Karíma Al-Mukhtarová – Bez názvu, ze série
Exception/
8 „Nit byla pro mě i taková linka, že jsem furt
jezdila a hledala spojitosti a pojítka. Chtěla jsem to udělat a nevěděla jsem, jak. To je
docela důležité. Nenašla jsem, že by to někdo
dělal. Tak jsem si dělala testy, a pak jsem si

techniku sama vytvořila.“
/Karíma Al-Mukhtarová – Ze série Exception/
9 „Začínám pracovat s materiálem a něco vytvářím. Ze začátku se to většinou nepovede,
asi to vzniká tím množstvím, že je potřeba,
aby toho bylo hodně. Aby pak z toho vzniklo
něco, co má pro mě nějakou hodnotu. Dřív
objekty vznikaly tak, že jsem jim vnukla nějaký účel, že šly pak nějak použít. Jako každodenní objekty, kdy každý má nějaký účel.
Tak jsem zkoušela dělat něco podobného pro
umělecké objekty. Videa jsou v podstatě uchovaná performance.“
/Tatiana Nikulina – SKIN/
10 „Na mateřské jsem neměla ateliér, barva
smrděla a dlouho schla, takže jsem vůbec ne-

měla možnost něco dělat. Nějakým způsobem
mě napadlo, že malby zkusím vyšít, a vznikl
první obraz.
Je to hodně intuitivní. Jediné, co mě ovlivnilo, když si tak vzpomínám, byla babička,
která mě učila štupovat ponožky. To mě strašně bavilo jako děcko, a to se mi tam občas
objevuje. Vzpomenu si na to a začnu štupovat
nějaké místo. Ale jinak, že bych měla trpělivost s klasickým vyšíváním a dělala nějaký
křížkový steh, to ne.“
/Daniela Mikulášková – Hora se zjevuje v moři/
11 „Je to hledání tvaru pomocí nití.“
/Petr Kovář – Skutečně/
12 „Dosud jsem pracoval většinou s vnitřní
stranou rifloviny (rubovou). V posledních ob-
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razech jsem začal z druhé strany, lícní. Tedy
z té, která je vidět, má-li člověk na sobě něco
z džínoviny a která je různě ošoupaná, obnošená nebo děravá. Podepisuje se na ní čas. V těchto ošoupancích, odřeninách apod. vidím mraky, oblohu, vodní hladinu, nebo světlo a stín na
něčím obličeji. Podobně jako můžeme vidět,
nebo si představovat mraky, krajinu či cokoliv,
když pozorujeme kresbu let na dřevěné skříni,
nebo třeba strukturu OSB desky.“
(Text z výstavy Blue Jeans, Galerie Václava Špály, 2017)
/Francis de Nim – Hrdinům nové fronty/
13 „Výsledná práce je založena na kontrastu
mezi obaleným a obnaženým tvarem těla. Samotný objekt v prostoru je odkazem k člověku. Stejně jako když po ovci zůstane hromada
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14 „Mám nejdřív materiál a potom hledám
jeho možnosti. Myslím, že materiál může přivést toho, kdo s ním pracuje, k nové myšlence.
Takže trošku opačný princip, než je obvyklé.
Spíš chci materiál objevit a nechat ho, ať existuje, nedělat nějaké velké zásahy.“
/Jaroslava Frajová – Moment, malé nekonečno/

ných modelů „svalnatých aut“ ze šedesátých
a sedmdesátých let, vyráběných v Detroitu.
Samotná genealogie vláknového obsahu vycpávek zůstává skryta. Recyklovaná vlákna
totiž možná prošla mnohými cestami a byla
nošena na mnoha zádech, než byla nařezaná
a stlačená do „cucků“ k použití v matracích,
nábytku či pro izolaci – jako ty, co jsou zde
na výstavě.“
/Hanna Rose Shell – Morfologie/

15 „Jemné změny v morfologii přinášejí vizuální meditaci o trvalosti zděděných
vlastností a zároveň o biologickém stejně
jako industriálním a technologickém vývoji rozmanitosti. Tyto „cuckovité“ vycpávky
se vyrábějí pro nadšence do restaurování.
Instalují se za panely palubních desek růz-

16 „Vlákna příze, dosud spoutaná do pevného, pravoúhlého rastru látky tak v důsledku umělcových zásahů volně splývají kolem
prostých, redukovaných tvarů a kompozic
či samotných okrajů plátna, nebo se splétají do nejrůznějších, často velmi organických
struktur, které k výchozímu organizovanému

rouna, tedy surovina pro další proces.“
/Blanka Poulová – Forma – objekt – oděv – tělo/

stavu substance vytváří jakýsi protiklad. Co
je zde nyní přítomné a zviditelněné jako rozdíl a dualita, připodobnitelná např. ke střetu
chaosu a řádu, nebo konfliktu přírody a kultury, bylo předtím ukryto a obsaženo jedno
v druhém. Podobně záludné významy a otázky generuje ve své práci s textilií Chauhan
jakoby automaticky, pouhou modifikací stávajícího – matérie plátna.“
(Text z výstavy Ajit Chauhan, Erica Baum, Until
It Makes Sense. Galerie SVIT, Praha 2017)
/Ajit Chauhan – Bez názvu/
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Výtvarná příloha — textilní ilustrace

Nikola Logosová – Kosmické výšivky
Nikola Logosová se narodila v Pražských Strašnicích. Studuje na UMPRUM ilustraci a grafiku u Juraje Horvátha a příští rok bude dělat diplomovou práci. Její matka pracuje jako malířka v Keramice
Maříž, takže už od dětství trávila čas mezi barvami, u rybníku v Maříži. Odtud také plyne její zájem
o užité umění. Výšivky dělá z dlouhé chvíle – při čekání v čekárně, nebo jízdě vlakem. Inspiraci pro
ně hledá u starých známek a samolepek na krabičky od sirek.
Stále žije v Praze, má kočku a psa.
www.nikolalogosova.cz

Hazel Terry – Wild Food Recipes

Šípkový sirup
1,4 kg nakrájených šípků
Vař 15 minut v 1,5 litru vody. Propasíruj přes utěrku či síto. Převař ve 450 g cukru.
Propasíruj. Nalij do sterilních lahví. Zavoskuj.

Hazel Terry je skotská ilustrátorka, grafička
a designérka, jejíž charakter a imaginaci podle
jejích vlastních slov utvářelo to, že „vyrostla
společně s papouškem, oslem a množstvím
koček, psů, králíků, slepic, koz, prasat a lišek.“
Vystudovala umění a design na Great Yarmouth
College of Art, řemeslný design na York Street
Art College v Belfastu a kresbu a malbu na
Edinburgh College of Art. Po studiích pracovala v Austrálii jako učitelka a návrhářka interiérů. Žije na sever od Edinburghu s partnerem
a dvěma dětmi. Píše blogy o ilustraci (theartroomplant.blogspot.cz/), módě a nábytkovém
designu. Z její textilní tvorby jsme vybrali sérii
receptů z divoce rostoucích rostlin.
www.hazelterry.com
LeD
Pálenka z bukového listí
Nasbírej mladé čerstvé bukové listí, stáhni ho ze stopek. Namáčej v zavařovací láhvi s litrem
džinu. Utěsni a nechej tak tři týdny. Vylov listy a přidej sklenici brandy a 220 g cukru svařeného
ve 200 ml vody. Vydá to na dvě láhve.

3 ilustrace z knihy O tych, którzy się rozwijali

Čtenářské okraje

Iwona Chmielewska – O tych, którzy się rozwijali
(Media Rodzina, 2014)

Marjane Satrapiová – Šitíčko
(česky BB/art, 2008)

Penny Reid – Neanderthal Seeks Human (Knitting
in the City) (Caped Publishing, 2013)

Kniha oceňované polské autorky a ilustrátorky povstala z nálezu
starých papírových cívek ve vetešnictví. Ti, kteří se rozvíjeli, jsou
cívkoví hrdinové, kteří se objeví vždy, když jsou potřeba. Tu podá
cívkové děťátko šňůru starému pánovi na pověšení prádla, tu se
cívkový chlapík rozvine pro holčičku, která potřebuje navléknout
korálky, jinde vlákno poslouží na rumpálu u studně, babičky podrží při houpání na houpačce a holčička má rázem švihadlo. A čím
více pomáhají, tím více se rozvíjejí. Dvojznačnost není náhodná.
LeD

„Graf ický román“ původem íránské ilustrátorky a komixové autorky Marjane Satrapiové, žijící v Paříži, v yšel
francouzsky v roce 2003. Jednoduchá černobílá kresba postav s bublinami zprostředkovává intimní k lábosení íránských žen několika generací u odpoledního čaje. Hovoří
se o mužích a milencích, romantické lásce a domluvených
manželst vích i o tom, co to znamená, když si chce žena
nechat udělat „dolní šitíčko“.
LeD

Akční romantika na večer u vína. Hlavní hrdinka vypadá jako
„skandinávská Diana Prince“ (Wonder Woman – pro komiksové laiky) a hlavní hrdina má přezdívku Sir Handsome McHotpants. Důležitou roli zde hraje pletací klub. Ne všechny jeho
členky umí plést, ale to přece nevadí. Potřeby na pletení se dají
využít i kreativnějším způsobem… třeba pletací jehlice jako
bodná zbraň a pletací příze jako roubík.
JJ
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Teorie

Ďáblův prach
Hanna Rose Shell

Foto Hanna Rose Shell

Hanna Rose Shell je historička vědy a technologie a filmařka. Zaměřuje se na životní prostředí, média, vojenská studia
a materiální kulturu. Aktuálně se její výzkum týká textilního
průmyslu, odívání, recyklace a kamufláže. V červnu 2017 pobývá na rezidenčním pobytu v Praze, organizovaném nadací
Agosto Foundation. V rámci pobytu pracuje na projektu Shoddy, který se týká opětovného využití textilního odpadu.

Tu hromadu je vidět z dálnice M62 mezi
Manchesterem a Leedsem, která přetíná starý
průmyslový region Anglie a spojuje dva velké přístavy, Liverpool a Hull. Těžko říct, co
přesně to je, a většina lidí kolem prostě jen
bez povšimnutí projede. Hromada dosahuje v nejvyšším bodě nějakých šedesáti metrů
a snadno by ji šlo omylem považovat za nějaký
neobvyklý geologický útvar. Z jiného úhlu by
se zase mohla jevit jako hromada hnoje, tedy
až na to, že je šedivé barvy. I zápach je jiný:
připomíná zahnívající vlnu nebo mokrého
psa. Při pohledu zblízka však v záplavě šedi
problikávají některé menší věci – napodobeniny drahého kamení, knof líky, občas nějaký
ten zip. Z kupy vystupuje několik vrcholů jako
jakési mini-Matterhorny.
Jsme na předměstí Leedsu ve vlnařském
okrsku západního Yorkshiru, regionu, který
se na počátku devatenáctého století století stal
centrem zpracování vlny a klíčovým místem
průmyslové revoluce. (Do konce století se též
region etabloval jako významné místo pro pěstování rebarbory, a to jak na polích, tak v temných stodolách, jimiž je krajina posetá.) Ke
kupě vede prašná cesta, jedna z četných polních cest pro turisty. Hned u vstupu na cestu
je záhadná, ručně malovaná značka: „Prosím,
nevyhazujte na toto místo další přízi.“
Tato halda je totiž tvořena nepotřebnými
hadry, ponožkami, oblečením a zbytky textilního průmyslu, které se postupně rozpadají a mizí do půdy. I když obsahuje odpad
z různých odvětví pracujících s vlákny, včetně
třídění vlny a textilií, nejde o skládku v klasickém slova smyslu. Tento odpad, nacházející se v různých stavech chemického rozkladu
a uspořádaný do vrstev, má i biologický účel;
vlna obsahuje vysoký obsah dusíku, který se
během rozkladu pomalu uvolňuje, díky čemuž
výrazně napomáhá růstu rostlin. V tomto případě se textilní odpad – zavážený napůl pravidelně na spíše neformální bázi nejrůznějšími účastníky místního povětšinou zaniklého,
přesto se stále ještě vyvíjejícího textilního odvětví – postupně mění v zemědělské hnojivo,
které se používá na okolní pěstování rebarbory, ale které též podporuje jasně zelený plevel,
jemuž se tak daří kolem haldy. Tato kupa odpadu je vstupním bodem do hmotných dějin
zpracování odpadu jakožto technogeneze.
Když dnes někdo zaslechne slovo „šunt“,
okamžitě si vybaví něco, co naznačuje „špatnou kvalitu“ nebo „špatně řemeslně odvedenou práci“. Původ tohoto slova však sahá do
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počátku devatenáctého století, kdy označovalo novou textilii vyrobenou ze starých hadrů
a odstřižků od krejčích. 1 Dělníci tuhle tkaninu vyráběli na strojích, kterým se přezdívalo
„ďáblové“, byly to vlastně jakési drtiče vybavené ostrými zuby, které produkovaly materiál, jemuž se někdy výsměšně říkalo „ďáblův
prach“. Recyklovaný odpad a další zbytky
byly proměňovány v hojné „nové“ materiály ve
„městech šuntu“ Batley a Dewsbury, která se
nacházela v těsné blízkosti Leedsu.
Během následujícího století se šunt – společně s další derivátem z odpadních textilií
zvaném „mungo“, který se objevil v polovině
třicátých let devatenáctého století – začal široce využívat při výrobě obleků, armádních
uniforem, oblečení pro otroky, podšití koberců, výplně do matrací. Zbytky z těchto procesů skončily na poli.
Zbytky příze, stejně jako roztrhané vlněné
hadry, se používaly neformálně už předtím –
buď jako hnojiva nebo vycpávky do sedel –, ale
systematické procesy sběru, třídění, cupování
a opětovného použití byly nové. 2 „Cupaninový systém“, jak mu začínali říkat jeho průkopníci v druhé polovině devatenáctého století,
zcela změnil oděvní průmysl – a společně
s ním i stroje, komunity nebo krajiny, jako
je tato. Vzhledem ke svému původu v šatech,
které byly předtím nošeny (často do úplného
roztrhání) neznámými a nepoznatelnými jinými, fungovala cupanina jako znepokojivý
prostředník mezi lidskými těly a společenskými třídami. Coby ztělesnění složitého systému
materiálů, procesů a společenských struktur se
cupanina stala něčím, co přitahovalo jedovaté
poznámky, zároveň ale sloužilo jako známka
eroze – reálné nebo imaginární – hranice mezi
odpadem a výrobnou, bohatými a chudými,
rukou a strojem.
Chovatelé ovcí na vlnu, stále více znepokojeni, že cupanina představuje hrozbu pro jejich zisky, rozjeli na počátku dvacátého století
mohutné kampaně proti cupanině, a to jak ve
Velké Británii, tak – v ještě větším měřítku
– ve Spojených státech, kam se cupanina dostala ve dvacátých letech devatenáctého století
a v jeho druhé polovině zde zažila obrovský
rozkvět. Další paniku ve vlnařském průmyslu
způsobil přísun velkého objemu uniforem po
první světové válce. Z této paniky se zrodil
nový termín, panenská příze, který označoval
vlnu nepocházející z cupaniny.
Legislativa začala vyžadovat specifikaci použitých materiálů – buď panenská nebo cupa-

ninová, přičemž pro druhý typ vlny se začaly
používat i různé eufemismy jako například renesanční vlna. V posledních desetiletích dvacátého století se původní termín z angličtiny
prakticky vytratil, tedy s výjimkou míst jako
západní Yorkshire.
Naše halda je jistým způsobem podobná
té, která se na místě mohla vyskytovat před
stovkou nebo dvěma stovkami let, kdy si textil
též přirozeným způsobem nacházel cestu na
místní zemědělská pole. Toto jsou hromady
průmyslového odpadu, který nedokáže najít
jiný domov; cáry cárů aspirující na nějakou
pozdní produktivní funkci. Ale další rysy této
haldy naznačují, že jde o záležitost poměrně
nedávnějšího data. Zatímco většina materiálu je skutečně odpad z vlny, zbytky z procesu
cupování probíhajícího v několika málo přežívajících zařízeních tohoto typu v regionu,
je zde rovněž mnohé, co vypadá jako žmolky
z prádelen.
Tyto žíhané kupy nejsou nic jiného než stlačený prach sesbíraný z ventilátorů v cupovacích linkách anebo sesbíraný z „cyklonů“,
strojů používaných k protřepávání hadrů před
procesem cupování. Prašné zbytky z tohoto
procesu – „ďáblův prach“ moderní doby – je
stlačen do balíků, zabalen a převázán drátem.
Po dopravení na pole jsou dráty přeštípnuty
a obal rozříznut, nicméně díky vlhkosti materiálu si balíky udržují i nadále svůj tvar. Další sezónu, nebo dokonce sezóny, bude tento
prach nechán na místě, aby se postupně spojil
s půdou a bahnem.
V dnešním západním Yorkshiru vlastně recyklační průmysl přežil svého technologického a materiálního rodiče, jímž bylo vlnařství.
Region mezi Leedsem a nedalekým Bradfordem se stal centralizovanou oblastí pro sběr
a třídění oblečení věnovaného charitám po
celé Velké Británii. Tyto organizace dávají
většinu oblečení do balíků a buď je odesílají do
Polska k dalšímu třídění, anebo posílají mimo
EU k okamžitému použití; zbytek je odprodán
k výrobě cupaniny. Zatímco tradiční cupanina
byla (a stále je, byť čím dál méně) používána
k výrobě příze, textilu, oblečení a vojenských
přikrývek, tato nová cupanina si stále častěji
nachází cestu do koberců, podšívek koberců,
matrací, reproduktorových systémů, vycpávek
do automobilů a obalů. To proto, že většina
oblečení, zasílaná do tohoto regionu – obrovské objemy trik, kalhot a ponožek, vyrobených v robotárnách v rozvojovém světě, ale
nošených v Anglii nebo jinde v EU, kde jsou

také zpracovávány – obsahuje syntetická vlákna. Továrny, jejichž pracovní sílu tvoří relativně nedávná vlna pákistánských a indických
přistěhovalců, a které tuto novou cupaninu
zpracovávají, obvykle používají tytéž stroje,
které se používaly před desetiletími při výrobě tradiční cupaniny. Jeden typ recyklace se
proměnil v jiný.
Jeden z prvních velkých průkopníků cupaniny, obchodník a historik ze západního
Yorkshiru, kdysi o „cupaninovém systému“
prohlásil, že „hromady odpadu nezabírají
místo ani nehyzdí krajinu; všechny – dobré,
špatné i neutrální – budou prospěšně využity.“ 3 Většina z toho, co zde dnes vidíme, nicméně nebude „prospěšně využita“. To proto,
že syntetická vlákna, která tvoří stále větší
část haldy, se biologicky rozkládají podstatně
pomaleji než vlákna přírodní (pokud se tedy
vůbec rozloží). Navzdory protestům majitelů
pozemků mají ti, kteří sem textilie zaváží, zájem na tom je označovat jako „užitečný materiál“ a nikoli „odpad“: vyhnou se tak vysokým
poplatkům za odpad, které Velká Británie
zavedla v souvislosti s evropskou legislativou
a kvůli kterým mnoho lidí z regionu hlasovalo
pro odchod z EU.
Neustále se měnící povaha cupaniny v prostoru, čase a stavu rozkladu spojuje přírodu
a umělé dílo, věc nalezenou a vyrobenou, odpad a žádané věci. Na materiální i metaforické úrovni cupanina dál nese známky i břímě
environmentální i politické historie v podobě
zrodu.
Článek vyšel v časopise Cabinet č. 60, kterému
děkujeme za svolení k otištění. Český překlad byl
publikován na stránkách nadace Agosto Foundation (https://agosto-foundation.org/cs/dabluv
-prach), které tímto taktéž děkujeme za svolení.
Přeložil Ladislav Nagy.

1 O sporné etymologii tohoto a jiných termínů, použitých
v tomto článku, a o historii a významu výskytu „šuntu“ píši
ve svém článku Shoddy Heap: A Material History between
Waste and Manufacture, In: History and Technology, sv. 30,
č. 44 (2014), s. 374–394.
2 Genealogie zpracovávání odpadů vlny, zvláště znovupoužití „šuntu“ k výrobě nových oděvních materiálů, se liší
od sběru a recyklace bavlny a lnu na výrobu papíru, ačkoli
technologie je podobná.
3 Samuel Jubb, The History of the Shoddy-Trade: Its Rise,
Progress, and Present Position (London: Houlston &
Wright, 1860), s. 24.
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Tkalcovna Kubák Strmilov
Když vlněná deka, tak je pravděpodobně od nás
Městečko Strmilov leží mezi Telčí a Jindřichovým Hradcem na historickém pomezí Čech a Moravy. V půlce května nás ve zdejší tkalcovně přivítal nejmladší z tkalcovského rodu Filip Kubák. Tkalcovnu založil jeho prapradědeček František v roce 1870. Řemeslo má ve
Strmilově tradici, cech zde fungoval od roku 1718 a tkalci brzy tvořili téměř třetinu obyvatel. Tkalcovna rodiny Kubáků byla od začátku
zaměřená na kvalitní řemeslo. Na počátku dvacátého století vyráběla luxusní látky například pro Artěl. Rodina neopustila tkalcovnu ani
v době komunismu, kdy zde v rámci Ústředí lidové umělecké tvorby působil Filipův dědeček Ferdinand Kubák, který se ve znárodněném
rodinném podniku vypracoval na vedoucího. Brzy po restituci ho v polovině devadesátých let vystřídali syn Zdeněk a dcera Jana, kteří se
nebáli riskovat a podnik znovu postavili na nohy. Postupně se ke svému otci a tetě přidal Filip, který dnes tkalcovnu řídí. Ukázal nám
i pražírnu kávy v domečku naproti, která produkuje kávu Vysočina. (Ale to jen na okraj.)

Zdlouhavé, ale kvalitnější
Ve tkalcovně zrovna probíhala přestávka na
svačinu, stroje stály tiše a Filip Kubák nám
při procházce rozlehlými halovými stavbami
trpělivě vysvětlil celý výrobní proces od ovčího rouna až k utkané textílii. „Pracujeme
výhradně s přírodními materiály a snažíme
se jít co nejtradičnější cestou zpracování vlákna. Naší hlavní surovinou je ovčí vlna, kterou
v poměrně velké míře vykupujeme i přímo od
farmářů.“ Vlnu si nechají vyprat a po vyprání začíná dlouhý proces, směřující k výrobě
dek, koberců či plédů. „Začínáme tady u toho
stroje, který se jmenuje vlk. Vlk od toho, že
trhá ovce, tady ten vlk trhá pouze rouno. Když
vlnu ostříhají, drží v takhle velkých neforemných chomáčích. I po vyprání obsahuje různé
příměsi, všechno, v čem se během roku ovce
vyválela.“ Vlčí zoubky vlnu roztrhají na menší
kousky a vytřepou nečistoty. Pak se vlna zvlhčí, překryje igelitem a nechá zapařit. „Dělá se
to proto, že při následném zpracování dochází k velkému tření vláken, čím jsou jemnější,
tím větší statický náboj vzniká. Vlákna se pak
odpuzují. My potřebujeme, aby byla těžší. Potom do sebe vlákna dobře lehají.“
Vlna se nasype do násypky, která funguje
zároveň jako váha, protože síla příze je určena
tím, kolik se jí najednou použije. Následuje
mykání, kdy se vlákna srovnávají a natahují, až
vznikne příze. „Protože nám jednoduchá příze pro výrobu nestačí, my si ji takzvaně skáme, sdruží se z více přízí v jednu. Na začátku
ji spředeme co nejtenčí a potom ji seskáme do
požadované tloušťky. I když si rovnou můžeme podstatně rychleji upříst jednoduchou tlustou přízi, děláme to tímto způsobem, i když
to na první pohled není vidět. Ale jak je skaná, má neporovnatelně vyšší oděruschopnost
a pevnost. Výrobní proces je sice zdlouhavý,
ale o to je výrobek kvalitnější.“ Úsilí o kvalitu je zjevné v celém výrobním procesu. Filip
několikrát zdůraznil, že se jedná o proces pomalý, což je způsobeno i tím, že nejmladším
strojům je zde padesát, nejstarším přes sto
let. Zdánlivou nevýhodu tu však vnímají jako
výhodu. Jednotlivým krokům mohou věnovat
čas a péči, jakou si zaslouží. Skoro celý proces
výroby zvládají přímo v tkalcovně, výjimkou
je kromě praní také barvení – přízi posílají do
barevny Lanatex v Ivančicích – a závěrečné
počesání utkané textílie.
Na soukačce se příze přesoukává z jednoho
typu cívky na druhou, což se opakuje po ka-

o_kraj_3-final.indd 12

ždém procesu. Přitom je neustále nutné kontrolovat pevnost příze, u každého stroje musí
proto někdo stát. „Máme pouze tři zaměstnance, takže děláme, co je zrovna potřeba.
Tkalcovna jede pořád, buď se tká, nebo se dělá
postprodukce, ne, že by jelo pokaždé všechno,
některý stroj je podstatně rychlejší než zbývající, takže jede kratší čas.“
Vystoupáme o patro výš, kde už se příze
chystá ke tkaní. „Tkanina vzniká tak, že skrze otevřenou osnovu prochází útek a tím, jak
se zavírá, vzniká tkanina. Tady u toho stroje
se připravuje osnova. Saské pásové snovadlo
je nejstarší stroj, co tu máme. Je mu přes sto
let a jede opravdu denodenně. Jak už napovídá
název, snove v pásech. Když máme požadovanou šíři o požadovaném počtu nití – na metru
jich může být třicet, třista, ale i tři tisíce – ,
dojde k posuvu. Je důležité si to rozpočítat,
aby to dobře vycházelo, v závislosti na tom,
kolik nití je v dané šíři, jaká je hustota paprsku, jak moc se to může brzdit. Ten stroj
je velmi jednoduchý, ale spočítat, aby všechno
fungovalo dobře, je poměrně náročné. Je to
hodně o praxi.“
Tradice a design
Následuje poslední fáze celého procesu, tkaní nové osnovy. Vzory a barvy tkané látky
jsou zakódované v děrovaných kartonových
kartách, které určují vzor a barevnost. Tam,
kde je v kartonu díra, zvednou se listy, které
mají v sobě nitěnky, jimiž prochází osnovní
nitě. Vzory si tu navrhují sami, Filip ostatně
studoval textilní tvorbu na Střední uměleckoprůmyslové škole v jihlavském Heleníně.
„Čerpáme i z tradičních vzorů, některé nám
přijdou moderní i v dnešní době. Snažíme se
dělat původní textil, ale kvalitní a moderní
formou.“ Zvláště poslední dobou tkalcovna spolupracuje s různými designéry. Právě
nová orientace na svět designu jim pomohla
zvýšit povědomí o jejich práci a symbolickou i tržní hodnotu výrobků. Napomáhá
tomu vzrůstající obliba využívání tradičních
řemeslných metod. Své výrobky tkalcovna
prezentuje na akcích jako je Prague Design
Week, mladí designéři si tu nechávají utkat
vlastní kolekce. „To hned na produkty vrhá
jiné světlo. Dává nám to trošku větší volnost
a víc se o nás ví. Provoz je zajímavý jednak
svojí historií a jednak tím, že to děláme pořád
stejnou technologií.“ Mezi designéry, s nimiž
tkalcovna spolupracovala, je například Durch

Duo (www.durchduo.cz), které vytvořilo
sadu vlněných koberců, kolekci barevných
dek si zde nechala utkat Kateřina Soukupová (www.katerinasoukupova.cz), výrobky ze
strmilovské tkalcovny ve svém designovém
obchodě s „poctivými produkty“ hnst.ly propaguje a prodává Bára Perglová. Tkalcovně se
daří dobře a brzy plánují přijmout čtvrtého
zaměstnance.
Když je dotkáno, v osnově se vynechá asi
dvacet centimetrů a začne se tkát nová deka,
za sebou se jich udělá kolem deseti. Do mezer
v „kusu“ dek se vyvazují třásně, které se pak
rozstříhnou a tím se jednotlivé deky oddělí.
Pak je ještě potřeba výslednou tkaninu prohlédnout a nalézt drobné nerovnosti či uzlíky, které se vystříhávají a ručně se místo nich
všívá nová příze. Naposledy opustí nehotový
výrobek strmilovskou tkalcovnu, když putuje
do úpravny. „To je další proces, který neděláme sami. Tkanina se pere ve velkých kádích
s horkou vodou, potom se fi xuje a počesává.
Nedávno česačky obsahovaly i pravé bodláčí,
těmi jehličkami se to vyčesávalo a z příze se
vytahoval vlněný vlas. Ručně se dočesají zbytky, které nebyly vyčesané strojem, dá se visačka, zabalí se a deka je hotová.“
Na konci prohlídky nás čekaly ještě žakárské člunkové stavy. „To už je technická
památka, jsou na podobné bázi jako ty vedle
s tím rozdílem, že nitěnky – to jsou ty drátky s očkem – jsou zavěšené každá zvlášť, už
nevisejí v listech. Vedle byly čtyři listy, takže
se musela vždy zvednout minimálně čtvrtina
všech osnovných nití, kdežto tady se můžou
zvednout a zatkat pouze tři nitě. Na těchhle
stavech se dají tkát různé ornamentální vzory, v podstatě tu nejsme omezeni. Problém je
vzorování. Karty jsou na první pohled podstatně složitější než u stavů vedle. Bohužel je
to teď taková mrtvá technologie. Dřív byly
fi rmy, které karty vyrážely, teď jsou vyrážečky poztrácené a fi rmy neexistují. V současné
době hledáme možnost, jak to znovu zprovoznit.“ Pokud chce někdo navrhnout nový
vzor, musí jej nejprve rozkreslit na milimetrový papír, podle vykreslených bodů se vytloukají karty. Moderní žakárské stavy fungují
tak, že se vzor nakreslí na počítači a stroj je
okamžitě schopný jej tkát. Kdo by chtěl využít strmilovský stroj, čekají ho měsíce příprav.
„Ty stavy nejsou v tomhle smyslu moc konkurenceschopné, nicméně stejně chceme výrobu
obnovit a nějaké hodnotné dekorační tkaniny
na nich tvořit.“

Zpátky k vlně
Filip Kubák si uvědomuje, že tradiční způsob práce a zaměření tkalcovny výhradně na
přírodní materiály ji činí jedinečnou i v evropském kontextu. „Když koupíte vlněnou
deku, tak je pravděpodobně od nás.“ Většina
fungujících tkalcoven dávno přešla na modernější tryskové a jehlové stroje a vyrábí spíše
metráže a technické tkaniny. Ve Strmilově
žádnou modernizaci neplánují. Ovšem stará
technologie není jen nostalgická, její používání má i čistě praktické výhody. „Naše deky
mají velkou výhodu. Jsou tkané na člunkovém
stavu – což je technologie, která se už průmyslově vůbec nepoužívá – , kdy člunek lítá tam
a zpátky a obtáčí nit, a tím vzniká pevný okraj.
To už žádné moderní tkaniny nemají, ty jsou
tkané na metráž a další použití, ale na deky
nemůže být lepší zakončení než přirozené.
Deka tak drží pospolitě sama o sobě.“ Jsou tu
schopni vyhovět smysluplnému přání jednotlivce, nedávno například tkali deku dlouhou
přes pět metrů pro pána, který ji používá při
zimním přenocování v lese, stejně jako větším
zakázkám – strmilovské textílie zdobí třeba
luxusní interiéry zámku Chateau Herálec,
který svou klientelu láká mimo jiné také na
tradiční a lokální produkty té nejvyšší kvality.
Aby byl náš zážitek z výrobního procesu
ještě komplexnější, zastavili jsme se cestou
zpátky do Jihlavy na místě, odkud přichází
do tkalcovny její základní materiál. Vlnu totiž
nelze využít jakoukoli, jednak je třeba vhodné
plemeno ovcí, a ta se u nás příliš nechovají,
a ještě důležitější je péče o zvířata. „Vybíráme si, kde víme, že jsou ovce dobře krmené,
dobře ustájené a je o ně dobře postaráno. Shodou okolností je jedna z největších ovčích farem v republice čtyři kilometry odsud. Statek
Horní Dvorce, mají tam výborné ovčí sýry.
Od nich máme velké množství vlny. Pak ještě z Borovan od pána, který chová plemeno
s delší vlnou. Osvědčilo se, že je dobré vlny
smíchat vícedruhově, příze je houževnatější.“
Ovce francouzského plemena Lacaune, pasoucí se na rozlehlých kopcovitých polích, na
nás líně mžouraly pod jarním sluncem a působily navýsost spokojeně.
Lenka Dolanová, s přispěním Daniela Nováka
Foto autoři
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Plněné papriky s rajskou omáčkou

Směs do paprik: Uvaříme sojový granulát (zhruba 10 minut spolu se solí, pepřem
a sojovou omáčkou), scedíme a smícháme s hrstkou uvařené rýže. Přidáme na drobno
nasekanou středně velkou cibuli, dva nadrcené stroužky česneku, sůl, pepř, červenou
papriku, kmín a majoránku a pořádně promícháme.
Další postup: Z paprik vyřízneme jadřinec a zbavíme je semínek, naplníme směsí
a vložíme do vymazaného pekáčku. Papriky potřeme olejem a pečeme zhruba třičtvrtě
hodiny na 160 stupňů. Během pečení je třeba je obracet.
Omáčka: V hrnci si rozpálíme olej, přidáme jednu středně velkou na drobno nakrájenou cibuli a necháme ji zesklovatět. Zasypeme hladkou moukou (nemusí být), přidáme
na drobno posekaná rajčata, případně loupaná rajčata z konzervy nebo rajský protlak,
trochu vody, bobkový list, nové koření, pepř a sůl. Necháme zvolna provařit. Když
jsou rajčata měkká, propasírujeme přes síto (u protlaku je to zbytečné, loupaná rajčata
se rozpadnou sama), omáčku dosladíme přibližně dvěma lžičkami cukru. Poté do ní
vložíme pečené papriky a necháme ještě provařit.

Food not bombs!
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Příloha: Jako příloha je výborný celozrnný kuskus, který promícháme s olivovým olejem
a zalijeme horkou vodou. Zalitý kuskus přikryjeme, necháme odstát zhruba pět minut
a před podáváním načechráme vidličkou.
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Osobnost z (O)kraje

Bílá výšivka na bílém plátně
„O krojích těchto celkem nejméně víme, protože již
dávno tomu, co se vytratily, a za druhé na širším prostranství západní Moravy od hranic českých až po
Švarcavu (řeku Svratku) celkem málo sbíráno a zaznamenáváno bylo o krojích bývalých…“ (Z almanachu
Národopisné výstavy v Praze, 1895)
O vzkříšení horáckého kroje se zasloužila aktivita v té
době nově založeného muzea v Telči. Jeho pracovníci
svědomitou prací v terénu na přelomu devatenáctého
a dvacátého století vypátrali dochované zbytky starých výšivek a krojů. Tyto snahy přerušila první světová válka a horácký kroj opět upadal v zapomenutí.
Novým impulzem k obnově byl sokolský slet v roce
1938, kam se v krojích, dochovaných v muzeu, vypravila i Jiřina Mátlová se svojí kamarádkou. Ve své knize
o horáckém kroji na to později vzpomíná: „Bohužel
v Telči bylo v té době jen několik uchovaných dívčích
krojů, které byly zhotoveny ve škole v r. 1914. Nebylo
možné z nich utvořit skupinu. Do horáckých krojů se
podařilo obléci jen dvě dívky. V pestré a bohaté směsici lidových krojů v Praze, kde každý kraj zastupovala
četná skupina, byly tyto dívky z Telče jako ztracené.“
Pro svou odlišnost ale vzbudil horácký kroj v Praze
nečekaný zájem odborníků. Zaujal svou prostotou
a jednoduchostí. Jak píše Jiřina Mátlová: „Bílá výšivka na bílém plátně nepůsobí na dálku, ale v detailu
ukazuje jemné průplety větviček a květů.“ Zážitek
z průvodu jí byl prvním impulzem k činnosti, která
se stala celoživotním koníčkem. Seznamovala se s dochovanými částmi kroje v muzeích, ptala se starších
žen, které pamatovaly, jak se kroj nosil, co bylo jeho
součástí v pracovní den, co ve svátek, co se nosilo
v létě, co za chladných dnů. Během 2. světové války

kolem sebe shromáždila skupinu asi dvaceti žen, které
se společně pustily do obnovy téměř zapomenutého
kroje. Sama vzpomíná: „Značné potíže byly za války
s obstaráním materiálu. I když ženy ochotně a rády
obětovaly tehdejší body „šatenek“, bylo velmi obtížné získat vhodné látky, především na sukně, tak aby
odpovídaly materiálem i barvou původním vzorům.“
Vytrvalost se nakonec vyplatila a podařilo se obnovit
kolem třiceti krojů. Studiu krojů a jejich obnově se
paní Mátlová věnovala i po válce. Na počátku šedesátých let našla sympatie u maminek dětí v telčské
mateřské škole, jimž se podařilo zhotovit 130 dětských horáckých krojů. Helena Benešová, etnografka telčského muzea, k tomu dodává: „Celoživotní
bádání Jiřina Mátlová zúročila v roce 1983 vydáním
velké monografie Horácký kroj z Telčska, Dačicka
a Třešťska. Ta je dodnes nepřekonaným dílem pro
studium odívání v regionu. Vedle podrobného popisu o způsobu nošení, o jednotlivých částech a součástech, doplňcích a účesu, je důležitou částí knihy
příloha, obsahující bohatý vzorník výšivek a střihů,
používaných motivů, ornamentů a stehů. Byl tak
zpřístupněn materiál pro národopisné soubory, které
si pod jejím vedením repliky horáckých krojů pořídily a stále je používají.“
Tento text jsem napsal z podkladů, za které vděčím
paní Daně Novákové, etnografce jihlavského muzea.
Citace Jiřiny Mátlové pocházejí z její v textu zmiňované monografie. Cenné informace jsem čerpal také
z článku Heleny Benešové z telčského muzea. Velmi
děkuji za ochotnou pomoc.
Daniel Novák

Glosa
Jednu z prázdných vitrín jihlavského Prioru na Masarykově náměstí okupují poslední dva měsíce studenti čtvrtého ročníku malby a ilustrace Střední
uměleckoprůmyslové školy v Jihlavě-Heleníně. Galerii Priorita využívají jako
prostor pro „malý, společensky kritický komentář i introspektivní instalace“.
Další tvůrčí zářez do veřejného prostoru města, první krůček k proměně Prioru v Kunsthalle. Pravidelné vernisáže před vitrínou, s chlebíčky a někdy hudbou. Z instalací bylo zjevné, že studenty práce s prostorem těší. Poslední z řady
výstav – Maličká Lenky Marianny Kremličkové – je věnována svaté Terezii
z Lisieux, přímluvkyni všech maličkých, která se tu zjevila hned ve čtyřech různých materiálových ztělesněních. Namalovaná, s útrapami vytvarovaná z hlíny
(těžký proces vzniku své první sochy odhalila autorka na vernisáži), uháčkovaná a v podobě dvou malinkých dřevěných panenek. Skromná, ovšem působivá instalace svědčí o mnohovrstvých talentech mladé autorky i jejím silném
osobním poutu k této světici. V odrazu ve skle vitríny splývá pohled malované
karmelitánky s děním na náměstí a zdá se, jako by se nad ním trochu potutelně
usmívala. V dalších měsících se ve vitríně vystřídají spolužáci z ateliéru designu
a vizuální komunikace téže školy.
Eulálie Zvonečková
Foto DN a Eul
Lenka Marianna Kremličková – Maličká, Priorita, vernisáž 3. 5. 2017
Dvouměsíční festival ve výstavní síni Prioru, Masarykovo náměstí 68
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O-krajina (tip na výlet)
Areál továrny Enoch Kern a syn ve Starých Horách u Jihlavy na kresbě z 80. let 19. století. Fotoarchiv Muzea Vysočiny Jihlava

Do Starých Hor
V okolí Jihlavy najdeme celkem pět komplexů textilních
průmyslových objektů. Tyto pozůstatky vzniku továrních
manufaktur v devatenáctém století se nacházejí v Malém
Beranově a Heleníně u Jihlavy. V Jihlavě samotné to byla
dnes už neexistující továrna Na Stoupách a přímo v centru
Jihlavy v ulici Srázné. Staré Hory jsou dnes již součástí
města. Kromě jarní přírody nás láká i starobylost osídlení
tohoto místa.
Slunečné počasí slibuje pěkný odpolední výlet. Sjíždíme
z hlavní silnice na nenápadnou odbočku hned za mostem
a rázem se ocitáme mimo každodenní ruch. Stromořadí
na břehu řeky a silueta omšelých továrních budov na horizontu. Do areálu vstupujeme už po svých, překvapuje nás
parková úprava a udržovanost zelených ploch. Obcházíme
vilovou budovu, která na první pohled vypadá honosně,
nejspíš pozůstatky neorenesance. Později jsme se dozvěděli, že to bylo sídlo majitele továrny. Ještě letmý pohled na
prastarý tis, a vstupujeme do výrobně pragmatické krajiny
průmyslového areálu.
Některé budovy jsou nově opravené, sídlí zde truhlárna
a grafická fi rma, je tu také lezecká stěna a hala po pravé
straně zve na golf. Procházíme hlouběji a nacházíme, co
jsme hledali. Zajímavý komplex starých továrních budov,
jakýsi mnohaúrovňový pletenec propojený mostkem a ná-
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jezdovými rampami. Areál se totiž nachází ve svahu říčního
břehu, a tak se tu se sklonem terénu museli umět vypořádat.
Ve Starých Horách se už od třináctého století těžilo stříbro a vznikalo zde prvotní živelné osídlení Jihlavy. Břeh
říční nivy byl pak v šestnáctém století využit k založení
jedné z nejstarších papíren v Čechách, která byla v provozu
více než třista let.
Roku 1846 továrnu koupil Jakob Kern, který sem přestěhoval soukenickou výrobu. Areál byl tehdy radikálně
přestavěn a rozšířen, další postupné dostavby a renovace
probíhaly až do druhé světové války, kdy tu textilní výroba
byla ukončena. Po válce objekty sloužily nově založenému
podniku Motorpal, který byl postaven v těsném sousedství. Dnes budovy využívají různé fi rmy, převážně jako
skladovací prostor.
Tak a teď můžeme fotit. Prolézáme areál a hledáme zajímavé průhledy. Počasí nám přeje, slunce se střídá s dramatickými stíny mračen. Podle očekávání je tu myriáda zajímavých detailů, staré zdi, rezavá potrubí, chátrající betony
a vítězící mechy, hlohy a břízy. Nakonec docházíme k řece.
Neupravené břehy přirozeného porostu a protější les zvou
k návštěvě. Tam se musíme vypravit příště.
Text Daniel Novák
Foto Pavel Petrov.
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Jazykové okénko – romština

Okraje dnů budoucích

Přísloví

8mička v Humpolci

Te jekh cirdel dori, na pomukel, te buterdžene cirden, šaj pomukel. Provaz nepovolí,
táhneš-li za něj sám; třeba povolí, potáhne-li nás víc.
O dživipen sar čhavoreskero gadoro: chevalo, džungalo, charno. Život je jako dětská košilka: děravý, špinavý a krátký.
Džuvakera cipatar topanki na kereha. Z kůže vši neušiješ boty.
Ma ispide o cilo, kaj e suv na rešťol. Nestrkej kůl tam, kam se nevejde ani jehla.
Kebor e lepeda, tebor ďinďar o pindre. Natahuj nohy podle toho, jak dlouhou máš deku.
Te figinďal gerekos, ta beš. Když už sis pověsil kabát, tak se posaď.
Ko sig sivel, sig phuterel. Kdo rychle šije, brzo páře.
Tel o gad sako nango. Pod košilí je každý nahý.

Industriální areál bývalé továrny na sukno v Humpolci, na půl cesty
mezi Prahou a Brnem, se od příštího roku promění na kulturní prostor.
Zóna 8smička bude plafortmou pro diskusi o výtvarném umění, designu a architektuře, nabídne galerii, kavárnu i pestrou škálu doprovodných programů. Pravidelné výstavní cykly budou doprovázeny přednáškami, prokládány tematickými večery, komentovanými prohlídkami,
živými akcemi, workshopy pro celou rodinu a mnohým dalším. Termín
otevření je 8. 2. 2018. Save the date!

Hádanky
1/ Džidones obchuden, muleha andro mochto džan.
Živého objímají, s mrtvým jdou do rakve.
2/ Hin man duj pheňa, o pindre lende andro pera.
Mám dvě sestry, co mají nohy v břiše.
3/ Hin man ajsi phen so e goj pal peste cirdel.
Mám sestru, co za sebou tahá střevo.
4/ Hin man ajsi čhaj, kerel cheva pre chevende, takoj len pherďarel.
Mám dceru, co dělá samé díry a hned je zaplňuje.
5/ Šuki, saňi, cikňi, nangi – e pori lake džal, kaj kames.
Tenká, štíhlá, malá, nahá – ocásek jí sahá, kam se ti zachce.
6/ Stavin tut manca, hoj na džaha andal o kher avri bijo thav!
Vsaď se se mnou, že nevyjdeš z domu bez nitě!
Připravila Eva Nováková.
Řčšení hádanek:
1 o gada – šaty, 2 o topanki – boty, 3 e suv le thaveha – navlečená jehla, 4 e suv kana sivav – jehla, když šiju,
5 e suv le thaveha – navlečená jehla, 6 te na džaha nango, ta džaha urdo andro gada u o gada hin thavendar – když
nepůjdeš nahý, půjdeš oblečený a šaty jsou z nití

Foto archiv 8mičky

Výzva!
Výběrové řízení na kurátorské projekty Alternativa 2018
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě vyhlašuje otevřenou výzvu na kurátorské projekty pro galerii Alternativa na rok 2018.
Galerie Alternativa je koncipovaná jako místo pro volnou hru a experiment v širokých oblastech nejen výtvarného umění. Výstavní prostory se
nacházejí v přízemí galerijní budovy na Komenského ul. č. p. 10.
Termín uzávěrky: 15. 7. 2017.
Výsledky budou zveřejněny do 31. 8. 2017 na stránkách galerie.
Vše podstatné naleznete na: www.ogv.cz/kuratorske_projekty.

A ještě jedna výzva
Zažijte Jihlavu jinak – letos v sobotu 16. 9. 2017
V loňském roce se Jihlava poprvé přidala k celorepublikové sousedské
slavnosti Zažít město jinak. Také letos chceme oživit Komenského ulici
v centru města zpěvem, tancem, akrobacií, divadlem, čtením, dílnami
pro děti i dospělé, výstavami, poezií, hrou na cokoliv.
Přidejte se k nám. Přijďte ráno posnídat. Nebo se kdykoliv během dne
potkat s ostatními. Máte-li nápad, jak oživit ulici, chcete-li uspořádat
dílnu, zahrát, zazpívat, vystavit své obrazy, přečíst povídku či báseň, jste
vítaní. Nemusíte dávat vědět dopředu, ale chcete-li být uvedeni v programu a na plakátech, pište na dolanova@ogv.cz
dolanova@ogv.cz.
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