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UvodnÍ slovo
na o-kraj

ROZHOVOR S KUSTODEM
OGV RUDOLFEM BAUŠKOU
JAK DLOUHO PRACUJEŠ V GALERII?
Do Oblastní galerie jsem nastoupil asi před pěti lety, to bylo
ještě za ředitele Aleše Seiferta, byl jsem na Čtyřiadvacítce dole,
tam jsem zahájil svou profesní činnost v galerii. Když se střídali
ředitelé, měl jsem roční pauzu, a po odchodu pana Pavlíčka,
který tady pracoval, jsem nastoupil sem, a od té doby jsem tady.
Tak tady už jsem čtyři roky.

Rubová strana obrazu zůstává většinou skryta, umělec přece vložil svou
vizi na líc, tak proč se zdržovat dalším průzkumem a snahou obsáhnout
celek… Tématem pátého čísla O-kraje je outsiderství, okrajovost, bytí
„mimo“. Už z fyzikální povahy prostoru je dáno, že kdokoliv se v něm
nachází je nutně „někde“, a tedy zákonitě i mimo to, co je jinde. Outsiderem je tedy v určitém smyslu každý. Jaksi mimo skutečný život a každodenní realitu se leckomu můžou zdát také snahy mnoha současných
umělců. Ve stínu boje o základní přežití, který neodkladně doléhá na
stále větší počet lidí, se „pohádky“ o potřebnosti umění mohou snadno
zajídat. Umělecká tvorba je různorodá, může se však také dotýkat těch
nejpalčivějších patálií dnešního života a třeba napomoct k jejich řešení.
Jak se můžeme dočíst na stránkách těchto novin, umění nemusí
zůstávat ve věžích ze slonoviny. Proniká do ulic v happeningu galerie
Živé hodnoty nebo v poezii psané na chodníku. Matěj Kolář píše, že
je svým způsobem na okraji rád a Ondřejovi Anděrovi se ulevilo, když
si svou osobitou tvorbou přestal připadat jako outsider. Lubomír Typlt
ve své malířské zprávě o vnímání světa nehledá zalíbení u obecenstva,
což se vyplácí i v jeho textech. Z rozhovoru se také dozvíme, jak se žije
v Jihlavě Jennifer nebo cože to galerijní fotograf vidí na vernisážích.
Zahradu života můžeme nalézt v nedaleké Třešti, ale své místo na světě
mají i oblasti vzdálené, jak nám přiblíží reportáž z finské Mustarindy.
Nechybí ani tipy na zajímavé knihy, hudební alba nebo pozvánka na
festival poezie.

CO TĚ NA PRÁCI V GALERII LÁKALO?

kresba Mikuláš Vinař

Po odchodu do důchodu, po skončení profesionální činnosti,
se mi nelíbilo zůstat doma, tak jsem si sem dal žádost. Protože jsem celý život realista a technik, tak jsem potřeboval něco
úplně jiného než byl můj dosavadní profesní život. Vždycky jsem
měl o to zájem, protože profesně jsem hodně jezdil do ciziny,
sjezdil jsem skoro celý svět a poznal jsem kulturu, i exotických
zemí. O tuzemské kultuře a umělecké činnosti jsem v podstatě
moc nevěděl.
KDE JSI PRACOVAL PŘEDTÍM?
Já jsem dělal většinou jako technik, obchodník, marketér, pracovně jsem jezdil po celém světě, dělal jsem v Motorpalu, třicet
let. Skončil jsem pak v Jihlavanu, kde jsem dělal do důchodu.
KTERÁ VÝSTAVA SE TI TU V GALERII LÍBILA?
Výstava Buriana byla pro mě velice úspěšná, také pro galerii co
se týče návštěvnosti, to se mi líbilo nejvíc. Samozřejmě výstav
tady bylo moc a moc. Pokud to byli regionální umělci, kteří tady
vystavovali, návštěvnost byla podstatně větší, než když to byl
někdo neznámý. Teď se to zrovna projevilo i u poslední výstavy
/Hledání Velké nádhery Evy Bystrianské/, to bylo tolik lidí.
Nebo když byl dole Jan Jiří Ratsam, František Dörfl, ti místní,
tak vždycky návštěvnost a zájem byly podstatně větší – to tak asi
je. Výstav se mi tady líbilo spousta. Některé ne, tady na Desítce
je to moderní umění, sice jsem někde četl, že moderní umění
má provokovat, ono někdy opravdu provokuje. Aspoň co se týká
dole zvukové galerie, když byla ta poslední výstava /Skupina –
Není slyšet/, těch ohlasů tady bylo dost...zvláštních.

Hájenka uprostřed lesů byla domovem zapomenuté Milady Schmidtové,
své obrazy však malovala dál. Za outsidera bývá označován ten, kdo má
v daném kontextu jen velmi malou naději na úspěch. Podmínky a role
se však snadno mění. „Looser“ může nést poselství, po kterém zítra
sáhneme s nadějí.
Daniel Novák

Outside(r) obrazu

JAK JSTE TO TEDY PŘEŽILI, TU HLUČNOU VÝSTAVU?
Obrazy známe a vnímáme všichni. Dokážeme je namalovat, sestavit,
popsat, známe jejich technologii, různé filosofické úvahy o obrazech.
Obrazy se válí jen tak opřené, věší se na zdi, a když jsou opravdu dobré,
dostávají se až do galerií. Tam si je prohlížíme, debatujeme o nich, umělci
vytvářejí kopie. Všichni se soustředí na ukazovanou část obrazu. Tato část
je oblíbená, opěvovaná, zkoumaná. Zdá se, že je zásadní, stává se jakýmsi
favoritem. Ovšem to není celý obraz.
Zapomínáme na jeho zadní stranu, na tu „outsidovou“. Zadní část je
výslovně pravý opak, nejen svou pozicí, ale i vnímáním. Buď nad ní vůbec
nepřemýšlíme, nebo si říkáme: „Přece se do galerie jdeme podívat na
zajímavou malbu, a ne na nějaký zadek, který je určitě všude stejný.“ Při
tom je rub obrazu také zajímavý, stejně jako přední část. Zadní úsek je
stejným uměním jako líc obrazu. Také na něm se podepsal umělec, tím,
jak jej adjustoval, popsal, podepsal, označil. Je na něm vidět vývoj, dobrý
i špatný technologický postup, jeho historie.
Nyní se můžete podívat na některé zadní plochy obrazů, zadní pasáže děl,
která vídáme ve stálé sbírce OGV. Jsou provedené v malbě, tak, aby byly
obdivovány jako jejich lícní strana. Z outsidera se stává favorit, insider.

My jsme tady u toho museli trpět celé dny. Ale asi to někdo
vymyslel... Je to zas něco zvláštního, co se každému nelíbí.
VZPOMÍNÁŠ SI NA NĚJAKÝ ZAJÍMAVÝ ZÁŽITEK S NÁVŠTĚVNÍKY?
Většina nášvtěvníků, kteří jsem přijdou, z 99,9 desetin procent
jsou to slušní lidé, kteří sem skutečně jdou, aby si aspoň něco
imaginárního odsud odnesli. Ale pak se tady řešily nějaké věci
podnapilých, ale to všechno jsme vyřešili, to byly spíš ojedinělé
a výjimečné situace. A jinak všechno v pohodě. Mě se tady moc
líbí, protože tady je to zase něco úplně jiného, takového neuchopitelného, co člověk získává.
Je tady něco, co tě na té práci nebaví?
Lenka Zadražilová – Outside(r) obrazu

Lenka Zadražilová

Mě baví všechno. V mých letech už mě musí bavit všechno.
Máš nějaké tipy, co by se tady dalo zlepšit?
Regionální umělci by určitě pomohli návštěvnosti, aspoň tady
na Desítce, dole, tam je klasika, ale tady bych asi myslel, že
tohleto by pomohlo.
Tvoříš něco sám?
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Celý život jsem nepracoval manuálně, to jsem jezdil po světě,
ale vyžíval jsem se třeba na chalupě, teď mám chatu na Čeřínku,
tam jsem fyzicky tvořil.
Téma čísla je podivínství nebo outsiderství.
Myslíš si, že umělci jsou v něčem podivíni?
Podivíni ne, to si nemyslím. Já mám spíš takovou teorii, že
všude platí, že jedna plus jedna jsou dvě, já jsem realista, a tak
to platí. Ale umělec, když něco udělá, tak samozřejmě platí
jedna plus jedna, ale on do toho dává něco, co tady zůstává.
Když přijdou návštěvníci, obrazy a všechno tady zůstává, ale
lidi odcházejí a něco si odsud berou. To je to, co ti umělci
tvoří, co tady nechávají, a to si ti návštěvníci odnášejí, i když
nic neukradnou.
Ptala se Lenka Dolanová

KULTURNÍ TIPY, KULTURNÍ OKRAJE

KVÍLENÍ 2
Dovolím si krátké ohlédnutí a pozvání na menší festival hudby
a poezie v parku Gustava Mahlera. Festival nesl loni podtitul
Léto lásky a záštita byla svěřena básníku Allenu Ginsbergovi.
Na prvním ročníku vystoupily jihlavské kapely Joyners, Hyper
Heart Club, Bloody Zero a Iglau ungenau. Představila se řada
jihlavských básníků a performerů, kteří vystoupili se svojí tvorbou a zároveň se pokusili svým způsobem interpretovat Allena
Ginsberga. První ročník měl navázat na Summer of Love, což je
označení pro léto roku 1967, během něhož došlo k masovému rozšíření hnutí hippies, či přímo k událostem, které se udály ve čtvrti
Haight-Ashbury v San Franciscu a okolí. Desetitisíce mladých
lidí, kteří se tam začínali usazovat, se pokusilo uvést do praxe
kontrakulturní ideály odmítající konformní a materialistické
hodnoty moderního života. Mladí lidé chápali rozdílnost rasovou,
sexuální, genderovou nebo náboženskou jako bohatství, na němž
se dá nově stavět, bohatství, na které se poslední dobou zapomíná.
Kvílení 2 se odehraje 17. srpna 2018 opět v Parku Gustava Mahlera.
Festival bude političtější, neboť to vyžadují okolnosti. Rádi bychom
připomněli události kolem Charty 77. Záštita byla svěřena Ivanu
Martinu Jirousovi. Těšit se můžete na několik skvělých kapel a na
vystoupení řady současných básníků a performerů napříč generacemi.
Aleš Kauer

JAKUB STROUHAL: PODZIMOV
(PETR ŠTENGL, 2017)
Básnická sbírka Jakuba Strouhala (*1992) se jeví jako autorův debut. Sympaticky bezprostřední, asociativní, často prozaická, přesto lyrizující, složená z deníkových záznamů nebo stylizovaných
vzkazů ukončených pokaždé stejným pozdravem „Hezký večer
Podzimov“... Kdo je tedy Podzimov? Kluk, mladý muž, který na
sebe prozradí úplně všechno! V prvním oddílu Gymnázium Židlochovice zveřejní dokonce svůj internetový profil a text nakladateli. Na stránkách Pár slov o sobě píše: „Jsem studentem gymnázia, nekouřím, nepiju, nemám žádné tetování. Moc rád bych si
zkusil vyjadřování skrze psané slovo. A věřím, že Vaše kritika mi
pomůže být lepší a lepší.“ Jako protipól nabídne i ohlas, jenž se na
internetu prezentuje pod nickem – brunel e: „...a ne abyste se rozhod tyto zkurveninky eště – nedejbůh – ilustrovat vlastní rukou...
si dovedu představit, jak Vás již nyní svrběj Múzy v rozkroku –
bohajeho!“ Následující část Poezie a právní věda (ano, autor je
právník) začíná opět opisem PC-reálu. V kolonce Předmět žádá
Podzimov o konzultaci: „Jmenuji se Jakub Strouhal a je mi 18
let. Už delší dobu na tom nejsem psychicky dobře a rozhodl jsem
se vyhledat pomoc...“ Zveřejněna je samozřejmě i odpověď „odborníka“. Zajímavě v tomto cyklu působí protilehlé texty, vlevo
próza, vpravo stínově odvozená báseň. Závěrečný a nejrozsáhlejší
cyklus Rozvody kombinuje básně a deníkové záznamy s hudebními citacemi. Krizi vyvažuje humorem a sentiment civilností,
a to mnohdy v jediném odstavci: „Dny se začaly prodlužovat. Já
si ale připadám menší a menší. Někdy jsem tak malý, že umím
spadnout do prostoru mezi vlakem a nástupištěm. To se jistě občas stane každému.“ Na dvaaosmdesáti stránkách sbírky načrtává
Jakub Strouhal všechny výmoly pětadvacetiletého života. A nepřímo dosvědčuje, že s příchodem internetu kniha nekončí, že
i nejmladší generace touží držet v ruce artefakt v podobě tištěné
knížky, přestože většina komunikace probíhá v digitální formě.
Aleš Kauer

MARCEL DUCHAMP:
ROZMLUVY S PIERREM CABANNEM
(TRANZIT.CZ, 2017)
„Vše co vidíme, to znamená veškeré předměty, a k tomu fakt, že
se na ně díváme – je Duchamp.“ Tento slavný axiom pronesl John
Cage a ještě k němu dodal: „Řekněte, že to není Duchamp, otočte
to, a už je to Duchamp.“ Jde o další knihu, která vám dokonale
naruší statiku o vaší představě umělce. Rozhovor začíná otázkou:
„Marceli Duchampe, píše se rok 1966, za pár měsíců vám bude
osmdesát let. V roce 1915, tedy před více než půl stoletím, jste
odjel do Spojených států. Když se ohlédnete za svým životem, co
vás nejvíce naplňuje uspokojením?“ Marcel Duchamp odpovídá:
„Především to, že jsem měl štěstí. Protože jsem se vlastně nikdy
nemusel živit prací. Myslím, že živit se prací je z ekonomického
hlediska trošku pitomé...“ Tímto způsobem oba pánové „plkají“
na sto třiceti stránkách. Žasnete, jak je to plytké, jak se nedozvídáte nic, kromě toho, že Duchamp nerad maluje, je ironický
vůči „umělcům-malířům“. Jak nebyl v Louvru celých dvacet let!
Jak mu slovo „tvorba“ nahání strach. Čtenář při čtení pociťuje ne-

klid a chtě nechtě si klade otázky: Co se stalo? Došlo ke zločinu?
Ke znásilnění? Jde o celkovou epilaci umění? A co ten knírek na
Moně Lise? Dozvíme se sakra proč byl Duchamp vnímán jako
osoba odpovědná za největší sociokulturní převrat století? Člověk zabývající se kumštem má stále někde zasutou potřebu estetizovat. Tento školský přístup se pak pracně odnaučuje na dalších
vyšších školách. Logicky se pak ptáte, proč se tolik lidí snaží vystudovat vysokou školu malířství? Proč jen prostě netvoří? Kolik toho pochopili z Duchampa? Strategií Marcela Duchampa,
a o tom pojednává mezi řádky i tato kniha, bylo ponechat objekt
zcela neestetický, strohý, „přesně tak, jak jsem ho našel“. Jak se
s tím porvat, když krása lhostejnosti je v tomto případě vším, začátkem i koncem uměleckého díla, začátkem i koncem umělce?
Po dočtení knížky jsem se došel vymočit do „Fontány“.
Aleš Kauer
JUSSI KIVI: DEEP DOWN UNDER
(HAM / HELSINKI ART MUSEUM, do 29. 7. 2018)

AMY LIPTROT: THE OUTRUN
(CANONGATE BOOKS, 2016)
Autobiografický příběh autorky, která se vyrovnává se závislostí
na alkoholu návratem z Londýna na skotské souostroví Orkneje,
kde prožila dětství na ovčí farmě. Popisuje krajinu (ostrovy, jejich historii, mytologii, obyvatele, moře, skály i své dětství) i svou
práci pro ochranářskou organizaci, mapující výskyt ohrožených
druhů ptáků, zejména chřástala polního. (Na ostrově Papay napočítali 47 druhů ptáků.) Jejím domovem je ostrov ostrých útesů,
kde se mrtvé ovce házely do moře a po bouři se obyvatelé nedočkavě shromažďovali na pobřeží a čekali, co moře vyvrhlo. Popisuje, jak se na Orkneje opět vrací život, i někteří další tak jako
ona z různých důvodů přesídlují zpátky do krajiny dětství. Popisy
krajiny se prolínají se záblesky z bouřlivého života v Londýně s líčením alkoholických eskapád, procesu odvykání a návštěv schůzek anonymních alkoholiků. Popisuje velmi upřímně ztrátu prací
a přítele, kterého milovala, a kterému v jednu chvíli došla trpělivost, stejně jako svůj boj vyléčené alkoholičky, který bude vést už
navždy. Psaní knihy a život v relativní samotě ostrova a zároveň
na sociálních sítích je součástí léčebného procesu, stejně jako další
sociální aktivity, ve kterých autorka postupně nachází zalíbení:
stává se součástí virtuální skupiny amatérských ornitologů, reálné
skupiny víkendových plavců v mrazivém oceánu a specialistkou
na tvary mraků. V jednu chvíli se Londýn a orknejský ostrov spojí
v mentální mapě: „V mlze mám halucinace. Přesujuji hranice ostrova na mapu Londýna. Papay má rozlohu asi poloviny městské
části Hackney, ale jen stotisícinu jeho populace. V mém snovém
stavu se hlavní silnice na ostrově Papay stává ulicí Mare, ten stejný severo-jižní tah, a na každém poli vyrůstá blok budov.“ Kdo
se chce následně o životě na Orknejích dozvědět něco víc (kniha
k tomu vybízí), má možnost prozkoumat webové stránky autorky
– http://amyliptrot.tumblr.com/ – , které nabízejí třeba rozhovor
s ovčí farmářkou, článek o keltských bozích či o digitálních nomádech a duších.
LD

LESNÍ LIŠKY A DALŠÍ ZNEPOKOJIVÉ
PŘÍBĚHY (PISTORIUS OLŠANSKÁ, 2016)
Výbor finských povídek uspořádala editorka Lenka Fárová a vznikl v rámci překladatelského semináře studentů oboru Finská filologie na FF UK v Praze. Povídky jsou vybrané z žánru finské podivno (suomikumma), případně nové podivno (uuskumma), které
kombinuje prvky z různých žánrů, typické je sociálně kritické
ladění, inspirace folklórem a ekologické zaměření. Podle doslovu
se jedná o dvojitě okrajový výběr – fantastická literatura je často
považovaná za okrajovou a do jisté míry z okraje je celá finská
literatura. Povídky spojuje zájem o hraniční světy a jejich prostupnost se světem „normálním“. Ve výběru jsou zastoupené známé autorky Johanna Sinisalo, Leena Krohn či Maarit Verronen,
podle jejíž povídky, vyprávějící o zvláštních liškách vyskytujících
se v místním lese a vyvolávajících mezi lidmi posedlost, se výbor jmenuje. Silné sepjetí se životem zvířat, který se silně prolíná
s tím lidským, je také typické. Johanna Sinisalo píše o autistické
dívce a jejím napojení na svět delfínů, Jyrki Vainonena o bytosti,
uzavřené ve skleněné kleci a vystavené pohledům návštěvníků,
Gordonův příběh od Tiiny Raevaary je o rodícím se vztahu mezi
kamenícím člověkem a volavkou a odehrává se v ptačí nemocnici,
Anne Leinonen píše o odloženém divokém dítěti se zvířecí srstí.
Kromě toho je zde Čarodějná kolébka Leeny Krohn o tom, co se
může dít za zrcadlem a povídka i českému čtenáři známého Pasiho Ilmariho Jääskeläinena o zaslíbeném virtuálním údolí, kde
žijí lidé zbaveni svých fyzických těl jako v ráji, ovšem nebezpečí spočívá v prostupné hranici mezi tímto elektronickým světem
a jejich traumata skrývajícím podvědomím.
LD

Jussi Kivi je finský umělec, skoro šedesátník. Známý je svými
fotografiemi a kresbami industriálních zón a míst městské
divočiny. „Umění musí vždy obsahovat určitou míru zázračna.“
Zní motto jeho aktuální helsinské výstavy (je přístupná zdarma,
i když tentokrát je to z Vysočiny trochu z ruky). V rozhovoru s kurátorem výstavy vypráví o tom, jak v dětství miloval
dobrodružné knihy, odehrávající se v divočině, a jaké bylo jeho
zklamání poté, co později na konci 70. let ve Finsku hledal zbytky přírodních lesů a namísto romantické krajiny našel poničené
průmyslové prostředí. Uvědomil si, že „původní“ příroda už
neexistuje a začal se zaměřovat na okrajová a opuštěná prostředí
měst – bývalá vězení, doly či vojenské objekty. Považuje je za
„divnozemě“, kde vše, co vypadá normálně, je vnímané jako
podivné, a to, co je podivné, je normální. Jeho výlety jsou malé
expedice, zahrnující studium map a následný průzkum historie
místa. Vytváří fotografie a podrobné kreslené plánky míst, inspirované kresbami archeologů. Právě láska k mapám ho dovedla
ke kresbě. Kromě fotografií, k jejichž vytvoření mimochodem
nepoužívá žádné zvlášť drahé vybavení, a kreseb – map, byla
součástí výstavy zcela temná místnost, v níž až později návštěvník rozpoznal malý model lesa ukrytý v jedné ze stěn. Čím déle
ho pozoroval, tím více detailů polorozbořených domů v lese se
mu odkrývalo...
LD

DAVID BOWIE: 1. OUTSIDE
(VIRGIN RECORDS, 1999)
Outsider je ten, kdo stojí stranou, na okraji, vně, na podřadném
místě. Bez nadsázky by se dalo říct, že je to umělec v současné
společnosti, který nehodlá slevovat ze svých nároků. Většinová
společnost mu nerozumí, je takzvaně nerentabilní všemi myslitelnými směry. Vpřed ho posouvá jediná věc – vnitřní pnutí,
touha sdělit něco jiného, než to, co se očekává. Přitom je hledání
hudebních okrajů nekonečně atraktivní. Ve světě komercializované kultury, v němž je umělecké dílo posuzováno průzkumem trhu a anketami mezi publikem, může být úkrok stranou
vysněným azylem. David Bowie byl ve svých nejlepších letech
vždycky náročný, riskantní a kreativní. V roce 1995 se vrátil
po osmnácti letech ke spolupráci s konceptuálním hudebníkem
Brianem Enem a společně vytvořili dílo, které se s klidným
svědomím může zařadit do Bowieho kánonu.
Koncepce nahrávky se odvíjí od povídky Deník Nathana Adlera.
Napsal ji David Bowie a tvoří textovou páteř písní a recitativů na
desce 1. Outside. Děj se točí kolem dystopického světa, kde se
vražda stala uměleckou formou. Nathan Adler je vládní úředník,
zaměstnanec pro vyšetřování umění s pravomocí rozhodovat
o tom, co je legální a přijatelné, a co už je za čárou. To ho přivedlo k vyšetřování rituální umělecké vraždy 14 leté dívky Baby
Grace Blue, která je záhadným způsobem napojena na podzemní
uměleckou skupinu. Tento Bowieho projekt svého času kritika trhala na kousky a titulkovala přívlastky jako „příliš arty“,
„nesrozumitelně konceptuální“ nebo jako „přehnaně ambiciózní“. Pokud ale toto hyper-cyklické (nelineární) gotické drama
posluchač neodmítne jako náročný rozmar pop star, kterou se
David Bowie v osmdesátých letech definitivně stal, zařadí 1.
Outside mezi hudebně nejpromyšlenější alba devadesátých let
a také mezi nejpodceňovanější.
Pokud jde o zvuk, byl Bowie v rozhovorech docela otevřený,
netajil se vlivem raných The Young Gods. A je jistě otázkou do
jaké míry jej ovlivnila zásadní nahrávka devadesátých let Downward Spiral od Nine Inch Nails, která vyšla rok před 1. Outside. Ostatně spolupráce s frontonem Nain Inch Nails Trentem
Reznorem na sebe nenechala dlouho čekat. Remixoval nahrávku
„I'm Afraid of Americans“ z následujícího alba Earthling (1997).
Album 1. Outside se svými pověstně tíživými recitativy není
albem pro běžné hudební konzumenty, ale pro ty, kteří jsou
ochotni zabrousit na okraj a v outsiderství zahlédnout, v tomto
případě zaslechnout, přednost.
Aleš Kauer

OKÉNKO HRŮZY

K fenoménu outsidera patří také
nepochybně příslušnost k partě.
Přizpůsobivost nebo odmítání
uniformity, main streamu, pop
kultury, konzumního způsobu
života apod. Jde o to, jestli najdu
oporu pro svůj postoj, a cítím-li
se jako součást nějakého, i třeba
malého, společenství, komunity,
spolku lidí, které spojuje nějaký
společný zájem, potom se snadno
vymezím vůči většině. Takže potom jsem mimo co? Patřím k těm
našim, nebo jsem úplně sám jako
protivník? Vždy se pohybuješ na
okraji: Otázka je, zda jsem uvnitř
nebo vně a jestli jsem na okraji
rád nebo raději uprostřed stáda.
Matěj Kolář

Smyslem této rubriky je pokus o reflexi změn a úprav, které souvisejí s uměním v našem veřejném prostoru a utvářením podoby
prostředí, v němž žijeme. V městském prostředí se s uměním setkáváme nejčastěji v podobě sochařských realizací, patří sem však
mimo jiné také architektura budov i veřejných prostranství.

Prostor nádvoří, kde byla umístěna socha. Fotografie Daniel Novák.

Zkusím se neztratit v jíní (trochu
námrazy a trochu sněhu) a popsat
pro mě velmi silné vzory samotářského podivínství v našem
kraji. Pokud píšeme na Vysočině
o tvůrčí jedinečnosti uměleckých
solitérů, neměli bychom rozhodně vynechat nebo zapomínat na
jména jako: Josef Florian, Jakub
Deml, Bohuslav Reynek, ale
i Ladislav Novák nebo Magor
Ivan Martin Jirous. Pro mě jsou
zajímavými objevy také sto let
staré stopy po medailéru Josefu
Šejnostovi, příteli Františka
Bílka, který u nás na nedalekém
vrchu Křemešníku chtěl zbudovat muzeum svých prací „Větrný
zámek“. Nebo ještě o něco starší
génius Jakub Hron Metánovský –
všestranný předobraz populárního Járy Cimrmana. Všechno jsou
to, pro mě velmi zjednodušeně,
osobnosti s archetypem insidera.
Tedy myslím ve smyslu vnitřností
– nitrařů, duchovních hledačů,
samotářských poustevníků. . To,
co všechny tyto osobnosti také
propojuje, je asi také trochu „thoreauovská“ dobrovolná skromnost. Zajímavé je samozřejmě,
proč s tak velkou duší zvolili
dobrovolnou řeholi žití na venkově mimo velkoměsta. Kdybych
žil v Praze, mám to na druhou
stranu těžší. Kdo je de facto
mimo, dobrovolně ve vyhnanství,
je vždycky na tej naší malé návsi
jedničkou. V jejich šlépějích se
vydává dnešní vysočinský outsider. Neví, co se děje v Brně, je
zalezlý v garáži a něco kutí.

NákupnÍ centrum BŘezinky
Vstup do nákupního centra dnes. Fotografie Daniel Novák.

V předchozím vydání galerijních
novin O_Kraj (č. 4) jsem byl
jedním z účastníků vernisáže
Běguni označen za podivína,
což mi celkem lichotí, konvenuje, nicméně toto studentské
zařazení šmahem do škatulky
umělec rovná se vyšinutec velmi
nepřesně ukazuje, že citlivost
vůči jinakosti, čemukoli tvrdošíjně svému, svébytnému, malinko
kreativnímu, nebo posunujícímu
hranice všednosti, je vnímatelná
pro někoho víc, pro jiného míň
a někteří jsou přesvědčeni, že
ve společnosti je potřeba, jiní ji
vnímají jako otravně zbytnou!

Socha matky s dítětem od Romana Podrázského.
Foto archiv arch. Zdeňka Gryce.

Na okraji rád

ZA OKRAJ

K FOTOGRAFOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ VERNISÁŽÍ
„Pavle, když fotografuješ návštěvníky vernisáží (případně jiných událostí
a akcí v ogv), co je na tomto typu fotografie nejvíce vysilující nebo naopak
energii doplňující? Jak se snažíš dostat to správné světlo do záběru pro vystižení divákovy emoce?“
(Jedna z anketních otázek, které svým respondentům položil Jakub Minářů v rámci projektu Galerie Živá hodnota a doprovodné výstavy Nádech – Výdech konané
v galerii Alternativa Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 25. 1. – 25. 2. 2018.)
Fotografování účastníků vernisáží v Oblastní galerii Vysočiny je skutečně
vysilující. Naši návštěvníci se totiž neustále vrtí. Jejich kinetická aktivita je
neporovnatelně větší, než tomu bývá u návštěvníků v jiných galeriích. Nikdo
chvilku v klidu nepostojí. Vášnivě debatují, gestikulují, přešlapují, popochází
tam a zase zpět, otáčí se kolem své osy. Nečekaně naklánějí těla – dopředu,
dozadu, do stran a do dalších nepřirozených poloh. Ztrácí stabilitu. Proto na
většině mých záběrů chybí hlavy.
Fotografovat křehkou lidskou bytost, na kterou v přímém přenosu působí
explozivní energie výtvarného umění (a nemusí se přitom jednat jen o umění
současné), je činnost nesmírně složitá a nebezpečná. Bezprostřední kontakt
(střet) s obrazem – kresbou – grafikou – fotografií – či sochou, vyvolává
u citlivých jedinců samomluvu, třes, nadměrnou produkci potu ...
Lidé se dostávají do transu. Někteří chaoticky pobíhají, odhazují zábrany, obnažují svoje podvědomí. V šeru výstavních sálů, je prakticky nemožné
zaostřit. Zkoušeli jste fotografovat v extrémních světelných podmínkách
rychle se pohybujícího člověka, u něhož probíhá závěrečná fáze transformace
(a transportace) do rozšířeného vědomí?
Nejsvízelnějšími objekty pro barevnou i černobílou fotografii jsou čela.
Čela orosená – lesklá – oslňující. Tato část obličejů může fotografa přivést až
k šílenství. Jsou totiž zdrojem pronikavé kontrastní záře, s níž si neporadí ani
„fulfrejmové“ snímače profesionálních fotoaparátů, natožpak já.
Navlhlý uměnomilec má místo čela světelnou gilotinu. Její oslepující čepel
sadisticky odřezává vše, co se nachází pod ní. Bez lítosti ufikne i veškeré
charakteristické znaky, dle nichž by se fotografovaná osoba mohla na mnou

V postkomunistických zemích byl obecně patrný slabší zájem občanské veřejnosti na utváření a podobě veřejného prostoru, daný patrně
politickohistorickými okolnostmi. S tím souvisí i zájem o vzhled
a myšlenkovou náplň prostředí, v němž žijeme, a vztah většinové
veřejnosti k uměleckým realizacím v tomto prostoru. Důsledkem je
evidentní zanedbanost řady míst, kterými každodenně procházíme,
a které spoluutváří kvalitu našeho duševního života. Jejich podoba je
ponechána víceméně náhodě a osudu danému individuálními zájmy
osob, které daný prostor nějakým způsobem využívají.
Výmluvným příkladem může být areál nákupního centra Březinky. Sídliště pojmenované po básníku Otokaru Březinovi je
v Jihlavě bezkonkurenčně největším a budova nákupního centra
je jeho dominantní veřejnou stavbou. Architektura této stavby patří v rámci dobou daných možností k těm šťastnějším realizacím.
Stejně tak socha, která byla situována na nádvoří, je uměleckým
dílem vysoké výtvarné hodnoty. Sochař Roman Podrázský do
sousoší matky s dítětem vložil kromě svého tvárně sochařského
umění také niterně osobní odkaz dotýkající se smyslu lidské existence. Ač byla socha realizována v rámci socialistické cenzurní
mašinerie, osobnost sochaře byla hluboce zakořeněna v křesťanských životních hodnotách a v opozici proti totalitní ideologii.
Zarážející je dnešní podoba stavby nákupního centra. Její exteriér spíše než veřejně užitnou stavbu v centru obytného sídliště
připomíná skladištní budovu na periferii, jež je nenávratně určena k demolici. Nejde jen o zchátralost danou zubem času, která
se týká opadaných omítek a částí zdí, ale především o podivnost
směsi nesourodých stavebních zásahů, nápisů a reklamních tabulí.
Vchod do nákupního centra odhalí jen znalý domorodec a asi také
jen on pochopí, že budova je dosud funkční a že zde je možné
nalézt několik drobných obchůdků, kadeřnictví, noční bar nebo
třeba pobočku městské knihovny.
Odstraňování soch bez širší společenské diskuze je v našem
prostředí bohužel zcela obvyklé. Tento osud potkal v roce 2012
i zmíněnou sochu matky s dítětem, která byla citlivě komponována do prostředí dvora nákupního centra. Odůvodnění investora
k odstranění této sochy zní v kontextu dnešní neutěšené podoby
stavby podivně. Radek Michálek uvádí, že umělecké dílo nezapadalo do koncepce úpravy areálu. S odstupem šesti let od této události je pro mne právě absence jakékoliv koncepčnosti v utváření
tohoto prostoru jevem hodným zamyšlení.
Daniel Novák
pořízených snímcích poznat. Z mnohovrstevnaté tváře totiž zbyde, pouze
plochá oválná deska – jen s vlasy, případně s plnovousem.
To je jen drobný výčet problémů, které mi znemožňují vytvořit alespoň průměrný dokumentární snímek s elementárními estetickými hodnotami. Jistě
existují nějaké sofistikované metody, jak těmto patáliím předejít, ale já je nenašel. Vysušovadlo se sice v praxi osvědčilo (chomáč z vysoce savé látky na karbonové teleskopické tyči), ale hygienické předpisy Evropské unie jsou přísné.
Je samozřejmě skvělé, jsem tomu rád, že kvalitní umění vyvolává tolik procítěných, pozitivních emocí a reakcí. Zvídavost, vnímavost, dychtivost, citlivost ... jihlavské kulturní veřejnosti nám mohou všichni závidět.
Važme si toho! Kultivovaní Jihlavané kumštu rozumí! Duchovní vyprahlost Vysočině nehrozí!
A proč je práce vernisážového fotografa nebezpečná? Není tomu tak dávno, co jsem byl při přestřelce místních umělců zasažen přímo do hlavy – poměrně velkou, rychle letící jednohubkou. Odrazná plocha holého temene jí
nasměrovala do občerstvovací zóny OGV, přesněji – do skleněného pohárku
s Molotovovým koktejlem, ten její třaskavost zneutralizoval. Jednohubý sendvič nebyl naštěstí odjištěn, všechny jeho výbušné a zápalné složky (včetně
pálivé papriky) byly na párátku pevně a svědomitě navlečeny. Takové u nás
bývají slavnostní ceremoniály při zahajování výstav! Lokální otřes mozku
(avšak s trvalými následky) a pracovní neschopnost v délce čtyř měsíců.
V olivě byla pecka. Mám pokračovat?
A co do mne zpětně vlévá energii? Po vernisáži mám většinou týden – někdy čtrnáct dní neplaceného volna. Po celou tu dobu mne tým lékařů udržuje
v umělém spánku a dohlíží na to, aby infuzní výživa do mne správně vtékala.
Hořká chuť reality. Přesto bych tuhle funkci plavčíka na vlajkové lodi
OGV nevyměnil za žádnou jinou. Magickým oceánem Fantazie plujeme
k mysu Dobré naděje.
V uměnímilovném městě napsal Pavel v neprůstřelné vestě
Nad řekou Jihlavou (přírodní rezervace Zaječí skok), neděle / 21. ledna 2018
Odpojit kanylu! Vytáhnout kotvy!! Palivo do strojů!!!
V meandrech odplouváme ...
Pavel Petrov

ZPRÁVY Z KULTURY

S JAKUBEM MINÁŘŮ O GALERII
ŽIVÁ HODNOTA

Z veřejných akcí projektu Galerie Živá hodnota a závěrečné vernisáže Nádech - Výdech v OGV v lednu 2018, foto Pavel Petrov.

OHLÍŽÍM SE A FORMULUJI SI FAQ“
O HUDEBNÍM USKUPENÍ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
VE ČTYŘECH ODSTAVCÍCH SEPSAL JAKUB MINÁŘŮ
...PRVNÍ ODSTAVEC
Koncerty jsou spjaty s navozením velmi autentického sdělení. Pro mě osobně bylo ladění
na toto sdělení dlouhodobé a dosud nejsem
zcela srozumněn, ale právě tímto mi FAQ
dávají důvod a potřebu. Přitažlivost je totiž
obrovská. Předsudek hyne. Řídím se již citem a pevností toho sdělení. Respektive ono
ladění má charakter expandujícího rozhledu,
jako bych se doteď díval v úhlu do 30 stupňů,
a nyní se chystám k pohledu za tuto hodnotu k hodnotám neodhaleným, zakázaným či
pouze zastíněným...

...ČTVRTÝ ODSTAVEC
Hledejme FAQ v Zajíčkově na Vysočině.
Tam se potkáváme pod klenutým stropem
nejčastěji. Potkali jsme se tam také s Jakubem Židem, Lukášem Houdkem, Tomášem
Vtípilem, Владимир Борода, Didi Kernem,
Christinou CHRA Nemec, She Owl, Nevýpar kaovatjezd, Ester Poly a dalšími.

...DRUHÝ ODSTAVEC
Ale stále se v tomto sdělení pokouším vyhýbat
prostému očekávatelnému informačního charakteru. Možná je to chyba. FAQ totiž nejspíše
bude semknuto s lokální subkulturní tradicí,
semknuto s Prahou. Semknuto i s dýchajícím
metropolitním městem 90. let, s intelektem
prostředí, kde je vítáno velmi precizně a systematicky pracovat na svém puzení, které je nasyceno široko-daleko-sáhlým puzením ostatních
opravdu žijících kolemjdoucích. Tam se respekt
k činnosti a projevu druhého vnímá jako samozřejmost vyvolaná úžasem možného. Očekávání neočekávatelného je tvorba komunit. Co
jsou jejich frequently asked questions nemám
nárok plnohodnotněji informovat, možná jde
o otevřené významy pojmů: Osud. Semknutí.
Sen. Láska. Vytrvalost.

HUDEBNÍ SKUPINA
Především lidé. Být s někým, s kým je mi
dobře a s kým nemám lidské spory, to je dar,
zázrak. S tou hudbou je to tak, že je důležitý
překryv vize a realizace a možná i proto, že
ten je u nás téměř absolutní, a to je taky zázrak, nemáme ani ty lidské spory. Hrál jsem
s desítkami lidí, ale s Martinou a Petrem jsme
pro mě tou ideální „hudební skupinou“.

...TŘETÍ ODSTAVEC
Vyzývám čtenáře k on-line kontaktu s hudebními nahrávkami Recordings On the Road
(recordingsontheroad.bandcamp.com).
Rozsah bubliny „hudební skupina“ tak dostává nový tvar. Hned vedle se rozpouští bublina „život“. Na FAQ pracují tři lidé. Hudební
sdělení jim dává smysl. Důležité je též připustit rovinu zhudebňování textů, také kouzlo komponování slov a komponování hudby
a využití možného souběhu a mimoběhu.
Dále uvádím několik názvů písní:
Warhol
Josef říká
Hladinka
Píseň člověka, který dal sloužit mši za pana
prezidenta Emila Háchu
Hadí sestry
Vyzývám k poslechu.

Ke všem těmto bezprostředním setkáváním si pročítám
dostupné texty a informace a na závěr tohoto (umělcem)
sestaveného příspěvku o čtyřech odstavcích ještě formuluji tři body a zasílám je Milanovi Holečkovi z FAQ:

SETKÁVÁNÍ S OPRAVDOVOU HUDBOU?
V nejvlastnějším slova smyslu jde o setkávání se sebou. Nacházet to, co je v souladu s mým vlastním
magnetickým polem, a to se děje prostřednictvím
sebe sama i jiných, vlastní tvorby i tvorby jiných.
Ale nemělo by to být příčinou výtky k tomu, co
mně jako příjemci nezapadá, co není tím výše zmíněným obdarováním. Někdy je ohromující to, co
z nás vyjde, a mnohdy ohromí zjištění, jak blízko
jsi někomu na druhém konci světa před třiceti lety.
Při psaní téhle věty jsem měl právě dejà vu.
DOBRO BY SE VYTRVALE NEHLÁSILO KE
SLOVU BEZ ZKUŠENOSTÍ S NESMRTELNOSTÍ SNŮ A RODINNÝCH POUT?
To nevím a asi si to ani nemyslím. Možná je
ta iniciační zkušenost prenatální nebo jiná.
Ta informace je ve všem, řečeno s Blakem in
a grain of sand. Co probouzí potenciál k jejímu vidění si netroufám posoudit. Je pravda, že
se sny hodně pracuju, spíš privátně, ale vzhledem k charakteru tvorby se to nakonec projeví
někdy i v tom literárním vyjádření. Skyllou je
tu šarlatánství a Charybdou sušení si něčeho
pro sebe. A co se těch rodinných pout týče, ta
nesmrtelnost není, řek´ bych, omezená na genetické předky a potomky. Máme předpoklady k nějakým vazbám s jinými muži a ženami.
https://soundcloud.com/faqband

Dlouhodobý projekt Galerie Živá hodnota
vycházel z práce se sbírkami Oblastní galerie Vysočiny. Jeho cílem bylo díla vynést ven.
Návštěvníci na základě fotografií nalepených na zdi vybírali, které z obrazů by chtěli
vidět v originále. Při každé vernisáži – vystavena byla vždy dvojice obrazů – proběhl
před galerií či jinde ve městě happening,
který se týkal vystavených obrazů. Procházející lidé měli reagovat buď vlastní malbou,
nebo byl zaznamenáván jejich pohyb, vytvářeli něco na dané téma a podobně. Jak celá
myšlenka Živé hodnoty vznikla?
Na počátku stojí Allan Kaprow, který tvrdil, že jediné, co je uměním, je umět vymezit
prostor. Což je zajímavé, že to může být ulice,
která má navíc podtext jména Komenského,
už to si samo vytváří argumenty, proč to dělat na té ulici, navíc ještě před galerií. Pak do
toho můžeš zapojit lidi, kteří se profesionálně
nebo jiným způsobem věnují umění, a když už
se tomu v nějakém prostředí věnuje víc lidí,
tak se snáz zapojují procházející lidé. Už tím,
že se tam něco děje, snažíš se navodit situaci něčeho neobvyklého, tak třeba vyrušíš lidi
z přemýšlení nad cílem. A jestli je tam potom
nějaký symbol nebo slovo, naznačující, že probíhá krátkodobá výstava... Myslel jsem si, že
to samo nějak vyplyne. Mělo to být nenásilné.
Samozřejmě jsem se několikrát přistihl, že mě
to přestalo v průběhu bavit. Člověk začne moc
mluvit a začne vytvářet konfrontační situace.
Když verbálně někoho oslovíš, tak vlastně jak?
Četl jsem, že Kateřina Šedá na svém facebooku vyzdvihla, že je dobré orientovat se na
první uvědomělý vztah k místu. Když někam
přijede a jde ode dveří ke dveřím, klepe a zvoní na lidi, tak si uvědomí, co je ta ulice. Když
do ní prvně vejde. A podle toho prvního řídit
myšlenky a formu. Energii řídit podle prvního
pocitu.

staré nebo současné umění, že se má ukazovat,
nejenom být v depozitáři. Tam možná vznikl
první impulz, pracovat se sbírkami. I rychlost
měnění – dvojice obrazů se měnila každé dva
týdny – mi přijde důležitá. To je také strašně
zažité, člověk si řekne, já to ještě stihnu, do
kdy to je, odloží návštěvu o půl měsíce a pak
na to zapomene.
Mám nejvíc zkušenost se štětcem a ne se
čtením textů. Snažím se držet rovnováhu mezi
přijímáním textových a obrazových informací.
Času na to zase nebylo tolik, tak se to snažíš
napsat přes nějakou poetickou rovinu, která je
třeba v barvách, taková kvantová logika, kvantový rozsah, kdy to nemusí dát smysl. Někdy
se to povede, někdy ne.

Ogvina Tion, jakési tvé alter ego, stojící za
projektem, napsal/a na facebooku Galerie
Živá hodnota, že člověk je jako neustále zaktivovaná citlivá hmota, a také, že bohatost
spočívá v nalezení přirozenosti... bylo to
tak, že jste se snažili o aktivaci a zároveň objevení nějakých přirozených reakcí?
Já spíš používám bezprostřední.

Jestli jsi viděla film Petera Greenawaye Rembrandtova Noční hlídka, tak to je přesně ta
citrónová barva, která je agresivní. Protože je
to nezralý citron, akorát tady v daleko větší ploše než na tom zeleném stromu. Zelený
citron ti říká, ještě mě netrhej. Ještě nemám
zralá zrníčka. Ale zase si myslím, že v instituci umění je dobře, když bude nějaký takový
nátěr.

To je právě takové zvláštní slovo, přirozenost.
Svou nedávnou rozpravu o rozhraní obrazu
jsem rozjel úvahou na to, kde vzniká přirozenost a jestli přirozenost není situace blížící se
stavu při-rození. Až mě to zavedlo k přestavě,
že jestli je to citlivá hmota, tak pobývá dlouho
uvnitř v nějakém poměrně statickém prostředí
– oproti tomu, kam potom přijdeš – , je tam
možná i tma, a pak tě to vyplivne do světa, kde
jsou strašně velké kontrasty.
Napadl mě příklad oscarového filmu Gravity, kdy byla Sandra Bullock ve vesmíru, který
ve filmu působí jako nestabilizované prostředí,
a ona má radost z toho, když se zase vrátí na
Zemi a tam jsou najednou větry a voda a gravitace. Najednou se tam něco děje. I zvuková
složka filmu k tomu docela přispěla. Nevím,
proč jsem odběhl. To bylo tím, že astronauti se
také cvičí ve vodě, to je ta plodová voda a pak
kontrast, když vyskočíš ven do toho šíleného
prostředí.
Takže prvotní jazyk je možná kontrastní,
přirozený jazyk je hodně o kontrastech, ale
zároveň v rámci vidění může být o barvách,
o hranicích barev, protože má rozostřené hrany.
Hodně jsi pracoval se sbírkami, takže jsi je
asi docela dobře poznal. Ke všem vystaveným dílům jsi napsal vlastní dost imaginativní texty, spíš originální postřehy, srovnávající díla třeba i s jinými věcmi z jiné doby
na základě určitých podobností.
Neumím díla moc dobře poznat z fotek, ale
vždycky mě hrozně překvapilo nebo naplnilo, když jsem je viděl na živo. Základem byla
diskuse o tom, že úplně nezáleží, jestli je to

Bylo tam něco, co tě vyloženě ve sbírkách
nadchlo nebo překvapilo?
Když už je to ve sbírkách, tak by tě mělo
nadchnout všechno. Samozřejmě, když si
pak prohlížíš fotky, tak po něčem nesáhneš,
protože z toho cítíš, že důvod, proč to tam je,
je obrazem nějaké doby. O tom vypovídá už
množství od jednoho autora. Ke všemu se nedostaneš, jen k vybraným kusům, když už tam
jsi, necháš si třeba ukázat o dva víc. Co jsem
viděl, mě bavilo, přišlo mi to dobré. U starých
věcí mě nejvíc baví rozdíl barevnosti v malbě
tehdejší a současné, už když je to třeba padesát
let staré. Sázel bych na to, že barevná estetika je ovlivněná tím, že koukáme do displeje.
I tištěná venkovní reklama má svou barevnou
logiku, která úplně neodpovídá malířské diverzitě. Na těch artovějších plakátech třeba jo,
ale tam si potom všímám toho, že lidi je na
vývěskách nevidí, mezi kontrastními křiklavými obrazy.
/Jakub se významně rozhlíží po nově vymalované žlutozelené kanceláři./

Ty jsi byl půl roku zaměstnancem galerie,
takže jsi pronikl do fungování galerijních
struktur, které jsou do jisté míry dané a neměnné, každý má svou vymezenou funkci...
Já jsem v tom dost kritický, že v umění by to
možná nemuselo být...
...překvapilo tě něco, co se týče fungování
instituce? Byl jsi napůl uvnitř a zároveň jsi
byl cosi jako propojující element s jiným světem, s prostředím ulice.
Myslím, že je to dané tím, že lidé tu pracují
dlouho. Jsem odpůrcem toho, že na Akademii
výtvarných umění jsou profesoři přes dvacet
let. Přijde mi to od nich hrozně nezodpovědné. Já vím, že svět je těžkej.
To nezáleží na tom, že je to umělecká instituce, ale že umění je trošku zanedbaný obor.
Možná že právě tou dlouhodobostí může udržet určitou stabilitu... Asi na to neumím odpovědět, jestli instituce potřebuje stabilitu. Myslím, že tam mají být zaměstnaní lidé, pro které
by neměl být problém spolupracovat, i když to
bude třeba každých pět let někdo jiný.
Tady v České republice se aktivně neprovozují všechny druhy umění. To si myslím, že už
je taky problém. Vytvářejí se bubliny poplácávání se po ramenech, uděláme výstavu. Galerie Alternativa asi nabízí víc možností. Všichni si pod uměním přestavují obrázkářství
a krajinomalbu. To jsou skvělé obory, ale jsou
v nerovnováze s ostatními přístupy a v tomto
směru to není harmonické.
Ptala se Lenka Dolanová

VYSTAVOVALI JSME PŘED 50TI LETY
Všechny fotografie pochází z výstavy Computer Graphics v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, březen 1968. Z archivu OGV.

Computer graphic

DŮm umĚnÍ mĚsta Brna,^Únor 1968
OblastnÍ galerie VysoČiny v JihlavĚ, bŘezen 1968
OblastnÍ galerie vÝtvarnÉho umĚnÍ v GottwaldovĚ, duben 1968
Výstava věnovaná tvorbě vznikající s využitím počítače byla pro naše prostředí přelomová,
neboť se jednalo o vůbec první předtavení počítačového umění v galerii tzv. Východním
bloku. Její kurátor Jiří Valoch, kterému bylo v době konání pouhých 22 let, vybral šestici
autorů: z Německa Friedera Nakea a George Neese, americké umělce A. Michaela Nolla,
Charlese Csuriho, v Budapešti narozeného a později v Kanadě působícího Leslie Mezeie
a českého tvůrce Lubomíra Sochora.
V úvodním textu programované umění Jiří Valoch napsal: „realizace, které představuje
naše výstava, jsou programovaným uměním do slova a do písmene. nebyly totiž vytvořeny
výhradně člověkem. ten pouze zadal program – jeho zpracování bylo přenecháno automatickému počítači a realizace tohoto zpracování do grafické podoby pak byla přenechána kreslicímu automatu. programátoři sami nejsou profesionálními výtvarníky a vůbec ne výtvarníky
v konvenčním slova smyslu – odborným školením a zaměstnáním to jsou matematici.“

Debata mezi Friederem Nakem, Ursulou Nake Geschke a Jiřím Valochem.

Jiří Valoch daná díla řadil do oblasti konkrétního umění. Počítač zde byl použit jako generátor výsledných grafických útvarů, které nevznikly primárně, alespoň ne vždy, s estetickým
záměrem. Sám Frieder Nake v katalogovém textu přiznal, že mnohé vlastní grafiky se mu
příliš nelíbí a považuje je za nudné, nicméně hlavní je objevit nové možnosti – zejména
variování a kombinace tvarů a množin znaků a rychlost a masovost produkce. Tvůrce je tím,
kdo objevuje (zadává) program. Konvenční umělci byli označeni za anachronické. Lubomír Sochor vytváření svých děl, která vznikla na počítači nadac 1000 francouzské výroby,
popsal takto: základem našich grafik je periodická funkce času sin ωt a její derivace cos ωt.
je řešením rovnice
y" + ky' + ay = 0.
prakticky řešíme soustavu rovnic s různými koeficienty a jejich řešení a derivace v různém
poměru sčítáme.
Přínosy této výstavy jsou doceňovány až dnes, o rostoucím zájmu o ni svědčí hned dva
brněnské počiny. Výstava Computer Graphic Revisited Jany Horákové a Jiřího Muchy
měla podobu virtuální rekonstrukce původního záměru a proběhla v Domě umění v říjnu
2017, její verze 2.0 probíhá v březnu – dubnu 2018. Výstava 1968:computer.art se uskuteční
20. 4. – 5. 8. 2018 v Moravské galerii a její kurátoři (Ondřej Chrobák, Petr Ingerle, Pavel
Kappel, Jana Písaříková) chtějí reflektovat vznik počítačového umění v 60. a 70. letech minulého století a kromě tvůrců, které představil Jiří Valoch na historické výstavě přesně před
padesáti lety, zahrnou i řadu dalších autorů.
LD

OSOBNOST OKRAJE

VĚCI JSOU I POTMĚ
DANIEL NOVÁK

Z cyklu Nádraží (Bystřice nad Pernštejnem), 60. léta,
olej, plátno, soukromá sbírka na Vysočině. Foto Pavel Petrov.

Měla to být běžná pracovní schůzka, nějaký
sběratel umění mi přišel představit dílo umělkyně, jejíž jméno mi nic neříkalo. Je jednou
z příjemných částí mé práce, že mám možnost
seznamovat se s tvorbou velkého množství autorů. Ne vždy však bývám dílem zasažen tolik
jako tentokrát. Už když pan Kadlíček otevřel
notebook a ukázal mi pár namátkových fotografií obrazů Milady Schmidtové, nemohl jsem
uvěřit tomu, že se jedná o dosud neznámé dílo.
Zastavil jsem na hrázi Domanínského rybníka. Je to už více než dvacet let od doby, kdy jsem
tu byl naposledy. Nic se tu nezměnilo, a i když
vše bylo pokryto sněhem a vodní hladina hluboce zmrzlá, vše bylo tak, jak jsem si pamatoval. Kantýna, chatky, pěšiny i lesní horizont.
Došel jsem až na „naše“ místo na pláži, poznal
jsem ho bezpečně, výhled na vodní hladinu,
kůra na kmenech borovic, vystupující kořeny.
Rád vzpomínám na ty rodinné výlety, jako kluk
jsem sem kdysi jezdíval často, zchladit se v horkých letních dnech ve vodě. Podivuji se nad
tím, že toto místo je dvacet metrů od hájenky.
Matně si vzpomínám, že o té paní, co tam žila,
jsem tehdy věděl, snad nějaký pocit setkání,
možná... nebo je to už jen má imaginace?
Odvracela pozornost od nepodstatných
jednotlivostí a snažila se zachytit podstatu.
Přírody, smyslu života, lidské bytosti. Z portrétů malovaných černou tuhou na nás působí
osobité charisma, životné a přirozené, samozřejmé a přitom prosycené tajemnou grácií.
„Člověka musíš poznat už z dálky, třeba podle
chůze“ říkávala svému synovci Danielu Balabánovi. „Podívej, toto je ten dělník, co jsme
ho viděli dneska na nádraží. Je unavený, ale je
veselý…“ nebo „ta paní je hodně stará, i když
to tak nevypadá…“
Milada Schmidtová prožila převážnou část
života na Vysočině, poblíž Bystřice nad Pernštejnem. Narodila se čtyři roky po první světové válce a dětství prožila s rodiči a mladší sestrou na venkově. V roce 1938 přišel otec o práci,
a tak se celá rodina přestěhovala do Zlína. Milada zde začala studovat obchodní akademii
a ve volném čase se zajímala o místní kulturní
život. Seznámila se tu se studenty prvního ročníku zlínské Školy umění a tato osudová přátelství posílila její zájem o umění a nasměrovala
životní cestu. Spolu s matkou Natalií se začala
výtvarné tvorbě intenzívněji věnovat ve druhé
polovině válečných let. Spolu s přáteli se též
aktivně účastnila partyzánského odboje. Válečné zážitky a tragická smrt jejího druha Václava Chada, který byl počátkem roku 1945 zabit
gestapem, se jí hluboko vryly do duše.
Po válce se pokoušela o studium na akademii, až byla nakonec přijata do Bratislavy.

Poledne, první polovina 50. let, tužka,
kombinovaná technika, karton, soukromá sbírka na Vysočině. Foto P. Petrov.

V pátém ročníku se zastala svého profesora
v politickém sporu, v důsledku čehož byla vyloučena ze školy, a tím i z možnosti živit se
uměleckou tvorbou. Vrátila se zpátky na Vysočinu, kde s rodiči žila na samotě v hájence.
Dostala místo včelařky státních lesů a s touto
životní rolí se vyrovnávala jen velice nesnadno. Světlo do jejího života přineslo seznámení
s budoucím manželem Bohumilem Čermákem, který jako geolog hledal v okolí hájenky
naleziště uranu. Znovu se začala věnovat výtvarné tvorbě. Dle svých slov v tomto období
nalezla sama sebe, prohloubil a ujasnil se její
názor na základní životní otázky. Spolu s tím
se proměnil i její umělecký rukopis a do zorného pole vstoupila nová témata.
Milada nepřestala intenzivně tvořit ani po
rozpadu manželství. Od roku 1965 žila po více
než čtyřicet let osamělým životem v hájence.
Citově těžká lidská situace postupně proměňovala i tématiku její tvorby. Intenzivně se
věnovala portrétování svých blízkých i studiu
sebe sama v autoportrétech. Do díla stále více
vstupovala melancholie a snění. V představách
se často vracela do času dětství a dospívání,
malovala snivé krajiny, vzpomínky a autostylizované představy ideálního světa. Tematicky
příznačný je též cyklus, který zachycuje osamělá vlaková nádraží. V této době se též začala
věnovat činnosti literární, ve které zachycovala svůj vnitřní život, snivé představy i vzpomínky. Kromě volných záznamů se věnovala
tvorbě povídek a dokonce i několika románů.
Stejně jako výtvarné dílo, ani literární tvorbu
nezveřejňovala, a tak zůstala dodnes nepublikována, přestože stojí za pozornost.
„Na chodníku města byl onoho bílého rána
slabý poprašek sněhu, pod nímž byl kluzký
led. Led byl předešlého dne posypán, a tak jen
na takových místech bylo možno sklouznout,
kde se nesypalo. To bylo zrádné pro takové
lidi, kteří se neradi pohybovali po vytčených
cestách. A právě tyto dvě skutečnosti se spolu
setkaly. Neposypané místo pod ledem a žena,
která si to namířila právě tudy. (...) První věc,
která v onen den mimojdoucímu padla na ní
do očí, byla její silonová taška až po okraj plná
vajíček. A od této oslnivě bílé skvrny, která
přitáhla naše oči, jste nezadržitelně putovali
po její postavě k jiné bílé dál a dál, až jste se
zastavili na nejjemnější běli jejích vlasů. Pak
teprve, když vaše oči prošly tyto kaskády bílých různých odstínů, jste se jí podívali do
tváře. (…) A protože ve vás zbyly pochybnosti
o tom, zda bílá může mít tolik odstínů, znovu jste opsali ten kruh na její postavě, ale tak
jako tak jste tuto otázku bílých nedořešili. (…)
Ono nahromadění bílých, z nichž některé ne-

Milada Schmidtová, foto Daniel Balabán, asi 70. léta. Foto z archivu soukromé sbírky.

byly bílé v sousedství ještě bělejších, bylo tak
přesvědčivé, že vám nezbylo nic jiného, než
z toho vědomě či nevědomě vyvodit důsledky.
A důsledky byly právě takové, že jste si uvědomili pojednou nebývalé souvislosti mezi věcmi.“ (Úryvek pochází z Povídky o téměř staré
ženě a zcela mladém muži.)
Hájenka, v níž žila, stála na samotě uprostřed
lesů, na břehu bývalého rybníka, který zanikl
koncem devatenáctého století. V první polovině
sedmdesátých let byl les kolem hájenky vykácen
a rybník obnoven. Prostor Miladina života tím
byl velmi proměněn. Rybník se brzy stal vyhledávaným výletním místem, bylo zde vybudováno rekreační středisko a zvláště ve slunečných
letních dnech se na pláži u domu slunily a koupaly desítky lidí. Na jednom místě se tu tak setkávaly dva různorodé světy. Od sedmdesátých
let na stav Miladininy psychiky také stále zřetelněji doléhaly životní těžkosti. Jejich původ
bývá hledán již v prožitcích válečných událostí
a tragické smrti milého. Intenzivně vnímala
krutou tvář života a bylo zřejmě stále těžší v takovém světě žít. Nejspíš také proto stále častěji
utíkala do světa snů, idylického a šťastného. Po
dvaceti letech se u ní vyvinula duševní porucha
a několik posledních let svého života prožila
v psychiatrické léčebně.
Milada Schmidtová již od let svého dospívání intenzivně žila v uměleckém vnímání
světa. Už ve čtyřicátých letech inspirovala pro
výtvarnou tvořivost i svou matku Natalii. Pro
rodiče nechala postavit „vysněnou“ roubenku,
na kterou nechala dovézt dřevo z matčina rodného Ruska. Natalie, která se stala světoznámou představitelkou insitního umění, nalezla
v novém prostředí inspiraci pro své nejplodnější období. Na Miladu jako na průvodkyni
do světa umění vzpomínají i oba její synovci.
Spisovateli Janu Balabánovi se Milada stala
předlohou pro hlavní postavu povídky Černý
beran a malíř Daniel Balabán vzpomíná na
svou tetu jako učitelku uměleckého vidění.
Jednou spálila v kamnech jeho krajinomalbu
ve světle zapadajícího slunce – „Vykašli se na
světýlka, věci jsou i potmě.“
Umělci žijící mimo kulturní centra pronikají do povědomí veřejnosti nesnadno. V dobách, kdy komunikační a informační technologie nebyly tak rozvinuté jako dnes, to platilo
ještě znatelněji. K úplnému zapomenutí přispěla i Miladina fyzická odloučenost a omezení kontaktů s lidmi na několik nejbližších.
Její dílo zůstávalo v obytném prostoru hájenky
a s postupujícím věkem o něj Milada dbala
stále méně. Štěstím bylo, že si k pravidelným
návštěvám hájenky našel cestu nadšený sběratel umění Milan Kadlíček:

„Věděl jsem, kde paní Milada bydlí, znal
trochu její osud, občas jsem ji na Bystřicku potkával… Odhodlal jsem se tedy paní Miladu
navštívit a návštěva ve mně zanechala zvláštní
pocit. Na hájence mi otevřela stará, mračící
se žena, bavila se se mnou pouze pootevřenými dveřmi. Na moje otázky odpovídala velmi
stroze. Velice se divila tomu, že se o ni zajímám. Náš první rozhovor netrval dlouho. Než
jsme se rozloučili, tak mi sdělila, že pokud
budu mít zájem, mohu jí opět přijít navštívit.
Další setkání se mnou nikdy neodmítla, trvalo
ale pár let, než mě začala důvěřovat. Postupem
času se z nás stali přátelé.“
Jeho zásluhou bylo dílo zachráněno. Inicioval jeho restaurování i odborné zhodnocení historiky umění. Ke spolupráci oslovil
také galerie, a tak se dílo Milady Schmidtové dočkalo rehabilitace i v podobě vydání
monografie a uspořádání výstav jejího díla,
koncem roku 2017 ve zlínských galeriích
(krajské galerii a galerii Václava Chada) a na
jaře roku 2018 v Jihlavě (výstava probíhá do
13. 5. 2018).
Jsem rád, že jsem se mohl setkat s lidmi,
kteří se s Miladou Schmidtovou znali, a v rozhovorech o ní získat bezprostřednější výpověď.
Děkuji Milanu Kadlíčkovi, Danielu Balabánovi a Luďkovi Štěpánkovi. Děkuji i Aleně
Pomajzlové a Ladislavu Daňkovi za jejich
mravenčí badatelskou práci a kunsthitorický
vhled. Všechny citace uvedené v tomto textu
jsou z katalogu Milada Schmidtová Čermáková – Chodkyně v mracích, který byl v roce
2017 vydán ke zlínské a jihlavské výstavě.

Z cyklu Postavy (výřez), 60. – 70. léta, tuš, kombinovaná
technika, papír, soukromá sbírka na Vysočině. Foto P. Petrov.

ROZHOVOR

OBRAZY JSOU ZPRÁVA O VNÍMÁNÍ
,
SVĚTA V DOBĚ, KDY VZNIKAJ
ROZHOVOR S MALÍŘEM A TEXTAŘEM KAPELY WWW LUBOMÍREM TYPLTEM

Na český scéně jsem zůstal prezentní, protože jsem tam paralelně vystavoval. Když mě
zase osud zavál zpět, mohl jsem kontinuálně
pokračovat. Ale dá se říct, že do těch pětatřiceti jsem se malováním živil s odřenejma
ušima, stále jsem měl nad sebou nějakej Damoklův meč nastřádanejch dluhů, poměrně
vysokejch. Doufal jsem, že se to jednou zlomí
a podařilo se. Obrat přinesla výstava v galerii
Zdeněk Sklenář, která se jmenovala „Já Typlt,
Ty Typlt“. Potom přišla Městská knihovna
a Rudolfinum a tak.

Lubomír Typlt při komentované prohlídce výstavy Jedlíci kukuřice v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, foto Pavel Petrov.

Poté, co jsme dokončili prohlídku výstavních sálů,
usedáme na chodbě mezi kancelářemi, ve třetím
patře jihlavské galerie. Společnost nám dělá výtah, kopírka a několik kusů nábytku, jako vystřižených z Lubošových obrazů.
Studoval jsi na Umprum, na FAVU, prošel jsi
několika ateliéry na Düsseldorfské Akademii. Které umělecké osobnosti Tě oslovily?
Nejdřív jsem čtyři roky studoval ilustraci
u Šalamouna. Během studia jsem byl na stáži
v Meinsu a tam jsem se začal seznamovat s německým uměním. Tenkrát na mě hodně zapůsobil Sigmar Polke a Lowis Corinth. Celou
dobu, co jsem byl na Umprumce, na ilustraci,
jsem věděl, že tu ilustraci dělat nechci. Vlastně to ode mě nebylo košer, protože jsem šel
studovat na Umprumku s tím, že ilustrace
mě vůbec nezajímá. Ačkoliv na ilustraci byly
vlastně nejhorší podmínky se dostat, protože
tam brali dva lidi ze sta. Nás teda vzali do ročníku tři, Terezu Říčanovou, Juraje Horvátha
a mě. Juraj Horváth dneska ten ateliér vede. Já
jsem šel na Umprumku, protože jsem byl poněkud zmatenej z Akademie. My jsme zažili
překotné nabírání studentů ze středních škol.
Vím, že tam vzali asi dva lidi přímo z druháku z Hollarky, a já jsem trošku pochyboval
o jejich kvalitě. Zanevřel jsem na celou školu.
Říkal jsem si: pokud jsou tihle lidi tak strašně
talentovaný, pak já tomu nerozumím a radši zvolím školu, kde rozumím hodnotovýmu
systému. Což byla Umprumka. Věci, který se
daly naučit a vycvičit, třeba figurální kresba,
byly na Umprumce braný trošku víc v potaz.
Nehledělo se tam tolik na to „bejt umělcem“.
Stav „bejt umělcem“ se mně vždycky příčil.
Pro mě je malování discplína, která není zas
až tak bohémská. Velký bohémství jsem chtěl
ze svýho života eliminovat, a to tenkrát na
Akademii bylo.
Na Umprumce jsem se opravdu zabejval
malbou, ale vlastně privátně, do školy jsem to
nosit nemoh. Šalamouna to rozčilovalo, protože věděl, a taky mi to říkal, že tam mohl
místo mě studovat někdo jinej. Po čase už byl
stav věcí neudržitelnej. Když se nabídla možnost, že bych šel k Načeradskýmu, kterýho
jsem velice obdivoval, okamžitě jsem reagoval
a šel jsem k němu na stáž do Brna. On byl
jedním z malířů, kterej měl technickou zdatnost a zároveň nějakej přesah. U Načeradskýho jsem byl rok a už jsem pošilhával po Německu. Šel jsem se přihlásit přímo k Markusu
Lüpertzovi, protože bral zahraniční studenty.
Mě vzal na základě pár obrazů, který jsem

tenkrát měl namalovaný, ty mrtvý kočky, ty
se mu líbily. Okamžitě řek, že k němu můžu
jít studovat. Tím začala v mejch třiadvaceti
německá anabáze. Začal jsem studovat v Německu, paralelně jsem dodělal školu v Brně.
Na Kunstaakademii v Düsseldorfu jsem pobyl
pět roků. Když jsem viděl, jakým způsobem
probíhá výuka tam a jak je to strašně neuvěřitelně kvalitní a jaký jsem měl obrovský štěstí,
že jsem tam mohl bejt, říkal jsem si, že není
možný se vrátit po půl roce zpátky. Nějak
jsem tomu uzpůsobil svůj život. Rozpadli se
WWW, měl jsem i volnou ruku, už mě vlastně nic tolik nedrželo v Čechách.
Vystřídal jsem ateliéry Markuse Lüpertze, kde jsem byl rok, Gerharda Merze, což
je hodně konceptuální umělec, a nakonec
A. R. Pencka. K Merzovi mě tak trochu
zavála náhoda, ale bylo to pro mě důležitý,
protože moje linie geometrickejch obrazů
se u něj velice potvrdila. Merz je umělec,
kterej nemá rád figurální malbu, nic zobrazivýho. Vlastně jsem se nuceně vydal jiným
směrem a myslím si, že to bylo ku prospěchu
věci. Během svýho studia jsem vystřídal pět
profesorů, což je v českých podmínkách docela nevídaný. Všechno to byly obdivuhodný
persony. Ačkoli měl každej odlišný názory,
dohromady se vše skloubilo ve velikou možnost neortodoxního poznání. Je dobrý třeba
vědět, co vadilo Merzovi na Penckovi a tak
dále. (smích)
Jaké to bylo živit se uměním v Německu?
Já jsem byl v Německu dohromady osm let.
Tenkrát z Porýní (Ruhrgebiet – – Düsseldorf,
Köln), ačkoli tam bylo historicky nejvíc sběratelů, hodně lidí odcházelo do Berlína. Očekávalo se, že Berlín bude nová Paříž jako na začátku 20. století. Což se nakonec nepotvrdilo.
Berlín ale umělce přitahoval. Byly tam levný
nájmy a spousta galerií. Německo zažívalo
uměleckej boom. Lipskou školu začali kupovat Američani. Spousta lidí viděla možnost se
tím živit. V Berlíně se tehdy ocitlo, jestli si
to dobře pamatuju, 12 tisíc umělců, což bylo
vlastně šílený. Myslím, že tam působilo asi
6 tisíc německejch a nějakech 6 tisíc zahraničních umělců. V Berlíně bylo a stále je asi
800 galerií, přičemž ne všechny jsou top. Do
Berlína se přesunula celá umělecká scéna. Nakonec se teďka ty lidi vracej. Nájmy v Berlíně
šly strašně nahoru a úspěšný berlínský galerie
musí bejt úspěšný na mezinárodní scéně, protože v Berlíně nejsou sběratelé v takový míře,
jako jsou v Porýní.

Jak bys z pohledu umělce porovnal české
a německé prostředí?
Jedna taková věc, která mi velice lahodila, že v Německu si nikdo nedovolí útočit na
malbu, jak se to rádoby dělalo v Čechách. Celý
devadesátý léta v Čechách proběhly v diskusi,
jestli malba ano nebo ne. Což byla lokální
válka, která tady v nějakech podobách trvá
doteďka. Koncept a klasický média se stále okatě nenávidí, což v Německu absolutně
neexistuje. Nikdo soudnej si nedovolí zaútočit
na malbu, protože tím by vyrušil největší vývozní artikl německýho umění, což jsou Baselitz, Kiefer, Richter, Polke, Kippenberger,
Penck, Immendorf, Lüpertz a řada dalších.
Tahle diskuse tam nikdy nebyla. A protože se
furt hloupě nepřemítalo o tom, jestli malba jo
nebo ne, potom ty lidi dosahujou, dá se říct,
lepších výsledků, protože si nepodrážej nohy.
Myslíš, že je „podrážení nohou“ naše specifická česká vlastnost?
Teď už těch žvanilů ohledně malby tolik
není, ale když jsem studoval v Brně, pořádal
se hon na zobrazivý malování, kterej si myslím, že tam trvá doteďka. Na FAVU dnes kupříkladu neučí žádnej figurální malíř. Pořád
přetrvávají relikty minulosti, domácí scéna se
stále nevyčistila od oněch škarohlídů. Jako by
někdo chtěl hrát na kytaru a ostatní mu říkali,
že jedinej dobrej nástroj jsou housle. Všichni
by pak museli hrát na housle.
Jsi jeden z mála malířů, tvořících pouze na
volné noze. Jaké to je?
Pro každýho výtvarníka je samozřejmě sen
bejt na volný noze a dělat, co člověk chce…
Začátek není jednoduchej. Jeden profesor
v Düsseldorfu nám dal svůj optimistický odhad; že trvá šestnáct let, než se člověk prosadí
nebo se o něm trošku začne mluvit a obstojí na
volný noze. V mým případě to nebylo šestnáct
let, ale deset roků trvalo rozhodně, než jsem
mohl říct, že se uměním uživím.
Je obtížné dělat si sám manažera? Znáš něco
jako dovolenou, volno?
Na začátku bylo pracovní vypětí hodně extrémní. Na studiích v Německu jsem se celou
dobu musel živit manuální prací, abych si zaplatil školu. Dovolená celý studia nebyla žádná. Jedinou výjimkou byly výjezdy do galerií,
který mě zajímaly, ale zastavit jsem nemohl.
Teďka můžu žít jakoby normálně. Ale do těch
pětatřiceti to bylo na hraně, no.
Dá se říct, kolik svého času věnuješ zařizování a kolik malbě?
Bohužel musím říct, že minimálně třetina
času je práce okolo. Všechny možný organizační věci. Že člověk může do ateliéru, je za
odměnu. V Čechách není tolik galerií, který by manažerskou práci za člověka udělaly.
A pokud tady nějaký galerie jsou, pracujou
s lidma, co už jsou „nastartovaný“ a už si sami

zařídili, že mají sběratele. Že by nějakej galerista přišel a nabídnul full servis… nic podobnýho moje generace nezažila.
Dneska už ho některý galerie poskytujou,
což je samozřejmě velká výhoda, ale musej přijít k umělcům, který nemaj vybudovanou svoji síť. V opačným případě může být riziko se
odevzdat. Když už člověk má svoje sběratele,
nechce riskovat. V případě, že všechny kontakty nabídne galerii a ona s nima špatně zachází,
může pak umělec úplně krásně zbankrotovat.
Obecně platí, že současný autory chtějí sběratelé taky poznat. Je to součást jejich sbírání,
chtějí vidět, kdo ty věci maloval a i tohle obnáší nějakou časovou kompenzaci.
Zmínil jsi dva své paralelní styly… Přijdeš
třebas ráno do ateliéru a řekneš si: dneska
mám chuť vyšvihnout si nějakou expresi…?
Tyhle paralelní světy jsem vyvinul už v Čechách, vlastně od začátku. První obrazy byly
abstraktní kolem roku devadesát pět, devadesát šest, namaloval jsem baterie a potom
vlastně teprve přišly mrtvý kočky. Příčinou
byly tak trochu místní podmínky. Reagoval
jsem na útoky, dejme tomu těch koncepťáků
v Brně: nám, malířům, předhazovali, že jsme
zaostalý médium, že nechápeme, že vývoj je
někde jinde. Samozřejmě jsem reflektoval, že
může bejt malba à la Zdeněk Sýkora, že může
bejt malba jako Boštík. Tyhle věci mě zajímaly. Dejme tomu třeba geometrická abstrakce
od Sýkory nebo ta strukturální abstrakce. Na
druhou stranu se mi líbila explozivní malba
od Načeradskýho. Tyhle věci jsem paralelně
vnímal jako kvalitní a není důvod kvůli jedný
zanevřít na druhou nebo kvůli jedný se vysmívat druhý nebo je neuznávat. Začal jsem dělat
paralelně oběma způsoby. Kolem roku 2008
jsem měl tvůrčí krizi, která se týkala vlastně
i figury. Sám jsem přestal věřit, že se figurálním malováním prosadím. Udělal jsem sérii
geometrickejch obrazů, velký stoly a turbíny.
Tam jsem použil novou, průhlednou barvu,
kterou jsem si našel v Německu kolem roku
2000. Za sérií geometrickejch obrazů, co tehdy vznikla, si plně stojím. Asi v tomhle je můj
přístup postmoderní, protože jedna věc nevylučuje druhou. Už to není naprostá avantgardní odevzdanost nějakýmu výtvarnýmu
systému. Dnešní doba už je jinde.
Jak se na Tvou výrazovou různorodost dívají
galeristé?
Důležitější je, co si myslí kurátoři. Kurátoři
a kunsthistorici jsou s mým bipolárním stavem
smíření. Pro ně je to dost zajímavej materiál k zamyšlení. Moc takovejch případů, že by
někdo maloval úplně odlišnejma způsobama,
v Čechách není. U mě to už je kontinuální
věc, stará skoro dvacet let. Občas se vynoří
nějaká vlna, že ty geometrický obrazy dělám.
Už o tom nikdo nepochybuje. Vyvarovávám se
tímhle způsobem stereotypů, kdy člověk začne
vykrádat sám sebe, že začne opakovat motivy.
Já můžu vždycky vodejít úplně do jinýho prostředí, třeba do geometrie od figurace, a tam si
zkusit třeba jinej postup. Na poslední výstavě
v DSC Gallery jsem vystavil geometrický obrazy, který byly dělaný průhlednou pastou. Použil jsem motiv kol, který byly transparentní.
Tvoje obrazy jsou založeny na prudké barevnosti, jiné na nekompromisní ploše. Dotýkáš se formou i obsahem agrese, pracuješ
s emocemi…
Agrese a emoce v textech i obrazech je věc,
se kterou jsem do českýho umění přišel a která

tady byla trochu nevídaná. Postmoderna v devadesátkách si trošku dělala z obrazů legraci,
byl tam takovej všudypřítomnej humor, kterej
mě vysloveně otravoval. Spíš jsem chtěl, aby
obraz měl sílu. Toužil jsem se v umění konfrontovat s pohledem konkrétního malíře
nebo autora na svět. Byly mi cizí umělecké šablony, jako byla například postmoderna. Mylím si, že obrazy jsou zpráva o vnímání světa
v době, kdy vznikaj. V obraze samozřejmě
může bejt přítomná nějaká ironie, humor. Ale
chtěl jsem malovat věci, se kterejma se divák
bude muset střetávat. Po prvních obrazech,
bateriích, který byly velice esteticky příjemný,
jsem měl najednou pocit, že bych moh velice snadno sklouznout do ňákýho kýče nebo
do ňáký jakoby estetiky. Začal jsem malovat
mrtvý kočky a šáhl jsem si na dno, i co se týče
malování. Protože malovat obraz s rouškou na
puse… Kočku jsem zabalil do igelitu, protože ta chcíplotina šíleně smrděla. Došel jsem
opravdu na krajní mez. A pro mě to byl významnej startovací blok, řek jsem si, že buďto
tímhle směrem nebo vůbec. Že nechci dělat
žádný kompromisy v tom, co zpodobuju, a že
si nebudu zbytečně autocenzurou vyhazovat
věci, u kterejch bych mohl mít pocit, že bych
za ně sklidil kritiku veřejnosti. U prvních obrazů mrtvejch koček jsem si to docela vyžral.
Deset roků se o mě říkalo, že jsem úchyl nebo
něco takovýho. Samozřejmě byli lidi, který od
začátku chápali, věděli, o co mně jde… ale veřejnost s tím měla problémy. Když jsem měl
výstavu na Staroměstský radnici v roce 2006
a tam visely ty oběšený kočky, ňáký paní ze
spolku na ochranu zvířat mě osočily, že jsem
zrůda, že jsem ty kočky pověsil a zavraždil…
Což je samozřejmě nesmysl, nikdy jsem nic
takovýho neudělal. Ale to téma pro mě bylo
důležitý a silný. Ten obraz hovoří doteď. Člověk se potkal s lidským násilím v obraze. Pro
mě strašně důležitej moment a zpětně si myslím, že byl asi důležitej i pro český umění, že
se trošku vymanilo z nějaký estetický hry.
Luděk Primus jednou řekl, že zlo fascinuje.
Dá se s tím souhlasit?
Zlo fascinuje určitě. Dneska toho zla už je
všude tolik… brutalita je všudypřítomná právě díky netu, že člověk nechce ani pomyslet.
Co všechno například Islámskej stát pověsí na
web… Zlu se nedovedeme vyhnout, protože je
ho moc. A samozřejmě i moje obrazy by měly
tak trochu alarmovat. Jsou jednoznačným
nesouhlasem. Obrazy oběšenejch koček jsou
nesouhlasem s brutalitou, která se projevuje
třeba u dětí. Jedno z mejch velkejch témat.
Děti si neidealizuju, protože opravdu každej
člověk už má od mala v sobě spoustu možností se se zlem seznámit, a pokud je v něm
podporovaný, dá se z člověka velice snadno
vychovat vraždící monstrum. Veškerý ty dětský válečnický armády v Africe to jenom potvrzujou… Děti jsou nejbrutálnější, co se týče
násilí. V podhoubí už něco existuje, a když se
to projeví na vraždě – – třeba toho zvířete – – ,
je to hodně alarmující.
V Městské knihovně jsi vystavoval vedle obrazů i ve 3D programu vytvořené animace,
podílíš se na videoklipech…
Tyhle všechny věci se nabalily proto, že spolupracuju s Ondřejem Anděrou a děláme dohromady WWW. Díky naší spolupráci jsem
se seznámil s okruhem lidí, který jsou velice
zdatný technicky. David Vrbík dělal tři moje
technicistní klipy, … Anatomii, Urychlovat
nekonečno a Tikající muž. Takový rozšíření
mýho pole. Svoje architektonický vize, který
byly v geometrickejch obrazech, jsem mohl
realizovat ve 3D programu.
Co Ti tahle spolupráce přináší?
Určitě člověka obohacuje. Svým způsobem
jsem potom viděl, jak ve filmu, třeba v Anatomii, moje vize ve 3D prostoru opravdu fungujou. Načas mě zkušenost s virtuální realitou
demotivovala dělat obrazy, protože v klipu
jsem řekl hodně věcí, který by mě bavilo říct
v obraze. Potom se jima už nebylo potřeba zabejvat. Každopádně mezioborovost působí jako

urychlovač nápadů, aby člověk opravdu nedával
cihlu k cihle, když může ve spolupráci s někým
postavit celej architektonickej komplex budov
a může si ověřit svoje vize v prostoru.
Nemohu se nezeptat na počátky WWW…
S Ondřejem se známe od šestnácti, když
jsme přišli na Hollarku. Od prvního okamžiku jsem v Ondřejovi viděl velkej hudební
talent. Bylo evidentní, že je hodně nadanej.
Mně stačilo, když na lyžařským soustředění
zahrál na klavír. Zeptal jsem se, co hraje,
a on: „To jsem složil já“. Zpozorněl jsem.
Ondřej potom založil W W W, vystupovala
tam Lenka Geisslerová. Já se držel v pozadí.
Bavilo mě se toho účastnit, ale bylo to něco
jiného, než jsem chtěl dělat já. Hudba, kterou jsem preferoval, byla úplně někde jinde: Laibach, Einstürzende Neubauten nebo
Freund 242, brutální elektronika. Ondřej
poslouchal Hiphop. Seznámil jsem se tak
s Beasty Boys a spoustou dalších zajímavejch kapel, Ondřej zase pronikl do hudby,
co jsem poslouchal já. Oba dva jsme začali
přikládat určitou váhu světu toho druhýho,
tomu, co ten druhej vyhledává. Začali jsme
se o těch věcech bavit a nějak se umělecky
obohacovat. Udělali jsme kapelu, tenkrát
jsme hráli živě. Kapela byla poměrně úspěšná, měli jsme hodně koncertů. Už jsme byli
braný jako taková avantgardnější formace,
ale nepodařilo se nám vydat desku. Kapela
se roku 2000 rozpadla, ačkoli materiál na
desku jsme měli hotovej.
Celou dobu, co jsem byl v Německu na studiích, se Ondřej tak nějak lidsky a umělecky
hledal. Do roku 2006 WWW neexistovali.
Viděli jsme se s Ondřejem velice málo. Ale
téma kapely mezi náma vždycky bylo. Oba
jsme litovali, že není. Jednou jsem dal Ondřejovi text „Ve stínu lamp“. Ondřej udělal základy na počítači a já jsem mohl trochu žvanit
do toho, jak komponoval. Připravili jsme materiál jen ve dvou.
Novou desku jsme pojmenovali Neurobeat. Po nějakejch peripetiích, kdy ji nikdo
nechtěl vydat, se nám to podařilo a najednou
jsme zjistili, že se na WWW nezapomnělo.
Že naše kapela byla kultovní, ačkoli neměla
žádnou desku, ale lidi si uchovávali skladby
na nějakejch kazetách. Pak přišli na křest desky s nějakým očekáváním a byli překvapení.
Zaznělo něco úplně jinýho, čistá elektronika
s nějakým dejme tomu hiphopovým přednesem. Texty byly hodně tvrdý a hodně nekompromisní. Najednou jsme WWW znovu nakopli a byl to pro nás úžasnej pocit.
Když jsme dělali Neurobeat, cejtil jsem
obavy, že Ondřejovi desku zničím svejma textama. Nikdy jsem neaspiroval na to, abych byl
literát. Moje texty jsou hodně osobní a jsou
poměrně agresivní. Rozhodně nepatřej do nějakýho mainstreamu. Měl jsem obavu, jestli
lidi budou ochotný je strávit. Reakce ale byly
velice pozitivní a úspěch nás motivoval k další
práci. Vydali jsme další dvě desky a na čtvrtý
se teďka intenzivně pracuje.
Kterého společného počinu s Ondřejem si
nejvíc považuješ?
Určitě si nejvíc považuju toho, že jsme se
nevzdali. Přes ty všechny peripetie jsme se
vrátili k hudbě a udělali jsme Neurobeat.
Řekli jsme si, že nebudem dělat žádnej krok
vstříc hudebnímu průmyslu. Nechtěli nám
desku vlastně vůbec vydat, měli vysloveně
strach. Tenkrát Polygram – – několikrát ten
materiál měli na stole a potom nebrali telefony
radši. Deska vyšla jen díky Vladimírovi 518.
Poslech si náš materiál… a vzniknul Bigboss.
Bigboss vydal WWW Neurobeat jako první
věc. Že jsme si nastavili laťku a hranici, bylo
strašně důležitý a toho si velice cením.
Jak probíhá vaše spolupráce s Ondřejem?
Hádáte se během práce nebo vše běží jako
na drátkách?
Jo, hádáme se často, myslím, že to k tvůrčí
spolupráci dvou lidí patří. Jsou samozřejmě
období, kdy všechno jde jako po másle, ale potom se můžem dostat na scestí a tam si člověk

vždycky musí připomenout nějakou mez, za
kterou nepůjde jeden ani druhej, a musíme se
na tom dohodnout. Protože pak už by vznikla sólová dráha. Já bych hudbu určitě nedělal
dál. Ondřej ví, že WWW děláme dohromady,
což je pro mě důležitý. Autocenzura je tam od
dvou lidí a musíme se shodnout. Myslím si, že
jsme teďka ve fázi, kdy nám práce dost dobře jde. Máme za sebou nějakou krizi, ale to
všechno k procesu patří.
Posloucháš hudbu při práci?
Poslouchám teď drum-bass-metall. Mám
hodně rád elektroniku a tvrdší věci jako Prodigy nebo Nine Inch Nails.
Tvoje nejoblíbenější kniha? Čteš? Máš čas číst?
Jo, hodně čtu a dá se říct, že v poslední době
čtu čím dál častějc a čím dál radši monografie
o umělcích. Co se týče knih, který mě nejvíc

zasáhly, asi bych zpětně sáhnul k Dostojevskýmu. Knihy Karamazovi a Idoit asi patřily k těm největším zážitkům ze čtení. Jinak
úžasnejch spisovatelů by člověk mohl jmenovat víc, ale Dostojevský byl v období, kdy jsem
se nejvíc formoval, kolem těch šestnácti, sedmnácti, naprosto zásadní.
Co Tě vůbec nezajímá vůbec nebo naopak
štve?
Nemusíme chodit daleko, naše politická situace není zrovna růžová.
Spíš Tě nezajímá nebo štve?
Spíš štve. Zajímá mě hodně a štve mě hodně.
Tvoje nejoblíbenější zvíře?
Akvarijní rybičky Cichlidy.
Ptala se Ilona Staňková

CÍTIL JSEM SE DLOUHO JAKO
OUTSIDER, PROTOŽE JSEM DĚLAL
NĚCO, CO NIKDO NEBYL SCHOPNEJ OCENIT
ROZHOVOR S ONDŘEJEM ANDĚROU, FRONTMANEM KAPELY WWW

Ondřej Anděra při koncertu kapely WWW na vernisáži výstavy Jedlíci kukuřice v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, foto Pavel Petrov.

Zastihnout v hektickém života běhu Ondřeje
Anděru se zdálo být nadlidským úkolem. Ondřej
není z lidí, kteří vám vezmou telefon, kdykoli se
vám zrovna zachce mu zavolat. Rozhovor jsme
po několika korespondenčních pokusech nakonec
přeci jen nahrávali přes mobil. Domluvili jsme
se na jeden pátek dopoledne. Přesto, že Ondřej již
několik týdnů denně koncertoval, vyšlo to. Pro
pořádek dodávám, že Ondřej odpovědi Lubomíra
Typlta pro O_kraj nečetl a jakákoli podobnost je
„čistě náhodná“…
V památném roce 1989 jsme společně zahájili studium Výtvarné škole Václava Hollara. Tebe a Lubomíra si pamatuji zejména ze
školních chodeb. Byli jste nepřehlédnutelní a nepřeslechnutelní. Ty jsi rapoval a Luboš Tě doprovázel beatboxem. Vím, že jsi
tančil neuvěřitelným způsobem. Z dálky
to vypadalo, jako bys jezdil na „skejtu“ či
na kolečkových bruslích… Jaké vzpomínky
máš na tuhle dobu?
Hele to byla celý velká zábava a objevování
ňákýho směru, kterej pro nás byl úplně novej
a do tý doby v Čechách neexistoval. Nenavazovali jsme na nic a na nikoho. A zároveň
s tímhletím nadšeneckým objevováním to bylo
ruku v ruce těžký prokopávání, protože těsně
po revoluci na týhletý umělecký střední škole
byla většina lidí nastavená dejme tomu na nějakou alternativu, alternativní rock nebo experimentální hudbu. Tenhle žánr byl pro většinu
lidí nepochopitelnej, nehudební směr. Cítil
jsem se dlouho jako outsider, protože jsem dělal něco, co nikdo nebyl schopnej ocenit. Bylo

to na jednu stranu nadšení a na druhou stranu
velká samota, než začli vznikat lidi, který si ten
žánr začli uvědomovat, víc ho zkoumat a začal
je bavit. Já si pamatuju prvních deset lidí, který
tahle hudba bavila. Pak jich bylo patnáct, pak
dvacet, třicet… pak už sto padesát, ale bylo to
takový osamocení taky. Že člověk dělá něco,
o čem je přesvědčen, že to má nějakou kvalitu,
ale kolem to nikdo moc nebere. Takže i na tý
Hollarce jsem si připadal trochu jako outsider.
No nicméně jsem se tomu s nadšením věnoval
dál a to, že do toho vstoupil Luboš, byla velká
podpora. Luboš byl přesně ten člověk, kterej
měl rád tu alternativní hudbu českou i zahraniční, a tady v tom pro sebe objevil velkej
poklad. Což mě hrozně podpořilo. Mě bavily
formální jevy toho celýho, jakože mě bavil rap
jako tanec a zvuk, šel jsem po formě a Luboš
byl vždycky obsahovej člověk. Začali jsme spolupracovat, on se nadchnul formou a mě zase
představil svůj svět obsahový práce. Začli jsme
zkoumat hudbu spolu a řešili jsme, jak obsah
jde ruku v ruce s formou. A tenhle balanc mezi
náma tak nějak doteďka drží. Druhá věc je, že
to byla doba po revoluci, v jistým smyslu nadšenecká doba, která přála všem žánrům. Všichni
se vrhali do novejch věcí, nebyl problém zařídit
koncert, nebyl problém si někde zahrát, byl to
obrovskej boom, mezi roky 90 až 95. Doba velkýho nadšení pro jakoukoli tvorbu.
Kdy jste měli první koncert? Luboš říkal,
že jste vystupovali hodně.
My jsme měli první koncert v době, kdy
jsme ještě ani neměli nic pořádně nazkou-

šenýho. Měl jsem doma dva synťáky a něco
jsme tak jako psali… No a najednou Ondřej
Ježek, dneska slavnej mistr zvuku, kterej mě
znal z ulice z Prahy (předtím jsme spolu dělali
elektronickou kapelu a on věděl, že pomalinku konvertuju k rapu), tenkrát rozjížděl Klub
Delta. Což byl takovej slavnej alternativní
klub, kterej jako z prvních začal vozit i zajímavý zahraniční kapely. No a ten mi najednou jednoho dne oznámil: „za dva tejdny máte
koncert na Deltě“. Nějak se pro to nadchnul
a chtěl zkusit, co to udělá. Tak my jsme za dva
dny nazkoušeli program, takovej docela legrační „týnejdžrovskej“ rap, a odehráli první
koncert, kde bylo těch prvních patnáct lidí,
který se na to přišli podívat a nikdo víc. Pak
se to postupně dělo a dělo a přibejvaly různý
koncerty spíš proto, že jsme toho prostě nenechali. Byl to rok 92, ta Delta.

Jak vznikl název WWW?
To jsme si vymysleli ve čtrnácti. S kamarádem Jakubem Janouškem jsme založili kapelu, na základě toho, že jsme zhlídli ve stejnej
čas v jedný chvíli na hudebním kanálu MTM
hiphopovej hudební remix Suzanne Vega, její
písničky Tom's Diner, kde jsme poprvé pořádně slyšeli hiphopovej beat. Byli tam i dva
tanečníci. Nadchlo nás to natolik, že jsme
vyběhli v tu chvíli každej ze svýho domu
(my jsme bydleli naproti sobě) a sešli jsme
se uprostřed ulice, protože oba nás napadlo
synchronně to samý. Šli jsme jeden druhýmu
říct, že jsme viděli něco, co bylo úplně neuvěřitelný a že to chceme dělat. Takovej malej
zázrak. Věděli jsme, že tu hudbu nikdo moc
rád nemá v Čechách i v našem okolí. Říkali nám: „Prosím tě, co to posloucháte za debilní hudbu, kde jsou jenom bicí a něco tam
hulákaj, vždyť to není hudba…“ Takže jsme
si vymysleli anglicky frázi „my chceme slovo“.
Jakože my teď máme slovo. We Want Word.
To byl úplně původní záměr toho názvu, který vznikl v roce 89. Jakub Janoušek byl můj
spolužák ze základky, se kterým jsme provozovali různý věci typu „jeden bez druhýho ani
ránu“, a s ním jsme založili kapelu, ve který
se později zjevil i Luboš, ještě těsně před tím
tam začala zpívat Lenka Geislerová, Lela,
naše spolužačka z Hollarky. Název We Want
Word se postupně úplně rozplynul do dnešní
grafický podoby tří Wéček, tý zubatice.
Kterého společného počinu s Lubomírem si
nejvíce ceníš?
Já mám pocit… co mě první napadne…,
že si cením, že pořád cítíme ze sebe nadšení
a děláme dál. Vlastně zjišťuju, že jsme vydrželi strašně dlouho, s různejma výkyvama,
ale pořád je tam velká vzájemná síla. Cením
si toho pevnýho svazku. A tý dlouhodobosti a síly, se kterou tu kapelu spolu děláme.
V podstatě je to takovej životní projekt. Celej
počin je pro mě hrozně cennej. Že vydržela
spolupráce a vydrželo to i přátelství... a drží.
Jaká hudba kromě WWW zajímá Tebe?
Já to v podstatě už nejsem schopen na žánry moc pojmenovat. Asi se nestane, že bych si
poslechl třeba plzeňskou dechovku. Ale když
se tam objevilo něco dobrýho, tak se vůbec
nebráním tomu uznat, že to je dobrý. Ale víceméně pořád mám rád kombinace akustický
hudby s hudbou elektronickou, kde akustická
hudba předvádí nějakou fyzickou živelnost
konkrétního hráče a elektronická hudba je
schopná zase do tý prodyšný akustický přinést
zvuky jakoby z jinýho světa. Abstraktní nebo
fantazijní nebo imaginativní, neznámý. Mám
rád hudbu, která pracuje s rytmem, protože
bez rytmu jsem ztracenej. Nemám přesah do

Tvoje nejoblíbenější kniha nebo autor?
Michael Ende a Nekonečný příběh. Z Čechů Emil Hakl, jeho kniha O létajících objektech... Ten nekonečný příběh, když člověk
úplně zapomene na film a přečte si to, zjistí,
že to není sci-fi fantasy, je to velkej příběh
s přesahem a velkou vnitřní filosofií. Mám rád
i ty fantazijní věci. Kdykoli narazím na knihu,
která má s fantazií něco společnýho a existuje
pod tím nějakej silnej proud, fascinuje mě to.
Ještě donedávna byla mojí nejoblíbenější knihou trilogie Pán prstenů. I to i přesto, že jsem
přečetl Bulgakovy a od klasiků až po dnešní zuřivý autory, ale Tolkien a Michael Ende
jsou pořád jako vrchol nějakýho spisovatelskýho kousku.
Připravujete nové album, prozradíš téma?
My nikdy nepracujeme s nějakým obecným
tématem, protože příběh každý tý skladby je
autonomní a není jednoduchý každou jednu
stvořit. Mám pocit, že nová deska nepřekročí
stín těch předchozích desek v tom smyslu, že
by najednou byla koncepční, ve smyslu jednotnýho obsahu, tématu pro všechny skladby. Je
to tak, že o každou skladbu svádíme boj a každá skladba má svý vlastní téma. Takže z toho
vždycky vyjde nějaká koláž příběhů vedle
sebe. Jsou to takový na sobě nezávislý povídky. Co se týče formy, tak se tam poprvý zjeví
různý polorytmy a lichý rytmy. Do tý doby
jsme pracovali v našich tradičních čtyřkách
nebo trojkách (čtyřdobý a trojdobý rytmy)
a teď najednou pracujeme s pětkou, sedmičkou, devítkou, třináctkou… Což je pro mě
úplně novej rozměr, jak pro práci s rytmem,
tak pro práci s textem. A je to docela práce,
aby celek nepůsobil jako schválnost, rytmická, jazzová, složitá, ale aby působil přirozeně.
Jenom tím jemnějším poslechem najednou
člověk zjistí: „Aha, ale on to vlastně není rytmus, na jakej jsem zvyklej, ono to připomíná
tu čtyřku, ale tam je něco… něco navíc“. Mám
pocit, že ty lichý rytmy jsou hodně neoraný
pole. Rap se většinou pohybuje ve čtyřech dobách a už jenom skrz tohle rytmický přemejšlení se zjevujou úplně nový světy. A obsahově
to jsou pořád napozorovaný příběhy, to, co
jsme různě s Lubošem zažili a máme nějakou
svoji metodu, kterou se samozřejmě snažíme vyvíjet, jak ty zážitky nakoncentrovat do
pár jasných vět, který dejme tomu vyjadřujou
absurdní aspekt tý celý situace nebo zážitku.
Ale nechtěl bych to zužovat na nějakou šablonovou metodu, vždycky je ten příběh prostě
úplně sám o sobě. Já rád mluvím o formě. Ten
obsah nechť tam je. Mě baví zkoumat formu,
bez obsahu samozřejmě forma nemá smysl, ale
forma je to, co ten obsah dělá sdělnou věcí.
Anebo naopak nesdělnou.
Funguje to tak, že Lubomír dodá texty…
… já píšu část textů a poslední roky píše
hodně Luboš, protože já jsem se ponořil do
hudby natolik, že třeba na předchozí desce
jsem neměl jedinej text. Na předchozích dvou
jsem měl textů hodně, teď jsem taky něco
napsal, ale jednu dobu jsem měl, říkal jsem
tomu „slovní ticho“. Že jsem ten svět slyšel ve
zvucích a vůbec mě ani nenapadlo, že bych ho
popisoval nebo se ho snažil zachytit slovně.
Ta práce se rozdělila, ale metoda textů, jak je
píšeme, vznikla původně společným psaním.
Dávali jsme si dlouhý seance, kdy jeden napsal
větu, poslal to tomu druhýmu, druhej zareagoval a takhle jsme psali texty dialogicky. Vybrušovali jsme nějakou metodu a skladbu. Pak
samozřejmě začal každej psát sám s tím, že
třeba Luboš pošle mně texty, ať si to upravím
nebo co mi tam sedí, co mi nesedí, když já
něco napíšu, tak to zase pošlu to jemu a on mi
třeba prohodí pár slov a zamíchá s tím… a tak

si to vzájemně dramaturgujeme nebo kritizujeme nebo úplně hodíme zpátky na hlavu.
U mejch i Lubošovejch textů jsem si všiml,
že je tam velkej důraz na to, aby text vyvolával obraz. Nejsou to teze. Text pro nás začne bejt živej v momentě, kdy vyvolá nějakou
skoro až jasnou představu konkrétní krajiny
nebo nějakýho výjevu. Což máme asi s Lubošem společný, přišli jsme z výtvarnýho světa.
I hudbu já vnímám jako obrazy, krátkou filmovou povídku. Nestudoval jsem nikdy hudbu ani hudební teorii, studoval jsem filmovou
školu. Hrozně mi pomáhají poznatky ze světa filmu, jak třeba film dramaticky postavit,
a jak ty metody aplikovat na hudební kompozici. A Luboš, podle mě, tím, že má obrazový myšlení, kdykoli píše text, tak vím, že vidí
před sebou obrazy. Kdykoli mi Luboš pošle
text, tak se přede mnou okamžitě, když si to
přečtu, zjeví nějakej svět jako obraz. Buďto
statickej, nebo sled obrazů, nebo průchod nějakým světem. Vlastně, když já dělám rytmus
a dám někam nějakej úder, tak já ho vidím.
Jako explozi nebo jako barvu nebo jako průlet
předmětu vzduchem nebo jako dopad… Ale
předně pracujeme s obrazama. Ať už v hudbě
nebo v textu.
Vznikly takto klipy, které děláte ke skladbám?
První spouštěcí moment byl, že jsme si
řekli: no jo, tak tady, Luboši, máš obrazy…
pojďme zkusit ten tvůj svět maleb a objektů oživit v nějakým filmovým obraze. Takže jsme se spojili s dlouholetým kamarádem
a spolupracovníkem Jirkou Málkem, kterej je
výbornej kameraman a pro ten klipo-filmovej
svět vznikly varianty Lubošových figurálních
obrazů. Nezačali jsme tak, že bysme byli kapela, spojili bysme se s režisérem a ten by nám
natočil klip. V době, kdy jsme na to měli ještě jako hodně času a bylo to všechno takový
jako nový, jsme se do toho pustili sami. To
znamená taková jako práce na koleně, no ale
ta někdy hodí docela velký výsledky, protože
člověk pracuje na svým, je tam nadšení, energie… a to, že má člověk úzkej prostor a musí
v něm manévrovat, tak to vždycky vytočí naši

mysl na max, aby přišla na to, jak to jednoduše stvořit. Bez dejme tomu nějaký produkční,
technický, finanční podpory.
Co tě vůbec nezajímá nebo štve?
Jo, jako třeba politika. Bohužel se o ní musím zajímat, protože bejt úplně mimo nejde
v současný době a v současným Česku, ale
jinak mi celý ten svět působí nechuť a nezajímá mě. Štve mě, že se o ni zajímat musím.
A když se o ni zajímám, zjišťuju věci, který se
mi nelíbí.
Nejoblíbenější zvíře?
Ježišmarja, dneska se… asi nějakej pejsek…
Proč ježišmarja?
Myslím, že se mi dneska zdálo, že máme
psa. A… jelen třeba.
Ptala se Ilona Staňková

Lenka Dolanová a Jaska Van Belle – Strom-slon a sauna, únor 2018.

V té době už v kapele Luboš účinkoval?
Ne, to jsem ještě dělal sám. Luboš se zjevil kolem roku 93. Napojil se vlastně po roce
a půl našeho ňákýho fungování. To jsme se seznámili a byli jsme fascinovaný vzájemně světem toho druhýho. Prvák a druhák jsem prožil
sám s malinkou partou lidí, se kterejma jsme
začínali. Ve třeťáku jsem se seznámil s Lubošem a začali jsme intenzivně spolupracovat.
Do tý doby jsme se snad ani pořádně nebavili.

hudeb, který jsou volný kompozice bez rytmu. Momentálně zkoumám lichý rytmy, nepravidelný. K tomu je nejlepší třeba indická,
arabská, turecká, marocká muzika. To jsou
národy, který pracujou s velmi zajímavejma
a složitejma rytmama. Učím se hrát na tradiční perkuse a snažím se ty poznatky nějak
otvírat v tom, co děláme my nebo je sledovat
i v elektronický hudbě.

Z výstavy Lubomír Typlt – Jedlíci kukuřice, která probíhá v Oblastní galerii Vysočiny do 8. 4. 2018. Foto Pavel Petrov.

REPORTÁŽ

MUSTARINDA, UMĚLCI MIMO
STRUKTURY A SNÍH
LENKA DOLANOVÁ
O Mustarindě, rezidenčním centru ve středním Finsku, jsem snila už dlouho, příležitost se naskytla letos v únoru. Chtěla jsem
uprostřed lesů promyslet chystanou výstavu
o lesích, poznat finské umělce, a zároveň prozkoumat, jak může fungovat rezidence v odlehlých lokalitách. Doprovázel mě čtyřletý
syn Jacek. Mustarinda mě lákala nejen svým
celkovým zaměřením na prakticky testovanou
soběstačnost a ekologické myšlení, zároveň se
jedná o jednu z mála evropských rezidencí,
kam je možné s sebou vzít děti. Tudíž jsme
také otestovali možnosti a podoby sdíleného
tvůrčího pobytu matky se synem.
Z Helsinek jsme se 1. února vydali vlakem
na sever, šest hodin s jedním přestupem. Za
oknem bílé lesy, zamrzlá jezera, mezi tím
jednoduché dřevěné domky. Při přestupování
jsme se potkali s Majou Ingerslev, umělkyní
z Dánska, mířící do stejné destinace, a pak
společně zjišťovali, odkud jede z Kajaani autobus do Hyrynsalmi. Pokračovali jsme pak
ještě hodinu dál na sever, začalo se stmívat,
zasněžená silnice byla jen spoře osvětlená,
všude kolem lesy, z nichž občas vykoukl náznak osídlení, pořád ty sobě podobné dřevěné
domky lišící se víceméně jen barvou nátěru.
Podél silnice značky pozor sobi.
V Hyrynsalmi nás vyzvedli stážisté Sanna
a Neal, v místním supermarketu jsme nakoupili jídlo a vydali se autem na poslední etapu
do ještě temnějšího a zmrzlejšího lesa. Dostali
jsme hned varování, že stromy jsou sice na pohled kouzelně zasněžené, ale sníh na nich zledovatěl, takže je ohýbá a kácí a chodit lesem
mimo cesty je trochu nebezpečné.

MUSTARINDA
Její jméno vychází ze starého názvu oblasti
a znamená medvěd a kopec duchů. Rezidenční centrum se nachází v kraji Kainnu, v pohoří v blízkosti přírodní rezervace Paljakka.
Zdejší jedlové lesy jsou unikátní v rámci Finska i celé severní Evropy, se stromy starými až
čtyři sta let. Ukrývají medvědy, polární zajíce,
soby, rysy. I v průběhu našeho pobytu někdo
zahlédl v blízkosti domu ve sněhu rysí stopy.
Les pokrývá 95 procent celé oblasti. Hlavním
městem Kainnu je Kajaani (kde také pobýval
autor finského národního eposu Kalevala, botanik a lingvista Elias Lönnrot), které má 85
tisíc obyvatel. Původními obyvateli byli sámští lovci-rybáři, v 17. století byla oblast osídlena finskými farmáři.
Mustarinda chce být experimentem, soustředí se na téma přežití v době po fosilních
palivech. Soběstačnost testují v praktickém
provozu domu, který bere energii z geotermálního čerpadla a solárních panelů (pokud
není střecha pokrytá sněhem). Jelikož se větrná turbína, která měla zajistit další stupeň
soběstačnosti, neosvědčila, napojují se nyní
na místní iniciativy obnovitelné energie jako
je nedaleko vznikající větrný park. Rozlehlá budova ukrývá řadu pokojů a ateliérů pro
rezidenty, společnou kuchyň, jídelnu a společenskou místnost a rozlehlý horní ateliér s velkým oknem s výhledem na červeně natřenou
saunu a lesy. Budova byla původně školou,
kterou zavřeli v 70. letech, v době, kdy odtud lidé kvůli nedostatku práce emigrovali do
Švédska, Ameriky a Kanady. Ubyvatel ubývá
i nyní. Nejsou zde velká města a po kolapsu
dřevozpracovatelského průmyslu ani příliš
pracovních příležitostí. Obnova budovy probíhala od roku 2009 a snažili se zde udržet
styl padesátých let, kdy byl dům postaven.
Antii Majava je zakladatel Mustarindy, kterou koupil se svojí ženou, umělec a teoretik se
silným zájem o lesy, ekologii a soběstačnost,

propagátor obnovitelné energie, aktivista
a organizátor. Kritizuje umělecký svět, který
je překvapivě špatně připraven na ekologické
výzvy. Většina ekologických projektů je podle
něj zaměřena jen na teoretické otázky: „Často
se ukazuje, že ekologická témata jsou – také
v uměleckém světě – jen kosmetickým zeleným přelivem, který emise spíše zvyšuje než
aby je snižoval.“ Jeho širším cílem je vytváření „soběstačných, nákladově efektivních
a udržitelných fyzických struktur za účelem
podpory umělecké aktivity“, které zaručí, že
bude možné fungovat i v situacích a obdobích,
„kdy kritické myšlení a akce nemají podporu.“
Umění je chápáno jako testovací pole, které
narušuje zavedené systémy, hledá nové souvislosti a vztahy a způsoby spolupráce také
s mimo-lidským světem. Cílem je, aby se lidé
do Mustarindy vraceli a postupně vytvářeli
spřízněnou síť umělců, vědců, teoretiků a dalších spolupracovníků. Je zjevné, že poloha
mimo hlavní centra podporuje soustředění –
a být (nějakou dobu) relativně mimo civilizaci může pomoci dostat se hlouběji do středu
problému. Navíc Mustarinda své rezidenty
přitahuje zvláštním centrifugálním pohybem
i poté, co místo opustí.
Dům poskytuje dostatek prostoru k nerušené a soustředěné práci, ale zároveň i dostatek
inspirace jak v diskusích s ostatními rezidenty – které vybírají každoročně na podzim na
základě veřejné výzvy – , tak v tematicky vybavené knihovně. Mustarinda vydává časopisy
a mají i své online rádio. Probíhaly zde diskuse
o udržitelnosti, osobním rozvoji, transformaci sebe sama jako cestě ke změně společnosti,
klimatické změně a o tom, jak se k ekologickým tématům má postavit umělec. Dánka Maja vystřihuje z papíru přírodní útvary,
které potom fotografuje v reálných krajinách,
v Mustarindě vytvářela papírové verze zledovatělých stromů, které pak přenášela do
blízkosti lesa. Ostatní rezidenti byli z Finska.
Milla, performerka krátce po dokončení studia, zdůrazňovala, že klimatická změna je pro
ni stav, ve kterém žijeme, nikoliv téma tvorby.
Její přítel Ilpo vyprávěl o touze studovat tradiční metody tvorby a výroby. Mluvilo se také
o naději a vzorech k následování, vytváření
alternativ, vztahu k reálným věcem a objektům. Poslední večer v Mustarindě proběhla
diskuse o stromech. Jak učinit stromy přítomnější v prostoru domu? Jak chápat les a zbavit se
přitom tradičního antropocentrického vnímání, kde jsou hranice druhů a vnímání. Antti se
svěřil, že Mustarinda ho od začátku překvapovala krásou okolního prostředí i tím, že přitahuje samé podobně naladěné návštěvníky. Prý
se vždy s rezidenty spřátelí, a jelikož množství
přátel, které je člověk schopen do svého života pojmout, je omezené, musel se odstěhovat,
bydlí nyní v Helsinkách a do Mustarindy jen
zajíždí. Také díky stážistům je její fungování
bezproblémové.
(Pozn. gurmánská: Rezidenti si v Mustarindě
vaří sami. V únoru se zde sešla skupina, nadšená do vaření a pečení, tak jsme měli často
domácí chléb, pizzy pečené v peci na dřevo
a korvapuusti – tradiční skořicové koláčky.
Další představenou sladkostí byl Runebergintortuu, dortík s jahodovou marmeládou, jehož
zajímavostí je, že se peče 5. února na narozeiny básníka Johana Ludviga Runeberga. Díky
Sanno a Miino!)

SNÍH
Brzy jsme zjistili, co to znamená být v nejzasněženější oblasti ve Finsku. V únoru byla
okolní krajina pokrytá metrovou vrstvou sněhu. Les byl pro nás díky tomu do velké míry
nedostupný, mimo cesty se dalo kráčet jen ve
sněžnicích či na běžkách. Šestnáctikilový Jacek

Rezidenční centrum Mustarinda v únoru 2018, foto Lenka Dolanová.

se tolik do sněhu nepropadal, ale pohyb ve sněhu byl pro něj náročný. Je zvláštní být v krajině
celé zasypané sněhem, bílá barva všude kolem
vyvolává zvláštní dojem klidu, a zároveň vzbuzuje respekt. Stromy vypadaly jako podivné
bytosti, okolo domu jsou rozesety ve větších
rozestupech, až o pár desítek metrů dál začínají
tvořit les. Tiší a zdánlivě nehybní obří hlídači.
Les je silně přítomný, nejde ho nebrat na vědomí, skoro jako soubor bytostí, které jsou stejně
živoucí a soběstačné, jen jinak myslící.
Venku bylo ty první dny přes den mínus 13
stupňů, pak se oteplilo až na mínus 3 a zase
ochladilo. Bavili jsme se tím, jak se řekne v různých jazycích sníh. Ve finštině mají
kromě dalších výrazů krásné slovo lumi.
V knihovně Mustarindy jsem objevila esej
o sněhu, Snow od Marcuse Sedgwicka, který
si představuje, jaké to bude, až sníh z planety zmizí: „V nějakém bodě naší budoucnosti
pak již nebude žádný sníh, žádný led. Bude
existovat pouze ve falešné verzi, ve sterilních
hřištích pro super bohaté, na sjezdovkách
v ohavných nákupních střediscích, znovu
použitý a umělý sníh, jak dech, který prošel
příliš mnoha plícemi. Skutečný sníh – čerstvý,
přírodní, pomíjivý a téměř nadpřirozený – ten
bude pryč.“ Bude Jacek znát sníh, až vyroste, snad, a co jeho děti? Oba jsme nicméně
měli pocit, že bychom si sníh měli užít. Je
to zvláštní pocit, mít k dispozici neomezené
množství sněhu a vědět, že jen tak neroztaje.
Začali jsme stavět sněhový domeček.
Sníh je spojován s očistou, zásluhu na tom má
jeho bílá barva. V určitou chvíli zakryje celou
krajinu a dočasně ji změní. Marcus Sedgwick
zdůraznil jeho protiklady: „Žít ve sněhu, byť
jen jeden den, znamená nechat si připomínat,
jakkoliv nevědomě, že svět není vždy takový, jakým ho vidíme; že se může v okamžiku
změnit, k lepšímu či horšímu, a že je, a to je
nejvíc matoucí, tvořen současně protiklady,
stejně jako sníh. Sníh, který je zároveň lehký a těžký, studený a teplý, krásný a hrozivý.
Sníh je víc než jen transformační; je transformací samotnou.“ Sníh nejenže zakrývá a mění
krajinu, také dobře konzervuje. V americkém
městě Lakewood se nachází laboratoř ledu
(NICL – National Ice Core Laboratory), největší sbírka archivního ledu na planetě. Led
z ledovců, které už třeba ani neexistují, je
tam uchováván při teplotě mínus 38 stupňů.
Z vrstev zkomprimovaného sněhu lze zjistit
nejrůznější informace jako je teplota či množství oxidu uhličitého v atmosféře v různých
obdobích. (Více o laboratoři v článku D. Grahama Burnetta The Archive of Ice v časopise
Cabinet s tématem The North, č. 59, 2015).
Sníh vzniká tak, že vodní pára přeměněná v ledový krystal při pádu k zemi postupně vrůstá do svého šestihraného tvaru. Jelikož každá
sněhová vločka padá jinou cestou, mají neopakovatelnou podobu. Na konci února proběhly
evropskými novinami zprávy o industriálním
sněhu (alternativní termíny: sníh znečištění či
městský sníh), což je sníh způsobený emisemi.
Ve znečištěných oblastech Německa a Belgie

vzdušná vlhkost kondenzuje a přilne k malým
špinavým poletujícím částečkám, pocházejícím z továren, vytápěcích jednotek, výfuků
aut. Tahle směsice prachu a vody zmrzne
a padá k zemi. Jelikož vločky nepadají z velké
výšky, namísto hexagonálních tvarů vzniknou
jen jakési hroty. Sníh je jemnější a víc k věcem
přilíná. Vypadá sněhově, ale je to podivné.
K dokončení své sněhové zkušenosti jsem se
hned po příjezdu na začátku března vydala
do Prahy poslechnout si skladbu Sníh, dílo
dánského skladatele Hanse Abrahamsena,
v podání orchestru Berg. 10 kánonů pro 9
nástrojů vzniklo v letech 2006-2008. Skladba
evokuje stopy a hry ve sněhu, sněhovou bouři,
skrýš v lese, a vztahuje se také ke zrychlování
času. Na konci představení se objevil přízračně působící umělý sníh padající ze zařízení
upevněných u stropu malostranského muzea
hudby (vyvolávalo to tak skutečný dojem sněhu, a právě proto to bylo tak přízračné). Ráno
v Praze začalo sněžit, užasle jsem to pozorovala z balkónu žižkovského bytu kamarádů
Michala a Sáry. Ještě (nebo zase) jsem byla
duchem v Mustarindě.

CHLAPEČEK A DÁLKA
Jackovi v Mustarindě říkali Jaska, což je zkrácenina finského jména Jaakko. Společně jsme
prozkoumávali krajinu venkovní i vnitřní:
pozorovali jsme stromy, kreslili je, obdivovali,
četli o nich, přemýšleli a snili o nich, představovali jsme si je, procházeli jsme opatrně mezi
nimi, hráli jsme si vedle nich. Náš sněhový
domeček měl na konci pobytu pět pokojů (kuchyň, obývací pokoj, mámy pokoj, koupelnu,
čítárnu), některé se střechou. Sněhovou saunu
už jsme postavit nestihli. Snad příště. Ovšem
objevila se myšlenka a návrh opravdové mobilní sauny s kavárnou a čítárnou. Také jsme se
trochu učili finsky a vynalézali další jazyky.
Na cestě na sever je něco zvláštního, člověk
jako by se zklidňoval. Zima a bílá barva.
Opuštěnost. Respekt k okolní zamrzlé krajině.
Uvědomnění si závislosti na zdrojích. Uvědomění si podstaty. Očištění. Respekt k ostatním,
kteří se mnou sdílí stejné podmínky. Možnost
samoty. Možnost komunikace. Rozšíření komunikace směrem k jiným než lidským bytostem. Tušení dalších možností. Nejkouzelnější
knihou o tom, že aby se člověk mohl cítit doma
šťastně, je někdy zapotřebí (vědomí) dálky, je
Chlapeček a Dálka Daisy Mrázkové, minimalistická zimní pohádka o chlapečkovi, který žije
v chaloupce na Vysočině. Okouzlují ho sněhové
krystalky, stromečky celé pod sněhem, větve
s jinovatkou. Dálka ho vezme na výlet a spolu
letí vysoko nad zemí. Chlapeček vidí tolik sněhu, jako nikdy předtím, ledovce a rampouchy,
severní pól. Sníh a rampuchy u jeho domečku
mu ale připadají krásnější a prosí Dálku, ať ho
vrátí zpátky. Zároveň ji žádá: „Nechoď daleko,
prosím tě, Dálko, chtěl bych tě mít pořád
blízko sebe.“
(Delší verzi reportáže i s obrázky je možné najít
na http://kra.land/?page_id=747&lang=cz).

Zahrada Života TŘeŠŤ
Židovský hřbitov v Třešti, foto Eva Frühaufová.

Přicházíme na hřbitov, který shlíží z úpatí svahu Korečník na
nádrž Valcha, která je nyní útočištěm pro tiché blázny a outdoor. Vystupujeme po dvou schodech a v brance se pokloníme
pohledu na poetiku statného buku, objímajícího prostor nad
náhrobky. S ostatními stromy dolaďuje atmosféru tohoto až
mystického místa. Ač jde o dřevinu náletového charakteru, zůstává zde stát s ostatními ochráněn tradicí, že to, co se zde na
hřbitově rozroste, ať člověk nemění. Stromy dotvářejí Zahradu
života, i tak je nazýváno místo odpočinku pro národ, jenž žil
v třešťské lokalitě vedle „místních“ přibližně od roku 1424.
Na hřbitově je živo. Potkávám se zde s potomkem hrobníka, který neobaleně vypráví o třešťských událostech, jak si je
pamatuje anebo zná z vyprávění strýce. Rozebereme spolu spor
o kohenskou branku, kdy není jasno, je-li jí ta, kterou jsme
přišli, či se vstup pro potomky kněžích, kteří nemají dovoleno
za živa na půdu hřbitova vstoupit, nalézá až na úplném konci
u západní zdi. Publikace Židovská obec v Třešti od Jaroslava
Klenovského, kterou k tomuto článku používám jako nosný
pilíř historických faktů, tvrdí, že onou kohenskou brankou je
právě ta „poslední“, a vstup, jenž se užívá, byl vytvořen v 6o. letech 20. století, v době, kdy márnice chátrala, neboť původně se
na hřbitov vcházelo právě jí. Nyní je v dobrém stavu po rekonstrukci z roku 2003. Realitu potvrzuje i vyvrací okolnost, že
poblíž branky se opravdu nalézají hroby potomků rodu Kohen.
Poznáme je dle symbolu spojených rukou. S humorem Židům
vlastním podotýkám, že náhrobky Kohenů/Kohnů se nalézají poblíž obou branek. Postupem doby se dozvídám, že na
hřbitově žádná kohenská branka není! (A jelikož historika pana
Vilímka, který by mi do tohoto sporu vnesl světlo, do uzávěrky
novin nestihnu navštívit, nechávám toto téma OPEN.)
Když se vrátím k márnici, na zdech vidím zachovalé pozůstatky původních liturgických textů psaných v hebrejštině. Býval
zde k vidění také stůl, který sloužil k uložení a omývání mrtvého před pohřbem. Dnes zbyla jen ve zdi zbudovaná pokladnička na dary. Být správcem pokladny prý znamenalo velikou čest
pro člena pohřebního bratrstva (Chevra kadiša). Toto uskupení
vykonávalo mj. právě činnosti spojené s úmrtím.
Na hřbitově si můžeme zahrát na pátrače po symbolech, odkazujících zejména na rody zemřelých. Nejde zde o kotlíkáře ani
myslivce nebo květinářky, jak je vtipně poznamenáno a dále
podrobně vysvětleno na stránkách zabývajících se židovskými hřbitovy (www.zidovskehrbitovy.cz), které tvoří Achab
Haidler. Ale vraťme se k detektivní činnosti. Na náhrobcích
najdeme tedy symboly; co asi znamenají ty ruce? Ten člověk
věštil? Hele, a tady je pohřbený řezník podle toho nože a vrba
asi na výraz smutku, ne? To vše může návštěvníka hřbitova
napadnout. Symbolika jako taková je dosti barvitá a nedá se
shrnout jedním, ač pravdivým, názorem, že se vztahuje ke
jménu, rodu nebo profesi zemřelého (např. ryba – Karpeles/
Fischer), ale nabízí široké pole zkoumání na poli sémantiky,
teologie a filozofie. Možná nejnosnějším zde bude význam
v rovině duchovní, jaksi přesahující nás, to, jaké postavení měl
zemřelý v náboženské komunitě. Jakým byl znalcem (co znám,
konám) Tóry (Pentateuch – Pět knih Mojžíšových).
Podívejme se na symboly nalezené právě zde v Třešti. Žehnající ruce Kohanů. Kněžské gesto požehnání roztaženými prsty
obou rukou (opisují šin-šaddaj-všemohoucí), doprovázené slovy: „Nechť Ti bůh žehná a ochraňuje Tě, nechť pán nechá svou
tvář zářit nad Tebou.“ Symbolická dvojice rukou znamená, že
je zde pohřben Kohan, potomek prvního velkokněze Árona.

Konvice odkazuje na rod Lévi, Löw. Tento symbol znázorňuje levitské soupravy a „patří“ pomocníkům, kteří vykonávali
praktické věci spojené s obřady, jako zachytávání vody po umytí rukou, podřezávání a stahování obětin. Tyto a další činnosti
čestně vykonávali Levité. Odtud ony konvice. Na náhrobcích
jsou zastoupeny prvky fauny i flory. Lev může zastupovat sílu,
strážce koruny, druhého nejmladšího syna Jákobova, skrytou
nevědomou sílu hrající si lvice. S touto výpovědí mohl by nejpodobněji souznět reliéfek na náhrobku, trochu napovím, na
stéle poblíž márnice. Obraz běžícího jelena nalezneme více než
jednou. A rostlinných motivů výhonků nemálo. S výkladem, že
symboly znázorňují 12 rodů Izraele od dvanácti potomků Jákoba nebo mohou se vztahovat ke jménu či zásluhám zemřelého,
mě seznámila žena starající se o židovský hřbitov v Praze pod
Žižkovskou věží.
Pokud navštívíte hřbitov, žijící ve svahu Korečník, v Třešti pod
silnicí vedoucí severovýchodně k Hodicím, čeká vás opravdu hra
na objevitele pokladů v podobě symbolů v několika zastoupeních. Sama jsem zatím u čísel 5, 4, 2, 3, 1 a to ještě není konečný výsledek. Nebudu psát, kolik je jakých symbolů, zjištění
nechám na tobě, zvídavý čtenáři. Ojedinělé jsou prvky stromů
a rostlinných výhonků, a pro mě lahůdkou číslo jedna je snad
obřízkového nože, který spolu s nádobou cudně se skrývá na
jednom z náhrobků. V současnosti se kolektiv mladých badatelů,
zabývajících se židovskou tématikou pod vedením paní učitelky Heleny Štumarovové, věnuje zpracování informačních tabulí
pro veřejnost, které budou na hřbitově umístěny. Tato skupina
má nemalé zkušenosti s publikační a osvětovou činností na téma
Židovství v Třešti. Vydali již druhý díl Zmizelých sousedů, kde
mapují příběhy židovských občanů města.
///
S prací vypomáhá také Martin Růžička, externí zaměstnanec
Židovské obce v Praze, člen společnosti Matana, správcovské
organizace Federace židovských obcí a Židovské obce Praha,
koordinátor oblasti Vysočina, také člověk s citlivým přístupem
k tématu, který mi odpověděl na mé otázky.
Proč se hřbitovu říká živá zahrada? Má to nějakou spojitost
s posmrtným životem (podvědomím)?
Máte zřejmě na mysli Zahrada života. Podobně se často používá i Dům života, z hebrejského Bejt h-Chajim (Bejt-dům,
Chajim – život). Prakticky u všech pojmů spojených s židovskými hřbitovy lze hledat jakousi mysticitu. Židovský hřbitov je
místo „čekání“ zde pohřbených, a jde o jedno z nejdůležitějších
míst každé židovské komunity.

movitosti, kterým jsou v naprosté většině židovské obce, ať už
sdružené ve Federaci židovských obcí ČR nebo Židovské obci
Praha. Přímou správu vykonává společnost Matana Praha. Vaše
otázka ale jistě mířila jinam. Hrob je zemřelého...
Na hřbitově v Třešti nalézáme na náhrobcích mnoho symbolů (levitské konvičky, motivy zvířecí a rostlinné). Který je
podle Vás vzácností a proč? Můžete stručně osvětlit laikovi
symboliku žehnajících rukou potomků rodu Kohenů?
Symbolika na stélách židovských hřbitovů by vydala na samostatný článek. Každý jednotlivý hřbitov a jednotlivá stéla je
vzácná svou připomínkou jedinečnosti lidského života. Samozřejmě, že velké pozornosti se těší symbolikou pestré macevy
Levitů, Kohenů, Soferů i dalších aktivních členů zajištujících
chod obce. Kohanim jako potomci rodu Arona, žehnají těmito
slovy: „Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní
nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě
svou tvář a obdaří tě pokojem.“ Čtenářům doporučím vyhledat
Numeri 6,22-27 a zbytek odpovědi nalézt.
Jsou na hřbitově v Třešti ostatky zemřelých v koncentračních
táborech?
Je pro mne velmi těžké na tuto otázku odpovídat... Popel zahynuvších v koncentračních táborech je rozptýlen v okolí těchto
táborů v Polsku, v hromadných hrobech na Ukrajině, Lotyšsku,
Litvě, Estonsku...
V současnosti se někteří lidem rádi věnují záhadám a světem
za světy nebo vedle světů. Má tradice nenavštěvování židovských hřbitovů – nevcházet na tuto půdu o svátcích – nějakou
spojitost? Jakože v tu chvíli se mrtví neruší. Proč mají mít
muži pokrytou hlavu, když vstupují na hřbitov a jaký je význam nošení Jarmulky? Jde to vysvětlit nějak obecně?
Paralelním světům tak úplně nerozumím. Dny, kdy se hřbitovy nenavštěvují, jsou shodné s židovskými svátky. Vysvětlení je
třeba u významu Šabatu, kdy je zakázaná práce, ale i celá řada
dalších činností. Pokrývka hlavy u mužů vyjadřuje úctu a pokoru, zároveň i snahu nepředstupovat před Hospodina „nahý“.
Při hledání informací o symbolice na náhrobcích jsem se setkala s termínem synagogální funkce zemřelého, patrně znamená postavení v náboženské komunitě. Navádí mě to k otázce, týkající se třešťské synagogy. Proč nese přívlastek bývalá?
V pragmatickém smyslu se pojmem bývalá myslí zřejmě její
současné využití pro jiný účel. Pro mne osobně je prostor, kde se
scházel minjan, četla Tóra, naplněn Šechinou (Boží přítomností). Ta se neztrácí. Není tedy „bývalá“ synagoga, tak jako třeba
není bývalý věřící.

Setkala jsem se s pojmem „živý“ hřbitov. Znamená to, že je to
hřbitov, kde se stále pohřbívá nebo, že se o něj někdo stará?
Částečně jsme se toho již dotkli v předchozí otázce. Záleží na
kontextu, v jakém jste se s tímto pojmenováním setkala. Z mého
pohledu je „živým“ každý hřbitov, kde nedošlo k narušení hrobů, hromadným exhumacím nebo podobným devastačním zásahům. Tragédie šoa způsobila to, že dnes není prakticky nikdo,
kdo by navštěvoval místa odpočinku svých příbuzných. Je teď na
nás, přeživších, ale i celé společnosti, abychom je nahradili. To
děláte i Vy. Děkuji Vám za to!

Velmi děkuji za rozhovor a za to, jak vypomáháte kolektivu, který se zabývá židovskou tématikou a památkami tady v Třešti.
Poděkování je na mé straně. Rád bych Vám a všem, kteří věnují svůj čas zachování odkazu Třešťské židovské komunity, vyjádřil hlubokou úctu a poděkování.

Čí jsou hroby?
Zajímavá a častá otázka. Odpověď bývá pro mnoho tazatelů
překvapením, které ale přejde v přemýšlení a následné pochopení. Pozemek hřbitova pochopitelně právně patří majiteli ne-

///

(V současnosti je vlastníkem synagogy v Třešti Českobratrská církev
a slouží v ní mše, dále je synagoga v pronájmu města, využívána
jako galerie a prostor pro expozice či koncerty. Jde o ojedinělou stavbu
v českých zemích, jako jedinou ji podpírá loubí, pozn. autorky.)

V zahradě jsem potkala také příjemnou učitelku z Telče. Povídáme si o pohřebních zvyklostech a vzhledu náhrobků, vy-

REPORTÁŽ

Fotografie v ateliéru Kasalý pořídila autorka článku.

právíme si své příběhy. Obě jsme si byly „jisty“ skutečností, že
se známe. Naťukáváme téma možnosti konání uměleckých akcí
na hřbitově, tak jako v Telči, kde pořádají výstavy. Mrtví zde
by asi nebyli proti, prý jsou rádi, když se na hřbitově něco děje,
i když z vlastní zkušenosti a z vyprávění té ženy vím, že někdy
opravdu nemají náladu a dají znát, že nechtěj být rušeni, doslova vás pocitově ze hřbitova vyženou. Bude to patrně v době
svátků nebo i v noci, ale ne každou noc. Jak jsem slyšela, hebrejské texty z náhrobků se nejlépe čtou ve tmě za svitu baterky.
Když mrtvý přijde za vámi, je to v pořádku; patrně vám chce
něco sdělit nebo si z vás vystřelit. Ale vy je neotravujte.
Tak snad pár otázek a odpovědí s doporučením na závěr.
Komu patří hroby?
Mrtvým.
Proč nejsou zdobeny květenou a svíčkami jako křesťanské
mohyly?
Protože možní zdobitelé až na pár výjimek neexistují. Bylo-li
by tomu jinak, patrně by k inspiraci došlo.
Co ty kamínky na náhrobcích, proč se tam dávají?
Je to zůstatek tradice pohřbívání na poušti, kdy na to nebyl
čas z důvodu útěku z Egypta, tedy se jen mrtvý z úcty obložil
kameny, aby jej nesežrali ptáci. Nebo mohou symbolizovat
touhu a vzpomínku na Svatou zemi, taktéž můžou vyjádřit
tichou účast od návštěvníka, jako: Byl jsem zde. Opředeno
romantikou pohádky, že si můžeme při položení kamínku na
náhrobek něco přát.
Pohřbívalo se do hrobu více těl?
Ne, židovské hroby jsou neporušitelné.
Můžu tu spát?
Ano i ne, otázka názoru. Pokud v dobrém s úctou přicházíš,
konej, ale nespi alespoň mrtvým na hlavě. Pokus se najít místo
čtyři kroky od hrobu.
A jak se tam mohli pohřbení vejít a proč to není pravidelné
a vždyť mají mít nohy směrem k východu. Co je na tom pravdy,
že se pohřbívali v sedu?
Ale no tak…vždyť život i smrt nejde striktně podle pravidel.
Přijď sem, čtenáři, posaď se ve svahu do trávy, ve stínu modřínů,
buků, javorů i lípy, a pozoruj spolu s náhrobky hladinu vody
nádrže Valcha; povyprávěj se stromy a sám se sebou, možná se
kus od tebe na náhrobek posadí pták a bude ti hledět do očí.
Obejdi celý hřbitov zvenku na vršku, až projdeš spadlým plotem
v zarostlém kopci. Čeká tě velmi nebezpečný pohled do rokle zatopeného lomu, a když se vydáš spodní cestou pod hřbitovem při
břehu Valchy do lesa, taktéž na tebe čeká něco, co obvykle v lese
nenajdeš. Vy, kdo budete mít štěstí potkat zde osobu, přispěchejte jí na pomoc sebrat pár větví nebo se jen tak zastavte povyprávět si o životě; třeba vám vyvěští budoucnost nebo zamotá
hlavu informacemi o místě. Pak stačí podle zvyklosti omýt si
po návštěvě hřbitova ruce vodou v rybníce a hodit to s trávou za
hlavu, což je zvyk při odcházení ze hřbitova za účelem očištění.
Veliké díky paní Ingrid Honsové, která z vlastní iniciativy
pečovala o hřbitov přede mnou. Její příběh naleznete na: www.
chewra.com/keshetnew/kweb/kategorie.aspx?kid=102. Přeji
dobré počtení.
Eva Frühaufová je správkyně hřbitova v Třešti.

NÁVŠTĚVA ATELIÉRU KASALÝ.
NĚKDY ZAČÁTKEM ZÁŘÍ 2017
Uáááá, u vytržení jsem z toho, jak jeden člověk stihne za život tolik, co by jiný nevydal za pět.
Tím člověkem je Eva Kasalá!
Valím si to oblíbenou Nádražkou a ve žlutém domě s klasicistním průčelím na Malém Náměstí
v Třešti mě upoutá štítek ATELIÉR. Výborně, tam se zajdu časem podívat. S dvojčaty uskutečňuji nezbytnou návštěvu místní knihovny, a tam se oni (synové) zastaví u mozaiky pokrývající
zcela levý plán místnosti vestibulu v přízemí. Ptají se, kdo to tam udělal a já jim mohu odpovědět,
neboť ve spodním levém rohu se skromně nabízí odpověď ve jménech Kasalý, Kasalá. Po uzření
vzniklo v mé fantazii romantické drama o milencích, manželích, co tvoří „ko“ = spolu. A hle,
znovu míjený štítek u domu nese název Kasalý, tlačím spínač zvonku a z patra na mne vykoukne
mužská hlava v rámu šedivých vlasů. Sděluji stručně, že chci dovnitř, a umělec mi v ústrety posílá
svou ženu Evu, kterou „chrání“ pes menšího vzrůstu jménem Krabička. V rychlosti si dojednávám osobní schůzku, nestihnu představit svou droboť doprovázející mě.
Úterní povídání v doprovodu body-ártů, mých kamarádů z uměleckých kruhů, přesouvá se skrz
návštěvu jiné bytosti na čtvrtek, kdy mám shodou ne náhod umělkyni jen sama pro sebe.
Eva Kasalá – pět životů nestačilo by jinému člověku k dílu, jež ona vytvořila za 35 let své tvorby. Provází mě skromně svým a manželovým královstvím za opětovného štěkotu psa, celé jméno
je Zippo pan Krabička, vzpomenu na Beneše Krabice z Veitmiele osobnost z období starší české
literatury, k jehož přídomku se váže pověst až s pohádkovými rysy.
Začínáme v dílně, kde leží jen tak mimochodem trojúhelník cca 120* 90* 90cm v oranžových
a rudých barvách lesknoucí se, Evina poslední práce. Barvy oranžové, symbolizující proces hnití,
věčného koloběhu života, barvy ptáka Fénixe, kterého později poznávám v pávu zdobícím dveře
jedné secesní vodárny, jehož záznam si prohlížím později na zahradě v katalogu. Eva mi vysvětluje postupy její práce, odhalujeme díru na trhu v podobě neexistence čiré spárovací hmoty, pro mozaiku potřebné. Snad kombinací čehosi stabilnějšího s tvárností a mnohoúčelového
využití silikonu, dala by se možná zatmelit. Workshopy, pískování, únikové hry, ale také Kafku,
vztahové záležitosti a jisté nevyzpytatelnosti spojené s tvorbou probereme v těchto místech za
vzájemného, jakoby až rodinného napojení. Pokračujeme přes praktickou stránku k peci a ukázku
skladovaného materiálu, neseny patosem nadýchnuvším ze společného přitakání nad obrazem
někdejší doby, skvostně zrcadleným v Hřebejkově filmu Pupendo, k výstavní místnosti, kde
rozprávějí spolu Eviny mozaiky, třpytící se zavěšeny ve světle okna se šperky v rámech a skleněných výkladech – nadpřirozené a tak blízké věci, stvořené člověkem, jehož jméno kasá se důstojně
názvem Svatopluk Kasalý – manžel, muž, milenec, otec, člověk se všemi stránkami osobnosti.
Vzpomínám při pohledu na ony šperky na své kamarády, především Honzu, pedagoga, umělce,
génia, jehož doplňky a pásky nejsou nepodobny skleněným ozdobám žen, zde v ateliéru. A trochu
si povzdechnu, že nežasne nad přítomnými krásami se mnou.
Svatá Markéta, dívá se na mě z příšeří podlahy. Nese patu vzduchu vznášejícím se průsvitům,
již zmíněných skvostů v rámech, zavěšených v prostoru okenní stěny síně a dá mi vzpomenout na
dvě kamarádky, o nichž později mluvím s bytostí v lesích u pramene stejnojmenné světice kousek
za Počátkami. Ale neutíkejme, Eva mě ponechává zde samotnou s povolením fotit a žasnout nad
barvami v kombinaci převážně oranžová s modrou, kteréž používáme rády, my, sem tam nestabilní povahy, duše ptáků a umělců se smyslem pro krásu občas s nevyhnutelným vykoupením,
v podobě většího, či menšího trpitelství (ruku v ruce se slovem trpělivost). Eva vaří kávu, a po
odhalení tajemství zdroje zásoby materiálu malých barevných sklíček připravených k další tvorbě
usedáme na zahradu obsypanou jablky, s nimiž si hraje rezavá kočka, jedna ze sedmi zde žijících.
Obdivuji žlutý dřevěný altán a poté záplavu výsledků tvorby obou manželů zaznamenaných na
fotografiích v albech a katalozích. A možná se tak stalo, možná jsem paní domu utáhla jak kotě
svou pečlivou prohlídkou zapomenuvši na fakt, že umělec nevydrží dlouho jen tak nečinně sedět,
stejně jako jsem se neutáhla pivy a spisováním tohoto textu, zanechala myšlenku kocourovi,
a dnes již nadbytečné sbližování se s dalšími místními lidmi odložila na pak.
Do zahrady za námi přišel syn Adam, který musel z důvodu absence nevyslyšení zvonku přelézt vrata. On mi dal další podnět k návštěvě kolosální premiéry dvacetiminutového filmu Příběh
pana Petra z dílny místní sympatické skupiny Natvrdlí, promítané v prostoru Okenní galerie
Potřeb, jež mě uchvátila nabídkou ve výloze hned v prvních dnech mého pobytu zde v Třešti.
Dozvěděla jsem se, že Adam jde ve stopách svých rodičů, ač někdy jako jiné děti slýchával, ať
se nevěnuje tomu samému, leč stejně jako tady na zahradě nepadá jablko daleko od stromu, jen
kočka ho třeba někdy popožene dál svou tlapkou.
Teď, zmožena tíhou večera, těším se na další setkání s těmito lidmi. Usínám s pocitem, že
víme, proč to vše děláme a jsme při tom. Protože žijeme, jsme, létáme jako ptáci v Eviných mozaikách, v barvách kolektivního vědomí…oděni v šat prvotního pudu tvořit.
EPIČKO

POEZIE

AleŠ Kauer a Michaela Pacherová:
BÍlá lajna (básnĚ psanÉ po zdech
a chodnÍcÍch)

BÍLÁ LAJNA JE UKÁZKOU ZE SÉRIE PSANÝCH
TEXTŮ VE VEŘEJNÉM PROSTORU. AUTORY KONCEPCE (V PŘÍPADĚ BÍLÉ LAJNY I BÁSNÍ) JSOU
ALEŠ KAUER A MICHAELA PACHEROVÁ. AUTOŘI ZVIDITELŇUJÍ BÁSNĚ NA FASÁDÁCH KULTURNÍCH INSTITUCÍ I SOUKROMÝCH OBJEKTŮ.
BÁSNĚ SOUČASNÝCH ČESKÝCH AUTORŮ JSTE
MOHLI ČÍST NA FASÁDĚ OBLASTNÍ GALERIE
VYSOČINY (JIHLAVA), V AUTONOMNÍM SOCIÁLNÍM CENTRU KLINIKA (PRAHA), VE VENUŠI VE
ŠVEHLOVCE (PRAHA) A NA MNOHA DALŠÍCH
MÍSTECH A AKCÍCH. BÍLÁ LAJNA VZNIKLA JAKO
DOPLNĚK K FESTIVALU DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ V JIHLAVĚ.

NECHCI NIKOHO OBTĚŽOVAT
ANEB JAK SE TO PŘIHODÍ BÝT OUTSIDER
A INSIDER V JEDNÉ OSOBĚ

Jennifer Wang je původem z Tchaj-wanu, žije
v Jihlavě, kde založila Taiwang – Centrum pro
čínštinu, japonštinu a propagaci Tchaj-wanu.
aby nemuseli prodlužovat svou pracovní dobu
kvůli opravě chyb.

S Jennifer jsme si poprvé povídaly před lety na
setkání s cizinci žijícími v Jihlavě a okolí. Nyní
sedíme ve stejné kavárně. Jennifer si pečlivě připravila odpovědi na mé otázky. Ve směsici hovorů natahuji krk i uši, abych slyšela její příjemný,
tichý hlas. Naše konverzace probíhá v angličtině.
Čtenářům nabízíme společný překlad.
Odkud jsi, Jennifer?
Jsem z Tchaj-wanu. My si myslíme, že je
to země. Mnoho Číňanů si to nemyslí. Ano,
máme takovou mezeru v komunikaci.
Chtělo by se Ti krátce nastínit svůj pohled
na vztah Číny a Tchaj-wanu?
Jedna větev mé rodiny tam žije minimálně
deset generací, ale předkové ze strany mého
otce přišli kolem roku 1920 na Tchaj-wan
z Číny. Přestože je vztah Tchaj-wanu a Číny
složitý, necítím nějakou velkou nenávist.
Mnoho Tchaj-wanců čínské vládě nevěří, protože zhruba mezi lety 1945-1949 vláda posílala rýži a cukr do Číny a nestarala se o lidi
na Tchaj-wanu. Později bylo zatčeno, vězněno
nebo zabito mnoho příslušníků inteligence,
mocní i slavní lidé včetně právníků, lékařů
a podobně.
Vyrostla jsem v době, kdy vládla strana
s množstvím čínských členů. Jako studentům nám říkali, že jsme součástí Číny. Když
mi bylo zhruba dvacet, politická situace se
změnila a v novém politickém klimatu byla
vychovávána další generace. Obdrželi jsme
„nové myšlení“. Teď lidé v Číně bohatnou,
situace se mění... V únoru jsem navštívila
čínský festival v Praze. Lidé se ke mně chovali dobře, bavili jsme se, necítila jsem žádné napětí, že by mě třeba někdo pokládal za
nepřítele nebo špiona. Pamatuji se, že když
jsem byla mladá, vídala jsem různě vylepené
plakátky, kde bylo připsáno: „Pozor, možná
vás někdo sleduje!“
Co jsi dělala před svým příchodem do České
republiky?
Učila jsem jazyky a překládala jsem. Přeložila jsem asi dvacet titulů, včetně knih o podnikání, vzdělávání dětí, příručky o počítačích,
detektivky... Překladatelství bylo pro mě jedinou šancí přečíst si knihu (smích). No, většinu
textů čtu na monitoru.
Co Tě přivedlo do Čech?
Přihlásila jsem se jako dobrovolnice na výuku čínštiny v rámci ICDF (pozn. překl.: Polovládní organizace na Tchaj-wanu zvaná Fond
pro mezinárodní spolupráci a rozvoj, který posílá dobrovolníky do jiných zemí a také nabízí
stipendijní program pro vyšší vzdělání) v roce
2008. Našla jsem si čtyři státy a nakonec mi

agentura vybrala Česko. Strávila jsem dva
roky v Třebíči. Miluji zdejší náměstí, řeku…
Učila jsem na Katolickém gymnáziu a děkovala jsem té škole, řediteli, učitelům i studentům. Bydlela jsem v části školy. V blízkosti
probíhaly hodiny hudby. Potichoučku jsem
slyšela hrát různé nástroje. Otevřely se mi
smysly a začala jsem vnímat klasickou evropskou hudbou, která se od naší tradiční hudby
velmi liší. Otevřelo se mi pomyslné okno ke
krásám hudby. Tři měsíce před koncem své
mise jsem pak potkala nynějšího manžela.
Ty sama Tvoříš?
Ráda se dívám na obrazy, občas něco zkusím, ale je to na úrovni školky… Češi jsou,
myslím, velmi dobří v abstraktním umění.
Jaký je život v Čechách ve srovnání s Tchajwanem?
Češi mají vyváženější život. Po práci máte
mnoho času na rodinu i pro sebe.
Jaká je obvyklá pracovní doba na Tchaj-wanu?
Já jsem na Tchaj-wanu začínala práci
v 8, 8:30 nebo 9 hodin, někdy jsem končila
v 19:30. Práce je velmi ceněná činnost a zaměstnavatelé vítají přesčasy. Pokud se lidé nepotřebují starat o rodinu, nebo nemají odpracované hodiny či splněné úkoly, je obvyklé, že
zůstávají v práci o hodinu víc nebo déle.
Jaké největší rozdíly jsi tu zaznamenala?
Podle mě tady mají „práce“, „pomoc“, „služba“ nižší hodnotu a lidé zdůrazňují nezávislost, zatímco tchaj-wanští lidé zdůrazňují, že
si „pomáhají navzájem“. Na Tchaj-wanu lidé
rádi nabízejí pomoc. A práce je skutečně pravidelná pomoc s odměnami. Díky lidské práci
společnost nebo země může fungovat. Lidé
nepracují jen kvůli platu. Být zaměstnaný
znamená, že jste užiteční společnosti a zemi.
Starší lidé se rádi stávají dobrovolníky, aby
byli užiteční pro společnost a byli s ní propojeni, jsou stále zdraví a jsou produktivní, jsou
pracovní silou.
Moje máma například dělá tři nebo čtyři
dobrovolnické práce. Jednou její činností je
třídění různých částí IT zařízení. Pomáhá
chránit životní prostředí, pozná i mnoho přátel a také se stále učí nové věci. Je spokojená se
všemi svými dobrovolnickými pracemi. Práci
organizuje buddhistické společenství a výtěžek pak používá pro svoji další činnost.
Znám tu jen velmi málo lidí, ale někdy
mám pocit, že lidé zde nepovažují práci za
příliš cennou a někteří se jí snaží co nejvíce
vyhnout. (Pokud jsem to špatně pochopila, je
mi to moc líto.) Ale možná díky tomu většina lidí tady dobře plánuje a pracuje efektivně,

Jak se Ti žije v Jihlavě? Jak se tu cítíš?
Dělám stejnou práci. Založila jsem v Jihlavě centrum taiwang.cz, vyučuji čínštinu,
japonštinu a angličtinu, a to jak tváří v tvář,
tak i on-line, a někdy překládám. Ve volném
čase hraji badminton s přáteli. Jsem jim velmi vděčná, že mě přizvali. Moje čeština už je
lepší, užívám si více života a více se bavím. Už
přesněji chápu význam vět, předtím jsem často musela jenom hádat.
Dají se nějak popsat nejmarkantnější rozdíly mezi čínštinou a evropskými jazyky?
Je to jiný systém. Myšlení je docela blízké Evropě. V Evropě ale měníme konce slov
podle sloves nebo pádu. V čínštině se podmět
ve větě nemění: „jedna“ je pořád „jedna“, „ty“
je stále „ty“, nevytváříme tvary jako „tobě“,
tebe“ a tak dále. Když chcete vyjádřit budoucnost, řeknete například zítra a nepotřebujete
už v ostatních slovech nic měnit. Čínština
pracuje s jednotlivými slabikami. Jedna slabika něco znamená, dvě mohou znamenat něco
jiného. Například znak 女 označuje ženu nebo
dceru, když jej spojíte se znakem „člověk, lidé”
人, výsledkem je žena nebo ženy女人.
Je pravda, že se lidé v Číně zdraví tak jako
u nás „Dobrý den“ – „Už jsi dnes jedl“?
Nejsem si jistá, jestli v Číně, ale na tchajwanském venkově ano. Lidé na venkově jsou
chudší než obyvatelé měst.
Je pro Tebe čeština těžká?
Ano, je těžká, ale mám ji ráda. Nicméně
vyučuji japonštinu, která není moje mateřština, tedy věnuji čas poslouchání japonských
rádií, dívám se na dramata i seriály. Velice
se chci učit česky, ale mám také svoje studenty… Potřebuji se udržovat v kondici, zvyšovat své znalosti. Je to moje zodpovědnost
vůči nim. Jakmile mám trochu času, připravuji se na lekce češtiny. (česky:) Opravdu chci
studovat…
Jaké to je žít v úplně odlišné kultuře?
Zvládám to díky svému manželovi. On je
také mým učitelem.
V naší tradici nemáme jmeniny. Někdy si
vzpomenu až druhý den. Lidé píšou: „ok, to
je v pořádku“. Nechci nikoho obtěžovat. To
bylo moje krédo. Možná proto jsem zpočátku
moc nechodila do společnosti, nebo jsem byla
raději potichu.
Máme něco společného?
Lidé se vzájemně porovnávají, soutěží spolu. Četla jsem nebo slyšela, že evropští lidé
nebo Američané spolu nesoupeří. Myslela jsem si, že Evropané respektují jakoukoli
osobnost. Když lidé nejsou schopni být lepší
než druzí, často tím trpí. Tady jsem zjistila,
že v tomhle jsme stejní. Srovnávání je možná
součástí lidské povahy.

/ NOVÁ RUBRIKA PŘEDSTAVUJE
JIHLAVANY, KTEŘÍ SEM PŘIŠLI
ODJINUD, FORMOU ROZHOVORŮ O JEJICH ZEMI, KULTURNÍCH ROZDÍLECH
A ZKUŠENOSTECH./

Kde se cítíš doma?
Tady v Jihlavě. Je to můj druhý domov.
Teď už lépe umím řeč, můžu komunikovat.
Například v obchodě. Lidé tam jedli nějaké
zmrzlinové tyčinky, mohla jsem se zeptat,
„jsou dobré?“ a oni řekli „jo!“, tak jsem je
vyzkoušela také. Mám tu přátele a užívám si
to. Předtím jsem se jako cizinka bála, co když
něco řeknu špatně, co když něco udělám
špatně, nikdy to nebudu schopná správně
vysvětlit. A to vnáší mezi lidi nedorozumění.
Poslední dva roky více studuji češtinu a je to
lepší a lepší. Jsem ráda, že můžu více hovořit
s lidmi a cítím se jako obyvatelka Jihlavy.
Co bychom mohli na sobě změnit?
Jsem tady cizinec. Všechno tu ctím. Spíš
mě napadá, co by se tchaj-wanští lidé mohli
naučit od Čechů.
Co na Češích oceňuješ?
Nezávislost, smysl pro krásu, …
Jaké je Tvé přání nebo plán do budoucna?
Psaní knih ke studiu jazyků nebo srovnávání kultur. Také chci mít více studentů.
Ptala se Ilona Staňková

FOOD NOT BOMBS

CHILI CON ROBI S RÝŽÍ
Suroviny:
4 plátky robi, 1 plechovka loupaných rajčat,
1 plechovka červených fazolí, 1 rajčatová
passata, 1 plechovka kukuřice, 2-3 cibule,
3 stroužky česneku, 1 lžíce římského kmínu,
1 lžička chilli papriček, 1 celá skořice, 5 hřebíčků, sůl, pepř, 3 lžíce cukru, řepkový olej,
tamari sojová omáčka, rýže
Postup:
1) Robi maso den předem naložíme do
oleje, tamari omáčky, osolíme, opepříme.
2) Rýži uvaříme podle návodu.
3) V hroždíři nebo mlýnku natlučeme hřebíček, chilli papričky a římský kmín, aby se
chuť koření promísila.
4) V hrnci rozehřejeme olej a zvolna
restujeme nakrájenou cibuli, poté přidáme
robi maso nakrájené na menší nudličky,
namleté koření a stále mícháme. Přidáme
nadrobno nasekaný česnek, osolíme, opepříme a promícháme ode dna.
5) Přidáme loupaná rajčata, passatu, skořici a necháme 15-20 minut vařit (můžeme
přidat vodu).
6) Vložíme uvařené fazole, kukuřici, dosladíme cukrem, dochutíme solí, pepřem,
vyndáme skořici a necháme 15 minut dojít
pod pokličkou.
7) Podáváme s rýží, dobrou chuť! :-)

OUTSIDER:
MILADA, JEŽÍŠ,
NEBO TYPLTOVI
JEDLÍCI?
Téma „outsider“ prvního čísla letošního ročníku časopisu O_kraj je příznačné i pro
právě probíhající výtvarně edukační galerijní dílny. Neděste se, dílny jsou celkem
příjemné a rozhodně nestojí na okraji galerie. Spíš vycházím z pocitu, že každý z nás se
zřejmě někdy cítil být outsiderem. Nechci vám nic podsouvat, ale já rozhodně! Nejsem
asi daleko od pravdy, když napíšu, že se tak zřejmě vnímala i Milada Schmidtová
Čermáková, možná Ježíš Nazaretský či Lubomír Typlt. Toho jediného jsem se mohla
zeptat. Když v naší galerii instaloval svoji výstavu Jedlíci kukuřice, nedošlo mi ale, že
bych s ním mohla toto téma probrat. Zajímavé ovšem je, že většina dětí, které k nám
přicházejí na edukační program k jeho výstavě, pojem outsider, nebo jemu podobný,
užívají při popisu pláten právě jedlíků kukuřice. Děti dostávají vždy stejnou otázku Co
vás jako první napadne, když vidíte jedlíky? Pocity bývají podobné u dětí z mateřských
školek i žáků základních škol: zombie, barvy, nedostatek, možná i hlad, mimoni, vůně
kukuřice nebo olejových barev… Jedlíci jsou pro ně jaksi mimo… Přesto ale dětští
návštěvníci dokáží reflektovat své myšlenky i v dalších výstavních prostorách. Většinou
bez ohledu na první šok z barev, tématu, pocitů a vůní. Výsledkem jsou jejich barevné
vjemy, přenesené na papír, kde převažují pozitivní odstíny v kombinacích červené,
oranžové, zelené, modré…
Program pro děti na Masarykově náměstí k výstavě Milady Schmidtové Čermákové
nese název výstavy samotné tedy Chodkyně v mracích a je hlavně o lidech. O tom, jak
se sami vidíme, jak vnímá okolí nás. Jací jsme doma, na oslavě narozenin nebo v létě,
v noci, nahatí u rybníka. Tyto situace si totiž můžeme prožít prostřednictvím vystavených obrazů. A nabízí se nám i prostor k tomu vyzkoušet, jaké to vlastně je, chodit
v mracích. To totiž dokáže i obyčejný outsider.
Ježíšovo jméno v titulku tohoto článku souvisí s velikonočním programem, který právě
probíhá v galerii na Masarykově náměstí. Ač mnohými chválen a oslavován, přesto se
nevyhnu pocitu, že právě on byl outsiderem už od narození… Děti jeho příběh částečně znají a seznámí se s ním ještě blíž prostřednictvím obrazu Františka Bílka s názvem
Kristus před Pilátem, a díky grafikám Bohuslava Reynka Veraikon a Pieta s myší.
Žákům 6. třídy Základní školy E. Rošického jsem položila otázku Byl podle vás Ježíš
ousiderem? Jejich odpovědi byli celkem jednoznačné: ano, ne, nevím. Odpověď, která
obsahovala více jak jedno slovo, mě samozřejmě zaujala hned na první pohled: Ano,
lidé ho nechápali… Jak by tomu asi rozuměl sám král Nazaretský? I když…, možná by
nám nerozuměl vůbec, protože jak jsem se dozvěděla od jednoho předškoláka ze MŠ
Mahenova, Ježíš přece mluvil anglicky.
Pavlína Pitrová, edukátorka OGV Jihlava

Fotografie z doprovodných programů Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Pavel Petrov.

