ÚVODNÍ SLOVO
NA O-KRAJ
Venku právě prší a zvuk kapek dopadajících na listy zní blahodárně. Stromy se houževnatě zotavují ze suchých srpnových dní, pod uschlými listy raší nové pupeny. V těchto měsících se stromy a lesy dostávají tam, kde by měly být stále, blíže ke středu naší pozornosti.
Toto číslo o-kraje je srostlé s výstavou Jak lesy myslí, která nás v galerii doprovází po
celé léto. Téma lesů, stromů a keřů se různým způsobem promítá do většiny textů. Kromě
přiblížení samotné výstavy si můžeme přečíst rozhovor s dánskou umělkyní Majou Ingerslev, která zkoumá přírodu a naše vnímání pomocí objektů vystřižených z papíru. Dozvíme se také, co jsou to zavřeniny a jak si Jitka Chrištofová uchovává určitý pohled na věci.
Pro Jindřicha Pruchu byl prožitek samotného malování, vcítění se do viděného, vztahem
univerzálnějším, vzniklý obraz chápal jako nedílnou součást skutečnosti. Že každé dřevo
má jinou vůni a pozná se i po hmatu nám prozrazuje truhlář Jiří Málek, jehož děd i praděd
byli koláři. Do lesů na Čeřínku zabrousí vzpomínka na dávná malířská sympozia a trochu
dále, v inspirativním prostředí moravských Beskyd, se lesům věnoval i letošní seminář
potulné univerzity. Ani tentokrát nechybí pravidelné rubriky, dozvíte se, co se v galerii
vystavovalo před padesáti lety, jazykovým okénkem nakoukneme na Ukrajinu a odtud
s odstupem zase uvidíme sebe, okénko hrůzy si zasteskne nad ruinou v Liboháji a tip
na výlet nás zavede k tisíciletým lipám. Nechybí ani recenze na zajímavé knižní tituly
a ukázky z tematické poezie současných jihočeských autorů. Na závěr malý výběr z vámi
zaslaných příběhů stromů, kreslených i psaných.
Nové vědecké poznatky potvrzují to, co se dříve dalo jen tušit. Les je nesmírně složitý
ekosystém provázaný nespočetným množstvím cestiček „komunikace“ mezi dílčími
organismy. Systém, který dokáže spolupracovat a přizpůsobovat se změnám. Čím více je
podobný dlouhá léta rostoucímu organismu společenství pralesního, tím více roste jeho
životaschopnost a odolnost vůči jakýmkoliv nesnázím. I těm, které vznikají globálními
změnami klimatu.
Stromy jsou tichými společníky našich životů, pro někoho méně pro jiného více blízkými. Ač nemusíme propadnout finské škole lesního myšlení nebo japonské terapii lesem,
můžeme se od stromů a jejich společenství hodně učit. Budeme to ostatně potřebovat,
neboť celistvě ukotvenou odolnost vůči stále palčivěji doléhajícím změnám klimatu bude
potřebovat i společenství lidské.
Daniel Novák

POEZIE

ÁLEJ
JITKA N. SRBOVÁ
I.
Někdo postavil les do pozoru podél silnice.
Vypadá to hloupě. Les vidí, že tak ho nikdo nepochopí.
II.
Přicházejí děti. Říkají: hele, álej!
Říkají: nejez to, je to samý olovo! Les vidí,
že tak ho nikdo nepochopí. Balí svých pět švestek a jde pryč.

ROZHOVOR S KUSTODEM
PANEM JOZEFEM BOBÁNĚM
JAK DLOUHO PRACUJETE V GALERI I?
Od 1. 5. 2017, zítra to bude 16 měsíců.
JAKÁ BYLA VAŠE PŮVODNÍ PROFESE?
Vyučil jsem se důlním elektrikářem ve Frýdku-Místku, ale nelíbilo se mi tam to špinavé prostředí.
Devět set padesát metrů pod zemí jsme se plazili v padesáticentimetrových dírách. Po vyučení nás
dávali na ty nejhorší práce. Měl jsem možnost jít na vojenskou důstojnickou školu spojovací, obor
rádio. Po skončení školy jsem byl odvelen do Jihlavy. Na to se nás nikdo neptal, prostě půjdeš tam.
Já jsem tu zůstal celých dvacet let. Někteří kamarádi mi to záviděli, protože jednou byli tady, jednou
byli tam, takhle s nimi šoupali. Já jsem měl štěstí. Tady jsem se také oženil. Sloužil jsem u raketového vojska jako spojař. Jezdili jsme do Ruska, za Volhu, to bylo zajímavé. Tam jsme jeli 10 dní
vojenským transportem, 10 dní jste tam byli a 10 dní jeli zpátky. Celý měsíc jsem byl mimo domov.
Cvičili jsme v poušti. Natahali jsme kabely, jenže oni nám to vždycky roztrhali velbloudi. Byl jsem
tam pětkrát, každé dva roky.
JAK JSTE SE DOSTAL K PRÁCI KUSTODA?
Četl jsem inzerát na dveřích, absolvoval jsem pohovor a jsem tu.
CO VÁS NA PRÁCI KUSTODA BAVÍ?
Jsem tady mezi lidmi. Mezi umělci, mezi chytrými lidmi.
TVOŘÍTE SÁM?
Za mlada jsem kreslil, tuhou. Ta nejměkčí se dala rozmazávat, dokázal jsem udělat obrázek jako
fotku z foťáku. Bohužel jsem se tomu už nevěnoval. Z kreslení jsem měl vždycky jedničku.
Teď stavím chatu, vylepšuji ji, minule jsem dělal opravu vody… Jsem takový technický typ. Umím
si udělat úplně všechno.
OSLOVILO VÁS NĚJAKÉ KONKRÉTNÍ DÍLO NEBO VÝSTAVA?
Krum, pak Milada a teď ten Lebeda, to byla paráda. Modernu moc nemusím – ale to tam nepište – !
Mám rád portréty, krajinky, přírodu.
JAKÝ JE VÁŠ VZTAH K LESŮM?
Mám chatu u rybníka, každý den chodím do lesa na procházky se psem. Chodím tam rád, v lese je
klid, ticho a pohoda, vůně stromů, zpěv ptáků, vítr v korunách stromů, nádhera. I zvířátko se občas
objeví.
Teď jsem měl tři týdny volna, byli jsme pořád v lese. Akorát mě trápí, že vyschla studánka. Ještě
jsem našel v lese stará kamna, takoví dobytci… Hromadu eternitové krytiny, to jsou lidi, to je hrozné.
A na houby chodím.
ROSTOU?
Ne.
TAKÉ MÁTE U VÁS TAKOVÉ SUCHO?
Je strašné sucho, rybník klesl o půl metru.
JAK BYCHOM MĚLI ZMĚNIT SVŮJ VZTAH K LESŮM?
Lidé by se měli chovat uctivěji, to určitě. Protože lesy nám dávají kyslík. Kdyby nebyly, tak my taky
ne.
Ptala se Ilona Staňková

III.
Jsou zprávy, že někdo potkal les cestou do práce.
Bylo to přeci hezké, myslí si les,
ale člověk, který vynalezl álej, kleje.
IV.
V místě bývalé áleje
vyrostly pěkné sloupy s elektřinou.
Ze sbírky Les (Nakladatelství Dauphin, 2016)
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DAVID SYLVIAN:
BRILLIANT TREES

PETR TUREČEK:
PTÁCI A PRDELE LETĚLI VESELE

Molly Harper:
How to Flirt with a Naked Werewolf

Virgin Records, 1984

Štengl Petr, 2018

Pocket Books; Reissue edition, 2011

Po rozpuštění skupiny Japan v roce 1982 se David Sylvian pouští
do plodné sólové kariéry. Sylvian nikdy nebyl vnímán pouze
jako hudebník s hezkým hlasem, ale především jako skladatel,
který instinktivně ví, jak napsat dokonalou píseň. Po čtyřech
letech nejrůznějších proměn bylo jasné, že Japan musí skončit,
že žánr, i když poměrně proměnlivý, je pro Sylviana příliš těsný.
Album Brilliant Trees (1984) otevírá klasická, funkem načichlá
píseň Pulling Punches, která ještě odkazuje k minulosti. Píseň
však není přesným indikátorem toho, co bude následovat. Sylvian se po zbytek alba odklání od duchů minulosti a nabízí základy
své budoucí tvorby. Skladby trhá na fragmenty, ty si předávají
pozice, mění náladu a prozkoumávají prostor. Fascinující trumpetová sóla Jona Hassella, francouzský roh Holgera Czukaye
nebo piáno Ryuichi Sakamota spoluutvářejí dokonalý celek.
Z devíti studiových desek, jež David Sylvian vydal, na mě Brilliant
Trees působí nejsevřeněji. Odhaluje vytříbený vkus, který osciluje
mezi uměleckým popem, rockem, avantgardou a jazzem. V mnoha
ohledech, jak hudebně, tak i umělecky, je tím nejlepším, co osmdesátá
léta nabídla. David Sylvian mi je jako umělec sympatický i z jiného důvodu. Je mimořádně vytrvalý ve své ochotě riskovat, vytvářet
nejdivočejší, vždy ale nesmírně jemné, nonkonformní výlety s neustálým rizikem odcizení fanoušků. Sylvian je příkladem umělce, jenž
naprosto perfektně ovládá své řemeslo, ale je schopen se ho vzdát
v prospěch nových, neprobádaných postupů. V lecčems mi připomíná
Scotta Walkera, další ikonu avantgardní hudby.
Po svém šestém albu Blemish (2003) se Sylvian noří do zvukových
hlubin a zůstává pro běžného posluchače méně srozumitelný, což
není myšleno jako výtka. Spolupracuje s řadou vynikajících muzikantů, jako jsou Christian Fennesz, Robert Fripp, Holger Czukay,
hlas mu propůjčil i Joseph Beuys... Na poslední desce z roku 2014,
nazvané There's a Light That Enters Houses with No Other House in
Signy, už nechává jen promlouvat básníka Franze Wrighta, držitele
Pulitzerovy ceny, a spolu se zvukovým mistrem Christianem Fenneszem vytváří podklady k jeho slovům.
Aleš Kauer

Sbírka Petra Turečka (1990) Ptáci a prdele letěli vesele už svým titulem poměrně přesně předznamenává, co bude následovat. Ano, když
ji rozevřete, může z jistého úhlu působit jako prdel, může ale vypadat
také jako pták. Tato lascivní hravost je pro aktuální Turečkovu knížku
signifikantní. Petr je ale také zdatný pohádkář. V nakladatelství Meandr totiž vydal text Vlasy se vrací, a ten pojednává „o celkem normálním desetiletém klukovi, který má na světě ze všeho nejraději svoje
dlouhé vlasy“! Svoji dovednost úročí i jako člen kapely Slzný splín.
Petr Tureček je osmadvacetiletý muž, o němž se ze záložky obalu
dozvíte, že by chtěl být „nesmrtelným létajícím sultánem, kterému
srší z rukou blesky“…, že se „s těžkým životním údělem biologa
dokáže vyrovnat jen díky hudbě“..., nebo že se „mezi vědci profiluje
jako básník a mezi básníky jako vědec. K oběma těmto rolím přistupuje stejně nezodpovědně“! Petr Tureček je jedním z těch současných
tvůrců, u nichž vás samotná sbírka, respektive klasické čtení poezie
v koutě o samotě srazí na kolena a vyválí vás ve vlastních otázkách.
Co je to za pseudo filozofické básničky? Neztratil náhodou autor
schopnost smát se normálním věcem? Je toto ještě cynismus –„Má
první láska se dnes vdává. / Kráva.“ Nebo „Jinoch je ten, kdo je
jinej. / Třeba černej gej.“ Nebo „Co řekl jeden dozorce druhému /
chce se mi Treblinkat.“ Knihy z nakladatelství Petra Štengla naštěstí
nebývají zabaleny v igelitu jako pečivo, smíte je nejdřív prolistovat.
O trvanlivosti se budeme bavit později...
Žijeme v jednadvacátém století, kde je možné k umění přistupovat
z více stran. Turečkova síla spočívá v přednesu a výkladu vlastních
básní. Bezprostřednost, s jakou to dovede, je obdivuhodná. Ovládá
ji jako málokdo ze současných básníků. Jednoduše řečeno – autora
těchto „básní“ musíte vidět a slyšet v akci, poslouchat jeho výklad,
nebo sledovat jeho básnickou powerpointovou prezentaci. Teprve
potom pochopíte a doceníte Turečkův svět. Osobně jsem takto zažil
Petra dvakrát. Poprvé při pelhřimovském křtu a podruhé na Kvílení
v Jihlavě. Vždy to byl velmi osvěžující zážitek. Přesto si myslím, že
knížka klidně mohla vyjít jen v digitální verzi, podtrhla by svou dobu,
umocnila funkčnost a ušetřily by se stromy.
Aleš Kauer

Máte plné zuby měšťáckého života a lezou vám na nervy hippie*
rodiče? Odstěhujte se na Aljašku! Čerstvý vzduch, nádherná příroda,
všude okolo lesy... dědové v jacuzzi, medvědi před domem a nazí
muži na verandě.
Vtipné, oddechové čtení pro všechny, kteří se neproměňují v neexistujícího tvora nebo nežijí uprostřed lesů.
(*Jak moc hippie? Hlavní hrdinka se jmenuje Moonflower Freedom Refreshing Breeze Joplin Duvall-Wenstein).
JJ

Hope Jahrenová:
Když šeptá listí. Příběh stromů
a mého života
Jota, 2016
Kniha by se dala nazvat autobiografií vědkyně, ale to by znělo příliš
suše pro knihu, která se chce především podělit o lásku ke stromům
a vědecké práci. Příběh vědecké kariéry se volně prolíná s informacemi o životech stromů, které jsou zde často podané v paralelách
k životům lidským – ovšem s vědeckou precizností. Dozvíme, že být
tvrdohlavou ženou – vědkyní není (ve Spojených státech) tak úplně
jednoduché. Také o velkém přátelství, lásce a mateřství. Knize nechybí suchý humor: „Jako většina lidí má i můj syn svůj strom, který
hraje v jeho dětství důležitou roli. Jde o palmu Wodyetia bifurcata,
která se přátelsky vlní ve větru nekonečných měsíců havajského léta.
Roste jen pár kroků od našich zadních dveří a můj syn do ní každé
odpoledne dobrých třicet minut vší silou buší baseballovou pálkou.“
(Milovnice stromů posléze poznamenává, že palma navzdory tomu
dobře prospívá.)
LeD

Tereza Vostradovská:
Hravouka
František Havlůj – Běžíliška, 2016

TIP NA VÝLET

Myška žije v malé útulné noře a ze všeho nejraději má všemožné
encyklopedie. Jelikož jí chybí pěkná obrázková knížka o přírodě,
rozhodne se vytvořit si ji sama. V jednotlivých kapitolách se děti
spolu s ní dozvídají, kdo že to žije a co to roste v okolí nory, a také
jak rozpoznat zvuky ptáků, jak se dělá herbář, jak chytat brouky, jak
rostou stromy či jak postavit zahradní jezírko. Knihu tvoří půvabné
celostránkové ilustrace s množstvím textu tak akorát pro předškoláky
nebo začínající čtenáře.
LeD

Staré lípy
v Železných horách
Na jižní straně Železných hor je velká koncentrace památných, starých lip,
z nichž ta nejstarší, Klokočovská, zvaná také Tisícíletá, Karlova, Královská
či Císařská, je možná nejstarší lípou u nás vůbec. Její odhadovaný věk je asi
tisíc let. Podle legendy se jedná o jednu z lip, které fungovaly jako směrový
bod na Libické stezce, ačkoliv není jisté, zdali stezka nevedla spíš níže pod
horami. Roste v obci Klokočov a podle další legendy si pod ní odpočinul
Karel IV., když roku 1370 projížděl kolem ze zámku v Lichnici k léčivému
prameni do Modletína. Lípa má popraskaný kmen a uvnitř ohromnou dutinu, do níž se dá vlézt (prý se tam vejde 13 dospělých nebo 20 dětí).
Když se vydáme o pět kilometrů dále na východ, narazíme na lípu v Lipce.
Je velmi vysoká a prý patří mezi pětici nejvyšších v Čechách, její stáří se
odhaduje na 800 let. Roste na krásném místě nad vesnicí, na turistické cestě,
v blízkosti nyní rekonstruované gotické tvrze. Lípa získala ocenění Strom roku
2016 a v mezinárodní anketě Evropský strom roku 2017 získala třetí místo.
Z Lipky je to na vrch Spálavu (663 m.n.m.) 3 kilometry jižním směrem.
Tam roste lípa, které je podle pověsti letos 549 let, neboť byla prý vysazena na
oslavu vítězství Jiřího z Poděbrad nad Matyášem Korvínem v roce 1469. Na
příjemném prostranství v její bezprostřední blízkosti je několik dalších lip. Pokud bychom ze Spálavy prošli lesem přímo dolů, po dalších třech kilometrech
narazíme na Lánskou lípu, zvanou také Navrátilova. Té je prý 700 let. Štikovská
lípa (8 km na jihovýchod od Lán) je zase hrdinka, byla totiž důvodem, proč
došlo k zastavení rozšiřování lomu Sloupno. Lom je od ní vzdálen opravdu
pouhých pár desítek metrů. Věk: 600 let.
Kromě lip je v okolí samozřejmě spousta dalších zajímavostí. Zůstaneme-li
u stromů, pak ze Spálavy lze dojít například do pralesa Polom, jehož nejstarší
část byla založena v roce 1933. Rostou zde jedle, buky, javory kleny a smrky.
Památná jedle zvaná „Stará královna“ padla roku 1903 ve stáří 300 let. Prales
lze projít po zelené turistické značce.
LeD

Karel Patočka:
Hledání přírody
Ilustrace Pavel Dvorský, Blok, 1984

Lípa v Lánech, přelom 19. a 20. století, foto: Jan Vilím
(zdroj: wikipedie)

Pro starší výzkumníky je tu klasika z osmdesátých let. Autor nás
provází úžasným světem, skrývajícím se hned za humny (a je toho
opravdu hodně, jen o staré zdi se vypravuje na sedmdesáti stranách).
Jazyk probouzejícího se vědce je zároveň odborný i poetický: „Co je
to muskovit? Jsou to zrcátka v kamenech staré zdi. Je to „kočičí zlato“
pro dětské hrátky. Jsou to hvězdy zakleté do kamene. To všechno
je svým způsobem pravda. Ale v odborných knihách se praví, že
muskovit je nerost.“ Naučíme se vytvářet sbírku nerostů, terárium
i insektárium. Autor nám povypráví, jak hypnotizoval ještěrku a jak
čmeláci reagují na barvy. Sestrojíme vlhkoměr, sádrové odlitky strop
a úplně nakonec obrátíme zrak vzhůru a dozvíme se, jak předvídat
bouřku podle tvaru mraků. Ilustrace vytvořil jeden z našich nejznámějších vědeckých ilustrátorů Pavel Dvorský.
LeD

REPORTÁŽ

Přicházím do školky, Tomášek brečí. „Co se stalo?“, ptám
se. „Mám namalovat strom a já to neumím“, vykoktá to
dítě s dovětkem, že ať se snaží o zadaný listnáč, vychází
mu pouze jehličnany. Patrně již čuchá ve vzduchu Vánoce
anebo je to prostě lesák pelhřimovský, kde v tom společenství rostou povětšinou dřeviny neopadavé.
Do návštěvy kámoše, který mi odhalil tajemství baumtestu, jsem to přešla láskyplným uklidněním dítěte: Že to
nevadí. Však později vyvstala z mysli drobnější paranoia
z testování, třídění, škatulkování a odhalování nitra malých
houbiček, a tím i občasné zoufalství rodičů, takové to nepříjemné nabourávání se do osobního prostoru a sledování big
brotherem, kdy jsem pak narazila na informaci, že baum test
má smysl uplatňovat až tak od věku deseti let. Hmmmm.
Nechme to koňovi.
Takže koketérie večera probíhala následovně: Úkol zní:
nakresli strom. Vymalovávám nádherný zrcadlový fialový asi
javor s oranžovými lístky na koruně, a s duhovými kolečky
v kořenech. U policejních testů bych prý neuspěla. Jak mi
kámoš předkreslil, pro tyto účely nejlepší vyobrazit kulatou
korunu a čistý kmen bez kořenů jako: nic mě netrápí, můj
život je nuda, nemám žádný podvědomý svět, ani ostré hrany
větví, možná značící nějaké chmury, a oplývám minimem
sociálního cítění. Samozřejmě berte tento výklad tak, jak si
to přeberete sami.
Z mého výtvoru na mě hleděli duchové z podzemí, kola
se změnila v oči a obličeje, ten je i v kmeni, z něhož rostou
ostré opadané větve. Hlubší rozbor by udělal grafolog nebo
psychouš. Kolega Gogol poradil, že obličeje v kmenech
značí psychickou nemoc nebo poruchu. (Proč ho má i strom
z vybarvovánky pro předškoláky?) Jedeme dál. S baum testy
pracuje i kamarádka čarodějnice, ale jí ten můj strom posílat
nebudu, i když by ji to možná vytrhlo z poetiky čerstvého
stereomateřství.
Na závěr, s lidmi s duševními poruchami už jsem jednou
vystavovala své obrazy a jeden podobný strom se na mě dnes
koukal z výlohy galerie M v Pelhřimově. Možná do všeho
jen zbytečně prorůstám.
Teď mě napadá, že mi jen (už jako celý rok) dává ten
strom znát…, že bych si mohla pokecat s příbuznými a nahlédnout do linie rodu, pro možné uvidění Kairosu (druhý
čas umožňující vystoupení z veverčího kolečka, z kterého
někdy zdá se nemožnost vyskočit). Druhým ukazatelem na
tuto pohnutku byla návštěva výstavy rodokmenů jihlavského muzea se synchro zážitkem vyvolavším výbuch smíchu
se společnými návštěvníky muzea – studenty zdravotnické
školy. (Že prý všichni teď zkoumají rozdíl mezi lachtanem
a tuleněm, jenom bez kontextu, to něco řekne asi jen těm, co
to momentálně také zkoumají.)
Utvrzuje mě v tom setkání na hřbitůvku v Třešti s odkazem na ženu jména, které mě provází dobrou cestou. (Prostě
všechno hlásá: mrkni do minulosti rodu, prozkoumej, smiř
se a odhoď, třeba do vodopádu.)
A pak jsme jen tak zakoketovali, na pravdivé téma, že na
onom místě (na židovském hřbitově) jsou stromy pouze náletem, neblahým pozůstatkem stavu z druhé světové války.
Ahá, nálety jakože Němci lítali nad židovskými hřbitovy
a rozsévali tam semena stromů, aby se národu vepsali i po
smrti. EEE, jsou dotvořením oné „živé zahrady“, jak se prý
ty naše hřbitovy nazývají. A jejich duše možná rozmlouvají
v těch stromech. Ale to už je jiný příběh!!!!
Příběh stromu, který vyrostl na střeše ze semínek rozsévaných z nebe na budovu obchodního domu v jednom městě
neznámou uměleckou skupinou. Ten dům se pak napůl zbourá, aby se jablko nažralo a ježek zůstal celý. Ta ubouraná
z východní strany se navozí hlínou a oseje nivovou loukou,
aby se pohled od Znojemské zrcadlil s výhledem na naši zemi
(bez betonu s minimem kamene), který je k mání zadarmo
z vrchu náměstí. A možná i nějaký strom s jablky, která by
se daly jíst, by se tam vysadil, protože už na náměstí neparkují auta – tento zvyk se postupně ujal. Začalo to příspěvky
na přestavbu zbylé části domu uprostřed náměstí na lázně
antického typu, kde se povídá o kráse (protože pod Priorem
je pramen, jen to ještě nikdo nepustil). Za nepovolené parkování v úterý, jež bylo, v duchu připomenutí nesmyslných
nařízení a nesmlouvavosti a debility původních totalitních
režimů, zakázáno Oborem kulturního zařízení města Jihlavy.
Ale protože s postupy svobodupotlačujících režimů nesouhlasí, je příspěvek vzápětí vrácen s pouhým připomenutím
a měkkým požádáním o neparkování zde ve středu; a tím se
přestavba a zatravnění a zalesnění budovy bude financovat
z veřejné sbírky.
Krindy pindy, zase utopie!!!
Děti stále malují smrky s větvemi ostrými jak trny. Jsou
překrásné! Ech, kdy že to mám to sezení u psychologa???

PETR KOVÁŘ

EPIČKO

ZAVŘENINY

Foto: Štěpán Vrbický

REPORTÁŽ Z „ATELIÉRU“ JITKY CHRIŠTOFOVÉ V ROŽENECKÝCH
PASEKÁCH, O SPOJENÉ HMOTĚ PROSTORU, OTEVŘENÝCH
LIDECH A SPRÁVNĚ NAČASOVANÉM ZAVŘENÍ VÍČEK.
Na počátku byly mžitky.
Sotva postřehnutelné mihotání, ujíždějící
okraje zorného pole, narušitel objektivní reality, osina v oku, matoucí přítomnost těla
v jiné přítomnosti, erupce světla, husí kůže
pohledu, psanec, chvění. Začala je pronásledovat. Zkrátka si přestala všímat toho,
co mžitky narušují, a soustředila se jen na
ně. U studijní kresby mžitek necouváte od
stojanu, nevizujete špejlí v natažené paži.
Zadržujete okamžik. Kde? Jak dlouho?
To bylo ještě na Akademii, u Kokolii. Tam
se seznámila i se Štěpánem. Štěpán už tehdy
kreslil svoje zátiší, detailní vrstvené pastelkové kresby. Já bych zátiší nemohla dělat, to
je moc blízko, to je jako kdybych se dívala
do zrcadla. Krajinu kreslím, protože potřebuji odstup. Podívat se na svět odjinud než jak
to mám na očích celý den. Když pak takový
obraz uvidím, nemůžu se na tom místě moc
zdržovat. Stačí mi mžik, chvilka, a pak už mě
začnou ty věci okolo rozptylovat, jak se to
mění, a zasvítí do toho jiné světlo... Vlastně
mi stačí pořád ty mžitky. Štěpán mi někdy
říká, no, jo, to jsou ti, co kreslí krajinu v ateliéru... Ale já se v kresbě snažím udržet to, co
mě v té konkrétní krajině oslovilo. Když zůstanu sedět na místě někde v plenéru, začne
se měnit všechno okolo. A které mraky tam
mám nakonec mít? A jaké světlo? Někdy se
pak stane, že začnu kreslit velký keř, ale pak
zjistím, že oproti kopci vedle není zase tak
velký, jak jsem jej v prvním dojmu vnímala.
Jenže to pak promění celý obraz. A to už není
to, co jsem viděla a chtěla.
Sedíme venku. Za zády mám narovnaný
dřevo na zimu. Pijeme silný černý čaj. Co
chvíli spadne hruška na plechovou střechu
přístěnku, bum, nebo na zem. Člověk by neřekl, kolik jich tak během jednoho rozhovoru
může spadnout.
Ne, Praha mi nechybí. Byl to přirozený
posun. My jsme vlastně měli takový luxusní
život – jezdívali jsme se Štěpánem do Anglie, kde jsme pracovali v balírně jablek, ale
bydleli jsme třeba ve stanu nebo v karavanu.
Za dva tři měsíce jsme si vydělali na zbytek
roku na živobytí. Štěpán měl v Praze ateliér,
a tak jsme to střídali, buď jsme byli tam nebo
tady. No, a pak nám v tom ateliéru zvedli nájem tak, že už bychom ten luxusní život neutáhli, tak jsme si půjčili dodávku, všechny
naše věci jsme do ní nacpali a navezli jsme
to sem. Postupně jsme tam jezdili míň a míň
a teď už se mi tam ani nechce.
ŠTĚPÁN: (vychází z přístěnku) Já nechci
do Prahy, ale Jitka tam nechce ještě víc.
(smějeme se)
HRUŠEŇ: bum.
ŠTĚPÁN: Tak ten oběd už je.
JITKA: Po obědě musím jet za dětma.
JÁ: Tak to bychom si mohli ještě chvíli
povídat...
HRUŠEŇ: bum.
ŠTĚPÁN: Můžete si povídat ještě než nachystám talíře. (zachází do přístěnku)
Tematicky je to pro mě tady ideální. Už
jsem teda měla i zážitek, že to, co vidím
tady v krajině, jsem viděla i ve městě. To
jsme jeli do Pardubic a já to najednou viděla, že si tam něco staví a budují takoví
nějací živočichové. Ale stejně jsem nevěděla, jak bych to nakreslila. A třeba v Praze,
asi proto, že jsem tam bydlela, jsem takový
zážitek neměla.
V přírodě vidím ideál, jak věci fungují,
jak si to všechno samo poradí, bum, jak se

to řeší, tak jak to jde. I v kulturní krajině.
Přestože ty se jako zemědělec tomu můžeš
pokusit dát nějaký řád, třeba to tu posečeš
traktorem, nebo nasázíš stromy do řady, tak
to stejně žije ze svojí vlastní podstaty. Vidím
to třeba i na zahradě. Já jsem tam ten pán,
ale stejně si to tam všechno dělá, co chce.
Samozřejmě se to snažím kočírovat, něco
upřednostňuju, něco tam nechci vůbec, ale
ono si to jde nějakým vlastním během. Je to
jako když maluješ akvarel; máš určitou barvu a vodu a chceš něco, ale vlastně to nikdy
nemůžeš stoprocentně kontrolovat.
Nevím, jestli je to vlastně krajina, mě zajímá to, co je v ní živý, jak to tam žije. Je
to prostě jiný druh, jiný způsob živobumta,
než který žijeme my, a já doufám, že mi to
jeho vizuální zpracovávání dá zpětnej pohled
z jiné perspektivy.
Měníme perspektivu pozice u zahradního
stolku. Stará chalupa na samotě má v létě
příjemný vlhký chlad, a po celý rok nízké
stropy a malá okna do zahrady a do pole. Jitka rozkládá kresby po posteli, která protíná
malou místnost ode zdi ke zdi, v průhledu je
vidět světlejší, ale ještě menší kuchyň s pecí.
Když jsem byla malá, měla jsem oblíbenou představu, že jsem úplně prťavá, a teď,
žejo, to měřítko všech věcí kolem... A možná, že něco podobného zažívám v lese, přijde
mi, že jsem tam prostě vůči něčemu malinká,
že je tam něco, co mě přesahuje.
Nosím si v hlavě obrazy, které jsem chtěla
namalovat, nebo namalovala, ale nebylo to
ono. Ale někdy nevím, do čeho to mám zachytit a potřebuju něco spatřit, co by mi to
pomohlo vyvolat.
Kresby se chvějí. Nejen práškem uhlu
nebo pigmentem, ale způsobem jejich
nanesení. Krajiny na nich vytvářejí vizuální
dojem jednoho spojitého organismu, v němž
se všechno tou pulzující linkou prolíná; jako
by keř byl tak trošku to pole, jako by tahy,
které je znázorňují, byly ještě spíše energetické siločáry, nebo něco na ten způsob.
Já jsem měla jednou takovej večer, kdy
jsem to uviděla všechno jakoby dohromady, že sice vidím prostor jako hmotu, ale
ne ve smyslu já jsem tady a támhle je strom
a támhle žebřík, ale že v té hmotě není nic
mezi, že je to všechno jedna hmota. V tom
mi tehdy nejspíš pomohlo to večerní šero,
že jsem se mohla vizuálně odstřihnout od
toho, co vím o těch jednotlivých předmětech,
o tom prostoru před sebou. Viděla jsem, že
není nic prázdnýho, že je všechno plný, jen
my jsme zvyklí o tom mluvit jako o objektech. (směje se) Možná že od té doby používám spíš tu šedou a černou a dělám ty věci
takový tmavý.
Štěpánovi jednou někdo řekl, že to, co
dělá, už snad není ani umění, že je to spíš
duchovní cvičení. No, a já jsem si říkala,
vždyť to je asi to, o co mně jde. Že je to takové moje cvičení, jak si něco udržet. Udržet
si pohled na věci. To, co vidím vizuálně, má
pro mě i nějakej dosah mentální, nebo psychický, a já si chci uchovat ten obraz v celku.
A kresba je způsob, jak si tohle udržet.
K obědu jdeme ven. Štěpán klečí na zemi,
cpe tenké roští do nevelké mezery v nízkém
komínku vyskládaném z cihel. Nahoře dřepí
hrnec s polévkou.
ŠTĚPÁN: Tohle je nejlepší způsob vaření
venku. Jen musíš co tři minuty přikládat.
OHEŇ: (vyplázne jazyk)
JÁ: A co ateliér? Už ho máte hotovej? Kreslíte tam?

ŠTĚPÁN: Ne, to ještě ne. Kdys tady vlastně
byl? Před rokem?
JITKA: Čekáme na sršně...
ŠTĚPÁN: ...až odletí. Abychom mohli
hnout se stěnou, kde mají hnízdo. Na podzim všechny pomřou, zbyde jenom matka
a tu můžeš vylákat na kus masa do krabičky
od sirek. Sršně se do stejného hnízda nevracejí.
HRUŠEŇ: (vzdáleně neboť přes dům) bum.
JÁ: Takže kreslíte v kuchyni?
Nakonec jsem se na půdu, do budoucího
ateliéru stejně podíval. Jitka loví starší
práce, velkoformátové lepty: Zajímá mě
hlavně kresba a grafika. Na grafice mě baví
ta spousta práce kolem; uříznout desku,
nachystat barvu, leštění... že ta samotná
kresba, ten obraz už je jen takovou třešínkou. Ale to bylo ještě před dětma. S dětma
jsem toho nechala, všechny ty chemikálie,
celkově to není nijak zdravá práce.
Jitčiny grafiky mohou sběhlému návštěvníkovi galerií připomenout práce Lenky
Falušiové (1988), tajemné vnitřky lesa, větvovitá zátiší jehličnanů, ale s tím, že Jitčiny
obrazy, aniž by upustily od předmětné popisnosti, formují svobodněji obrazovou strukturu, vytvářejí vizuálně podmanivěji pocit
onoho zmiňovaného přesahování. Divák se
ocitá součástí tušeného běhu věcí, jehož význam ale nemůže hned dohlédnout.
Když Jitka odjela, dopili jsme se Štěpánem v sršním hájemství víno a hodinu na
poli stříleli z luků z patnácti kroků do hadrového maskota z McDonaldu. Štěpán je
indián, ale kromě těch luků, co vyrábí, si některé nechává posílat z Koreje. Jejich tětiva
se natahuje až za ucho.
Než jsme se rozloučili, ukázal mi v chodbě pár sklenic s ovocem. To jsou zavřeniny.
Sklenici musíš naplnit během patnácti minut
a ovoce trháš i se stopkama. Pak jen zavřeš.
Nezavařuješ. Koukám na měsíc staré, zcela
čerstvě vyhlížející plody. Když se to otrhá
rychle, tak se to nezkazí. To je jako Jitčiny
kresby, neubráním se svěží komparaci. Mžik,
kdy věci fungují a jestliže se zavíčkují, jestliže
se včas stihnou víčka zaklapnout, uchovají se.
V zimě pak disponují silně letním nadhledem,
s původní ryzostí vrhají kritickou reflexi cykličnosti procesů a proměně hmoty na hmotu.

Foto: Štěpán Vrbický

STROM

Foto: Štěpán Červenka

ZA OKRAJ

Jitka Chrištofová (1977) vystudovala Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni (1992 – 1996), pokračovala v Ateliéru
grafiky Vladimíra Kokolii na AVU v Praze
(1998 – 2005). Zabývá se grafikou – zejména technikou akvatinty – , vytváří barevné
i černobílé kresby pastelem, uhlem, fixami
a akvarely. K jejím výlučným tématům patří
lesní výjevy, stráně a louky se stromy, aleje.
Již asi deset let žije v Roženeckých Pasekách na Vysočině.

NA CHVÍLI VRŮSTAT DO DŘEVA
POEZIE JIHOČESKÝCH BÁSNÍKŮ
RADEK ŠTĚPÁNEK
ONDŘEJ FIBICH
KAŠTAN V PODĚBRADECH

Střemchy odkvétají
nespěchej lásko
i za rok budou kvést
zase za rok

KATEŘINA BOLECHOVÁ

Chuchvalce naplavenin
jsou hnízda vran
Jaké je to asi v rovinách
v kořenech stromů
Úklid před smrtí
na opačné straně
Šelestění
tam nahoře
Nakročeno a přece v ústupu
netřeba
Teskný zvuk přepjaté struny
nohy si umývat
Vyvolavačky lijáků
Vracím se k mamince
K té chvíli, kdy dvě srdce
zněla v jednom těle
Z kaštanu klube se
Jeseninovo hřibátko
KATEŘINA BOLECHOVÁ
Muž objímající strom
choroše dioptrií na kůře
ruce jak nožky hmyzu
po drobtech

JIŘÍ STANĚK
BOROVICE

Z jizev větví
padají náprstky vody
prýští míza
vytoužená do nebe
Tak žensky
to umí jen bříza
Tisknu na její mokrý kmen
svá ústa
na chvíli vrůstám do dřeva
Kolem srší svatozáře
černých jisker
mračna kopulujících muchnic

Z listu na list
přelévá se barva
Ukápne na zem
plné lebek skřítků
Už zase kleje
Ohnivec v kůře
léčí si spáleniny
Pupeny čekají,
až je chytí pod krkem
kulhavá Barbora
S ranou čekat jaro
Ale teď mráz šelestí lýkem,
vousatí ve stéblech
a sahá
po duši každého stromu

V horském lese
stačí jen nádech
a už poruším řád

Radek Štěpánek
Pod břízou
Z jizev větví
padají náprstky vody
prýští míza
vytoužená do nebe
Tak žensky
to umí jen bříza
Tisknu na její mokrý kmen
svá ústa
na chvíli vrůstám do dřeva

RADEK ŠTĚPÁNEK

svět něco dá ti a něco
taky nedá. Rozmarný krutě.
Tě miluje ale? Olízni prsty.
Zkus.

KATEŘINA BOLECHOVÁ

RADEK ŠTĚPÁNEK

Ondřej Fibich
Třešeň v listopadu

Jiří Staněk
Vysoká kniha června
Chřípí se zachvěje
nadějí asi-snad:
pozítří otevře vysokou
knihu Června podobnou
letu chmýří kvetoucích
javorů a jilmů. Nedělí.
Budeme čekat.
Co si v nás přečtou:
Jiní.

Zbabělý. Babyka klen a mléč.
Zapykaně mlčenlivě kleč.
V pavoučím koutě. Oči do zdi
nářků. Buď trpělivější
než –

V rulových skalách jen a jinak ne
Tam kde svár spáry Dlouhá puklina
Po létech kamene a žilách slíd
Kořeny dynamit A také rozchodník
A vyprahlost a ústa zapůjčená slunci
Dech jenom pro výdech Náhmaty úžasu
Pichlavost jehlic drzý malachit ta barva
Spečenost borky horkého bochníku
Na omak aksamit a loďky z oné kůry
Vzdálené dětství zelená tráva Co si pamatuješ
Nebo pažení větví do hry větru
V podzimní déšť Hnízda havranů
Hnízda veverek Příštipkaření mlýnů
Při řece hluboko dole Ano Ano
4. 4. 1986

RADEK ŠTĚPÁNEK
POD BŘÍZOU

JIŘÍ STANĚK
PŘIKÁZÁNO
(ORÁKULA)

Kolem srší svatozáře
černých jisker
mračna kopulujících muchnic

I v mém vědomí
svět se scvrkává
jako plod okolo pecky
a pecka v sobě nosí
celý sad

Muži sázejí zerav
oko jeřábu
revmatické prsty
v padankách
ani nemrkneš

Ondřej Fibich
Průhledné topoly
(z Petrkova)
Dlaň holubího hejna
přimkla se ke střeše
Tišení podzimu
Co naposledy trvá,
podává se nebi
Perné vůně chléva
V loužích – z letních zrcadel –
je kal
Z každé zahrady
nakonec musíš odejít
jak zeleň letošního listí
Světlo či toulavá kočka
Stín přelétajícího mraku
nebo přítomnost
Párou načrtneš
do jejího labyrintu povzdech
Vítr či sten starého topolu
Podvečerní odevzdání
Buď, Pane, milostiv těm,
k nimž přichází
v tomto domě noc
7. 11. 2013

Kateřina Bolechová (1966)

Ondřej Fibich (1954)

Jiří Staněk (1957)

Radek Štěpánek (1986)

Narozena v Českých Budějovicích. V letech
2007–2009 byla členkou redakčního kruhu časopisu pro současnou poezii Psí víno. V roce 2007
jí vyšla v edici Stůl sbírka poezie „Rozsvícenou
baterkou do pusy“ jako neprodejná příloha časopisu Psí víno. V roce 2009 jí v téže edici vyšla
sbírka „Antilopa v moři k majáku daleko má“.
Od roku 2009 se věnuje tvorbě koláží. V roce
2009 doprovodila kolážemi knihu amerického
spisovatele Stephena Foehra „Storyville“. Její
texty byly zařazeny do italské antologie nových
českých básníků „Rapporti di Errore“ (Milán
2010), kterou sestavil Petr Král a přeložil Antonio Parente.

Vystudoval Gymnázium v Praze-Vysočanech
(1973) a knihovnickou nástavbu, přes nejrůznější povolání se stal antikvářem a nakladatelem.
Byl zakladatelem samizdatového časopisu DRU
(1971) a edic Cor cordium (1976) a Setba samot
(1982). V samizdatu vydával a editoval autory
např. Demla, Snydera a encyklopedii básníků
a textařů ve stínu – Konec obelisku (1978) a antologii české poezie Básníci a samotáři (1982).
V současné době žije ve Strakonicích, zabývá se
krajinou Šumavy a Práchně z hlediska místopisného i folklórně-historického.

Narozen v Brně. V letech 1976–1981 studoval na
Farmaceutické fakultě Univerzity Komenského
v Bratislavě, kde po složení rigorózních zkoušek získal v roce 1984 titul doktora farmacie. Od
80. let 20. století žil a pracoval jako lékárník ve
Strakonicích, nyní žije v obci Stachy na Prachaticku. Nepokládá se za básníka a tvůrce, nýbrž
za hrací automat, mechanicky převádějící to, co
do něj vnese svět. Od roku 1976 se datuje jeho
přátelství s hercem a recitátorem Mirkem Kováříkem a prezentace textů na čtených klubových
pořadech Zelené peří (Rubín, Praha) a Slyšet se
navzájem (Horizont, Brno).

Studoval na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií MU v Brně. Pracuje jako
novinář. V edici Srdeční výdej vydal básnické
sbírky Soudný potok (2010) a Krajky Pagu (2013).
V jihlavském nakladatelství Adolescent vydal
bibliofilii Přeletět moře nad Bezdreví (2011), na
kterou volně navázal vydáním sbírky Rám pro
pavoučí síť (2016) v nakladatelství Dobrý důvod. V roce 2018 mu vydalo nakladatelství Masarykovy univerzity / Munipress sbírku Hic sunt
homines. Spolu s Vojtěchem Kučerou organizuje
od roku 2011 setkání básníků Děkujeme za Vaše
básně v Netolicích a na zámku Kratochvíle.

STRÁNKU POEZIE PŘIPRAVUJE ALEŠ KAUER.

VYSTAVOVALI JSME PŘED 50TI LETY

PRVNÍ BIENÁLE
VÝZKUMY GRAFIKY
ZÁŘÍ — ŘÍJEN 1968
OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ

V září roku 1968 měla v jihlavské galerii vernisáž výstava s názvem 1. bienále Výzkumu grafiky. Její kurátor Arsén Pohribný chtěl podpořit systematické studium vývoje moderní grafiky.
K výstavě vyšel pěkný katalog se zevrubně rozepsanou koncepcí bienále a pokusem o analýzu
a definici stavu vývoje současné grafiky. Velkorysost koncepce stvrzuje i to, že celý text je
doplněn francouzským překladem.
V červnu se sešla komise ve složení Arsén Pohribný, Pavel Sukdolák a Jiří Šerých, která vybrala vystavující z přihlášených autorů a mimo to sama oslovila k účasti několik českých a několik zahraničních autorů. Udělila tři ceny (podpořené i finančně) a několik čestných uznání.
Zvláštní uznání udělila Vladimíru Boudníkovi. Výstavy se zúčastnilo 61 umělců, z toho 6
zahraničních. Ze široké škály vystavujících umělců zmíním alespoň Jiřího Balcara, Vladimíra
Boudníka, Olgu Čechovou, Ladislava Čepeláka, Dalibora Chatrného, Josefa Istlera, Čestmíra
Kafku, Eduarda Ovčáčka, Naděžku Plíškovou a Zdeňka Sklenáře. Ze zahraničních umělců tu
byli např. Geneviéve Couteau nebo Hidro Hagiwara.
V úvodu katalogu je definován smysl bienále ve třech bodech – podpořit umělce, kteří hledají
nové přístupy v tvorbě, poskytnout odborným zájemcům nárys současného vývoje a popularizace grafiky mezi širší veřejností. „Mocný generální pohyb je nejmarkantnějším rysem
dnešní situace výtvarného umění za posledních patnáct let. Rozhostilo se vědomí provizoria.
Dominanty mizí a protagonisté jsou střídáni. Zbytky starších soustav jsou obraceny naruby.
Proroky dneška stali se heretikové… Je nezbytné pokusit se o určení polohy nastoupených
cest, provést volnou analogii statistiky, abychom se v zítřejším panoramatu vůbec mohli
zorientovat.“
V katalogu je prezentován také výsledek celého výzkumu – vystavená díla jsou rozdělena do
sedmi hlavních skupin, které jsou mnohdy ještě dále rozčleněny. Jsou konstatovány postupy
ve všech polohách tehdejší inovace, od mísení tradičních grafických technik přes monotypy,
aktivní otisky ready made, grafické konkréty, variabilní grafiku, techniky průmyslového tisku, přetiskování masových komunikačních prostředků až grafiky, které využívají vědeckých
procesů a přístrojů…
Případné zájemce o zevrubnější popis musím pro košatost problematiky odkázat k samotnému textu katalogu. Ten si ostatně stojí za to přečíst už jen pro náhled originálního způsobu
myšlení jeho autora. „Otázky vývojové aktivity postavila současná kritika do čela problémů.
Vědomí historického významu (a záslužnost) těch, kdož podnítili pokrok, vyvolalo celou
stimulující ideologii novátorství… Celá věc je extrémním důsledkem vyhoštění umění z hromadného života. Naše civilizace, která zutilitarizovala hodnoty a konání, opustila dřívější
pevné body náboženského a zvykoslovného styku s vyššími silami, v němž výtvarné umění
mělo svou pevnou úlohu prostředníka a posilující zaklínadla v prostoru svátku. Umění však
bylo vytěsněno do skleníku galerií nebo jako okrasa na reprezentační fasády. Za třetí spadlo
do sfér obchodu a přijalo jeho morálku úspěšnosti… S definitivním pádem systémů „nepochybných“ hodnot, začaly být ztracené jistoty suplovány například konvencí…“
Vernisáž výstavy, která měla být první v řadě dlouhého cyklu, proběhla dva týdny po
21. srpnu 1968. Události těchto dní přiměly jak Arséna Pohribného, tak Otakara Máčela
k emigraci. Jednoho do Itálie, druhého do Holandska. Druhý ani žádný další ročník bienále
Výzkumu grafiky se v nastalé situaci dalších let už neuskutečnil.
Poslední tři věty katalogu se hodí i na závěr tohoto článku: „Neboť tím bylo odmítnuto umění
uzavřené do stereotypů a nudných formových a technických okruhů. Naopak výzkumem byla
nalezena otevřenost hry zvané tvorba, byl nalezen styl proměnlivosti, vedoucí k malým i větším radostem z překvapení. A v tom rozpoznáme pohodu svátků a bezobtížný řád svobody.“

Foto: Archiv Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Daniel Novák

Foto: Archiv Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Setkávání na Čeřínku
Mezinárodní malířská sympozia v letech 1992–1995
Nadšení doby po roce 1989, kdy se prolomila zeď mezi „západem“ a „východem“,
přetavili jihlavští výtvarníci v uspořádání mezinárodního malířského sympozia.
14. září 1992 se sešlo třináct umělců, z toho sedm tuzemských, tři z Polska a po jednom z Rakouska, Litvy a Německa. Pro dvoutýdenní setkání si zvolili chatu „U lípy“
na Čeřínku, tedy v oblasti, která je oblíbeným výletním místem, dvacetihektarovým
ostrovem lesa poblíž Jihlavy. Lesy, zvětralá skaliska a mokřady přírodního parku
měly být inspirativním prostředím pro výtvarné tvoření v plenéru. O tom, že se záměr
vydařil, svědčí nejen dochovaná díla, ale také osobní vzpomínky. O sympoziích
jsem se poprvé dozvěděl v rozhovorech s Františkem Dörflem a Jindřichem Boškou.
Ti vzbudili můj zájem; vždy, když mluvili o sympoziích na Čeřínku, radostně jim
blýsklo v očích. Nadšení z tvůrčí i společenské události čiší i z úvodního textu katalogu, který napsal jeden z účastníků Otmar Homolka.
Slovo symposion pochází z řečtiny a ve starověku označovala setkání urozených
mužů při příležitosti oslavy nějaké události. Ač v doslovném překladu slovo znamená
„společná pitka“, na Čeřínku se podařilo navodit příjemné prostředí vzájemné komunikace i bez většího množství alkoholu. Pořadatelem bylo Sdružení výtvarných umělců
Vysočiny a hlavním organizátorem jeho předseda, jihlavský malíř Zdeněk Bláha,
sympozium zaštítila i Oblastní galerie Vysočiny v čele s Jiřím Hylišem.
Reprodukce obrazů v katalogu z roku 1992 poukazují na to, že se podařilo uskutečnit
i záměr plenérové tvorby tématicky vycházející z krajiny a přírodních motivů. Tedy
až na výjimky. Přirozená potřeba umělců vyjadřujících se prostředky abstraktní malby
a grafiky odpoutané od smyslových vjemů se výrazněji projevila už v dalším ročníku sympozia, roku 1993. Tento ročník měl nejvíce účastníků, a byl též nejbohatší na
zahraniční účast. Z jednadvaceti umělců jich osm bylo ze zahraničí. Catarina Baleiras
z Portugalska, Anna Paszkiewicz z Polska, Mariane Sonderegger z Belgie, Maarch
Eveno z Francie, Vitautas Dubauskas z Litvy, Nove Frangovski z Makedonie, Feuri
Haarla z Finska a Oreste Sabadin z Itálie. Ač ani tentokrát nechybí v obrazech krajinné
motivy (např. Miloslav Pečínka nebo Anna Hofmanová) a část účastníků se vydala na
výlet do Slavíčkových Kameniček a při toulkách malovala objevené „Preislerovsky
tajemné jezírko“, převážná většina vytvořených děl se drží tématiky autorům vlastní.
Tento směr se v následujících dvou ročnících ještě více posílil. Organizace sympozia
se v letech 1994 a 1995 ujal Jindřich Boška za Spolek výtvarných umělců Vysočiny
a silnější podíl získala Oblastní galerie Vysočiny díky iniciativě její kurátorky Dagmar
Jelínkové. Od koncepce plenérové malby se nyní už otevřeně upustilo a umělcům byl
ponechán zcela volný prostor. Jak píše Dagmar Jelínková v textu katalogu z roku 1995:
„Již samotným výběrem účastníků 4. ročníku se podařilo realizovat novou, volnější
koncepci, která začala krystalizovat v minulém ročníku. Přednost dostali umělci, kteří
od pouhého zachycení vizuální skutečnosti přecházejí k odhalování hodnot bytí jakožto
komplexní zkušenosti člověka s reálnem. Studium přírody je pro tyto umělce zdrojem
pochopení univerzálních procesů i rozmanitých aspektů reality.“
Z předchozích účastníků byli na sympozium přizváni Olaf Hanel, Quirin Jedlička, Jindřich Boška a Agnieszka Michalowska – Martínková. Z českých účastníků tu byli také
Jan Heller a Václav Vaculovič, dále přijeli čtyři umělci z Německa a jeden z Polska.
Bohužel v dalších letech se sympozium uskutečnit nepodařilo a započatá tradice
po čtvrtém ročníku ustala. Až po šestnácti letech, začátkem října roku 2011, se jejich
konceptem částečně inspirovalo malířské sympozium, které Oblastní galerie Vysočiny
uspořádala na Šacberku poblíž Jihlavy. Stejně jako sympozia na Čeřínku bylo zaměřeno na krajinomalbu a plenér. Podobně jako v devadesátých letech se někteří zúčastnění
umělci zadaného tématu drželi více, jiní méně a někteří zůstali věrni své tématice. I toto
sympozium bylo mezinárodní, tentokrát složení účastníků určila politika grantu – tou
bylo určeno, že se mají zúčastnit umělci z kraje Vysočina, Jihomoravského a Jihočeského kraje, mezinárodní podíl tvořili umělci dolnorakouští. I toto sympozium však zůstalo
ojedinělé a v koncepci svého mezinárodního záběru bez následovníků. Doufejme, že
jen prozatím. Čest Vysočiny v tomto směru zachraňují iniciativy samotných umělců,
kteří zvou své přátele i další umělce ke společné tvorbě. Za všechny zmíním sympozia
na chatě ve Stříteži, pořádaná Zdeňkem Šplíchalem, nebo plenéry pořádané Petrem
Gruberem v obci Vysoká na Havlíčkobrodsku.
Daniel Novák

Foto: Archiv Oblastní galerie
Vysočiny v Jihlavě

Historický exkurz na úvod: V prvních letech samostatné existence jihlavské galerie byly
budovány především samotné základy odborné instituce. Mnohaleté úsilí bylo zhodnoceno v roce 1964, kdy se instituce nastěhovala do nově zrekonstruovaných prostor budovy na
Komenského ulici. V témže roce do vedení galerie nastoupil Ctimír Linhart a následujícího
roku instituce získala také nového odborného pracovníka, Otakara Máčela. Tato příhodná
konstelace nastala v době dynamického rozvoje československé umělecké scény. V letech 1965
až 1968 se tak v Jihlavě uskutečnila série progresivních výstav, na kterých se kromě jiných
podíleli také Jiří Valoch (Computer graphic, 1968) a Arsén Pohribný (Radek Kratina, 1967;
Klub konkretistů, 1968).

Foto: Archiv Národního památkového ústavu

OKÉNKO HRŮZY

Foto: Lenka Dolanová

O citrusových i jiných stromech
Anca Benera & Arnold Estefán

Liboháj
Do Liboháje se dá za půl hodiny dojít pěšky od
zámku v Chotěboři po silnici, při níž se zachovaly
zbytky dubové aleje, tzv. Žižkovy duby. Jedná se
o skupinu chráněných dubů letních, mnoho dalších
prastarých dubů, snad zbytků různých stromořadí, je rozeseto různě po okolí. U Libohájského
rybníčka v sousedství bývalé hájovny stojí také
jeden, další pak lemují cestu, která vede k bývalému loveckému zámečku Rochňovec. Od něj se
dá projít Svatomariánským údolím až k Libici nad
Doubravou.
V osmdesátých a devadesátých letech vlastnil
budovu zpěvák a textař trampských písní Tony
Hořínek, který ji používal jako chatku (zemřel
v roce 1998), dnes ji vlastní jeho syn. Proč budova
navzdory památkové ochraně zchátrala, mi není
známo. Už v roce 1988 byla na Ministerstvo kultury podána majitelem žádost o upuštění od památkové ochrany, která byla ale zamítnuta z důvodu,
že se jedná o „doklad vybavení lesního hospodaření v 19. století“. V té době byla budova – navzdory
doporučení památkářů – opatřena břízolitovou
omítkou a střecha pokryta vlnitým eternitem.
Doporučení památkářů, zachované v evidenčním
listě, znělo: „Neměnit okna, ani jiné detaily, nepokrývat eternitem, nebude-li jinak možno, obnovovat lepenkovou krytinu.“ K tomu rukou později
připsáno: „Dispozice objektu zachována, vnější
vzhled nově upraven (břízolitová omítka a vlnitý
eternit).“
(Zdroj: http://iispp.npu.cz).
LeD

Foto: Archiv Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Foto: Archiv Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Malebný název odkazuje k místu mezi Chotěboří
a Libicí nad Doubravou pod Železnými horami,
kde se nachází bývalá myslivna, respektive dnes už
jen její zbytky. Byla postavena v polovině 19. století na zámeckém panství rodiny Dobrzenských.
Původně se jednalo o dvoukřídlou empírovou stavbu na půdorysu písmene L, kterou na jižní straně
zdobil výrazný vstupní rizalit s dórskými sloupy
a trojúhelníkovým tympanonem. Budova byla pod
památkovou ochranou, nedávno bylo zažádáno
o její zrušení. Vstupní rizalit, štít i klenby se zřítily
před několika lety, budovu také poničil požár. Dnes
je na místě pouze ruina, pomalu pohlcovaná lesem.
V minulosti se jednalo o oblíbené místo výletů,
říkalo se zde také U Hospody, U Střelnice či
Bažantnice, byl zde hostinec a střelnice, pořádaly se zde koncerty a slavnosti. Několikrát zde
vystupoval například chotěbořský pěvecký sbor
Doubravan. V roce 1898 zde pobýval malíř Otakar
Lebeda, který však na Liboháj nevzpomínal s přílišným nadšením: „Tak je zcela osamělá ta stará
barabizna od ní sto kroků je hájovna pouze, v níž
jím. U hájovny je rybníček s břízkama a duby,
u toho také jsem začal malovat dvě věci a třetí
maluji ráno nahoře v polích: pohled přes park na
lesy. Večer když není mokro chodím do hotelu
k ostatním, potom arci musím půl hodiny silnicí
(nepříjemnou cestou) chodit domů. První den jsem
se trochu bál v té hospodě, ježto ostatní světnice
nejsou možny, všecko je zpustlé, myši tam hvízdaly
a můra tloukla do oken.“ (12. 8. 1898 Chotěboř –
dopis mamince). Namaloval zde obraz V Liboháji,
který je dnes ovšem bohužel nezvěstný.

Michal Kindernay
Pokud jste navštívili výstavu Jak lesy myslí v Oblastní galerii Vysočiny
v Jihlavě, jistě jste si všimli doprovodného zvukového ambientu lesů a jejich
ptačích obyvatel a také pronikavé melodie písně Řekni, kde ty kytky jsou.
Umělecké duo Anca Benera a Arnold Estefan prochází vykácenými lesními
porosty, připomíná přirozenou historickou funkci lesa jako úkrytu a píská si
tuto proslulou protiválečnou píseň. Les vnímají jako zpolitizovaný a v ohrožení. Téměř polovina lesů, které kdysi pokrývaly Zemi, zmizela. V rumunských Karpatech se nacházejí jedny z posledních panenských lesů Evropy,
které dnes ničí ve spolupráci s místní korupcí nadnárodní korporace.
K tématu lesů a přírodní krajiny obecně se umělci vyjadřují i v dalších projektech.
Jejich přístup je zpravidla interdisciplinární. Dokonale si osvojili různá média a praktiky, které aplikují na společenská, politická a ekologická témata. Ty velmi pečlivě
analyzují, přehodnocují a zviditelňují jejich skryté významy. Často jsou ale hlavními
aktéry a protagonisty příběhů oni sami. Vycházejí z vlastní osobní minulosti, zkušenosti či situace umělců v dnešní společnosti. Sebereflexivní přístup pomáhá pochopit
formování a konstrukci identity. Studium vlastní historie a symbolů kolektivní
paměti pomáhá pohlížet na věci z jiné perspektivy. Jejich postoj je v zásadě kritický,
ale důmyslné významové vrstvení umožňuje čtení díla různými způsoby.
V dlouhodobém výzkumném projektu Debrisphere – Landscape as an extension of the military imagination nazývají Debrisférou zatím nepojmenovanou
vrstvu zemské kůry, která se nachází nad litosférou. Pojmenovávají tak celosvětovou, synteticky vytvořenou krajinu, například umělé hory Německa, rozkvetlé
pouště Izraele, vojenské korálové útesy Číny a Spojených států či další podobné
„konstrukce“. Tato problematická nejmladší vrstva Země je krajinnou kamufláží
‒ novou přírodou, geologicky, historicky a politicky zmanipulovanou a postavenou na přírodě původní. Pro výstavu ve vídeňském MUMOKu umělci vytvořili zmenšené architektonické modely a botanický atlas. Výstava má muzeální
charakter, nicméně s podobnou tématikou se v akademickém prostředí klasických
muzeálních institucí můžeme setkat jen těžko. Ancu Beneru a Arnolda Estefana lze
vnímat jako geografy či „archeology současnosti“, kteří ve vykopávkách vojenské
generované krajiny hledají její zkonstruovaný „přírodní“ charakter. Umělci zde
rozehrávají hry s fikcí a realitou. Místa, o kterých víme, že existují, jsou ve skutečnosti neviditelná, neprobádaná, pečlivě střežená. Nacházejí a kreslí zde rostliny
a stromy se smyšlenými názvy. Fiktivní aspekt díla je skrytý, podobně jako jsou
utajená tato místa.
V posledním projektu umělci zamířili na Sicílii. Pro výstavu Ozio v Palermu
připravili site-specific instalaci, jejíž název Citrus Tristeza odkazuje k viru napadajícímu citrusové stromy. Říká se mu také vir smutku a zahubil milióny citrusových stromů na celém světě. Způsobuje nerovnost růstu stromu, často nadměrný
růst pouze jeho částí vede ke smrti stromu. Performance, film a instalace reagují
na neprůhlednost obchodu s citrusovými plody, kde koexistují vykořisťovaní
„gastarbeiteři“ často severoafrického či východoevropského původu, velkokapacitní distribuce a organizovaný zločin. Ve filmu jsou použity texty Danila Dolciho,
Roberta Maliniho a Karla Polanyiho a umělců. Opět se naskýtají různé možnosti
interpretace. Virus je personifikován – jeho vlastnosti a strategie podněcují autoritativní a extremizující nacionální tendence a proměny ve společnosti. Umělci
„píší“ citrusy na městské hradby i na zdi v chudých čtvrtích. Vytlačují citronovou
šťávu na rozích domů a na zábradlích a dávají tak citrusům nový život.
Příští rok se Anca Benera a Arnold Estefán chystají na rezidenční pobyt do
Prahy.

Foto: archiv umělců

Foto: archiv umělců
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„Čili, abych to vyjádřil v termínech této knihy:
myšlení společně s lesy nám umožňuje nahlédnout, jak myslíme jako lesy takovým způsobem,
že tím odhalujeme něco z lesních vlastností živoucího myšlení samotného a zároveň odhalujeme,
jak tyto vlastnosti zakoušíme.“
/Eduardo Kohn/
Ve vstupní hale výstavy je projekce čísel, odpočítávající ve vteřinách stáří stromů. Světelné čidlo
způsobuje jemné změny barev čísel od tmavě
modré k jasně zelené. Instalace Filipa Kochana
(1) odkazuje k dendrochronologii, metodě datování stromů z analýzy letokruhů a k představě,
že kdybychom dali vedle sebe letokruhy jednotlivých generací stromů, došli bychom až ke stáří
nejstaršího stromu vůbec.
Název výstavy cituje stejnojmennou knihu How
Forests Think amerického antropologa Eduarda
Kohna z roku 2013, v níž se autor pokouší o myšlenkový experiment, spočívající na předpokladu,
že lesy myslí. Když si uvědomíme, že „vidění,
znázorňování a snad i vědění, či myšlení, nejsou
výlučně lidské záležitosti“, změní to naše chápání
„společnosti, kultury a světa, který obýváme“?1
Představa o lese jakožto propojeném organismu se v posledních letech objevuje nejen v čistě
vědeckých, ale i v popularizačních publikacích
a přednáškách. Profesorka lesní ekologie Suzanne Simard 2 zkoumá komunikaci stromů a jak je
prostřednictvím neviditelné sítě, kterou nazývá
„wood wide web“, provázán celý les, německý
lesník Peter Wohlleben ve svých četných knihách,
vycházejících ve vysokých nákladech po celém
světě, čtivým způsobem vysvětluje, jak funguje
spolupráce lesního společenství 3. Z úhlu pohledu
environmentální filozofie přistupuje k problému interakce s rostlinami Michael Marder, který „našemu“ i „rostlinnému“ světu přiznává stejný význam.
Tvrdí, že v našem běžném životě stromy a keře
přehlížíme, bereme je jako samozřejmé. Mohli bychom se ptát nejen, jak se rostliny jeví nám, nýbrž
také jak se svět jeví rostlinám, jaký je jejich vztah
ke světu 4. Pro tyto a další výzkumníky je věda nikoliv nezaujatým pozorováním, nýbrž spíše „vášnivým vnořením“ do okolního světa, a blíží se tak
přístupu umělců. Naše výstava má přispět k uvědomění, že les je komplexní a svébytné společenství
s vlastním způsobem života a myšlení. Umělecká
díla nás mohou učit otevřenějšímu vnímání a napomoci začít myslet společně s lesy.

Podhoubí, zdroj příběhů
„Co děláte, když se váš svět začne rozpadat? Já
se jdu projít, a když mám opravdu štěstí, najdu
houby. Houby mě přivedou zpět ke smyslům,
nejenom – jako květiny – díky svým hýřivým
barvám a vůním, ale protože se zjevují nečekaně.“
/Anna Lowenhaupt Tsing/
Pojďme na to tedy přes umění. Výstava je záměrně interpretačně otevřená, lze si v ní vytvářet
vlastní sítě vztahů. Jednou spojující linií by mohlo
být podhoubí. Akvarely Marie Ladrové (2) vycházejí z její fascinace světem hub. Považuje je za
nejdůležitější organismy na světě: „Zároveň mám
hrozně ráda teorii, že houby přilétly z vesmíru.
Není to zas tak nereálné, protože houbové spóry
jsou strašně malé částečky, které dokáží překonávat zemskou gravitaci. To znamená, že všude
okolo naší planety létají spóry hub.“ 5 Některé
z jejích akvarelů mají blízko k ilustracím z atlasu hub, jinde jsou houby na pozadí krajin nebo
součástí příběhů – jako příběh Ötziho. Tělo muže,
který žil před nějakými třemi tisíci let, bylo nalezeno na počátku devadesátých let v tyrolských
Alpách, zamrzlé v ledu. Našly se u něj, kromě
mnoha rostlin, také dva druhy hub. Troudnatec
kopitovitý (měl ho zřejmě pro rozdělávání ohně)
je součástí akvarelu. Ötzi je zobrazen jako silueta
na světlém pozadí zalitém sluncem, jednu ruku
mírně nataženou k choroši. Jakoby se nacházel
na přechodu mezi dvěma světy, houbovým a lidským. Akvarely jsou částečně malované vlastními
přírodními pigmenty a využívají techniky stékání
barev. Ondřej Maleček (3) svůj proces malby
přibližuje ne zcela kontrolovatelnému přírodnímu ději, kromě stékání barev využívá i jejich
zamrzání. Jeho díla jsou fragmenty vzpomínek
na to, co ho v lese zaujalo. Navazuje na tradici
romantických malířů zachycujících lesní zákoutí,
nevyhýbá se dekorativním a rustikálním detailům
jako je orámování z větviček, listů či hub. V jeho
dílech prodtknutých různými kulturními odkazy
nechybí baladická pochmurnost ani humor.
Příběhy z komixové knihy Metsänpeitto vyprávějí o lidech, kteří se z nevysvětlitelného důvodu
ztratili v lese, byli doslova „pokryti lesem“. Ve
finské mytologii jsou lesy a přírodní děje výrazně
přítomné a „metsänpeitto“ tvoří specifický okruh
finského folklóru. Postavy sdílejí truchlivý osud
stromů, které pojímají jako živé bytosti, komunikují s nimi, ptají se jich na dovolení, zdali z jejich dřeva mohou něco vyrobit. Každá kapitola nese název
jednoho stromu a je zpracovaná odlišným stylem.

Ilustrátorka Sanna Hukkanen (4) připravila knihu
ve spolupráci s antropoložkou Inkeri Aula. Příběhy
týkající se hub bychom našli i v nedávné literatuře:
za všechny zmíním Houbařku Viktorie Hanišové –
její hrdinka se živí sběrem hub a postupně odkrývá
tajemství, které ji vyhnalo na okraj lidského společenství, se kterým ji spojují již právě jen houby;
podhoubí má důležitou roli v románech polské
autorky Olgy Tokarczukové Pravěk a jiné časy či
Denní dům, noční dům. Příběhy i podhoubí mohou
sloužit jako jistý tmel, případně komunikační kanál
(společnosti lidské i stromové). Anna Lowenhaupt
Tsing ve své knize The Mushroom at the End of
the World vnímá houbu a komunity sběračů hub
(konkrétně se jedná o matsutake), které sleduje po
celém světě, jako průvodce světem, v němž mizí
veškeré jistoty. Průvodce světem neurčitosti. Prekarita jako stav sběračů matsutake může mít i pozitivní náboj, neboť zvyšuje naši citlivost vůči světu
bez záruk. Prekarita je také stav, kdy rozpoznáme
naši vlastní zranitelnost a důležitost provázanosti
s ostatními, skutečnost, že se „měníme prostřednictvím spolupráce v rámci druhu i napříč druhy“ 6.

Organismus lidský a stromový,
mizející vědomí lesa
„Život je síť, a proto neexistuje žádná „příroda“ či
„prostředí“ odděleně a nezávisle od lidí. Z písní života nemůžeme vystoupit. Tato hudba nás vytvořila; je naší přírodou. Poslouchat stromy, úžasné
spojnice přírody, tedy znamená, že se nyní učíme,
jak fungovat ve vztazích, které dávají životu jeho
zdroj, podstatu a krásu.“ 7 /David George Haskell/
Při vztahování se k lesům se nelze vyhnout paralelám fungování lidské společnosti a přírody. Jakub
Nepraš (5) se ve svém díle pokouší ukázat technologií přetvořený svět jakožto nové přirozené
prostředí. Jeho technicky precizní videosochu
Tree tvoří projekce množství rozmanitých dějů
(záběry dopravy či let ptáků) na plexisklový podklad, jehož tvar určily vylisované staré spotřebiče.
„Vytvářím neuronové sítě. Když by přiletěl člověk,
který nikdy neviděl město seshora, viděl by, že
tam probíhá komunikace lidí. Ale už nestíhá, co
se děje. Přesto to nějak funguje, vyvíjí se to. Podobně se díváme na procesy v lidském mozku.
Dodneška pořádně nevíme, jak to funguje.“ Druhým pólem Neprašovy tvorby, kterému se věnuje paralelně již od dětství, je stavba stromového
domu a s ním související kresby, které mají futuristické vyznění. Neustále se rozšiřující stromové

obydlí, dětská hra, ale i metafora úkrytu v případě
nutnosti. Nadhled nad situací může být také způsobem zklidnění. Sochař Petr Stibral (6) tvoří
rozměrné, levitující objekty z křoví, větví a chroští, ty zavěšuje uprostřed lesů a natáčí na video.
Videozáznam zprostředkovává meditační zážitek
lesa jakožto místa s tajemným dějem. Rozměrné
objekty svým kontrastem tíhy a lehkosti a kruhovitým tvarem vyvolávají pocit uvolnění a jistého
osvobození (projekce je doprovázená zvuky lesa).
Fyzická práce se stromy je zásadní pro dílo finského umělce Antti Laitinena (7), kterému je les
domovem, zdrojem dřeva na topení a materiálem
k tvorbě. Les uchopuje konceptuálně, třídí a katalogizuje. V díle Broken Landscape (2017) uřezal vrbě větve a pak je znovu pospojoval pomocí
provázků, Forest Square (2013) je výsek lesa 10
x 10 metrů, který byl pokácen a roztříděn podle
materiálů (půda, mech, dřevo, šišky...) a barev.
Destrukce a rekonstrukce lesa probíhající podle lidských (estetických) pravidel. Na výstavě je video
Marionette (2017), noční záběr stromu, na jehož
větve jsou natažené provázky, kterými někdo pohybuje. Stromová loutka odkazuje k touze ovládat,
přivlastňovat si, vzdorovat chaosu prostřednictvím
konceptuální hry.
Všechny tři zmínění umělci odkazují k nejednoznačnému a paradoxnímu vztahu lidí k lesům –
lesy jsou útočištěm, místem zklidnění a samoty, ale
zároveň mohou být divoké, nepochopitelné a hrozivé, jsou místem uctívání, a zároveň čistě ekonomicky pojímaným zdrojem surovin. S podobně
protikladnými asociacemi pracují rumunští umělci
Anca Benera a Arnold Estefán (8) ve videu No
Shelter From the Storm (2015). Jedním z témat je
odleňování východoevropské krajiny. Sami umělci
procházejí poničeným lesem a pískají si proslulou
protiválečnou píseň „Řekni, kde ty kytky jsou“.
Les byl tradičně ve válkách místem úkrytu, také
proto vyvolává vykácený les pocit ohrožení, jakoby spolu s ním mizela i část lidského kolektivního
vědomí.

Lesy pod vlivem analýzy a ideologie
„Lesy v nebezpečí jsou nestabilní a rozhodně neskýtají životní prostor vhodný pro člověka.“ /Peter
Wohlleben/
„Informaci o ekologické krizi, která vyžaduje zásadní posun v našem náhledu na svět, je naopak
extrémně těžké přijmout – zejména když se zdá,
že každodenní život jinak zůstává nedotčený. Po-
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kud bychom vzali vážně poslední vědecká zjištění,
radikálně by to převrátilo cykly a rytmy našeho
konání, které v současné době považujeme za normální.“ 8 /Paavo Järvensivu/
„Znepokojuje mě masové, vzájemně propojené
a zdánlivě nezastavitelné ničení lesů po celém
světě, probíhající v takovém rozsahu, že řetěz
destrukce spojuje i ty geograficky, biologicky
a kulturně nejvíce různorodé lesy.“
/Anna Lowenhaupt Tsing/
Naše představa o tom, jak má vypadat ten správný
les, je proměnlivá, důležitou roli pro naše vnímání
krajiny hraje i jeho zobrazení v uměleckých dílech. Manipulovaná krajina je součástí fotografií
Ilkky Halso (9). Panoramatické záběry uměle
osvětlených výseků krajiny na tmavém pozadí patří do série Dissection, tedy Pitva. Jedná se o koláže, výběr z řady různých záběrů finských krajin,
rozsekaných a znovu sestavených do jednotlivých
ostrůvků přízračné krásy. Pseudovědecká analýza
krajiny odkazující k touze manipulovat ji podle
vlastních představ, okrášlovat a přizpůsobovat
aktuálnímu vkusu, činit ji pochopitelnější, přístupnější, méně nepředvídatelnou. Dílo můžeme
vnímat jako polemiku se zažitým předpokladem
neměnnosti krajiny, pojímání lesů jako víceméně
statické jednotky, již je možné libovoně přetvářet.
Kniha Druhá příroda (10) je výsledkem mezioborového výzkumu týkajícího se fenoménu lesů
utvářených lidmi na základě dobových ideologií.
Zkoumá lesy, které byly vysazené do tvarů slov
Hitler, Lenin, Tito a Les obětí Holocaustu, a jejich
současný stav, kdy dochází k pohlcování někdejší ideje přírodou. Les Hitler vysázel na počátku
druhé světové války lesník oslavující německou
říši na území bývalých Sudet v severních Čechách.
Modřínová písmena nápisu na podzim vystupují ze
smrkového pozadí. Součástí knihy i instalace na
výstavě jsou fotografie lesů ze současnosti, doplněné ilustracemi a grafikou od studia Parallel Practice.
„Kniha postupně prozkoumává důvody fascinace
lesem jako přírodním prostředím, lesem jako monumentem a ruinou a nakonec uměním, které je
motivováno touto fascinací a snaží se tento efekt
zachytit či znovuvytvořit.“ Píše v úvodu Pavel Sterec. Estetik Ondřej Dadejík se v doprovodném textu zamýšlí nad lesem jakožto živým monumentem
a způsobem čtení lesa z různých perspektiv. Ptá
se, zdali má člověk možnost nějaké perspektivy,
umožňující nadhled, zdali je schopen si uvědomit
spolupřítomnosti perspektiv ostatních. V závěru
naznačuje, že k tomu mohou sloužit nové umě-

lecké formy, přispívající k udržení citlivosti vůči
ne-lidskému, přírodnímu světu 9.
Ilustrátorka Pavla Dvorská (11) se věnuje klasické vědecké ilustraci, zobrazuje zejména rostliny.
V nedávné době dokončila ilustrace Květinové kuchařky, kreslí do učebnic či vzdělávacích materiálů
pro ekologické organizace. Pro výstavu chtěla zvolit spíše svou volnou, tedy nevědeckou tvorbu, portréty stromů, které nachází v parcích či na cestách
(řada z nich je z pouti do Santiaga da Compostely).
Přesvědčili jsme ji, aby zařadila i výběr vědeckých
ilustrací. Tužkou kreslené stromy – duby, borovice,
jilm... – doplňují listy a plody vybarvené pastelkami. Ilustrace prý vznikají vždy podle konkrétního
stromu: „není to žádné schéma stromu, ale konkrétní strom, který jsem si našla, nejhezčí specifikum toho druhu“. Vědecká ilustrace je fascinující
propojením ilustrátora – pozorovatele, který musí
vzít v úvahu soubor znalostí o konkrétním druhu a ilustrátora – umělce s vlastními estetickými
preferencemi, který činí řadu voleb (model, úhel
pohledu, technika zpracování, kompozice, barevnost...). Zcela odlišným příkladem spolupráce
umění a vědy je dílo Rihardse Vītolse (12) z Lotyšska. Tematice lesní ekologie se věnuje dlouhodobě, nejnovější zvukovou instalaci tvoří nahrávky
z jihoamerických deštných pralesů. Na jihlavské
výstavě je dokumentace a prototyp projektu Datel,
zabývajícího se ekologickými vazbami mezi suchem, vymíráním ptáků a šířením dřevokazného
hmyzu. Ve spolupráci s vědci z Německa vznikli
umělí datlové na solární pohon, jejichž zvuky by
měly odradit kůrovce a napomoci tak záchraně lesů.
Jedná se také o určitou metaforu stavu přírodního prostředí, které zároveň ničíme a poznáváme
a nahrazujeme jeho ohrožené živoucí aktéry těmi
uměle vyrobenými.

stát se lesem
„A právě takový rozkol, rozpad starých zvyklostí
a vybudování nových, tvoří naše uvědomění, že
jsme naživu a ve světě. Svět se nám odhaluje, ale
nikoliv tím, že si vytváříme návyky, ale v okamžicích, kdy jsme nuceni naše staré návyky opustit
a převzít nové. V tu chvíli letmo zahlédáme záblesky – jakkoli zprostředkované – rodící se skutečnosti, k níž také přispíváme.“ /Eduardo Kohn/
Jitka Chrištofová (13) je autorka již léta usazená na Vysočině a les je téměř výlučným tématem
jejích akvarelů, pastelů, kreseb a grafických listů
(zejména akvatint). Zaznamenává konkrétní spat-

řený okamžik a používá často výraznou barevnost,
ale tvoří i černobíle. Přiznává prožitek blízkosti
se stromy a fascinaci jimi. „Opravdu nic jiného
nekreslím než lesy, možná ještě pole a rostlinstva.
Nejvíc mě na tom baví přemýšlet nad tím, proč mě
to zajímá. Protože já nevím, proč to kreslím. Čím
víc vím proč, tím méně mám nutkání to kreslit,
ale zároveň se mi pořád nepodařilo vytvořit ideální kresbu. Pracuju na tom proto, abych jednou
dokázala ideál, jak by to mohlo být.“ Při našem
rozhovoru zmínila svou představu o příbuznosti
s lesy, vycházející z vědecké teorie LUCA o posledním společném předkovi lidí a dalších organismů. Představa o příbuzenské linii se stromy
podle jejích slov „rozšiřuje povědomí o existenci“. Petr Gruber (14) je malíř původem z Havlíčkova Brodu a dosud jezdí malovat na Vysočinu.
Také on se soustředí na lesní zákoutí. Zajímají ho
barevné vrstvy, hmota barvy, světlo, pohyb a vratké kompozice. Inspiruje se také sluchovými vjemy, které vyvolávají ty vizuální. Zkouší zachytit
různé materiály v krajině tak, aby zachoval jejich
rozmanitost. V nejnovější sérii zobrazuje atmosféru opuštěných hotelů a míst, z nichž právě někdo odešel, kde něco skončilo. Ačkoliv to tak asi
nezamýšlel, lze je vnímat i jako metaforu odejití
lidí z lesa. Nechat les být lesem. Přiznání, že by
lesy mohly a měly fungovat i bez nás a nezávisle
na nás, může být osvobozující.
Ve zvukové galerii IGLOO je dvojvýstava
Byl by tam jiný les? Martyny Poznańské a Petera Cusacka, která celek doplňuje. Instalace je
reakcí na nedávné dění v Bělověžském pralese,
jednom z nejcennějších evropských pralesů na východě Polska. Její klíčovou součástí je zvuková
sekvence nahrávek z pralesa, kterou tvoří ptačí
písně, pohyb stromů ve větru, déšť dopadající na
stromy, ale i zvuky kůrovců zvnitřku stromů, nahrané kontaktním mikrofonem. Ty doplňují kresby kůrovcových larev, tvořící linie na povrchu
dřeva a fotografie a objekty z pralesa rozmístěné
po celém prostoru galerie. Ve dvoukanálovém videu Mé tělo je pralesem, prales je mým tělem se
Martyna Poznańská pokusila o ztotožnění vlastního těla a lesa – nechala se nahrát ležící a stojící uprostřed pralesa, v jehož blízkosti vyrůstala.
Prales je živoucí organismus, jednotlivé stromy
jsou podobně jako buňky v lidském těle svázané
prostřednictvím komplexního elektromagnetického systému, díky němuž komunikují a brání se
v případě ohrožení. Audio i video vznikalo v pralese v období, kdy tam probíhala těžba nařízená
polskou vládou, zastavená posléze díky intervencím Soudního dvora Evropské unie.

Svět se nám odhaluje v okamžicích krize, když
jsme nuceni odhodit naše staré zvyklosti. Umělec
může být v tomto procesu zprostředkovatel mezi
lidmi, mimo-lidským a lidským světem. Tím, že
analyzuje, vytváří vizuální modely a představuje
si nové vztahy, otvírá možnosti pro další zkoumání.
Narušuje zavedené představy o tom, co je normální
a žádoucí. Umění tak dává hlas jiným než lidským
subjektům.
Výstavu jsme se snažili pojmout jako komplex
i ve vztahu ke grafickému pojednání (spolupráce
s Klárou Zahrádkovou a Ondřejem Trnkou z grafického studia Onkubator), s využitím „stromového“ písma In the Pines Jakuba Hojgra a jmenovkami vypálenými do nalezených kousků kůry
stromů. Stromy jsou v různých formách zpracování přítomné i v instalaci. Jak kdosi podotkl na
vernisáži, téma jsme si zvolili natolik široké, že by
každá místnost a její téma vydaly na samostatnou
výstavu. Závěr tedy necháváme otevřený pro další
myšlení společně s lesy.
Příprava výstavy probíhala částečně v průběhu
pobytu v rezidenčním centru Mustarinda ve středním Finsku v únoru 2018.
Jak lesy myslí. Anca Benera + Arnold Estefán,
Pavla Dvorská, Petr Gruber, Ilkka Halso, Sanna
Hukkanen, Jitka Chrištofová, Josef Klepetko, Filip Kochan, Marie Ladrová, Antti Laitinen, Ondřej Maleček, Jakub Nepraš, Martyna Poznańska +
Peter Cusack, Pavel Sterec, Petr Stibral, Rihards
Vītols. Kurátoři: Lenka Dolanová a Michal Kindernay. Architektura a grafické řešení: Klára Zahrádková a Ondřej Trnka (Onkubator). Oblastní
galerie Vysočiny v Jihlavě. 7. 6.–14. 10. 2018.
Lenka Dolanová
Foto: Jana Šašková, Foto č. 5: Pavel Petrov
1/ Eduardo Kohn, How Forests Think. Toward an Anthropology
Beyond the Human. University of California Press, 2013.
2/ Suzanne Simard svůj pohled na komunikaci stromů shrnula
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4/ Michael Marder, Plant-Thinking : A Philosophy of Vegetal
Life. New York: Columbia University Press, 2013.
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University Press, 2017.
7/ David George Haskell, The Songs of Trees: Stories from
Nature's Great Connectors. Viking, 2017.
8/ Paavo Järvensivu, Tools for Fixing Human-Nature Relations,
Mustarinda Magazine, 2012.
9/ Jan Horčík, Ondřej Dadejík, Pavel Sterec, Jan Brož, Druhá
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JINDŘICH PRUCHA A LES
PETR VESELÝ

Prucha byl v podstatě venkovan, ale byl mužem se širokými kulturními zájmy. Dopisy, které si vyměňoval zejména se svojí sestrou
Vojslavou, dávají vzpomenout na dopisy Vincenta Van Gogha. Jeho
život je spojen především se Železnými horami, kde žil a maloval
v přírodě, mezi stromy, poblíž lesa. Toto prostředí tedy nevnímal
zprostředkovaně, nebylo místem jeho návštěv či výletů, předmětem studia, projektováním představ. Pobyty mimo domov například
v době studií ho z tohoto prostředí nevytrhly, snad tedy ani nejde
mluvit o návratech, spojených ostatně s úvozovou cestou bukovým
lesem z Běstviny na chalupu Županda. Stromy a les byly jeho přirozeným prostředím a jako takové, tedy bez nějakých interpretačních
záměrů, je maloval. Nezajímalo ho zřejmě „jak les myslí“, ale čím
je, čím se projevuje. Les nebyl jen záminkou k obrazu, přesto je na
místě říct, že maloval les, ale také stavěl obraz. Nemaloval vlastně
výseč krajiny. Viděné vyjadřoval v podstatně komplexnějších vztazích tvarových, barevných a prostorových. Procesem malby motiv
„ukládal“ do formátu. Obraz stavěl ne jako senzaci založenou na
světelných a malířských efektech, na malířské bravuře, na myšlenkových konstruktech. Malířskou artikulací ustavoval svého druhu
univerzum, obraz se stával paralelou univerza, tak jako jí může
být les nebo strom. Podle Zdeňka Sejčka Prucha navíc „přírodu
uctíval jako religiózní zjevení...“ Obraz je u něj integrální součástí
komplexní skutečnosti, projevující se malbou. Prožitek samotného
procesu malování u něj ale není výlučnou vlastností nebo nezbytnou výsadou. Empatie ke konkrétní viděné skutečnosti nebo jevu
je vztahem univerzálnějším.
Les a stromy Prucha maloval a kreslil často; „…opakované vracení
se ke stejnému námětu není ani tak způsobeno jeho uhrančivostí jako
takového, (…) ale jde o cvičení v možnostech malířství, je to hledání
toho univerzálního, co je v tomto jednoduchém námětu a jeho malbě
skryto…“ píše v katalogu výstavy Lomy Tomáš Pospiszyl a pokračuje: „V obraze Jabloň z roku 1912 (…) cítíme, jak se snažil přizpůsobit
architekturu stromu formátu plátna. Větve stromu i z malých plošek
složená země zde svými úmyslnými deformacemi vytvářejí jeden
důmyslný celek…“ Prucha ve svých obrazech skutečně vytvářel až
jakási vztahová pole, „rekonstruoval prostor“. Na způsobu malby oblohy i krajinných částí můžeme často pozorovat, jak jsou skladebně
utvářeny jako by z několika úhlů pohledu. Předpokládatelná prostorová hierarchie je transformována v dynamické předivo dílčích vztahů,
které mají neiluzivní povahu a nejednoznačnost prostorové skladby
naléhavě tematizují. Tento fenomén zřejmě vychází z intenzity vnímání skutečnosti i z prožitku procesu malby samotné, stejnou měrou
však také z potřeby organizování obrazové plochy.
V drobných Pruchových obrazech, jako jsou např. Větve stromu na
podzim (1913), vystupuje způsob malby před samotný námět. Autonomie vyjadřovacích prostředků a utváření jejich vzájemných vztahů
se projevuje jak v celkovém pojetí kompozice, tak v jejích částech
a detailech, kdy z bližšího pohledu motiv prakticky mizí. Do struktury
a celkové organizace malby se výrazně zapojuje i struktura plátna,
mnohdy nešepsovaného. Tyto vlastnosti se projevují i u jeho několika
vnitřků lesa. Od raných náčrtů, přes fauvistický Vnitřek bukového
lesa (1911), po obrazy z počátku roku 1914. Sestra Vojslava později
vzpomíná: „Začal malovat vnitřky lesa. V předjaří měl už bukový les
dvakrát. Teď maloval dvakrát smrkový les, jeden hmotnější, druhý
plný vzduchu… Měl plátna už doma třímetrová, také vnitřek lesa
chtěl v té velikosti provésti. Truhlář ale neměl čas tou dobou mu tak
velký rám udělat, čekal tedy.“
V letech 2014 a 2016 jsem kurátorsky připravil dvě výstavy s tématem stromu a lesa (x), věnované Jindřichu Pruchovi. Bylo to při
příležitosti výročí jeho úmrtí v prvních dnech 1. světové války na
bojišti v Haliči (1. 9. 1914) a výročí jeho narození v Uherském Hradišti (26. 9. 1886), dokonce poblíž budovy současné galerie, v ulici, která dnes nese jeho jméno (v domě, který již dnes nestojí). Pro

Jindřich Prucha – Vnitřek bukového lesa, 1911
(Sbírka Městského muzea Čáslav)

Jindřich Prucha – Ptáčnice (Jaro v Železných horách VI), 1914

KURÁTORA, UMĚLCE A BÁSNÍKA PETRA VESELÉHO JSME POPROSILI O OHLÉDNUTÍ
ZA JEHO KURÁTORSKOU VÝSTAVOU STROM – POCTA JINDŘICHU PRUCHOVI, KTERÁ
PROBĚHLA PŘED NĚKOLIKA LETY V OLOMOUCI A V UHERSKÉM HRADIŠTI.

obě výstavy jsem si vytknul několik základních témat. Téma stromu
(případně konfigurace stromů), téma interiéru lesa a téma struktury.
Poslední vyvstalo zejména v souvislosti s výše zmíněnou povahou
organizace obrazové plochy a prostoru v Pruchově malbě a ukázalo se
být propojující ostatní témata právě proto, že je v základu organizace
obrazu obecně.
Na výstavě v Hradišti bylo vystaveno Pruchovo plátno Vnitřek
bukového lesa (jinde Bukový háj) z roku 1914 (Městské muzeum
Čáslav), drobný obraz Stromy u okna (1913, tamtéž), obraz Melancholický autoportrét (1913, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti),
v jehož pozadí je na stěně citace obrazu se dvěma stromy a plátno
Smrky II (1914, Čáslav). Tento obraz je jedním ze dvou stejně velkých formátů (220 x 88), nalezených až v roce 1960, které Prucha
maloval původně jako kulisy pro dětské divadelní představení. Určitým nedorozuměním může být způsob jejich adjustace – zarámování
neodpovídá původní funkci. Na našich výstavách bylo plátno instalováno bez rámu, čímž se podtrhla jeho monumentálnost, neiluzívnost
a vlastně „objektovost“.
Rezignoval jsem na to, že by se výstavy mohly zabývat programovými vazbami na Pruchův, třeba i různě interpretovaný, odkaz.
Dobové zasazení, životní okolnosti, ale řekl bych i povaha vztahu
k přírodě jsou specifické a neopakovatelné. Nakonec mě ale překvapilo, že určité přirozené paralely – např. v určité bezprostřednosti
vidění a v autonomním projevení se viděného – existují a nabízely
se přinejmenším před obrazy nebo kresbami Jana Jemelky, Vladimíra
Kokolii, Miroslava Kovala a Svatopluka Otiska.
Pruchovo dílo nelze vnímat jen jako časově ohraničené, ale ve
vztahu k tomu, co je v něm nebo v jednotlivých obrazech otevřené,
podnětné třeba i proto, že zároveň vrostlo do nějakého kontextu umění
staršího. Tedy ne tím, co je nějak inovativní, ale právě tím, co je hodnotou rozvíjenou v nějaké i méně předpokládatelné souvislosti. Prosté
zařazování jeho díla pokulhává za osobním sdílením, za osobním
„čtením“ konkrétního obrazu. Řekl bych, že Prucha se zařaditelnosti
spíše vzpírá, vyvazuje se z úzce konfesně a názorově vymezeného
rámce. Při pohledu na celek díla je třeba vzít v úvahu také to, že
Prucha zemřel v nedožitých 28 letech. Další sebereflexe, syntéza,
nebo také vyčerpání se či slepé cesty by jej teprve čekaly. Jakkoli je
jeho dílo uzavřené, můžeme z něj bez případných zkreslení vyjímat
tematicky, formálně i kvalitativně soustředěné výbory. Řekl bych, že
přinejmenším v tomto ohledu Pruchovu dílu ještě mnohé dlužíme.

(Příspěvek vychází z autorských textů otištěných v katalozích výstav
Strom – pocta Jindřichu Pruchovi, v časopisu Prostor Zlín (3/2016)
a ve sborníku Slovácko 2016.)
x – Strom – Pocta Jindřichu Pruchovi; Galerie Caesar, Olomouc;
katalog, text P. V. (4. 2. – 28. 2. 2014); Strom – Pocta Jindřichu
Pruchovi; Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti; katalog,
text P. V. ISBN 978-80-87671-27-6 (28. 4. – 19. 6. 2016). Vystavující:
Daniel Balabán, Marie Blabolilová, Pavla Dvorská, Petr Gruber,
Patrik Hábl, Eduard Halberšát, Pavel Hayek, František Hodonský,
Jitka Chrištofová, Jan Jemelka, Marie Kapounová, Vladimír Kokolia,
Inge Kosková, Anežka Kovalová, Miroslav Koval, Alena Kučerová,
Radoslav Kutra, Petr Kvíčala, Václav Malina, Břetislav Malý, Pavel
Mühlbauer, Svatopluk Otisk, Ivan Ouhel, Petr Pastrňák, Jiří Petrbok,
Dalibor Smutný, Jan Steklík, Kateřina Štenclová, Petr Štěpán, Oldřich Tichý, Petr Veselý, Martin Vybíral, Martin Zálešák, Petr Zinke.
K výročí Pruchova narození jsem dále v roce 2014 připravil dva
rozhlasové pořady: BRATŘE DRAHÝ!, Souzvuk, ČR Vltava, vysílání
31. 8. 2014 a Josef Sekera: TORZO LÁSKY (Osudy Jindřicha Pruchy), pětidílná četba na pokračování, Stránky na dobrou noc, ČR
Vltava, vysílání 1. – 5. 9. 2014.

Foto: Archiv umělkyně

JAK VĚCI MIZÍ
Rozhovor s Majou Ingerslev
Mustarinda, Finsko, únor 2018

Rozhovor proběhl v rezidenčním prostoru Mustarinda ve Finsku, kde jsme se setkaly uprostřed zimy na
měsíční rezidenci. Majin ateliér postupně plnily rozměrné papírové siluety stromů, vystřižené z papíru
a nalepené na dřevěných latích. Vystřihováním stromů a jejich následným fotografováním v okolní
krajině trávila Maja většinu rezidenčního pobytu. Její silueta se sněžnicemi, velkou brašnou na analogový fotoaparát a rozměrnými stromy na zádech se na čas stala pomalu se pohybující součástí zasněžené
krajiny v okolí domu. Ptala se a přeložila Lenka Dolanová.

Můžeme začít s těmito papírovými
výstřižky stromů, které vidíme zde
v ateliéru. Výstřižky z papíru jsou tím,
čím se v posledních letech převážně
zabýváš, je to tak?
Víceméně, někdy dělám mezi tím i další věci.

výstřižky to také napodobují v tom, že tak nějak
imaginativně rostou mimo hranice.
Když jsem na místě, procházím se a snažím se
najít krajinu, která má něco, co ke mně mluví a hodí
se ke specifické instalaci z vystřižených papírů.

Takže, jak jsi přišla na myšlenku, vystřihovat objekty z papíru a umísťovat
je poté do krajiny, kde je fotografuješ?
Začalo to už dávno. V roce 2005 jsem vytvořila
celou papírovou instalaci, prostor s rozvěšenými
papíry a malými výstřižky stromů na podlaze.
K prožití díla bylo nutné vejít dovnitř. Byly tam
také ventilátory, takže věci se pohybovaly. Tyto
visící papírové věci se tě dotýkaly, bylo to jako
komunikace, bytí v odlišné krajině. Venku v přírodě je něco, co nenajdeš, když jsi uvnitř. To bylo
přeložené do magického papírového světa, takže bylo možné projít jedněmi vstupními dveřmi
a objevovat (nový svět). Název zněl Nakreslíš
dveře na zeď a můžeš vyjít ven (You draw the
door on the wall and can walk out).
Musela jsem vytvořit pozvánku a přemýšlela
jsem, co se stane, když vezmu ty dlouhé papírové
výstřižky ven. Dala jsem je nahoru na strom, byl to
krásný žlutý gingo. Vítr jimi pohyboval a já jsem
udělala několik fotografií. Fascinovaly mě, protože
bílé výstřižky zviditelnily vítr, který bez nich nebyl
vidět. Říkala jsem si, že by bylo hezké pracovat
s nainscenovanými papírovými výstřižky v krajině
víc, pracovat s tím, co jiného by tam mohlo být.
Co si lze představit, že by tam mohlo být nebo co
tam dřív bylo. Také jsem měla hodně zbytků papíru
z instalace, použitelných k práci.
Vytváříš obvykle objekty podobné tomu,
co nacházíš v prostředí, nebo se spíš
snažíš o intervenci něčeho podivného? Je
to okrášlení nebo odcizení, jak pracuješ
s reálnou situací v krajině?
Snažila jsem se experimentovat s odlišnými věcmi.
Zjistila jsem, že se mi líbí, když je to v jistém smyslu
více realistické, jako imitace něčeho přírodního, co
by tam mohlo být. Vytvořila jsem vodní lilie a objevila jezero, kde opravdu rostly, a pak trochu podobné
místo. Mohly tam být či tam budou růst nebo tam
rostly v minulosti. Když ty fotografie vidíš ze vzdálenosti, získáš trochu iluze, musíš je vidět znovu.
Takže bych řekla, že je to trochu obojí. Děje se
něco podivného, něco je trochu odlišné od toho,
co jsi zvyklá vidět, a to nutí diváka podívat se
znovu. Zároveň ty tvary směřují naši pozornost
ke krásám přírody.
Některé z objektů do krajiny zapadají tak, že je
téměř nelze rozpoznat. V dalších případech je ale
hned jasné, že je tam něco přidaného.
Hraji si se způsobem, jakým věci vnímáme, jak
vidíme. Trochu lenivíme co se týče dívání se na
věci, jen je kódujeme a dáváme do stejné přihrádky, dobrá, tohle je krajina, tohle je příroda nebo
prales, a nevšimneme si detailů nebo že je to jiné.
To mi také přijde zajímavé, proč je to podobné?
Snažím se s tím pracovat.
Jak si vybíráš krajiny, ve kterých budeš pracovat? Jedna z tvých předchozích sérií Season is Home (Roční období
je doma) byla vytvořená v Dánsku, kde
jsi doma.
To bylo proto, že jsem byla pozvaná na výstavu. Aarhus, město v regionu, kde žiji, bylo minulý rok hlavním městem kultury. Byla to výstava
Fresh Eyes – International Artists Rethink Aarhus.
Pozvali fotografy, umělce, spisovatele a všechny
ostatní z různých zemí. Já jsem byla jediná místní,
a proto jsem chtěla sledovat roční období, protože
jsem tam mohla být celý rok.
V dalších sériích jsem se rozhodla pracovat
v různých zemích, příroda nezná hranice, ty bílé

Hodně cestuješ do severských zemí.
Byla jsi na Islandu a nyní jsi zde ve Finsku. Zajímá tě severské prostředí víc?
Také, tyto papírové výstřižky jsou bílé
– používáš bílou barvu záměrně, je nějak
spojená s bělostí sněhu a severu?
Samozřejmě, v ostatních sériích je to záměr, že
jsou bílé, jsou v kontrastu ke krajině, papíry jsou
bílé a další věci bílé nejsou. (Víceméně.) Ale pro
mě je bílý papír také určitým druhem prázdného
prostoru. Je to jako prázdný papír předtím, než
na něj něco napíšeš nebo nakreslíš, jako začátek,
součást lidské tvořivosti, prostor pro imaginaci.
Papír je vyroben ze dřeva, je nějak spojen s přírodou. Prázdný papír by mohl být také koncem
něčeho, blednutím, jako když kráčíš v přírodě
a najdeš bílé kosti ležící v trávě, takže bílá může
být také spojena s něčím mrtvým. Prázdnota nebo
něco, co vybledlo.
A jak to funguje tady, kde je bílé všechno?
Chtěla jsem víc experimentovat a zjistit, co se
stane, když budou prostředí i výstřižky bílé. Takže
intervence či akce, kterou provádím, je víc neviditelná. Líbí se mi, že je to tak široké a divoké.
V některých obrazech nemůžeš vidět, co je přírodní a co vytvořené člověkem. Zima v Dánsku
mizí, mluvíme o budoucnosti a změnách klimatu
a o tom, že možná bude zimy méně. Sníh má určité kvality, které lze možná popsat pomocí umění,
nikoliv z hlediska funkce. Zkušenost sněhu pro
nás lidské bytosti něco znamená, sníh má v sobě
tolik různých věcí a tím je fascinující. Zde ve
Finsku je také fascinující, že je ho tolik. Tvary
jsou velmi organické, je zajímavé s nimi pracovat,
protože se tak moc proměňují.
Takže jsi začala dělat výstřižky stromů, které vypadají hodně jako stromy,
které můžeme vidět okolo nás, jsou zcela pokryté sněhem a zmrzlý sníh z nich
vytváří podivné bílé útvary.
Když přijdu na nějaké místo, začnu tím, že si věci
zapisuji, dělám si poznámky a malé kresbičky nebo
jdu ven a vidím, jaké výstřižky by z toho mohly
být, jak by to mohlo fungovat. Nevím předem, jak
to bude opravdu fungovat. Může tam být malý rozdíl, který něco vytvoří, jeden prvek lepší než jiný,
takže zkouším různé věci.
Používáš analogovou fotografii a film, nikdy nepracuješ s digitálním materiálem?
Ne, téměř nikdy.
Takže je to také překvapení, když film
vyvoláš?
Ano. Je ale zkrátka potřeba vyfotit něco navíc.
Projekt, na kterém teď pracuji, nazývám Whiteout
(splývání obzoru v severských zemích, kdy je horizont díky všudypřítomné bělosti nerozlišitelný,
pozn. překl.). Pracovala jsem na něm dva měsíce
v Norsku, měsíc na Islandu a nyní dva měsíce
ve Finsku. A v Dánsku. Bude na výstavě v malé
galerii Galleri Grundstof v Dánsku a něco z toho
na mé další rezidenci v uměleckém centru KulttuuriKauppila ve finském městě Ii.
Vytváříš také videa. Zajímá tě nahrávání
procesu, co se děje s papírovými objekty, když jsou venku, jak se mění?
Trochu jsem s videem pracovala v Norsku. Ještě
jsem ho nedodělala, ale mám nějakou představu,
co s ním dělat zde ve Finsku. Rozhodla jsem se
vytvářet velmi pomalá videa, nic moc se tam ne-

děje, jsou meditativní. V předchozích dílech jsem
zkrátka jen filmovala listy či věci, které se různě
pohybovaly, kámen, který nadskočil, když na něj
kápla voda. Týkalo se to pozorování přírody nebo
prostě bytí na daném místě. Pro někoho je to velice nudné. Vystřihuji malé sněhové vločky a ráda
bych vytvořila video se sněžením, s umělým sněhem. Nevím, jestli to bude fungovat. V Norsku
jsem také vytvářela ledové vločky, které ležely
na pobřeží, je to velmi jemné.
Dívala jsem se na některá tvá starší díla,
performance a instalace. Pracovala jsi
s figurami z plastelíny a jejich transformací v něco jiného, s interakcí s umělými figurami v přírodním prostředí.
Už je to nějakou dobu, kdy jsem udělala poslední.
Fotografie fungovaly jako příběh v knize beze slov.
Byl to kinematografický příběh s malými plastelínovými figurkami, které se mnou coby fotografkou
komunikovaly, setkávaly se se mnou či s jinými
figurkami. Všechny příběhy se týkaly setkávání
mezi realitami a při každém setkání se něco malého
přihodilo. Je to velmi malá kniha, o něco málo víc
než 2 x 3 cm, a pak větší kniha asi 20 x 30 cm.
A také obrovská kniha o obrovi, což jsem byla já,
vstupující do toho plastelínového světa. Je to také
určitý druh inscenované fotografie. S vyrobenými
figurkami je to jednodušší, vše můžu naaranžovat
a herce přinutím dělat, co chci, nehádají se se mnou.
V jedné z performancí jsi nesla něco
jako stromový dům.
Ano, není to tak úplně stromový dům, ale kráčející dům vytvořený z větví. Jmenuje se Being
a walking house (Být kráčejícím domem). Je
inspirovaný tím, jak lze vidět svět jiným způsobem, když se nacházíš v jiném domě, a experimentem, jak být ve světě. Jako když si děti staví
malé domečky z přírodních materiálů. Použila
jsem materiály nalezené na místě a pak vytvořila
konstrukci, abych to mohla nést a chodit. Mohlo
se to pohybovat, jako šnečí dům. Je to o tom, jak
být blíž přírodě, vidět oblohu a zemi jiným způsobem. V jednom případě jsem se skutečně plazila po písku. Dílo vzniklo pro landartový festival,
kdy všichni umělci pracovali na pláži. Byla to
víc fyzická práce s přímým materiálem přírody.
Ovšem přírodní materiál je ve tvém díle
přítomný pořád. Zdá se, že tvé hlavní téma je náš vztah k přírodě, jak je
a mohla by být vnímána jinými způsoby.
Myslím, že téma přírody v mém díle zůstane
napořád. Už na Jutskou uměleckou akademii
v Dánsku jsem se hlásila s kruhy vyrobenými
z přírodních materiálů. Dala jsem je na různá
místa a fotografovala je, jak mizejí. Byly to velmi barevné kruhy vyplněné listy a plody, různých
velikostí.
Jak tvé dílo ovlivňují rezidenční pobyty?
Protože na rezidence cestuješ často.
Například tyto stromy, nikdy bych je neudělala
někde jinde, doma, například. Nikdy by k tomu
nedošlo, protože doma není tenhle druh přírody.
Myslím, že je důležité, že výstřižky, které umísťuji ven, jsou blízko tomu, co ve skutečnosti lze
nalézt v prostředí, ve kterém pracuji.
Takže je pro tebe důležité zažívat různé
krajiny.
Ano. Tím způsobem se také dozvídám víc detailů o různých druzích přírody. Takže ve své praxi umělkyně získávám bližší vztah k okolí, což
je aspekt, který bych ráda předala publiku. Je to
také určitý dialog, s místem, něco ti dává. Nevím,
jestli mohu říci, že odpovídám krajině zpět. Je to
o tom, jak věci mizí. Nelze ve skutečnosti vidět,
co je příroda, co je kultura. Za sto let, kdo ví, co se
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stane, možná budeme mít víc zimy. To nikdy nevíš.
Také je v tom možná myšlenka, že vytvořené nikdy
nemůže být tak krásné jako reálná věc. Různým
způsobem si to uvědomuješ, když do krajiny něco
vkládáš. Uvědomíš si, že to tam je. Doufám, že to
takhle funguje.
Použiješ tyto výstřižky také na odlišných místech než jen tady v okolí Mustarindy? Asi je těžké je převážet.
Normálně si je nechávám, některé z nich, některé
vyhazuji. Z nějakého důvodu jsem tu chtěla vytvořit něco velkého. Je to tu tak působivé, možná
je nutné vytvořit něco velkého. Pořád mám sněhové vločky a malé kytičky, někdy vystavuji malé
věci na podlaze. V Norsku byl otevřený ateliér,
vytvořila jsem ledové vločky na podlaze a někteří lidé měli pocit, že roztají nebo že podlaha je
zmrzlá. Vnímání věcí je zajímavé, vidíš něco, co
vypadá jako sníh a také pak něco cítíš. Bílá má
pro mě také cítění odlišných poetických kvalit,
což se snažím vyjádřit zde v díle Whiteout.
V jednom díle jsi vytvářela objekty
v okně, vystřihnuté figury byly fotografované proti krajině.
To je staré dílo. Byla to jen instalace v okně, nikoliv fotografie. Kresby s vystřihnutými místy na
okně. To byla dílna v Norsku, tématem bylo ticho.
Název mého díla byl Cutting Silence (Průřez tichem). Přemýšlela jsem o tom, co je ticho a pak
jsem se rozhodla pojmout to jako práci s něčím,
co není přítomné – ale přesto něco jiného přijde
na jeho místo. Pak jsem vytvořila kresby a vystřihla věci, které tam nejsou.
Na fotografii to vypadalo tak, jako kdybys pracovala s krajinou. Myslela jsem,
že lidé se museli dívat v určitém úhlu,
aby to uviděli.
Byly to docela malé kresby. Prostor to byl velmi
pěkný, venku byly vidět norské hory. Když něco
odstřihneš, něco jiného přijde místo toho. Jako
když přijdeš sem, hledat ticho, zanecháš za sebou
město a místo toho vidíš stromy.
V jedné kresbě byla vystřižena obrazovka televize a když jsem ji pověsila do instalace v okně,
byly skrze ni vidět hory a stromy.
Maja Ingerslev (1972) je původem dánská
umělkyně, tvoří v Aarhusu. V Dánsku vystudovala Jutskou uměleckou akademii a Školu fotografie. Pracuje převážně s inscenovanou fotografií.
Ve svých dílech se zabývá vztahem ke krajině,
zajímá ji hraniční prostor mezi realitou a imaginací, pozorností, vnímáním a iluzí, přírodním
a člověkem vytvořeným. V poslední době vytváří
projekty, využívající objekty z vystřihaných kusů
papíru, které rozmísťuje v krajině a fotografuje,
případně natáčí na video. Takto vznikly cykly Season is Home, Time can wait či Falling Flowers.
Je také autorkou instalací, knih a kreseb. Nyní
dokončuje projekt Whiteout, který vznikal v průběhu rezidenčních pobytů ve Finsku, Norsku, na
Islandu a v rodném Dánsku.
majaingerslev.com
Mustarinda je rezidenční prostor ve středním
Finsku v regionu Kainu, poblíž přírodní rezervace
Paljakka. Kromě rezidencí se zde konají výstavy,
diskuse, dílny, festivaly či letní tábory. Filozofie
prostoru je založena na spolupráci umělců a výzkumníků na ekologickém přetváření společnosti,
zdůrazňuje soběstačnost, udržitelnost a propojenost přírodních a lidských procesů. Možnosti
přežití v době po fosilních palivech zde testují
i v praktickém provozu domu – bývalé základní
škole uprostřed jedlových lesů – , který v co největší míře využívá obnovitelných zdrojů.
mustarinda.fi

ODJINUD

LES JE ŽIVÁ JISTOTA
ROZHOVOR S OLGOU ŽÁKOVOU O LESE, ČESKU A UKRAJINĚ

Olga Žáková, ze série Grafika srpna 2018, upravená fotografie

Návštěvnice doprovázená kustodkou jde zhlédnout výstavu. Ale ani po dvou hodinách se z expozice nevrací. Pokladní se jde podívat, co se
stalo. Snad se neztratily? Na výstavě Jak lesy
myslí paní Olga jednoznačně vytvořila rekord
nepřetržitého pobytu návštěvníka v expozici.
Když mi kolegyně vyprávěly tuto historku, zajásala jsem a zároveň zalitovala, že jsem nebyla
u toho. Zrovna jsem hledala někoho se vztahem
k lesu do naší cizinecké rubriky. Paní Olga však
přišla do galerie znovu, ukázat výstavu své přítelkyni. Jsem neobyčejně ráda, že komunikace
i v době informačních technologií funguje, a že
vám mohu zprostředkovat rozhovor s touto neobyčejnou, energickou a zároveň svéráznou ženou.
Setkaly jsme se u Olgy doma. Protože foukal
vítr a předpověď slibovala déšť, ustoupily jsme
od původního záměru natáčet rozhovor v lese.
Prohlížím si obrazy na stěně, paní Olga mi k nim
vypráví příběhy. Mluvíme o její návštěvě v galerii
a dostáváme se k tomu, že ona sama připravovala
několik výstav.
V 90. letech jsem se na Ukrajině hodně zabývala uměním. Socialismus se změnil a bylo možné
mluvit o jiných věcech, které byly „underground“.
Potom přišel kapitalismus a za všechno se muselo
platit. Nadšení skončilo, začal byznys. To už nebylo tak zajímavé.
Byla jste nezávislá kurátorka?
Úplně nezávislá. Teď opravdu nechápu, jak
jsem to dělala, neměla jsem doma ani telefon.
Ten byl na ulici. Přivezli ke mně domů obrazy
ze všech měst Ukrajiny. Ukrajina je veliká, to
není Česko. Dělala jsem výstavy v obrovských
prostorách, srovnatelných s pražským Rudolfinem. Byl to takový „přelom časů“. Když člověk
chtěl něco říct a měl co, otevíraly se zdi. Potom,
co přišla doba „peníze, peníze“, jsem se začala
živit jinak.
Vzpomínáte ráda na nějaký konkrétní
projekt?
Určitě. Naivní malířství na Ukrajině. Anebo výstava malířů, kteří měli těžký život anebo tragicky skončili. Žili v době socialistického realismu,
nemohli se vyjadřovat, ukazovat svoje věci. To
byla moje první výstava v jedné z prvních soukromých galerií. Je zajímavé, že všechno, co
jsem v životě dělala, se mi vrací.
Většina Čechů vnímá Ukrajince s despektem.
I já je tak vnímám. Před třemi dny jsem je potkala v Jihlavě na ulici, byli úplně ožralí, strašné. Pochopila jsem, že jsou naši, mluvili západoukrajinsky. Já je chápu. Pracují jako otroci.
Vidí, že lidé žijí úplně jiným stylem. Jsou v úplně cizím prostředí. Musí se z toho asi ožrat a nadávat, jak můžou, aby se nezbláznili. Ukrajina
– a to je i důvod, proč tam probíhá válka – se
skládá z mnoha různých částí. Mám přítelkyně
v Jihlavě. Vyprávěla jsem jim o Kyjevě: „To je
takové velké město s pětadvacetiposchďovými
domy“. Koukaly na mě překvapeně, protože takových měst v Česku moc není. Kyjev je dvakrát větší než Praha, má tři a půl milionu obyvatel. Ten pětadvacetipatrový dům, ve kterém žiji,
není z těch nejvyšších v Kyjevě. To není jako
tady. Města se plazí, lidé mají rádi zemi. Kyjev
je moderní město. Ukrajinu lidé tady většinou
vnímají skrze ty poslední chudé lidi z Karpat.
Na Ukrajině – v porovnáním s Čechami – je
rozdíl mezi bohatými a chudými lidmi větší.

Jaké je to žít v Čechách jako cizinka?
O tom tady mluvit nechci. To by bylo na román,
prožila jsem si toho hodně. Mám dokončené dvě
univerzity. V Čechách mi to vůbec nepomáhá,
protože nemám kompletní papíry, které by mi to
potvrzovaly. A přebírat brambory, no to prostě…
také jsem to párkrát v životě dělala.
Co vás přivedlo do České republiky?
Manželství. Můj manžel byl hajný, pracoval tady
na Vysočině. Po čtyřicítce se stal diplomatem.
Potkali jsme se v Kyjevě, byla to láska na první
pohled. Pozvala jsem ho na první výstavu svých
maleb. Byli jsme spolu patnáct let. Měli jsme
s manželem společnou životní vášeň – focení.
Manžel zemřel v zimě a já jsem na jaře udělala
v Muzeu Vysočiny výstavu „Gruzie, má láska“.
Byla to obrovská výstava ve všech třech patrech
muzea Vysočiny. V roce 2014. Viděla jste ji?
Ne, bohužel.
Vernisáž byla krásná, přijeli i diplomaté z gruzínského konzulátu z Prahy. Vidíte, a vy jste se mě
ptala, zda jsem pravidelnou návštěvnicí galerie.
Vůbec nechodím pravidelně a vy taky ne. Na
svém manželovi jsem viděla, že kulturu nemusí.
To je ten český přístup, který mě trápí, protože
od rána do západu slunce jenom makáte a nic
jiného. Chápu, že je to takový národní rys. Češi
jsou hrozní workoholici. Nikdy jsem nechápala,
proč je na každém kopci hrad nebo zámek nebo
co. Když jsem potkala svého manžela, pochopila
jsem.
Ještě, co se týče české kultury, mnohokrát jsem
se ptala na Švejka. V celém světě vnímají Čechy
jako Haškův národ. Ve svém životě jsem nepotkala Čecha, který miloval Haškova Švejka. Stejně jako nikdo z Čechů, které znám, neobdivuje
Havla. V Rusku a na Ukrajině je hodně lidí, kteří
mají velmi rádi Haška, román citují, znají a berou
ho hodně vážně. Paradox. Lipnice nad Sázavou
je nádherná. Vždycky přijedu a mají zavřeno.
V neděli je taky úplně mrtvo všude, to je tady
v pořádku. Já jsem zvyklá, že naopak v sobotu
a v neděli život začíná.
Koupila jsem si na náměstí v Jihlavě knihu
„Prdel“. Je s láskou vypravená. Byl o ni zájem,
z knihkupectví rychle zmizela. Manžel se zlobil,
co to kupuji. Český humor je zvláštní. Černý
humor. Ale jakmile si na něj zvykneš, chápeš to
úplně jinak.
Dokázala byste vyjádřit, jak se liší
Češi od Ukrajinců?
Vy jste spíš „měsíční“, máte rádi měsíc, noc,
Vánoce. My jsme spíš „sluneční“, Velikonoční.
Je velký rozdíl mezi lesy, jak je znáte
na Ukrajině a lesy tady, v Čechách?
Na Ukrajině jsou většinou borovice a listnaté
lesy. Ale Ukrajina je veliká. Smrky jsou hodně
v Karpatech, na horách. Lesy v Čechách jsou
pohádkové. Tvrdí to i mí přátelé na Facebooku,
když komentují mé fotografie. Píšou, že je v mých
fotkách les jako živý. Optika ve fotoaparátu je zázračná. Když něco cítíš, hned se to odrazí. Když
máš něco v duši, je to na snímku vidět.
Když jsem se nastěhovala do domu, obklopeného lesem, v malebném okolí Jihlavy, začala
jsem si všímat jiných věcí. Když člověk žije pořád v přírodě, sleduje východy a západy slunce,
začne nějak úplně jinak myslet. V roce 2018 byla
v pražském Národním muzeu výstava o tom,
že Češi jsou druidi. Je to prý fakt, že pocházíte

z druidů, z Keltů. Vědci zjistili, že Češi mají specifické nemoci, které se vyskytují jen ve Skotsku
a přilehlých oblastech. Český přístup k přírodě je
hodně racionální. Je nádhera, že po celém Česku
jsou turistické značky, naučné stezky, všude informační tabulky. Ale vezměme si náš Zaječák. Na
stromě, přes který je vidět celé okolí, je tabule, že
je to Zaječák. Úplně mizí to kouzlo. Už ani nedodávám, že pro focení je to úplně zničené. Místo, kde je
umístěná informační tabule, by mohlo poskytnout
prostor pro fantazii, nejen pro vědecké informace.
Co Vás tak upoutalo na výstavě Jak lesy
myslí?
Na vaší výstavě mě zaujal přístup k lesu a k celému lesnímu prostředí jako k živému organismu.
Vím, kolik práce za takovým projektem stojí.
Výstava měla vysokou úroveň, podle mě je to ta
nejsoučasnější, špičková úroveň. Je promyšlený
každý detail. Já nemám ráda video, ale na této
výstavě – je úplně organická, pracuje s podvědomím – tam zanechala ta videa zajímavou stopu.
Kurátoři vyjádřili výstavou to, co cítím. Že les
je taková úplně živá jistota. Les s tebou mluví.
To není schizofrenie. Jste na té pravé stopě, na
pravé cestě, potomci druidů. Stromy vidím jako
živé organizmy. Nejen já, tolik lidí si toho všímá, tolik umělců bere stromy jako bratry a sestry,
komunikující rodinu, a to je právě to, co jsem
viděla na vaší výstavě. Les tě může podpořit. Les
tě nikdy nepodvede, to vím celý život. Když je ti
špatně, jdi tam, jdi tam. Tím, že okolní příroda
se mnou mluvila, schovala mě, cítila jsem se trochu v bezpečí a nasměrovala jsem se k nějakému
významu.
Každá škola by měla jít na tuto výstavu, protože
děti to možná pochopí lépe, než dospělí. Vaše výstava má vědecký i ekologický rozměr a zároveň
rozvíjí fantazii. Pohádkové příběhy se dnes tak
trochu odsunují stranou. V lidech se ale nedá „zabít pohádka“. Jinak přestanou být lidmi.
Jak trávíte čas během pobytů v Čechách?
Jsem trochu mniška, zabývám se tu filosofií a zároveň mám Facebook, kontakty s vynikajícími
lidmi. Nevím, co oni se mnou, protože nejsem
žádná hvězda... (smích)
Dělám zajímavé fotografie. Může s tebou mluvit mrak, kámen, cokoli. Ale za ty čtyři, pět let,
co tu bydlím, sleduji, jak to, co mám ráda, mizí.
Třicet pět procent toho, co jsem měla ráda, je vysekané… Ti, kdo to dělají, jsou možná potomci
druidů, ale těch stromů si neváží vůbec. Tady
v Hybrálci kolem řeky jsou stromy. Všechny je
chtějí pokácet. Starosta říká, že když přijde bouřka
a na někoho spadne větev, budou muset zaplatit
pokutu. Podle mě by měla být pokuta za každý
zdravý pokácený strom. Lidi dělají dobré věci, jen
když se bojí pokuty.
Obec dostala od EU dotace na park. Aby udělali park, vykáceli čtyři obrovské smrky. Mluvila
jsem s lidmi, kteří ty stromy sázeli. Ale zase ten
český přístup – oni mlčí. Nechtějí narušit své
dobré vztahy se starostou. Zeleně je prý hodně.
Vesničané mají svoji nádhernou zahrádku, úplnou
rajskou zahradu. Nikoho nezajímá, že zmizí stromy ve vesnici. Ale bez stromů ztratí tohle místo
svou tvář. Už si jich označili šestadvacet, na každý
z nich dali číslo. Je to do nebe volající. Bojím se,
že příští rok přijedu a uvidím jen obrovské pařezy. Pokáceli tady toho hodně, ale nic nevysadili.
Nevím, zda je to pravda nebo ne, ale v Norsku je
prý zakázané kácet stromy.
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Mě prostě bolí srdce. Je takové sucho – příroda
už volá, dál už se nedá. Je nás víc a víc, kdo lezeme po zemi, lezeme dál a dál, ale jednou to skončí
a skončí to i s námi.
Možná si díky krizi uvědomíme, co je
naše největší naše bohatství i kde jsou
naše slabiny.
Lesy jsou české zlato. Ale Češi musí pochopit, že
každý strom je zlatý. Když to takhle bude dál pokračovat, bude tu prostě poušť. Já jsem cizinec,
přijíždím, odjíždím, víc toho vidím. Půl roku
jsem tady, půl roku pryč. Nebojím se věci říct
na rovinu. Český přístup je ale: bojím se to říct.
Pamatuji si, bydleli jsme v Horním Kosově
a naproti našemu domu bydlel velice bohatý člověk. Ale z jeho komína šel černý kouř celou ulicí.
To jsme trpěli asi dva, tři roky. Já jsem Ukrajinka,
chtěla jsem to hned vyřídit, ale manžel mě držel:
nedělej to, ten člověk se ti pomstí. Kouř ubližoval lidem, dětem, zvířatům. Na Ukrajině už by
mu dávno dali „přes držku“ a bylo by to. Tady se
všichni báli překročit nějakou osobní hranici. Na
jedné straně je to dobře, na druhé straně to dovoluje dělat špatným lidem to, co chtějí.
Je taková naše povaha česká?
Za prvé, já jsem otevřená, na nic si nehraji. Člověk
k tomu musí mít odvahu. Nasazovat si masky, to
není nic pro mě, taková ta „loutkovost“, výměna
„masek“. Lidé si „masky“ nasazují, aby se chránili. Zkoumala jsem českou historii a chápu, že jste
hodně Němci. Jste zajímavý národ, napůl Slované,
napůl Němci. Napůl jste otevření, napůl úplně zavření. Kdyby Rusko mělo sílu, šli byste vstříc Rusku. Kdyby Německo mělo sílu, vyšli byste vstříc
Německu. Řeklo by se, že to není žádná zrada, že to
je způsob, jak přežít. Možná je to v Češích geneticky zakotveno: kdo šel proti, byl zničen. Na severní
Moravě jsou prý lidé chladnější a uzavřenější než
na jižní Moravě, kde je tepleji. (smích)
V takové malé zemi takové kontrasty.
Malé, ale fantastické. Já jsem do české země
zamilovaná. Tady můžeš cestovat celý život, za
každým rohem na tebe čeká nějaké tajemství. Jen
to člověk musí znát. Jsem obklopená knihami.
Chápu lidi, kteří ani nejezdí do ciziny.
Druhá věc je Facebook jako intelektuální síť, je
jako narkotikum, droga, kterou člověk musí držet
pod kontrolou. Co bylo před Facebookem? Musela jsem chodit do hospody. To bylo pro mě nesnesitelné, otravné. Ale musela jsem tam chodit,
byla tam společnost. Pátým rokem spolupracuji na
Facebooku s vynikajícími tvůrčími osobnostmi.
Vidím, co dělají oni, také se snažím. Facebook je
jako les. Nebo jako oceán. Nikdy jsem si nepřála
bydlet u moře. Já jsem tu kvůli lesu, kvůli přírodě.
Slíbený déšť nepřišel. Vydaly jsme se do lesa. „To
jsem sem postavila, připadalo mi to zajímavé“, komentuje moje průvodkyně, když překračujeme potůček a já si všimnu přírodního artefaktu nalíčeného
u paty stromu. Ukazuje mi svou oblíbenou cestičku,
„své“ magické stromy, ale i pařezy po zmizelých
přátelích. Společnost nám dělá nádherný, meandrující potok. Navštívíme spolu dvě studánky. Z jedné
se napijeme. Ta druhá, ze které aktuálně voda
neteče, je hluboko v lese. „Jako z pohádky bratří
Grimmů“, glosuje Olga. Po celou dobu našeho
putování nese paní Olga lahev s vodou, kterou
nabrala ze studánky. Na rozloučenou mi ji – symbolicky – věnovala.
Připravila Ilona Staňková

NEJLEPŠÍ JE, DĚLAT SI VŠE SÁM
S truhlářem Jiřím Málkem o tradiční práci se dřevem

Pod Železnými horami, v Libici nad Doubravou
sídlí také Truhlářství Málek, které tvoří otec
a syn, Pavel a Jiří. Do čísla o lesích patří také
úhel pohledu těch, kdo pracují se dřevem. S Jirkou Málkem se známe už dlouho. Přesně od léta
roku 2010, kdy přišel na přednášku o včelách,
kterou jsme pořádali v Hranicích u Malče, jsme
totiž sousedé, vlastně jen přes kopec. O rok později jsme ho pozvali, když jsme se pokoušeli konstruovat včelí úly podle starých modelů. Zjistili
jsme, že je nadšeným včelařem a zároveň truhlářem, který zná a ctí tradiční postupy a zároveň
se nebojí experimentovat. Při rozhovoru, jak také
jinak, seděl na vlastnoručně vyrobené lavici.
Jak ses k truhlařině dostal? Rodinné
podniky s dlouhou tradicí a láskou
k tradičnímu způsobu práce jsou už
spíš zvláštností.
V naší rodině jsem čtvrtá generace. Děda a praděda byli kolářové, táta se učil kolářem, ale pak
to zrušili, kola už se nevyráběla, takže je klasický
truhlář. Pak dělal ve fabrice a po revoluci zase
navázal. Od té doby, od roku 1992, truhlaří, já
jsem se přidal myslím v roce 2009.
Co děláte nejčastěji? Máte nějakou
specializaci?
Nejvíc asi vnitřní nábytek, dveře, okna, schody, podlahy, skříně, stoly, lavice, židle... Děláme i půdní vestavby, podbití, zateplení. Nějaké
příčky. Spíš nábytek než tesařinu, tu také, ale
okrajově.
Bohužel z masivu chce dělat čím dál míň truhlářů, protože to s sebou nese určitá rizika. Když to
řeknu v uvozovkách, tak to tolik nevynáší, pokud
člověk není fakt dobrý a nemá dobré zakázky.
A protože společnost je nastavená spotřebním
směrem, kupují se nekvalitní věci. I když se trend
pomalučku zlepšuje, pořád je to nejisté.
Jak je to se získáváním dřeva? Máte
nějaké pravidelné dodavatele nebo jde
vše z vlastních zdrojů?
To je další kámen úrazu. Dneska je problém, že
tvrdé dřevo jako je dub se špatně shání. Dost se
ho zpracovává, ale bohužel jen v polotovarech,
všechno jde za hranice, do Německa, Rakouska.
Pak se sem vrací v hotovém výrobku. To největší zhodnocení jde mimo republiku. Na úkor
starostí s dotažením do finálního produktu to
radši prodají v polotovaru za míň. Což je škoda,
v minulosti se tu všechno dělalo až do finiše.
Se dřevem bojujeme. Člověk koupí materiál, dá
za něj x tisíc a de facto na něj nedostane žádný
certifikát. Musí tomu věřit. Stane se, že i když
sebelíp zhodnotí výběr, přijde reklamace a riziko
nenese ten, kdo dub zpracoval, vysoušel, prodal,
ale ten, kdo z něj něco vyrobil. To je další věc,
která truhláře odrazuje od toho, dělat z masivem.
Nejlepší je dělat si vše sám, což ale obnáší časové a skladovací nároky. Dub si vybrat a skácet
sám, přirozenou cestou si ho vysušit a potom třeba
dosušit v sušce. To už se pak dřevu nic nestane.
Všichni naši předci to dělali. Co nejvíc můžeme,
sháníme si dřevo sami, ale je to náročné.
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Jak celý ten proces trvá dlouho, od
nalezení toho správného dřeva až
k jeho použití? A s jakým dřevem pracujete nejčastěji?
Třeba dub je náročný na vysoušení. Musí se minimálně dva roky nechat venku, předsušit a pak
dosušit klasicky v sušárně. Dub má specifikum
v tom, že má ve dřevě vodu a už nikdy ji nepustí. Jakmile se nedosuší, tak se kroutí, protože
vevnitř je víc vody než venku.
S dubem se teď pracuje hodně. Jasan, okrajově
buk, někdy ořech, příležitostně třeba i jilm, když ho
někdo má. Z měkkých dřev nejvíc smrk a borovice
vejmutovka. Z té se hodně dělají úly. A pak bříza.
To nás přivádí k tomu, že děláš zároveň
ze dřeva i hodně věcí pro včely a včelaře.
To všechno dělám z borovice vejmutovky.
Včelám je to samozřejmě úplně jedno, třeba na
rámky se může použít jakékoliv dřevo. Třeba
i lípa, ale tu je problém sehnat. A hlavně, pěkně
se s ní dělá, ale není tak tvarově stálá, v úle se
dost kroutí.
Dnes je obecně dřevo špatné, a bude to ještě
horší, všechno usychá.
Jaké si myslíš, že jsou největší problémy našich lesů? Mluví se o tom, že by
neměly být všude smrkové monokultury, ale někteří zpracovatelé dřeva tvrdí, že jejich stroje jsou nastaveny na
smrky a že to nejde tak rychle změnit.
Tady se pořád zohledňuje člověk a vůbec se nebere v potaz příroda. Kdyby se les nechal narůst, jak měl, byly by tam úplně jiné skladby.
A že má člověk zrovna nastavené stroje, mašiny
a harvestory, a že potřebuje těžit strašné miliony
kubíků... les to nechtěl. I kůrovec na to reaguje.
A když potom přijde ještě takové suché období
a nahraje tomu, není čemu se divit.
Na druhou stranu příroda ukáže člověku, že
všechno není tak, jak by to mělo být. Myslím, že
příroda to nějak ustane, na nějakých místech se asi
lesy budou muset vytěžit, ale konec lesů v České
republice to neznamená.
Setkal ses někdy s certifikací FSC,
chtějí to zákazníci?
Zatím to nikdo nepožadoval, třeba je to otázka
času. Nikde není napsáno, že když to bude mít
certifikaci, bude to lepší dřevo.

Tato certifikace je spíš záležitostí
toho, jak se pečuje o lesy. FSC dřevo
je z lesů, které jsou obhospodařované
přírodě blízkými principy.
Jelikož děláme zakázkovou truhlařinu, není prvořadá kvantita, ale spíš kvalita, je to spíš o důvěře a dřevu z vlastních zdrojů.
Máš nějakou vysněnou zakázku? Nebo
něco, co tě nejvíc baví?
Hodně restauruji staré věci, nábytek s historií.
Dýchnou z toho staré časy, většinou je tam hodně podíl ruční práce. To mě baví, restaurovat,
opravovat, ale obecně dělat z masivu pěkné
věci. Občas dělám i věci na zámky, repliky
nebo opravy.
A existuje něco, na co jste opravdu
hodně pyšní?
Na všechno! Taková srdeční záležitost byla, když
jsme dělali do Libice, do naší vesnice, do kostela dubová okna a dveře. Tak, jak to asi dřív
bylo. Byla to velká zakázka. Myslím si, že přetrvá x desetiletí, protože dub je trvanlivý a když
se o něj bude pečovat... Kostelní dveře vlastně
všechny lidi spojují, protože pod nimi všichni
končí. Když se jimi pronášejí. Když si to uvědomíš, tak je to tak.
Chtěl jsi se stát truhlářem už v dětství nebo ses k tomu dostal postupně?
Už když mi bylo pět šest, pamatuju si, že jsem
vždycky říkal, „já budu truhlářem“. Viděl jsem
to doma u táty. Vždycky mě fascinovalo, a i teď
to vidím, jak člověk musí hodně přemýšlet, musí
něco umět, pěstovat pospolitost řemesla. Bavilo
mě, že z nějakého kusu prkna nebo fošny vyleze
hotový výrobek.
Ty jsi tedy vyučený truhlář?
Jsem. Ale vyučil jsem se doma sám, v učení se
toho moc nenaučíš. Základy, dobře, ale to jsem
prakticky v té době všechno uměl. Když se učni
učili nějaké základní věci, tak mi mistr dohazoval kšefty, už jsem si vydělával.
Máte s tátou nějak rozdělené role? Jak
se ti vůbec spolupracuje s tátou?
Není to striktně rozdělené, role se mění v průběhu času. Po stránce generační, jelikož otec
už nemůže lézt po výškách, kde je nebezpečí,
že by spadl, přeci jen už není mladík, tak to

zastanu já. Asi to tak vždycky generačně bylo,
že starší v tom fyzicky náročnějším ustupoval
do pozadí. Ale co se týče odborné věci, nedá se
to nějak rozdělit. Jelikož děláme opravdu široký
sortiment, určitou věc děláme třeba jednou za
pět let. Takže zkonzultujeme, jak jsme to dělali
nebo jak se to dělalo dřív. Ale to se řeší většinou
za pochodu.
Používáte staré stroje a nářadí, od
tvého dědečka a pradědečka? Nebo
máte všechno nové?
Dneska je ulehčení nových strojů velké, dřív třeba neměli širokopásmové brusky. To je operace,
která ulehčí strašné práce. Vedení tam musí být,
ale operace jsou přesnější, rychlejší, snadnější.
Pracujeme i na starých strojích, třeba ještě po dědovi. Samozřejmě když je potřeba, máme různé
staré ruční nářadí, se kterým dělal děda, praděda,
to je nenahraditelné. Dláta a různé pořízy, hoblíky... Jsou věci, které jde udělat i strojně a jsou
věci, na které je snažší vzít hoblíček, když je to
menší kousek. Jde spíš o přístup a estetiku, zkušenost, proporcionalitu. Dřevo se musí zohlednit,
každý kus je na něco jiného, jinak se chová.
Máš nějaké dřevo radši než jiné?
Samozřejmě. Pro mě je úplně nejkrásnější naše
dřevo ořech. Zajedno má krásnou kresbu, každý kus je originální, jádro s bělí se různě prolíná v řezech, je to hezké. A zajedno se hezky
opracovává, nemá tendenci se zaštipovat, což je
výhoda, že už od dlátka je to finální, pak se maximálně přejede houbičkou. S olší se dobře dělá.
Každé dřevo má svou specifickou vůni. Já říznu,
zavřu oči a vím, co je to za dřevo. Každé dřevo
má vůni čistého řezu a spáleného řezu, moučnou
vůni, některý prach dusí, to všechno poznám.
Některé dřevo smrdí vyloženě jak močůvka,
třeba jilm, akát taky docela, když se pálí, smrdí
v řezu. Nebo i podle doteku se nechá poznat, podle tvrdosti, podle toho, jak šustí, poťukem také.
Myslíš si, že budou tvoje děti pokračovat? Budeš je k tomu nějak směrovat?
Myslím si, že se to nějak samo vytříbí, já je k ničemu nutit nebudu, protože to je zbytečné. Když
to vidím, tak na jednu stranu bych jim to asi ani
nepřál, protože jsou jiné profese, kde se nemusí za vydělané peníze vyvinout tolik úsilí. Je to
každého volba.
Připravila Lenka Dolanová

MŮJ STROM Z VYSOČINY
V rámci výstavy Jak lesy myslí jsme
v galerii a na internetu umístili výzvu, aby
lidé posílali příběhy stromů z Vysočiny
– osobní či zaslechnuté, rodinné či legendární příběhy. Zde publikujeme výběr
z nich. Zbylé příspěvky jsou k nalezení na
galerijním blogu: ogvjihlava.blogspot.com.

Posílám foto stromu, který kořeny vytvořil jakousi
studánku. V této studánce je voda v létě i v zimě. Kdosi
ho trefně pojmenoval „Studna života a smrti“, ale měl
hloupý nápad, že ten název vyryl do kůry stromu, ale již
kdysi dávno... Kde je, nenapíšu, to je tajné.
Já jsem okolo něj letos v létě nešla, ale dozvěděla jsem
se, že letos v létě poprvé prohlubeň vyschla. Po asi sedmdesáti letech, co si ten pán strom pamatuje, byl z toho
hodně špatný. Teď tam již zase voda je. Moje fenečka
Amynka z toho stromu včera ráno pila a okolo si dělali
legraci, že to v létě nevyschlo, ale že to Amy vypila.
Každopádně je to veliké varování.
Ája

Kdysi jsem byla na brigádě se školou. V Orlickém Záhoří. Sázeli
jsme malé stromečky. Leničce byly tehdy asi tak 4 roky, Míše
rok a půl. A protože jsem byla poprvé od dětí na celý víkend,
říkala jsem si, že jim musím něco přivézt. Tak jsem si tam vzala
dva stromečky a přivezla jim je domů. Měly z nich velkou radost, každá si ho vsadila na zahradě, zalívaly je, opečovávaly je,
stromečky krásně rostly, protože byly blízko potoka... Když byly
hodně vysoké, říkali jsme si, že nám tady budou možná jednou
překážet, tak jsme je chtěli skácet. A Míša přišla ke stromečku
a povidala: „To je, jak když kácíš mě, vždyť to je můj život.“ Tak
se taťka zalek' a řekl: „Tak to teda ne.“
To jim bylo třeba deset. Teď už tady jsou pětatřicet let. A jsou
teda mohutné. Stín je během dne střídavě po celé zahradě, možná vadí i sousedům, zatím nic neřekli. A hlavně, mamka tvrdí,
že nám to jednou spadne na barák. Což teda doufám, že ne, že
smrky mají dost pevné kořeny... Na druhé straně, když je parné
léto, tak je tam krásný stín. Hodně dětí v tom stínu spalo. Máme
pod ním ohniště, příjemné posezení. Plno ptáků tam má hnízda.
Nejhorší je to v zimě, když je toho sluníčka málo. Ale kácet se
mně je nechce. To nechám na další generaci.
Jitka D.

Z DEPOZITÁŘE

Bohuslav Dvořák (1867 – 1951), malíř krajinář a ilustrátor, byl žákem Julia Mařáka na Akademii výtvarných
umění v Praze. V roce 1895 pobýval na plenéru v Železných horách, společně s Františkem Kavánem. Z této doby
pravděpodobně pochází i obraz Krajina ze Železných hor.
Oblíbil si i další krajiny, například Podkrkonoší. Proslul
jako malíř hub a spolupracoval s časopisem Mykologie.

VÝZVA!
A na závěr zase lípy a jedna výzva, kterou
připravila pelhřimovská Agentura Dobrý den
ve spolupráci s Muzeem rekordů a kuriozit
Pelhřimov a Krajem Vysočina. Cílem je vysadit
v rámci oslav 100. výročí vzniku republiky co
nejvíce lip právě na Vysočině. Hromadné sázení
lip je naplánované na 19. - 28. října 2018, připojit se může každý, zájemci se mají registrovat
na stránkách lipyvysociny.cz.

Bohuslav Dvořák – Krajina ze Železných hor

GLOSA

Historik umění, kurátor a poutník Jiří Zemánek uspořádal letos
v červenci v rámci pravidelných aktivit spolku Pilgrim mezioborový seminář Začněme od lesa: Seminář Potulné univerzity
přírody s podtitulem o budoucnosti lesů a lidského společenství
v době krize klimatu. Místo setkání bylo v Dolní Lomné u Jablunkova, součástí byly procházky po okolních lesích, přednášky
a projekce. Procházka po pralese Mionší s komentářem Tomáše
Myslikovjana z CHKO Beskydy probíhala v silném dešti a trvala
asi pět hodin. V běžně nepřístupných oblastech pralesa jsme se
dozvídali o tom, jak fungují vazby mezi jednotlivými lesními organismy v přirozeném prostředí. Seminář byl věnován fotografu
Rudolfu Jandovi, který se svými jedinečnými fotografiemi pralesních společenství objevil ve 30. letech minulého století kouzlo
Beskyd a přispěl k tomu, že se podařilo uchovat beskydský prales
Mionší ve stavu přirozeného vývoje.
Večer na diskusi navázal Jaromír Bláha přednáškou o divočině
a seznámil nás s aktuálními aktivitami Hnutí Duha. Nyní, kdy
začaly lesy plošně hynout, je jedinečná příležitost prosadit změny. Kampaň Zachraňme české lesy přináší konkrétní návrhy na
zlepšení. Mezi nimi je mj. obnovování lesů v přírodě blízké druhové skladbě, omezení množství nepůvodních dřevin, omezení
holosečí, zrušení povinnosti do dvou let zalesnit, aby se mohla
uplatnit přirozená obnova, povinnost nechat alespoň 5 stromů na
hektar k zetlení, dát prostor historickým způsobům hospodaření, při kalamitách a v místech pro samovývoj nezasahovat proti
škůdcům, řešit problém přemnožené zvěře a definovat veřejný
zájem v samostatném zákoně o Lesích České republiky, které by
měly hospodařit nikoliv pouze s ohledem na maximální zisk, ale
také na životní prostředí a sociální stabilitu venkova.

Tomáš Myslikovjan přednáší v pralese Mionší. Foto: LeD

Foto: LeD

zachranmelesy.cz
pilgrim-putovani.blogspot.com
LeD

Foto: LeD

FOOD NOT BOMBS!

ZAČNĚME OD LESA A ZACHRAŇME LESY

Cizrna na paprice
Ingredience:
– 2 menší cibule
– 2 plechovky cizrny v nálevu
– 1 zeleninový bujón
– 1 rostlinná smetana
(sojová, rýžová, ovesná)
– štáva z půlky citronu
– sladká paprika, sůl
– 1 menší pórek
Ve větším hrnci si necháme na oleji
z pěnit cibulku, když je dozlatova, přidáme 2 lžičky sladké papriky, necháme
ještě minutu, aby nám paprika nezhořkla.
Zalijeme cca půl litrem zeleninového vývaru. Jednu plechovku cizrny i s nálevem
rozmixujeme najemno, druhou slijeme,
obojí přidáme do vývaru a necháme vařit
zhruba 20 minut. Poté odstavíme a vmícháme rostlinnou smetanu a citronovou
štávu. Jako přílohu podáváme těstoviny.
Hotové jídlo můžeme nazdobit pórkem,
nakrájeným na kolečka.

