
ku
ltu

rn
í n

ov
iny

 z 
Vy

so
čin

y  
  č

er
ve

n 2
01

9  
  1

6 K
č

o–kraj 7
téma Jaké hranice?



Úvodní 
slovo 

na o-kraj
Lenka Dolanová

J: Mami, víš, proč se Havlíčkův Brod jmenuje Havlíčkův Brod? 
já: Hm, no, protože... 

J: Protože tam pečou chleba.
já: Chleba???

J: Brood přece znamená chleba!
 

Život s bilingvním dítětem přináší nekonečný proud radostného prolínání, mísení a hnětení ja-
zyků. V tomto případě vlámštiny s češtinou. Také pochopení, že nic není jednoznačné a člověk 

nemusí být vždy pochopen tak, jak by si představoval. V překladu lze sice hodně ztratit, 
ale napříč jazyky toho lze hodně nalézt. 

Téma aktuálního čísla novin zní Jaké hranice? a vychází z výstavy, kterou pro Oblastní galerii 
Vysočiny v Jihlavě připravila dvojice kurátorů Ondřej Horák a Nina Jassingerová. V ní si 

kladou otázku nejen po hranicích v umění, ale i po platnosti a smysluplnosti označení český 
umělec. Na počátku dvacátého století bylo prostupování hranic pro umělce přirozené a nikdo 

se příliš nepozastavoval nad tím, že český umělec prožil skoro celý život ve Francii – pořád je 
to náš Kupka. Jak velkou část života musí dnes umělec prožít v Česku, abychom ho označili 

za našeho? A co že to tedy vlastně znamená, být český umělec?
 

V novinách nedáváme hlas jenom umělcům. Hovoří tu i americký učitel angličtiny Aaron 
Cotta – možná bych měla napsat spíš český učitel amerického původu – protože, když mluví 

o Češích, říká my. Zní to mile. Mluvil také o tom, že jeho ř je lepší než ř mnoha místních, 
o tom, co mu tu chybí a o tom, kdy se tu, navzdory chladu Vysočiny, začal cítit jako doma. 

V čísle dáváme hlas organizacím pracujícím s cizinci, jako je jihlavský F POINT, jejichž cílem 
je – aby se tu příchozí brzy cítili jako doma. Eva Frühaufová vypátrala příběh Maxe Krause, 

který kdysi bydlel v galerijní budově – snad se kdysi díval ze stejného okna, odkud teď já. Co 
asi viděl? Co viděla jeho sestra, která z okna ve druhém patře vyskočila? Max svůj život dob-
rovolně ukončil, bylo to proto, že si tu nepřipadal tak úplně jako doma, tady v Jihlavě – zvané 

kdysi Iglau – , tady v Česku – za Maxova života Rakousko-Uhersku a poté Československu – , 
tady ve světě? Maxův příběh daleko víc otázek vyvolává než zodpovídá.

 
Do rubriky poezie tentokrát Aleš Kauer vybral básně Miroslava Kubíčka, básníka od nás z Vy-

sočiny, který se ale od nás odstěhoval a teď už mu říkají básník Jesenických hor. 
V novinách narazíte na polyglotické, ale zároveň kompaktní písmo od Davida Březiny. Jmenu-

je se Handjet a vychází z názvu ruční tiskárny, jejíž dvaatřicetipixelové rozlišení jej definuje. 
David Březina je součástí typografické skupiny Rosetta, která se nesnaží o nic menšího než 

spojování kultur prostřednictvím fontů. Písmo je to takové, jací by – podle zažitých představ 
– měli být i cizinci: schopné fungování v našem jazyce, skromné a přizpůsobivé. Jedině takoví 

cizinci se s námi mohou dělit o skývu Havlíčkova chleba. Nebo ne?

Výtvarným doprovodem čísla prolínají příběhy umělců, kteří brousí po okrajích. Toyen, 
Bohuslav Reynek, ale také Vendula Chalánková, která ze svého bydliště v Brně dává hlas 

utlačovaným a upozorňuje na nespravedlnosti světa – její díla jsme nedávno vystavili v galerii, 
a teď se na ně ještě jednou, nebo i víckrát, můžete podívat v novinách. A to nejlepší nakonec – 
pokud bojujete proti všem nespravedlnostem světa, hodí se k tomu nějaký ten superhrdina, ať 
už v těle ženském, mužském nebo třeba psím. Pár z nich děti vytvořili na dílničce s ilustrátor-
kou Toybox. „Umím mluvit a všema jazyky. Dokonce i rybsky.“ Svěřuje se pyšně fenka Finy. 

Létání, speciální instinkty a teleportace jsou pro ni samozřejmostí. 

P. S.: Některé texty jsou záměrně ponechané ve slovenštině. 
Věříme, že se jí dokážou prokousat i ti nejmladší čtenáři, pro něž je Československo 

mytologickým útvarem z časů jejich předků.
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Rozhovor s pokladní OGV 
paní Marií Šlapetovou
Jak dlouho v galerii již pracujete?
Letos v červnu to bude 10 roků!

A jak jste se k té práci dostala?
Čistě náhodou! Potkala jsem v ulici Komenského paní Bartákovou a ta mi říká: „Jak se 
máš? Co děláš?“ „Já se mám dobře, momentálně jsem doma, už do práce asi nikam nepů-
jdu.“ A ona povídá, že jí volali z galerie. „Nechceš tam jít pracovat? Ty by ses mi líbila v té 
galerii. Tobě by to sedlo, jak tě znám. Běž se tam zeptat!“ Já do galerie? Myslela jsem, že 
budu muset hovořit o obrazech! I když jsem maturovala z výtvarné výchovy, protože mám 
obor vychovatelství, ale původně zemědělku. Tak jsem se tam šla zeptat. Byla jsem u paní 
ekonomky Chmelkové, kladla mi otázky, co jsem dělala, kde jsem pracovala a tak dále, jestli 
umím s počítačem. S počítačem jsem neuměla, já jsem se živila pusou. A teď začala, co 
všechno musím umět. Mě to tak strašně zaskočilo! Ze všech informací jsem byla překvapená 
a tak jsem tam jen seděla a pak ze mě vypadlo: „No, snad…, když mě pan ředitel vezme, 
tak mi tu práci někdo vysvětlí.“ Za tři dny mi paní Chmelková volá, jestli bych k nim tedy 
šla pracovat. Říkám jí, že nevím, že z toho mám obavy, je to úplně mimo můj obor. Ona se 
odmlčela a povídá: „Když hned nastoupíte, tak vás do konce roku zaměstnáme.“ Nastoupila 
jsem v červnu, hned mě posílali sem, hned tam, a mně se to strašně líbilo. A když jsem přišla 
na Čtyřiadvacítku, tak tady sloužil pan Pavlíček, který mě s prací v galerii seznámil. Za 
měsíc paní Kolářová řekla, že končí jako pokladní. Byla mi nabídnuta tato funkce, já jsem 
nechtěla, protože zde byli služebně starší. Ale ani jeden z nich pokladní dělat nechtěl. Tak 
jsem to tedy zkusila, pomalu jsem se vším prokousala a od té doby pracuji jako pokladní.

Co se vám na práci v galerii líbí?
Práce s lidmi, protože bez lidí, přátel nemůžu být. Jsou tady výstavy, chodí sem významné 
osobnosti. Můj sortiment známostí se rozšířil o hrozně moc lidí. 

Než jste sem nastoupila, zajímala jste se nějak více o umění?
Ne, zaškoloval mě pan Pavlíček a říkal mi: „Pozor! To je umělec! Pozor! To je ten a ten!“ Do 
všeho mě zasvětil. V té době jsem toho o výtvarném umění moc nevěděla.

A jak to vnímáte teď? Máte pocit, že už máte určité znalosti? 
Podáváte návštěvníkům nějaké informace?
Určitě! Když něco nevím, podívám se na internet na stránky OGV. Předem si zjistím pár 
bodů o malířích, kteří budou vystavovat.

Máte v hlavě nějakou galerijní akci, výstavu, na kterou nejraději vzpomínáte?
Každá výstava má něco do sebe, každá vás obohatí o něco jiného. Že bych vyloženě někoho 
upřednostňovala, to ne. Každá výstava prostě měla své kouzlo.

Toto číslo novin je tematicky věnované výstavě, která se zabývá hranicemi, cizinci, 
jaká je Vaše zkušenost se zahraničními návštěvníky galerie? Dorozumíte se?
Já mám minimální základy v anglickém jazyce, ale opravdu minimální. Ale já jsem hodně 
výřečná, komunikativní, tak já třeba i jedno slovíčko, německy, anglicky, a oni nám rozumí. 
Nebo ukážu, třeba vstupné tady na té informační tabuli. Já se s nimi v pohodě domluvím 
a vždy odcházejí s úsměvem.

Letos je to tedy 10 let, co u nás pracujete, jak to vidíte do budoucna? 
Vydržíte s námi dalších 10?
To je ale teda odvážná otázka! Pokud budu schopná, budu si pamatovat. Mě ta práce prostě 
baví! Já nemůžu zůstat sedět doma. Dokud se mnou bude pan ředitel spokojený, dokud mi to 
bude myslet. Musí prostě sloužit zdraví!

Ptala se Jana Jarošová 

Z DEPOZITÁŘE

Toyen, Kresba, 1937
tuš na papíře, 52,5 cm x 37,8 cm



Ilona Andrews
On the Edge (2009)
Se zombie dědečkem v kůlně, bratrem, který kříší mrtvá zvířátka 
a druhým, který je napůl kočka, to hlavní hrdinka tohoto fantasy 
příběhu nemá zrovna jednoduché. Žije totiž „on the Edge“, tedy na 
Okraji – hraničním místě mezi „normálním“ světem a světem, ve kte-
rém vládne magie. Když se navíc rozkřikne, že má velkou magickou 
moc, začnou se k ní sjíždět na námluvy různá prapodivná individua 
a s nimi přichází i nebezpečí. 

Ideální počtení pro fanoušky fantasy žánru s komickými prvky 
a špetkou romantiky.

jj

VÝTVARNÉ UMĚNÍ

Kateřina Olivová
Nocturnal Animals
Galerie Nonstrop, Jihlava, 14. 3.–31. 5. 2019 

„Jen pojďte sem, pane, sem ke mně ke stolu, když pršet nepřesta-
ne, budem tu spolu...“ Melodie písně Milord, známé u nás z verze 
nazpívané Hanou Hegerovou, zní jihlavskou Malou Lazebnickou 
v dechovkovém rytmu z vedlejší ZUŠky. Květnový podvečer, mr-
holí, dvě paní venčí v uličce chundelatého bílého pejska. Zatímco na 
pouliční stěnách galerie Nonstrop tu visí velkoformátové zvětšeniny 
fotografií Kateřiny Olivové, zachycující ji samotnou v nejrůznějších 
florálně animálních převlecích. Výstava s názvem Nocturnal Ani-
mals pracuje s prostorem úzké uličky, kde při setkání procházejících 
lidí dochází k určitému kontaktu mezilidskému i lidí a architektury, 
a dodává prostoru děsuplně hravou intimitu zobrazeného, extrava-
gantně pojatého těla. Čtyři zvětšeniny působí v dlouhé uličce trošku 
osaměle, možná čekají, až skutečná extravagantní těla vyplní její 
zbytek. 

Kateřina Olivová se ve své tvorbě zabývá především tělesností, 
kterou zpracovává v rámci performancí a fotografií, pracuje s vlast-
ním tělem a jeho transformacemi. Nevyhýbá se nahotě a pracuje s po-
city trapnosti, překračováním tabu, hranicemi dobrého vkusu a kýče. 
V posledních letech ve svém umění také reflektuje vlastní roli matky 
a partnerky (mj. v rámci seskupení Kojící guerilla). V roce 2018 byla 
finalistkou Ceny Jindřicha Chalupeckého.

LeD

Benjamin Clementine: 
I Tell A Fly (2017) 
Příběh Benjamina Clementina je jako z hollywoodského trháku. 
Po sporu s vlastní rodinou opouští školu v 16 letech, aby skončil 
v Camden Town v Londýně, s psychickými a finančními potí-
žemi, mezi bezdomovci. Po třech letech zoufalé existence se 
stěhuje do Paříže, hraje v hotelích a barech, živí se buskingem, 
spí na ulicích.

Svým příběhem o putování z bezedného života k držiteli Mer-
cury Music Prize (2015) udivuje celý svět, a to zcela právem. 
Kompoziční dovedností a ohromujícím hlasovým projevem se 
Clementin řadí k největším zjevům současné Anglie. Jeho de-
butové album At Least For Now (2015) je především krásnou 
sbírkou šansonů doprovázených klavírem. V recenzích je často 
srovnáván s Ninou Simone, Anohni nebo Rufusem Wainwrigh-
tem. 

Po dvou a půl letech od svého slavného debutu se Clementine 
vrátil s deskou I Tell A Fly (2017). Mnozí by sázeli na to, že ho 
hudební byznys převálcuje, Clementine se ale na druhé desce 
vyhýbá všemu, co lze nazvat konvenční hudbou. Téměř úplně 
opouští básně a spíše komentuje dění kolem sebe. Pro nahráv-
ku I Tell A Fly je charakteristický jakýsi divadelní rozmach, 
nervní zmatek popisující (i díky vlastní zkušenosti) obyvatele 
„džungle“ Calais a Aleppa, migranty z pobřeží Sicílie a šikano-
vané děti všech těch, kteří utíkají ze svých domovů před válkou. 
I Tell a Fly je zvukový epos – o hrůzách války, šikaně, nedůvěře 
a o všech – pro nás těžko pochopitelných a spíše nevyjádřitel-
ných – emocionálních skutečnostech.

Clementin zpívá o tom, že útěk je nevyhnutelný, že jsme ne-
ustále v letu a že bychom mohli létat společně, kdybychom jen 
trochu chtěli, a že i přes všechnu bolest světa a netoleranci by 
tento let mohl být krásný, jakýsi druh hry, meditace. Nahrávka 
I Tell A Fly je přes svá bolestná témata vlastně velmi smířlivá.

Aleš Kauer

Neneh Cherry: 
Broken Politics (2018)
Neneh Cherry je švédská zpěvačka, skladatelka, rapperka a příleži-
tostně také DJ-ka a rozhlasová moderátorka. Byla dvakrát nomino-
vána na cenu Grammy. Narodila se jako Neneh Marianne Karlsson, 
jejím otcem je Amahdu Jah, obchodní cestující původem ze Sierra 
Leone, syn kmenového náčelníka, který odešel studovat do Stoc-
kholmu. Matkou je Monika Karlsson, švédská malířka a návrhářka, 
známá jako Moki Cherry. Rodiče Neneh se rozvedli a její matka 
se provdala za vlivného amerického jazzového hudebníka Dona 
Cherryho. Neneh si tedy vzala příjmení svého nevlastního otce. 
Rodiče koupili na venkově kousek od města Hässleholm budovu, 
kterou počátkem sedmdesátých let přestavěli na školu. 

Neneh Cherry o sobě dala slyšet už koncem osmdesátých let. 
Charakteristické pro ni bylo křížení stylů – od elektronické hudby 
přes hip-hop k world music. Spolupracovala s celou řadou vlivných 
hudebníků – Michaelem Stipem, Youssou N'Dourem, Geoffem Ba-
rrowem nebo Robertem Del Naja. Písní Hymn of the Big Wheel se 
podílela i na kultovní nahrávce Blue Lines od Massive Attack.

Aktuální pátá řadová nahrávka Broken Politics (2018) je další vý-
razná popová deska hudebnice, která nemá potřebu ve svých padesáti 
čtyřech letech předvádět laciné tanečky. Neneh Cherry zhodnocuje 
svůj věk a zkušenosti, aby se vyjádřila k současnému světu. Bro-
ken Politics je další variace na nespokojenost ve světě násilí, zbraní, 
uprchlické krize. Zároveň zkoumá sebe samu v tomto světě, klade si 
otázky, snaží se nalézt alespoň nějakou radost v každodenním neštěs-
tí, schopnost vytrvat. Propojuje obrazy násilí s jemnými emotivními 
pasážemi a tato dualita je na albu Broken Politics nejzajímavější.

Aleš Kauer

HUDBA HUDBA LITERATURA

VÝTVARNÉ UMĚNÍ

Výstava praktických maturitních 
prací studentů ateliéru Malba 
a ilustrace SUPŠ Jihlava-Helenín
(Ne)praktická práce / savo, dráty, 
olej, lino
Hala bývalého překladového nádraží v areálu vlakové 
stanice Jihlava-Město. Vernisáž 16. 5. 2019. 

Vešla jsem nejspíš příliš brzy, jelikož byla celá hala zahalena v tmě. 
Vtom se tam zjevil Petr Kovář, přivítal mě, rozsvítil a tak jsem se 
skrz plastové plachty dravě prodrala až k umění. K (ne)praktickým 
pracím helenínských ptáčat chystajících se k odletu.

Překvapila mě obrovská pestrost náhledů, zpracování témat, barev 
i materiálů. Náhledy, výhledy, průhledy… věci, které si nemůžeme 
pamatovat, tanky, hordy zkaramelizovaného cukru, nerozpoznanou 
Madonu v očekávání, pravý porcelán s pomalovanými svíčkami, 
proryté a otisknuté lino, motané dráty, rozměrné tkaniny, sololity, 
proleptaný polystyren i „prachobyčejný“ papír. Vše se dělo ve jménu 
Boje za mír.

Tak jsme, my zvídaví návštěvníci, díky existenci umění zno-
vu nahlédli do mysli helenínských ptáčat chystajících se k odletu. 
Vzpomněla jsem si na ten svůj vlastní. Opatrujte se, poštůlčata, výběr 
směru je na vás!

Lenka M. Kremličková

RECENZE



Za horou hora, za vodou voda
  Miroslav Kubíček

Doprovod jesenických hor

nad sváry kotlin
z mraků jak z hořáků
každou chvíli praská

voda vodu vodí
kopce v kopcích bloudí

za horou hora
za vodou voda
a pořád dál
je těžší přidat slova

(ze sbírky Průzračnost, 1997)

K poezii

maminka každý den 
chodila do lesa 
a po návratu říkala:
„ty pořád píšeš básničky
a já jsem je potkala“
potkávala břízy panenky
houby hubičky
borovice bosorky
já jsem jí záviděl

zůstal jsem u těch básniček
ale věřím
že maminka chodí s pánem bohem
a ukazují si 
co je krásné

škoda že na tomto světě
není maminka ani bůhpanta rhei

tůňové listí už nesvítí
jen ryby připlouvají a čekají
na návnadu slunce

procházíme u řeky mlčenliví
s pamětí na milosti léta

čas odlétá jak vlaštovky listů
neboť všechno plyne
skoro všechno hyne

(ze sbírky Volba volnosti, 2003)

haiku o 27. červnu

zpěv ptáků k ránu
ještě před tvým skonáním
bože to bolí

(ze sbírky Průzračnost, 1997)

dolní miesto
zdeňkovi

ryby a raci se schovávali
když léto nás přitáhlo
do klukovských vod
k prstenu na peklo
jen babí rybník
a kamenná trouba
se tajemně rozevřely
přibyly zatopené lomy
kopaniny a modrý důl
s vyhřátými lehátky kamenů
teď u zahradních bazénů
svíráme slizký drink
jak leklou rybu
a oči nám pytlačí v dětství

(ze sbírky Bloudivá blízkost, 2002)

smyslné haiku

tvůj klín je boubín
rejvízské vrchoviště
opile bloudím

toužení

v nejhlubší pokoře
často smlčíme city
už vím kde a s kým nebýt
když přečtu krásnou knihu
jsem jako zbitý

po lesích šťastně bloudím
nasávám vůni pryskyřice
modlím se potichu
a toužím po hříchu

(ze sbírky Hlučná hlína, 2010)
podzimní cesta do lichkova

sudetský kraj
listy jsou znavení ptáci
ve větru klopýtají
mlhy se čeří v čeřenech šera
šerá krajina šelestí deštěm
v lese prázdno jak za oltářem
voňavé zahrady kysele hořknou
dětství ohníčků slzy navléká

čekáme že přijde K
ochutnáme řeč jak čerstvý chleba
vyměřil cestu k touze a smíru
už víme kam
k podzimku víme

(ze sbírky Rod roku, 2005)

Sudety

kořání vzpomínek v očích
zalíváme
sudety stále studem studí
i když čaganský čas
omýváme

křoví křížů křivd
jak zastíněná stopa
zarůstá

za všechno
za všechny
křížek na ústa

(ze sbírky Sladké hořkosti, 
hořké sladkosti, 2009)

Vlaštovčí hnízda v pohraničí

bolest z mrtvých těl
jako každá smrt
odešli vystěhovaní
zbořili hnízda s holátky
domovy švitořivé
vztekla se doba

přišli jiní
nová hnízda
vystrkují slepená břicha
zase těhotná

(ze sbírky Sladké hořkosti, 
hořké sladkosti, 2009)

haiku o slovech

hory a vody
slova jsou doprovody
bída a hody

Letní cesta do Lichkova

sudetský kraj
zeleně lesů a strání nestřídmě
až se hory zelenají
i modrostí a moudrostí namnoze
klapkavé klasy se sluní
jak rybí slunky u sluncových břehů
kdysi vodili zpocené koně k vodě
prskavé kapky rajbovaly šero
léta letoucí poletují

přijel Franc Neudeck
rodiče v Lichtenau
sotva se drželi nad vodou
je to už dálnodálně
živí i mrtví se usmívají

(ze sbírky Rod roku, 2005)

příteli
/Jiří Pištora:
omítkou těch roků
prosvítá ďáblův zadek/

topoly tvé se nevzdálily
ty královské nad labem
ty černomživé z výpadu

stále se k tobě přibližují
i mirin radek nina

bylo a nebylo to dávno
všichni do nebíčka do peklíčka

(ze sbírky Volba volnosti, 2003)

miločas

1.
jako bych chodil po vodě
a šlapal rybám na paty
když proud tvých vlasů
pod prsty vře a utichá
jako bych slyšel
dorůstat lesy
říční písky cítil žíznit
když vcházíš nahá po špičkách

2.
jako bych odnášel les
ztěžklý o každou lež
lítost dře do krve
jak režná niť
návrat není zůstane jen podoba
očí a lásky
návrat není i když od té chvíle
zítřek skřípe zuby

(ze sbírky Průzračnost, 1997)

jarní cesta do lichkova

sudetský kraj
zimníky strání se rozevřely
a vystrkují prdýlky bledulí
voda poháněná pstruhy se kutálí
k voňavinám žárlivých blatouchů
už nikdy žádné „todeszettel“
pro nikoho žádné lístky na smrt
teď jen betony bunkrů
straší něžné podléšky

do grulichu opět přicházejí
poutníci jako kdysi schubertovi
z nové vsi – vysoké
všichni jsou vítáni
to rozkvétá láska

(ze sbírky Rod roku, 2005)

Stránku poezie připravuje Aleš Kauer.

POEZIE

O překračování hranic a o migraci toho bylo poslední dobou 
napsáno mnoho. Méně se ale mluví o migraci z venkova do měst 
a naopak nebo o migraci vnitřní… Stěhování se z místa, kde jste 
se narodili, do prostředí, kde prožijete další část života, mám 
osobně spojeno vždy s úzkostí. Vzpomínám si na dětství, když 
se rodiče rozhodli přestěhovat do většího města… Velmi jsme 
s bratrem protestovali, nedovedli jsme si představit žít jinde, 
třebaže jen o pár kilometrům dál. A to nám nehrozil žádný exis-
tenciální problém, konflikt… Anebo – když se někdo nastěhoval 
do „našeho“ paneláku, punc „cizince“ k němu patřil i několik let! 
Vypořádat se s takovým vnímáním nebylo v žádné době snadné 
ani pro jednu stranu. 

Následujícím literárním příkladem se ovšem pokusím ukázat, 
jak užitečná a pro společnost obohacující taková migrace je, byť 
v hranicích vlastního státu, umocněna migrací niternou (osobní, 
společenskou, politickou…)!

Miroslav Kubíček (1934) byl učitelem, byl a zůstává básní-
kem! Narodil se v Dolním Městě u Světlé nad Sázavou, tam žil 
do dvanácti let, pak se s rodiči přestěhoval do Nové Vsi u Jese-
níka, kde absolvoval gymnázium, a poté Palackého univerzitu 
v Olomouci – obor český jazyk a literatura. Zajímavá na jeho 
osudu je skutečnost, že ač pochází z Vysočiny, je dnes veřejností 
v regionu vnímán jako básník Jesenických hor. 

Debutoval sbírkou Dny sluncí (1963). Nadějné uvolňování, 
hledání nových forem ve školství a v neposlední řadě svobodné 
psaní však netrvalo dlouho. Těsná normalizační želízka byla 
utažena srpnem 68. Časopisecké definitivum znělo neblaze 
prozíravě: Trýznivý triptych – básně za Jana Palacha. Místo po-
ezie už jen skelety nevydaných sbírek: Básně ztracených cest, 
Do školy s výbušninou slov a Lesy jazyčné. Miroslav Kubíček 
mohl znovu publikovat až po roce 1989. V současné době žije 
v Šumperku.



REPORTÁŽ

„Aha, tak to jsi dole, Lars ti jde naproti“, slyším 
Alenin hlas ze sluchátka poté, co „dojedu na místo 
určení“. „Tudy návštěvy nevodíme“, s úsměvem 
konstatuje Alena Matějka, když mě Lars Widenfalk 
bezpečně provede přes několik mezí s pozůstatky 
ohradníků. Přátelsky mě vítá i pes Diego, mexic-
ký naháč, který mi od té chvíle dělá společnost. 

„Dnes konečně topíme“, pokyvuje Alena směrem 
k radiátorům. Sedíme u kulatého stolu v nevelké 
kuchyni po babičce. Kromě několika novodobých 
pomocníků v domácnosti pečlivě vybraného desig-
nu se tu nachází masivní skříň, prosklená skříňka 
se záclonkou, v rohu stojí (dnes chladná) kamínka. 
Kolem další prvky typické pro kuchyně několik ge-
nerací nazpět. Za okenním sklem se střídá počasí, 
kapky deště občas prosvítí slunce a v lesknoucích 
se větvích na chvilku vytvoří fantastickou vitráž. 
Je první březen.

Alena s Larsem se seznámili ve Švédsku, kde 
se Alena účastnila sympozia. Od té doby uplynulo 
téměř dvacet let. O nepřehlédnutelném uměleckém 
páru vzniklo dokonce několik filmových dokumen-
tů. V jednom z nich Lars prozrazuje, jak přijel do 
Čech svým Jaguárem, aby na Alenu udělal dojem. 
Auto ale cestou vypovědělo službu. „Jaguár je stá-
le v opravě. Možná tento rok bude hotový. Je to 
bláznivé, je 17 let v servisu. V Praze byl během 
povodní vůz v garáži zaplaven. Museli všechno dě-
lat znovu.“ „Všechno je u nás dlouhodobý projekt“, 
dodává Alena. „Nespěcháme, žijeme“, říkají oba, 
unisono. „Máme našlapaný plán výstav, náš ateliér 
má jenom okna z fólií, ale musíme tam pracovat 
i v zimě, je tam hrozná zima“, pokračuje Alena. 

„Teď se to změní k lepšímu.“
Mí hostitelé střídavě odbíhají za řemeslníky. 

Slavnostní atmosféru nelze nevnímat: práce na 
domě se po několika letech výrazně posunula. „Na 
záchodě už nám zpívají ptáčci!“, radostně oznamu-
je Alena poté, co se vrátí ze stavby.

Lars mi zatím vypráví o Diegovi, který teď spí 
stočen na lavici. Přivezli si ho s Alenou z pobytu 
v Itálii, kam jezdí pracovat především v období, kdy 
v „Highlands“, jak Vysočině říkají, zavládne nevlíd-
né počasí. Milují italskou (antickou) kulturu, lomy, 
kámen, dům, ve kterém bydlívají… „V 80. letech 
se Akademie v Oslu, kde jsem studoval, stěhovala 
z jedné budovy do druhé. Půl roku nebylo kde pra-
covat. Bylo nás šest, kdo jsme tehdy jeli do Pietra-
santa. Dnes tam jezdíme pracovat s Alenou. Mají 
tam všechny druhy kamenů, o kterých člověk sní. 
Je to sochařské centrum, pracovat se tam dá nejen 
s kamenem, odlévají tam také bronzové sochy. Ně-
kdy tam jezdíme na měsíc, někdy na tři. Bydlíváme 
v domě našich přátel, kteří odjíždějí na cesty, a pe-
čujeme o Diegovu matku a jeho tetu Molly.“ Lars 
mi ukazuje fotografii Fridy Kahlo. „Skupinka psů 
u jejích nohou jsou Diegovi předkové“, říká. „Po 
slavném mexickém muralistovi se jmenoval i Die-
gův otec. Diego umění miluje“, pokračuje Lars: 

„Měli jsme jet na sympozium do Států a neměli jsme 
pro Diega hlídání. Kamarád psychiatr mi vystavil 
lékařskou zprávu, že se bez psa cítím nekomfort-
ně, nejistě, že bez něj nemůžu žít. A podařilo se: 
mohli jsme vzít Diega sebou jako ESA (Emotional 
Support Animal) Dog. Prohlédl si s námi největší 
newyorská muzea…“ Alena přisvědčuje: „To je ale 
pravda, Lars se skutečně bez Diega nemůže obejít.“ 
Zatímco mi Lars ukazuje fotografie, Alena dodá-
vá: „Chodil s ním po Guggenheimově muzeu jako 
mistr Bean se svým medvídkem, a ukazoval mu: 

‚podívej, Diego, to je Brancusi’, a v MOMA, ‚to 
je Warhol’, a Diego koukal. Nejvíc se nám v Me-
tropolitním muzeu líbila sbírka řeckého umění.“ 

„Pouze obraz Fridy Kahlo ho zrovna nezaujal“, na 
oko zklamaně konstatuje Lars. Ale v zápětí dodává: 

„On ten její obraz byl dost malý.“
„To bylo zajímavé, Diego nám první rok vůbec 

nerozuměl. Mluvili na něj dánsky a italsky.“ Říká 
Alena. „Myslela jsem si: je to nádherný pes, ale 
opravdu hloupý, trochu retardovaný. Ale za rok 
se naučil dva nové jazyky. Teď už rozumí, co mu 
říkáme.“ Diegovi původní majitelé jim vyslovili 
obdiv:„Dali jsme vám špinavé nevychované prase 
a vy jste z něj udělali džentlmena.“ 

Ptám se Larse, zda se necítí být poněkud izolo-
ván. „Lidé tady nemluví anglicky, jen pár přátel“, 
odpovídá mi. „Protože nemluvím česky, jsem tro-
chu izolovaný, ale nevadí mi to. Alena je dobrá 
v simultánním tlumočení. Takže vím, o čem se 
mluví. Jsem šťastný, že mám bohatý vnitřní život. 
Myslím na rybaření ve Švédsku nebo na sochy, na 
Itálii...“ Alena ale podle Larsových reakcí usuzuje, 
že rozumí víc, než přiznává. „Čeština je složitěj-
ší než čínština“,  namítá Lars. „Mnoho českých 
slov nezní jako nic, co by mi něco připomínalo. 
Italština je daleko jednodušší.“ „Musím říct, že 
naše angličtina je poněkud limitovaná“, navazuje 
Alena. „Není tu problém, jako by byl například 
s českým partnerem: že něco říká a možná my-
slí něco jiného. Tady je to jasné. Pokud někdo 
něco řekne, znamená to přesně to, co řekl. Není 
možné, aby tam byly další významy. Je to velmi 
jednoduchá řeč. Žádné dvojsmysly, ironie. Potkali 
jsme v Sunderlandu jednu Angličanku. Ptala se 
nás: ‚Jakým jazykem spolu mluvíte?’ Řekli jsme: 

‚Anglicky’. A ona se šíleně smála, protože slyšela, 
jak špatnou angličtinou mluvíme. Jak ji můžeme 
mít jako komunikační jazyk?“ „Nepotřebujeme 
dokonalý jazyk“, říká Lars. „Základ je sledovat 
chování toho druhého.“„Co ale chybí na obou 
stranách, je kulturní pozadí pro humor. Český 
a švédský humor“, směje se Alena. 

Za zdmi kuchyně roste doslova jiný svět. Srd-
ce budoucího domu Aleny a Larse tvoří obrovská 
sklářská pec. Napravo bude bydlení, nalevo jsou 
dílny. „Vede sem elektrický kabel silný jako moje 
ruka“, směje se Alena. Z reproduktoru na záchodě 
nám pustí ptačí zpěv. Jdeme se podívat ven na si-

luetu Temelína. Na rozdíl od stavby na horizontu, 
obarveného právě zapadajícím sluncem, bude mít 
Alenin a Larsův dům věže pouze dvě. Stavba se mi 
zdá být inspirovaná severem, zahrada jihem. Je tu 
něco z Itálie, Francie, ale i z Anglie a ze severských 
zemí. A hlavně kámen v různých svých podobách. 
Vše, co mají oba rádi.

Závěrem naší „prohlídky naruby“ je procházka 
triumfální půlkilometrovou alejí, kterou na svém 
pozemku nechali Alena s Larsem vysadit. Alena 
mi ukazuje svou „knihovnu historických růží“. 
Veselí a lehkost, se kterou vypráví často neuvěři-
telné příběhy, by člověka mohly uvést v omyl, že jí 
snad věci „padají do klína“ či se dějí nějak „samy 
od sebe“. Jediný pohled na její ruce ale člověka 
přesvědčí o opaku. Alenina cesta k umění nebyla 
dlážděna leštěným mramorem. „Holka z vesnice“, 
si cestu za svým cílem musela klestit sama. Do-
tkneme se pochopitelně i důvodu, proč si změnila 
jméno. „Já jsem vlastně od dob, co jsem si začala 
uvědomovat rozdílnost mužského a ženského světa, 
nechtěla být -ová, já jsem nesnášela, jak se muž-
ský svět chová k tomu ženskému. Pro Larse jsem 
tradiční, dělá si trochu legraci, že jsem hospodyň-
ka, a pro české muže a některé ženy jsem dokonce 
feministka. Mně už je to teď jedno a na práva žen 
moc nemyslím, protože když žiju s člověkem, který 
mi dává prostor, tak už vůbec nemám potřebu bo-
jovat za nějaká ženská práva, protože mi je nikdo 
neupírá. Ale předtím to bylo opravdu těžké.“ Alena 
vyzývá Larse a ten potvrzuje: „Alena je v porovná-
ní s osvobozenými švédskými ženami dost tradiční. 
Ráda vaří.“ 

„Jací jsme my, Češi?“, ptám se Larse. „Mám rád 
Čechy, jsou vtipní, optimističtí“, odpovídá. „Po re-
voluci všichni stavěli, opravovali si domy, trochu 
křiklavé barvy na fasádách, no, svoboda… „Před-
tím byl nedostatek barev“, vysvětluje Alena. „Jez-
díte moc rychle“, pokračuje Lars. „Přestože jedu 
sedmdesát nebo devadesát, drží se řidiči velmi 
blízko za mnou a kdykoliv mě předjedou. Možná 
vidí, že jsem cizinec, že pojedu pomalu. Možná 
řídím pomalu. Hrozně spěcháte, spěcháte... Rád se 
dívám na krajinu, na ptáky, sokoly… Mám velmi 
rád Vysočinu, Highlands, jdu ráno ven a vidím Te-
melín, díky těm komínům a mrakům nad nimi vím, 
kam vane vítr.“ „Vidíme Šumavu a Novohradské 
hory“, doplňuje Alena, „jsme úplně na kraji Vyso-
činy, máme výhled.“

Společné projekty realizují málokdy. Nic-
méně Lars Aleně radí, jak zrealizovat její vize 
v kameni. Alena zase Larsovi zprostředkovává 
práci se sklem: „Na začátku mi říkal: ‚Já jsem 
sochař a dělám kámen. Ne, sklo nebudu dělat!’ 
Já: ‚Ne, to musíš zkusit!’ Teď svoje kamenné 
sochy odlévá ze skla a je to moc hezké, mys-
lím, že ho to dávno začalo bavit. Na kamenných 
sochách nechává některé části neopracované 
a nějaké má opracované, pak je to moc pěkné 

dohromady, to hrubé a to jemné…“ Alena mi 
během rozhovoru prozradí: „Když jsem potkala 
Larse, viděla jsem, že udělal housle z černého 
vulkanického kamene, z diabasu. On udělal 
kamenné, já udělám skleněné. Začala jsem na 
tom dělat, ale zatím jsem to nedokončila. Až 
konečně bude topení a budu si tam připadat po-
hodlně, tak se do takových blbostiček pustím 
a sestavím je. Dělám to proto, aby si ty moje 
skleněné housle mohly zahrát s těmi Larsovými 
duo. To bude hezké, ne?“

Mluvíme mimo jiné o tom, že ve Švédsku trvá 
vernisáž výstavy pět minut a u nás se mluví hodinu. 

„Ale pak dostaneš víno“, argumentuje Alena a vy-
bavuje si další zážitek: „Po jednom švédsko-čes-
kém sympoziu pak bylo na oplátku česko-švédské 
sympozium. Přijeli jsme do Písku, kde se konalo, 
a přijal nás starosta. Radnice byla vyzdobená švéd-
skými vlajkami. Ale to jsme si jen mysleli, že jsou 
to švédské vlajky. Jsou to barvy Písku, modrožluté. 
Vypadalo to, jako že vítali Švédy, protože ty pruhy 
měli na radnici. Pak nám předložili občerstvení, 
bylo slavnostní uvítání a zahájení sympozia, mlu-
vil starosta a ještě někdo a dali nám víno. Všichni 
ti Švédové byli překvapení, že starosta nalévá víno. 
Protože alkohol na radnici je pro ně absolutně tabu. 
Uvítání bylo hodně slavnostní a krásné a pak jsme 
šli těmi chodbami a oni se ptali: ‚Co to tady je za 
malby?’ Já jsem říkala: ‚No, to je Mikoláš Aleš, 
fresky na motivy třicetileté války. To jsou ti Švé-
dové, jak probodávají matku, co drží na prsou dítě, 
tak to vemou jedním kopím naráz’“, uzavírá Alena. 
Ale pak ještě dodá: „Žena Larsova bratra se hodně 
zabývá genealogií rodiny a našla, že jeho pra-pra 
předek Ingemar Ivarson byl v Praze zabitý, jak se 
snažil dostat na druhou stranu Karlova mostu, tak 
zahynul.“

Díky procházce historií se dozvídám, že Lars po-
chází ze šlechtického rodu: „Bohužel bez majetku“, 
směje se. Ukazuje mi rodový erb. „Protože miluji 
růže“, říká Alena, „nechal Lars změnit květy ve 
svém erbu na růže. Kdyby měl Lars pět let trvalé 
bydliště v Anglii, mohl by zasedat ve Sněmovně 
Lordů“. Oba dva se smějí a já si celkem snadno 
představuji Larse, jak kráčí k budově britského 
parlamentu.

Připadala jsem si jako v pohádce. Alena nakonec 
stvrdila tenhle pocit i mailem, který mi poslala pro 
pobavení jako reakci na tento článek: „Lars, rytíř 
bez bázně a hany s modrou krví, žije v zapadlé vís-
ce na Vysočině se svou Lady A., která má neustále 
ruce zanořené v hlíně nebo v sádře, nebo v hrnci. 
Jejich nejmilejší společník je pitvorně krásný psík 
Diego, který podle svých majitelů miluje umění, 
ale ve skutečnosti ho zajímá jen lov veverek a srn, 
který je však vždy neúspěšný, a všichni společně, 
jestli neumřeli, žijí tam šťastně dodnes. Růžový 
muž, bílá žena a holý (holy = svatý) pes s černou 
barvou pleti.“

Nepotřebujeme dokonalý jazyk
aneb cesta do Betléma za růžovým rytířem, bílou Lady a svatým psem
S Alenou Matějkou a Larsem Widenfalkem mluvila Ilona Staňková  

Reportáž nás tentokrát zavede do vysočinského Betléma k česko-švédskému páru umělců, kteří pracují především se 
sklem a kamenem. Vznikla v rámci přípravy knihy rozhovorů s umělci, kterou Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 
chystá k vydání na podzim tohoto roku.

Foto archiv umělců.



Tématem je integrace a aktivizace cizinců za pomoci umění. 
Jak se podílet na aktuálních společenských nebo sociálních tématech 
prostřednictvím výtvarného umění? Odpovědí bude jistě víc. 
Jednou z možných jsou participativní projekty. 
Umění jako pracovní nástroj. 

Projekt
Výchozím impulzem pro náš projekt byla nepřiměřená reakce médií 
během tzv. „uprchlické krize“, gradující v létě 2017. Příchodu několika 
cizinců do České republiky bylo politicky zneužito. Na podzim stejného 
roku jsem začal shromažďovat informace o možnostech spolupráce 
s organizacemi zaměřenými na cizince, pobývající v České republice. 
V zimě 2018 došlo k setkání se zástupci Centra pro integrace cizin-
ců (CIC), sídlícího v Praze. Schůzka měla zásadní vliv na další vývoj 
projektu: vzrušující představa o práci s „uprchlíky“ vzala totiž rychle 
za své. Hlavním důvodem nebyl ani tak fakt, že u nás téměř žádné 
osoby s tímto statutem nejsou (do ledna 2018 ČR vpustila na své území 
z uprchlických táborů pouhých 12 osob), ale daleko více skutečnost, 
že taková pomoc je ve výsledku „často zajímavější pro organizátory 
podobných projektů než pro skupinu, které má být projekt určený“. 
Jak se během schůzky ukázalo, CIC pro cizince organizuje program, 
který nabízí možnost umělecké realizace: velká skupina cizinců se 
ve své rodné zemi věnovala nejrůznější tvůrčí činnosti. V některých 
případech šlo o studium nebo dokonce o aktivní uměleckou práci. Je 
jasné, že v novém prostředí je obtížné vrátit se ke hře na klavír, malbě, 
fotografování nebo navrhování svatebních šatů. Zprostředkování mož-
nosti spolupracovat s profesionálními umělci na společném projektu se 
ukazuje jako přesně ten typ nabídky, o který cizinci hledající rovnováhu 
mezi neznámým prostředím a osobní realizací stojí. 

(opäť) na hranici
I. Hranica ako súčasť príbehu dejín umenia

V prvom pláne projekt Praha – hranica pracuje s variáciou známej 
otázky, ktorú si umelci kladú od konca 19. storočia – ako maľovať, 
resp. čo vytvárať? Ako bude súvisieť moja tvorba s našou dobou? 
V tomto zmysle a v duchu tradícií prináša projekt obohatenie domácej 
scény – onen tajomný iniciačný moment inšpirácie „iným“ svetom. 
Stret rozdielnych svetov, ktorý neprináša katastrofu, ale obohatenie. 
Umenie je predsa z princípu aj o poznávaní, stieraní a prekračovaní 
hraníc. V priestore súčasnej xenofóbnej strednej Európy navyše také-
to rozhodnutie v sebe nesie okrem spoločenskej aktualizácie aj kus 
kurátorskej odvahy. 

Výsostne kurátorský projekt je postavený na sile modernistickej 
tradície, s ktorou je vo viacvrstevnom dialógu. Asi najzrejmejšia je 
viera v silu umenia a sprostredkovane v silu umelca, tie sú neustále na 
„pozadí“. Tu sa rodí odvaha vyzvať aj amatéra a s pomocou profesio-
nálneho umelca a okolností ho postrčiť, aby participoval na „umení“. 
To, ako je projekt postavený, samozrejme korešponduje skôr s teritó-
riom súčasného umenia a jedným dychom treba dodať, že to nie je 
práve populárny aktivizmus. Práve naopak, ten je stiahnutý do úzadia, 
nie je to ďalší projekt pracujúci s aktualizovaným „grantovým“ klišé. 
Angažovanosť a sociálny rozmer nie sú v popredí, vôbec neexhibujú, 
vo všetkých textoch je napríklad dôsledne uvedené upozornenie, že 
všetci participanti tak činia bez honoráru a dobrovoľne. Inak by to 
totiž nefungovalo. Aj keď sa video i finálna prezentácia zameriavajú na 
diela a na konkrétnych ľudí, na možnosť spolupráce, tak podstatné je 
to neviditeľné medzi nimi – svet umenia. Ak by sme chceli využiť ako 
interpretačný kľúč terminológiu slovníka súčasného umenia, môžem 
zavrhnúť ponúkajúcu sa teóriu postprodukcie (Nicolas Bourriaud), 
pretože kurátor nekladie dôraz na proces a ani na výsledok, ale na tú 
možnosť, ktorú nám umenie dáva – o čo sa môžeme pokúsiť, čo je 
celkom na začiatku, to, čo je ešte pred produkciou –, zoznamuje nás 
s „predprodukciou“.

II. hranica ako súčasť inštitucionálnej previerky 
Napriek instagramovým show a výstavám postaveným na vizuál-
nom zážitku je naša práca stále viac o vzdelávaní a kontextualizácii 
umenia. To sú dnes esencie činností súčasných kultúrnych inštitú-
cií. Posilňuje sa ich dôležitá rola – rola editorov. Ak sme hovorili 
o archívnom obrate, tak dnes je zrejmý obrat ku kontextu a k vz-
delávaniu, snaha o spätnú väzbu publika. Inštitúcie už nie sú iba 
miestom, ale sú stále viac katalyzátorom. Táto stratégia nie je nová, 
používať inštitúciu umenia ako trójskeho koňa na pašovanie rôznej 
agendy do verejného priestoru sa stalo bežným už v 70. rokoch. Aj 
tu je posun, pretože nejde o upozornenie na integračný proces, to by 
bol len ďalší angažovaný projekt. Zaujímavé je, že primárne nešlo 
o kultúrnu výmenu, ale o zapojenie, o vzdelávanie zapojených, ale 
aj tých okolo, a nakoniec o romantickú vieru v silu umenia. To, čo 
vzniklo, je rovnako dôležité ako proces vzniku jednotlivých prezen-
tácií, dokonca rovnako dôležité ako čas, či skôr jeho kvalita, ktorý 
do toho všetci vložili. Projekt nemusel vyjsť, v zmysle, že nemusel 
vôbec vyústiť do funkčnej výstavy, a napriek tomu by fungoval, aj 
preto môže byť vedľajší produkt, video z jeho vzniku pre mnohých 
zaujímavejšie než konkrétne diela.

Ako teda preveruje takýto projekt inštitúciu umenia aj inštitúciu 
kurátora? Kurátor tu nevystupuje ako jedinečný vlastník poznania (od-
bornej vedomosti), ustupuje dozadu, je hýbateľom, už nie je arbitrom, 
neurčuje, čo je dobré a čo nie – naopak, iba vytvára hracie pole, sám 
nevie, ako to dopadne (dopadlo to dobre), ale ide do toho, pretože 
toto je svet umenia.

III. hranica ako súčasť osobnej skúsenosti 
Emigrácia a hranica preveruje v posledných rokoch nás všetkých. 
Dnes to je téma, ktorá rozdeľuje rodiny, generácie, a poznáme aj 
takých, čo sa pre tieto názorové nezhody rozišli. Táto téma však 
v našom priestore pracuje aj s kultúrnou pamäťou, starším ročníkom 
určite pripomenie vlastnú skúsenosť spojenú s problémom emigrácie 
z obdobia socializmu. Tú zmes pocitov oscilujúcich medzi zbabe-
losťou a odvahou – ani my si dnes nie sme istí (alebo sme), kto bol 
vlastne ten odvážny, či bolo odvahou odísť, alebo vydržať. Verejná 
mienka nie je celkom vyhranená a postoje k týmto otázkam dodnes 
traumatizujú českú (aj slovenskú) spoločnosť. Súčasťou príbehu je 
tak aj otváranie hraníc po roku 1989. Politický akt, ktorý sa stal hap-
peningom, padanie múra – my sme generácia, ktorá hranicu i jej pád 
pozná dokonale. Nazvať projekt Praha – hranica znamená upozorniť 
a prebudiť kolektívnu pamäť a brnknúť na pár konotačných strún 
v čase, keď veľká časť spoločnosti volá po vztyčovaní a vytyčovaní 
hraníc a po uzatváraní sa.

IV. autor a hranica 

Je ešte jedna otázka, ktorú by bolo dobré zodpovedať. Zamyslieť sa 
na tým, aká je Horákova pozícia. Vystupuje síce ako organizátor a ku-
rátor, ale jeho pozícia má oveľa širší záber. Preto nevyhnutne musí 
byť súčasťou interpretácie výstavy/akcie/výsledku úvaha nad jeho 
pozíciou, resp. úvaha, či projekt Praha – hranica nie je práve o nej. 
Ako Ak sa zamyslíme nad jeho obvyklým modus operandi – pracoval 
už s väzňami, so seniormi, ale aj s finančnými elitami –, tak to nie je 
pozícia v rámci tohto projektu, ale pozícia v rámci českej (česko-slo-
venskej) prevádzky „umenia“. Skôr než na konkrétnu osobu poukazuje 
na medzeru v štruktúre povolaní. Aj tu je na hranici, na hranici žánru. 
Nie je to ale dnes taká populárna kríza žánru, skôr jeho katarzia, svo-
jou prácou vynalieza novú pozíciu, je Hraničiar/Hraničář (asociácie 
smerujú skôr k terminológii od Tolkiena než k totalitnej minulosti): nie 
je umelec, ale vytvára, nie je pedagóg, ale vzdeláva, nie je „Ježiško“, 
ale plní sny, a možno mu tu nejde ani tak o integráciu (aj keď k tejto 
téme pristupuje s plnou vážnosťou) ako o prácu umenia, o jeho silu. 
Všetky predchádzajúce projekty sú v istom zmysle vždy aj o hrani-
ci – hranici medzi expozíciou a vzdelávaním, hraniciach galerijného 
dosahu (a často aj o hraniciach jeho spolupracovníkov). Nakoniec je 
to vždy hranica sily umenia, čo Horáka zaujíma. Sila umenia, to je ten 
mýtus, fakt a možnosť, ktoré neustále preveruje, zviditeľňuje, naráža 
do skla a baví sa – konanie v sociálnom poli umenia.

Alexandra Kusá je generální ředitelka Slovenské národní galerie. 

Následující texty vznikly u příležitosti výstavy 
Jaké hranice? v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě 

(6  6.–13. 10. 2019), připravené kurátorským týmem ve 
složení Ondřej Horák a Nina Jassingerová. Za Oblastní 

galerii Vysočiny v Jihlavě spolupracovala Ilona Staňková 
a architektonického řešení výstavy se ujala Ludmila 

Holíková. Příspěvky kurátorů doplňujeme textem 
Alexandry Kusé o tématu hranic v (institucích) umění, 

stručným popisem fungování Centra pro integraci cizinců, 
které se na přípravách výstavy také podílelo, rozhovorem 

s ředitelkou podobně zaměřeného jihlavského centra 
F POINT a několika příběhy umělců tvořících v exilu 

v období 19. století, které zpracovala 
Monika Švec Sybolová. 

Výstavní projekt reaguje na aktuální téma migrace 
a skládá se ze dvou částí. Jednu tvoří kurátorský výběr 

uměleckých děl, druhá část je založená na interakci 
tvůrčích dvojic. Cílem živé části projektu (Praha – hra-
nice) bylo aktivně propojit výtvarné umělce či studenty 

uměleckých škol s cizinci (azylanty, uprchlíky, čekateli) 
a vytvořit podmínky pro vznik společného díla. Kurátor-
ský výběr ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 

a dalších institucí představuje díla významných umělců, 
kteří našli inspiraci nebo azyl za hranicemi. Smyslem 

tohoto spojení je otevření témat mezinárodní spolupráce, 
zahraničních vlivů a motivů, které vždy ovlivňovaly nejen 

naše umělce, ale především celou českou společnost. 

Vystavující umělci:
Za projekt Praha – hranice kurátora Ondřeje Horáka: 
Emily Brandi (DE/CZ) + Elif Kalayci Flak (TR/CZ), 

Mariana Kuryliak (UA/CZ) + Alena Mileva (BG/CZ), 
Anastasia Miasnikova (BY/CZ) + Papševa Inna (AZ/CZ)
Mira Gáberová (SK/CZ) + Ruta Putramentaite (LT/CZ), 

Jana Radevic (CZ) + Ginatullina Lily (RU/CZ) 
+ Nicky Shushulov (GB/CZ), 

Ondřej Brody (EC/CZ) + Kristofer Paetau (FI/CZ), 
Isrohan Alvarez (MX/CZ) + Anna Radeva (SK/CZ), 
Petr Philippov (RU/CZ) + Larisa Gladysh (RU/CZ), 

Veronika Leová (VN/CZ) + Hiep Duong Chi (VN/CZ), 
Sujana Villafañe-Boháč (VE/CZ) 

+ Aleksandrina Yordanova (BG/CZ)
Část kurátorky Niny Jassingerové: 

Marie Galimberti-Provázková (CZ/FR/HU), 
Otto Guttfreund (CZ/FR), Václav Hejna (CZ/FR), 

Luděk Holub (CZ/PL/SE),  Jan Kotík (CZ/GB/DE), 
František Kupka (CZ/FR), Alfons Mucha (CZ/FR/US), 

Bohuslav Reynek (CZ/FR), Koloman Sokol (SK/MX/US), 
Josef Šíma (CZ/FR), Jindřich Štyrský (CZ/FR), 

František Tichý (CZ/FR), Toyen (CZ/FR).
Exponáty ze svých sbírek zapůjčily tyto instituce: 

Slovenská národná galéria, Stredoslovenská galéria, 
Galerie moderního umění v Roudnici n. L., 

Galerie výtvarného umění v Ostravě, 
Muzeum Jindřichohradecka, Muzeum umění Olomouc.

Praha – hranice. 
Umění – práce.
Ondřej Horák

Alexandra Kusá

„Právě proto miluji Umění. Alespoň zde, v tomto fiktivním světě, je ve všem volnost. Ve všem lze dojít ukojení, 
vše je možné dělat, být zároveň král a jeho poddaní, být činný i nečinný, oběť i kněz. Bez omezení.“ 
(Gustav Flaubert v liste Louise Coletovej)

Fotografie z příprav výstavního projektu z archivu 
Ondřeje Horáka.



Praha – hranice 
Projekt odstartoval v lednu 2018 výzvou zaštítěnou CIC a setkáním 
zájemců o spolupráci z řad cizinců žijících v ČR a oslovených uměl-
ců. Klíčem pro jejich výběr se stal fakt, že i jejich příběh je obdob-
ný – všichni zúčastnění umělci se narodili nebo vyrůstali v zahraničí 
a na naši zemi tak dokážou nahlížet z perspektivy cizince. Postupně 
jsme oslovili na dvě desítky umělců a studentů uměleckých škol se 
zahraničními kořeny, kteří jsou nedílnou součástí naší umělecké scé-
ny. Navzdory velkému pracovnímu vytížení většina z nich okamžitě 
souhlasila a několik z nich se zúčastnilo první schůzky. Součástí se-
tkání byla přednáška, ve které ředitel CIC Lukáš Wimmer představil 
problematiku uprchlíků a žadatelů o azyl. Trochu nervózní setkání 
se nakonec proměnilo ve společnou debatu o možnostech spoluprá-
ce. Společným jazykem všech je čeština v nejrůznějších podobách 
a mutacích. Vznikla bezmála dvacetičlená skupina cizinců a umělců 
doslova z celého světa, nejrůznějšího věku, kulturních a sociálních 
vazeb. Studenti z Vietnamu, architektka z Venezuely, výtvarník z Me-
xika, aktivní seniorka z Krymu. Muži a ženy, kteří k nám přišli z Ukra-
jiny, Běloruska, Polska, Slovenska, Finska, Kuby nebo třeba Litvy. 

Název Praha – hranice, pro který jsme se později rozhodli, je in-
spirovaný dokumentárním románem Moskva – hranice spisovatele 
Jiřího Weila. Praha je v názvu projektu zmíněna jako místo, kde 
většina účastníků – cizinců – žije. „Smyslem projektu je aktivně 
propojit výtvarné umělce s cizinci žijícími na našem území. Naší 
snahou je v omezeném čase (během jednoho roku) spojit cizince 
žijící v ČR se zástupci české umělecké scény, kteří pocházejí ze 
zahraničí (narodili se tam nebo tam vyrůstali) a zajistit podmínky 
pro vznik společného díla/projektu. Cílem je vzájemná spolupráce 
a společný (umělecký) výstup. Účast na projektu – jak ze strany 
organizátorů, tak umělců – je dobrovolná, tedy bez nároku na fi-
nanční ohodnocení.“, zní text, který jsem koncipoval na jaře 2018 
pro žádost o finanční podporu. Ta je nutná na nákup materiálu pro 
projekty; ty začnou vznikat poměrně rychle.

Příběhy
Samotný proces spolupráce funguje až překvapivě hladce. Díky 
společným schůzkám se skupina rychle rozdělí na dvojice (jednu 
trojici), které vzájemně dobře komunikují a spolupracují. Někte-
ré dvojice se ale přece jen po čase rozpadají – na vině je časová 
zaneprázdněnost nebo třeba změna zaměstnání. Vzájemná setkání 
probíhají různým způsobem. Některé dvojice se scházejí pravidelně 

– třeba Mira a Ruta vždy ve stejné kavárně u stejného stolu – , jiné 
podle toho, co jim umožňuje jejich zaměstnání. V jistém smyslu 
extrémní polohu představují Larisa a Petr, který je upoutaný na 
vozík. Společné schůzky probíhají nejčastěji u Petra doma. Mimo-

chodem, společně se sejít se ukazuje u této dvojice jako čistě tech-
nický problém – jednou se vozík nevejde do starého typu výtahu, 
a tak ke schůzce dochází přímo na ulici, jindy jsou problémem úzké 
dveře historické budovy. Kupodivu jde o jednu z nejlépe fungujících 
dvojic. Larisa ráda plete a vzniká nápad svetrů, upletených podle 
motivů z obrazů, které maluje Petr. Později se rozhodne uplést také 
dlouhou šálu přímo pro prostor jihlavské galerie. Veroniku, která se 
narodila ve Vietnamu až do šesti tam u babičky žila, znám z galerie, 
kde pracovala během studia na ČVUT v Praze. Spolupracuje s Hie-
pem, který vyrůstá v Čechách ve vietnamské rodině a chystá se ke 
studiu fotografie. Ve své práci zachycují nejčastější klišé, která si 
Češi o Vietnamcích vytvářejí. Další spolupráce se vyvíjí postupně: 
Aleks se původně schází s Katarinou, které ale pracovní vytíže-
ní nedovolí pokračovat, „zastoupí“ ji Sujana, její dcera. Ta je sice 
s češtinou teprve na začátku, ale s Aleksandrou je možné mluvit 
i anglicky. Taky tahle polupráce probíhá nečekaně plynule. Ondřej 
nejprve spolupracuje s kubánským umělcem, ale nefunguje to, a tak 
vzniká čistě umělecký projekt – Kristofer s Ondřejem spolupracují 
dlouhodobě jako umělecká dvojice. Isrohan se seznámil s Annou 
ještě před naším projektem, a přestože je Anna těhotná, vytvářejí 
společný projekt, který reflektuje aktuální stav – Isrohan se živí jako 
průvodce turistů a jejich dílo je jakýmsi videozáznamem abstraktní 
procházky městskou architekturou. Každá z dvojic začíná mít svůj 
vlastní, nový příběh. 

Po novém roce se zapojují noví zájemci. Nicky učí na umělecké 
škole a teď se nad společnou prací schází s Lily a Janou. Emily 
se rozhodne natočit video, ve kterém se objeví šaty od Elif. Ta se 
jejich navrhování ještě nedávno věnovala, a teď může znovu. Ale-
na a Mariana si rozumějí od počátku a začnou pracovat na trochu 
zvláštních „suvenýrech“. Inna a Nasťa (Anastasie) chtějí zachytit 
komplikovanost vlastního dialogu. Součástí projektu je od počátku 
umělkyně Eva Jiřička, která s účastníky pořizuje rozhovory o vzni-
kajících projektech. 

Pokračování
Projekt měl skončit ke konci roku 2018, ale ukázalo se, že zájem 
o účast na něm přetrvává. Navíc se objevili další zájemci. Dalším 
impulsem pro pokračování byla možnost celý projekt představit 
v rámci výstavy v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě. V prosinci 
a lednu 2019 docházelo ke schůzkám s umělci a cizinci, kteří reago-
vali na výzvu inzerovanou znovu přes CIC. Dalším záměrem bylo 
oslovit cizince žijící v Jihlavě a na Vysočině. Oslovil jsem obdob-
nou organizaci – Centrum na podporu integrace cizinců (CPIC) se 
sídlem v Jihlavě. Brzy vzniklo dalších šest spolupracujících dvojic. 
Výzva inzerovaná přes CPIC v Jihlavě vyšla bohužel do prázdna. 

Ukázalo se, že Praha je z tohoto hlediska hodně specifické místo, 
nabízí větší možnosti aktivizujících projektů a také více organizací, 
které činnost poskytují.

Výstava
Koncepce jihlavské výstavy vznikla ve spolupráci s kurátorkami 
Ilonou Staňkovou (OGV) a Ninou Jassingerovou. Od počátku bylo 
jasné, že půjde o kombinaci prací vytvořených během projektu 
Praha – hranice, zápůjček odjinud a děl umělců zastoupených ve 
sbírkách OGV. Spojovat je mají hlavně podobné životní příběhy. 
Rodák z Opočna a „nejvýznamnější český umělec 20. století“ Fran-
tišek Kupka prožil rovných pětašedesát ze svých osmdesáti šesti let 
za hranicemi naší země. Alfons Mucha, Josef Šíma, Toyen, Alén 
Diviš, Jan Kotík a řada dalších prožili podstatnou část svého života 
v zahraničí. Co to znamená pro ně osobně a pro jejich tvorbu? A jak 
taková práce ovlivňuje umění v jejich rodné zemi? Čím naše umění 
a společnost obohacují a co se o ní dá vyčíst v jejich práci? Tyto 
a řadu dalších otázek by měla výstava vyvolávat v návštěvnících 
výstavy. Pro všechny zúčastněné znamená výstava v Jihlavě něco 
víc než jen výstavu jejich prací.

Čísla
V roce 2018 žilo v České republice 535 970 cizinců s přechodným 
nebo trvalým pobytem. Nejpočetnější zahraniční skupinou u nás jsou 
Ukrajinci a Slováci, kteří tvoří téměř polovinu z celkového počtu. Na-
opak jednu z nejmenších skupin tvoří cizinci z krizových oblastí Sýrie, 
Íránu, Iráku, Afghánistánu nebo Libye. Dohromady jde o 3 100 cizin-
ců. Ti k nám v drtivé většině nepřišli během tzv. „uprchlické krize“, ale 
postupně během posledního desetiletí. V současné době žije v zahrani-
čí zhruba 2 500 000 Čechů. Větší část tvoří ti, kteří odešli v minulosti 

– během světových válečných konfliktů, po komunistickém puči nebo 
událostech roku 1968. Další odcházejí po vstupu České republiky do 
Evropské unie. V roce 1968, tedy před 40 lety, emigrovalo jednorázo-
vě, během několika měsíců, kolem 70 000 československých občanů. 
Během dalších dvaceti let to bylo víc něž 150 000 lidí, které přijali 
a o které se museli postarat v zemích celého světa. 

Poděkování
Na projektu se podíleli za CIC Jana Gál, Kateřina Ošancová, Lucie Ditrychová, Kateři-
na Ortinská, Lukáš Wimmer a Valery Senichev, za MUS Martina Freitagová, Bohdana 
Kolenová a Jiří Raiterman. Další poděkování: Petra Kalvínská, Markéta Slezáková, 
Denisa Václavová, Monika Sybolová, Alexandra Kusá, Karel Kunc, Martin Vančát, Ma-
gdalena Kwiatkovská, Peter Fabo, Eva Jiřička a Pražské kreativní centrum. Projekt Pra-
ha – hranice finančně podpořily tyto organizace: Centrum pro integraci cizinců (CIC), 
Nadace pro současné umění Praha (CSU) a platforma Máš umělecké střevo? (MUS). 

Ondřej Horák je kurátor a galerijní pedagog, iniciátor četných výstavních 
a vzdělávacích projektů, autor a editor publikací o výtvarném umění.

František Tichý, Kresba II. (Ze souboru F. Tichý – Velikonoce pro Družstevní práci). Sépie, akvarel, běloba, papír; 15,5 cm x 22,6 cm. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. Foto: Oto Palán.



„Než bych se vrátil do Prahy, to raději chcípnu 
někde na balvanu u moře. Vystavovali prý tam 
zase nějaké mé práce, to zas bylo bláta házeno 
na mne. Že nedám pokoj jejich líným mozečkům.“ 
Jindřich Štyrský

Toť otázka! Hranice sú mnohé. Od tých osobných 
fyzických cez psychologické, etické, geografické… 
Sú obdobia, keď hranice rôzneho druhu skôr vzni-
kajú a sú obdobia, keď sa skôr rozplývajú, padajú, 
zanikajú. Medzi ľuďmi, ideami, teritóriami. Vznik 
či pád jedných nie je vždy v priamej úmere ku vzni-
ku či pádu iných. Ale sú obdobia, keď sa isté syn-
chronicity javov na rôznych úrovniach kumulujú 
a ak je nejaká oblasť, ktorá to zvlášť citlivo vníma, 
prežíva, reflektuje a uchopuje, tak je to umenie. 

Prelom 19. a 20. storočia až do 2. svetovej vojny 
bol práve takým obdobím. V spoločnosti padali sta-
ré poriadky, impériá a ich hranice, v umení nastal 
zrýchlený pohyb a kvas. Veľké impériá sa začali 
rozpadať – Rakúsko-Uhorsko, Ruská ríša, postup-
ne aj Britské impérium. Vznikajú nové, ale stále 
priechodné hranice. 

V umeleckom prostredí Európy, ale i Ruska to 
vrie novými ideami, vymedzovaním sa jednot-
livých skupín – ktoré sa však často aj prelínali – 
a ich manifestov v rýchlom slede. Ohniskom kvasu 
a umeleckou Mekkou sa stáva Paríž. Pohyb ľudí 
a umeleckých vplyvov je voľný, adepti výtvarného 
umenia z východnejších regiónov študujú v Paríži, 
ale i v Mníchove, Viedni či Budapešti.

Hranice vnímania
Alfonsa Muchu a Františka Kupku spájal vzťah 
k duchovnu, okultizmu i dobovo módnemu špiritiz-
mu. Záujem o spiritualitu a predovšetkým o jej my-
stickejšie a ezoterickejšie podoby a tiež o východnú 
spiritualitu hral celkovo nemalú úlohu vo vývoji 
moderného umenia. Nebýva až tak zohľadňovaný, 
možno aj vďaka tomu, že tento záujem je priebežne 
a vlastne právom diskreditovaný kvôli zneužívaniu 
ideologickému (fašizmus 30. a 40. rokov) či gýčo-
vo komerčnému (to úspešne pretrváva). 

Je to však dôležitý moment a podložie, z ktorého 
okrem iných vyrastá aj abstraktné umenie Kupku 
i Vasilija Kandinského v podstate v tom istom 
čase (okolo roku 1910). Zaujímali ich myšlienko-
vé formy, ich farby, tvary, pohyby a podstaty pod 
povrchom prírody a trojrozmernej reality. Najväčší 

vplyv na umelcov mala teozofia – orientálno-my-
stická zmeska Rusky Heleny Blavackej a jej Te-
ozofickej spoločnosti. Môžeme si o jej spiskoch 
a činnosti myslieť čokoľvek, ale umelcov, pre-
mýšľajúcich o podstate vlastnej činnosti a sna-
žiacich sa uchopiť svoje vlastné stavy a postupy, 
oslovilo to, že niekde sa uznávajú a popisujú stavy 
iného než bežného vedomia, že sa s nimi dá expe-
rimentovať, že ich možno skúmať a rozvíjať a že 
nejako súznejú s ich vlastnou tvorivou intuíciou. 
Pomohlo im to prekračovať hranice prírodného 
i formálneho a dovoľovalo rozvíjať a prehlbovať 
pokusy o organické zachytenie svojich subjektív-
nych vnemov a vízií. 

Mucha, ktorý sa ako aktívny slobodomurár ve-
noval aj racionálnejšej forme spirituality síce k ab-
strakcii neprešiel, no v grafickom cykle Otčenáš 
zašiel asi najďalej vo svojom, dalo by sa povedať, 
ekumenicko-mystickom duchu. 

Ďalej než Kupka či Kandinskij zašli členovia 
spolku Vysoká hra, francúzski básnici René Dau-
mal, Roger Gilbert-Lecomte a Roger Vailland a Jo-
sef Šíma. Zaujímal ich hinduizmus i buddhizmus, 
prišli do kontaktu so svojráznym mystikom a my-
stifikátorom Gurdžijevom a tak isto ich zaujímali 
zmenené stavy vedomia, ale tie krajné, náhle, ostro 
pretínajúce realitu. Metafyziku tvorby skúmali pro-
stredníctvom drog, alkoholu a rôznych asketických 
praktík. Tento spôsob praxe a tvorby považovali za 
iniciačný. Daumal a Gilbert-Lecomte experimen-
ty neprežili, zato najmä Daumal zanechal pozoru-
hodné dielo. Vailland ako autor a scenárista a Josef 
Šíma vo svojej výtvarnej tvorbe tieto inšpirácie 
ďalej zúročovali. Šíma formuluje svoje krédo tak-
to: „Konečným cílem není malba. Za estetickými 
vjemy je vždy metafyzická myšlenka, kterou nevi-
díme. Metafyzické je skryto v poetickém.“

Hranice tela a rodu
Marie Galimberti a Toyen sú jediné dve ženy, zastú-
pené v tomto výbere. Náhoda to iste nie je. V časoch, 
keď u každej z nich vrcholila realizácia ich poten-
ciálu, nebolo vôbec jednoduché byť ženou a byť 
akceptovaná ako umelkyňa. Marie Galimberti, celý 
život študujúca – ešte po päťdesiatke začala štu-
dovať na Ukrajinskej výtvarnej akadémii v Prahe, 
hladná po poznaní, ale aj po uznaní – a o 20 rokov 
mladšia Toyen, už bez okolkov raziaca si vlastnú 
cestu a ľahostajná voči kritickému uznaniu. 

Dobová kritika Mariu Galimberti prehliadala 
alebo úplne podceňovala, nakoniec, nepoznala ani 
celé jej dielo. Svojím kozmopolitizmom a nie jed-
noznačne kubistickým, ani expresionistickým preja-
vom nezapadala do spolkových tendencií. Jej talent 
a umenie docenili v tom čase len Josef Váchal a Otto 
Gutfreund, vďaka ktorému mohla v roku 1925 vy-
staviť svoje práce aj v Mánese. Rozhodne stála o to 
prekročiť hranice dané tým, že je žena. Preto ani 
neusilovala o čĺenstvo v Kruhu výtvarných umelkýň, 
kde sa angažovala jej priateľka a Váchalova part-
nerka Anna Macková. Zjavne jej šlo o to, aby bola 
prijímaná ako umelkyňa bez ohľadu na rod. V po-
lovici 30. rokov napokon našla priestor v Sdružení 
výtvarníku, ktoré bolo veľmi rôznorodé názorovo 
i výrazovo. Samostatných výstav i uznania sa ko-
nečne dočkala v 40ych rokoch, ale to už jej zdravie 
bolo podlomené a materiálne podmienky nedobré. 

U Jindřicha Štyrského sa dozvedáme o ešte tem-
nejších prekračovaniach hraníc tela. O jeho sestre, 
sexuálne zneužívanej otčimom, čoho bol aj sved-
kom, a o Toyen (Marie Čermínová), zneužívanej 
starým otcom. Štyrský a Toyen sa príznačne zozná-
mili za hranicami Československa – v Dubrovní-
ku. Ich osobné hraničné skúsenosti nepochybne 
ovplyvnili ich partnerstvo a aj prezieravý vzťah 
k domovu. Toyen sa nikdy nehlásila k svojej rodine, 
obliekala sa mužsky a hovorila o sebe v mužskom 
rode. Vytvorila dielo, ktorým sa síce po prekonaní 
vplyvov Devětsilu a poetizmu i vlastného artificie-
lizmu ukotvila v surrealizme, ale obsahuje škálu od 
jemných lyrických impresií cez divokú obraznosť 
a temnú výraznú farebnosť až po skúmanie hra-
níc iluzívnosti a reality, sna, zdania. Štyrský, hoci 
tiež surrealista, zas bol a ostal básnikom na plátne 
a v jeho ponímaní maliar rovná sa básnik. 

V rokoch 1930−3 vydal Štyrský ako súkromnú 
bibliofíliu tri ročníky Erotickej revue, kde najmä 
s Toyen naplno rozvinuli zásadné surrealistické 
témy erotiky a sexu. Tu je Toyen úplne slobodná 
a hravá – najmä v sérii s fragmentarizovaným pe-
nisom ako objektom hry, kde sa typicky prelína 
humor a vzrušenie. 

Hranice politické 
Do života mnohých umelcov dramaticky zasiahol 
komunistický prevrat v roku 1948. Požadované 
skutočné či predstierané budovateľské nadšenie 
a optimizmus a prikázaná ideológia i tvaroslovie 
socialistického realizmu vytvorili hranicu, ktorú 
mnohí nemohli prekročiť bez toho, aby stratili 
vlastnú dôstojnosť. Takže im ostávala emigrácia. 
Niektorým fyzická, za hranicami železnej opony, 
iným vnútorná, v akomsi domácom väzení. 

František Tichý, Bohuslav Reynek, Václav Hej-
na i Koloman Sokol absolvovali svoje pobyty vo 
Francúzsku, no Sokol sa z toho posledného v roku 
1948 už nevrátil. Paradoxne ostal žiť v USA – naj-
skôr v Pennsylvánii a potom v Arizone – veľmi 
asketickým spôsobom a hranice svojich obydlí 
v podstate neprekračoval. Dlho dokonca ani ne-
mal nijaké osobné dokumenty. Napriek tomu sám 
sa charakterizoval takto: „Som svetobežníkom, 
pôvodom zo Zeme, a preto moja práca na Zemi 
sa nestratí.“ Rozdiel bol jednoducho v tom, ako to 
kdesi napísal režisér Andrej Končalovskij: „Nemo-
hol by som žiť v Rusku, keby som z neho nemohol 
odchádzať.“ Sokol bol vynikajúci kresliar, čo mu 
stále viac a viac dovoľovalo opúšťať pevné formy 
a tvary a zároveň prehlbovať emotívnu pôsobivosť 
jeho výjavov, nech už išlo o akúkoľvek tému, čo 
by asi doma vítané nebolo. Mal v sebe značnú nos-
talgiu za domovom, hoci ho vnímal kriticky, ako 
vyplýva zo spomienky autora Sokolových výstav 
a publikácií, Ivana Jančára, ktorý ho navštevoval 
a podrobne spracovával jeho dielo. 

Zvláštnym prípadom bol Jan Kotík, ktorý bol 
presvedčený ľavičiar, vstúpil i do komunistickej 
strany, vďaka čomu mohol aj v tých najtuhších 
rokoch cestovať, no socialistickému realizmu sa 
prispôsobiť nemohol a nechcel. Potreboval sa 
rozvíjať svojím vlastným smerom, a tak radšej 
nevystavoval. Až v roku 1969 emigroval do Ne-
mecka, kde pokračoval vo svojich výtvarných 
experimentoch a získal uznanie. Na začiaktu jeho 

tvorby boli kubistické vplyvy, no postupne sa do-
stal k abstrakcii, geometrickej abstrakcii, vytvára 
predmety, koláže, nelineárne sa vracia aj k akejsi 
pseudofigúre, skrátka, voľne experimentuje až na 
hranicu konceptualizmu. 

Bohuslav Reynek a František Tichý vytvorili 
veľmi osobité dielo, pričom Tichý dosiahol vrchol 
práve na prelome 20. a 30. rokov v Paríži a potom 
tesne po návrate domov v tridsiatych a 40. rokoch. 
Jeho cirkusanti, varieté, krasojazdkyne, klauni, 
harlekýni, kontarzistky, to všetko sú často melan-
cholické, existenciálne, úzkostné, jemné i temné 
obrazy životných pocitov, ktoré nepostrádajú ta-
jomno dané siluetami figúr, niekedy na hrane, ale 
nesmierne elegantnej hrane karikatúry či grotesky 
a diskrétnymi farbami.

Reynek sa po vojne vrátil do Petrkova na otcov-
ský statok, ktorý bol ale čoskoro znárodnený. Ostal 
tam pracovať ako robotník a dlho takmer neopúšťal 
dom. Reynek bol literát, básnik, prekladateľ i vý-
tvarník. Mal bližšie k expresionizmu až fauvizmu 
skupín ako Osma alebo Tvrdošíjní. Nepatril však 
celkom nikam, žil vo svete vlastnej kresťanskej 
poetiky, extrémne skromnej a najmä vojnou a ná-
sledným komunizmom až existenčne ohobľovanej 
na dreň. V tichu a skutočnej pokore, hoci nie v odo-
vzdanej pokorenosti, vytvoril dielo plné jemnosti 
a nehy, paradoxne stvárnené svojsky expresívnym 
spôsobom, kde na pozadí žije a citeľne dýcha sku-
točný „personal Jesus“. 

Václav Hejna rozvíjal svoj osobitý surový ex-
presionizmus v súlade s vnímaním ťažoby a zú-
falstva doby, teda konca 30. rokov a potom 40ych. 
Svojou citlivosťou sa vždy pohyboval na temnej 
strane a hľadaním čo najvhodnejšieho spôsobu 
a postupu zobrazenia predbehol dobu. Autorka 
magisterskej práce čiastočne aj o Hejnovi, Kris-
týna Koutná, ho porovnala s Jacksonom Polloc-
kom – obaja mali záujem „otvoriť sa bránam 
nevedomia, ale bez použitia surrealistickej iko-
nografie“. Hejna mal možnosť vystavovať v Paríži 
koncom 40. rokov, no v 1948 sa musel predčasne 
vrátiť a nasledovali roky umeleckej frustrácie. Až 
v 1959 mohol opäť vystavovať, no už začiatkom 
60. rokov sa ocitol vo väzení za „nedovolené pod-
nikanie“. Jeho dielo stále čaká na dôstojné zhod-
notenie českou kritikou.

Jihlavský rodák Luděk Holub je najmladším 
z tohto výberu. Študoval v Prahe a Varšave a po 
okupácii v roku 1968 emigroval do Švédska. Vo 
svojej tvorbe sa orientuje na motívy prírody, in-
špirované svojimi cestami alebo spomienkami na 
Vysočinu, využíva pritom určitú farebnú znakovosť. 
Na jeho monotypoch zasa možno vidieť schemati-
zujúce figúry či abstraktné znaky.

Hranice ako také a to rôzneho druhu, ako som spo-
mínala na začiatku, svoj význam, samozrejme, majú. 
Ale je rozdiel, či sú prekračované nútene, zúfalo či 
násilne alebo dobrovoľne, radostne, so zvedavosťou 
a túžbou obohatiť sa zážitkom. Musieť, nesmieť ale-
bo môcť prekračovať hranice, posúvať ich, rušiť či 
tvoriť, obmedzovať nimi alebo sa vymedzovať, to sú 
rozhodne zaujímavé aspekty, z ktorých sa dá pozerať 
na umenie, tvorbu i život umelca. 

Nina Jassingerová se pohybuje v meziprosto-
ru terapie a umění. Je kurátorkou výstavy Jaké 
hranice? v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě 
(6. 6.–13. 10. 2019). 

Jaké 
hranice?
Nina Jassingerová

Alfons Mucha, Studie k obrazu Žena v divočině, přípravná práce 
pro Zrušení nevolnictví v Rusku (Slovanská epopej), 1923,
pastel, papír; 65 cm x 48,8 cm. 
Foto: Galerie výtvarného umění v Ostravě. 

Jindřich Štyrský, Vdovy na cestách, 1937, olej na plátně, 73 cm x 100 cm, GASK. Foto: Zdeněk Matyásko. 



Život a dílo Maxmiliána Josepha Haushofera je ukáz-
kou jednoho fenoménu exilu a tím je nostalgie. Vzpo-
mínání na minulost, dětství, mládí, … Na kdysi prožité 
příjemné, šťastné či iniciační okamžiky, ke kterým se 
vracíme v době existenciálního ohrožení či jen ve chvíli 
smutku a sebelítosti. U výtvarných umělců se nostalgie 
projevuje až obsedantním opakováním motivů, které 
s minulými zážitky souvisí. Ať už jsou to alpská jezera 
Maxe Haushofera či krystaly Josefa Šímy.

Max Haushofer se narodil 1811 v Nymphenburgu 
u Mnichova v rodině učitele na dvoře bavorského krále 
Maxmiliána I. Josefa. V sedmi letech osiřel a vychoval 
ho strýc. Dostalo se mu špičkového vzdělání a pobyt 
v okolí královského dvora ho velmi kultivoval. Stal se 
z něho právník s malířskými sklony, které nakonec zví-
tězily. Bylo to dáno především pobytem v krajinářské 
kolonii u jezera Chiemsee. Klidná čistá vodní hladina 
jezera, vzdalující se loďky, pózující vodní ptactvo, rozso-
chaté borovice, zajímavé skalní útvary, svérázní venko-
vané, výhledy na zasněžené Alpy. Vznešená, velkolepá, 
ohromující scenérie pozdního romantismu. Nemůžeme 
se divit, že právě toho bylo hlavním tématem Hausho-
ferovy nostalgie a vzpomínání na to, co bylo a co se po-
stupně stávalo během jeho života nedostupnějším. Toto 
krasosmutnění až stesk je podpořeno ještě jedním důle-
žitým životním faktem, a to tím, že na ostrově uprostřed 
Chiemsee našel v místním pohostinství svoji budoucí 
ženu. Místo, ve kterém se zrcadlila povaha a světoná-
zor Haushofera, bylo tedy ještě navíc fixováno setkáním 
s důležitou osobou.

Haushoferův český exil byl dán nabídkou jeho švagra 
Christiana Rubena, který byl od roku 1841 ředitelem na 
pražské Akademii. Max Haushofer se mohl realizovat 
na pražské výtvarné škole jako profesor krajinářského 
ateliéru, což plně využil. Vychoval celou řadu důležitých 
českých krajinářů jako byli Bedřich Havránek, Alois Bu-
bák či Adolf Kosárek. Důvod odchodu z Mnichova byl 
zřejmě kariérní a existenční a dost možná hrálo roli i to, 
že neměl oficiální vzdělání výtvarného umělce a bylo 
tedy velmi obtížné se v rámci umělecké mnichovské 
metropole prosadit vedle takových jmen jako byli Carl 
Rottmann nebo Eduard Schleich st. 

Dvacet let svého aktivního života každopádně strávil 
v Praze vyučováním krajinomalby. Do výuky inovativně 
zařadil delší plenérové pobyty, tudíž se mohl se svými 
studenty vracet do milovaného alpského podhůří a předá-
vat jim nejen lásku k tomuto kraji, ale i principy pozdně 
romantické krajinomalby založené na výběru zajímavé 
scenérie, záznamu detailu, horizontu a oblakové situace 
a následně perfektního komponování v ateliéru. Důraz 
byl taktéž kladen na barevné a tvarové sladění krajiny 
a vystižení proměny prostoru v závislosti na čase. 

Postupně se ukázalo, že není reálné každým rokem 
jezdit na bavorskou vysočinu, a proto byl nalezen pro-
storový kompromis. Krajina Šumavy svými jezery a hlu-
bokými lesy suplovala Alpy, ale zároveň splňovala i po-
žadavky českého národního obrození po zvlněné krajině 
s loukami a malými stromovými remízky.

Maxe Haushofera bychom tedy mohli nadneseně při-
rovnat k emigrujícím členům Bauhausu či surrealistům, 
kteří svým pedagogickým působením ovlivnili vývoj 
umění v New Yorku po 2. světové válce. Haushofer 
přináší do Prahy nejnovější krajinářské trendy v rámci 
střední Evropy a připravuje české prostředí jak na vstup 
mnichovského novoromantismu, tak i na tendence dü-
sseldorfského realismu.

Jen dvakrát během svého života dostane Max Hausho-
fer možnost se vzepřít svému českému exilu. Roku 1849 
se neúspěšné uchází o místo profesora na mnichovské 
Akademii a v roce 1861 je nucen ze zdravotních důvodů 
odmítnout nabídku anglické královny Viktorie, která ho 
zvala k pobytu ve Skotsku.

Návrat domů se mu zdaří těsně před smrtí, umírá 24. 
srpna 1866 ve Starnbergu u Mnichova. 

Na závěr této nostalgické kapitoly můžeme potvrdit 
naše spekulace slovy Naděždy Blažíčkové-Horové, která 
o Maxi Haushoferovi říká: „Haushofer s českým prostře-
dím příliš nesrostl, nepřestal vzpomínat na své rodné Ba-
vorsko, nikdy ho neopustila nostalgie po horách v mlze 
zahalených a po třpytících se hladinách jezer.“1

Změna identity v exilu 
Příběh Soběslava Hyppolita Pinkase je dokladem 

toho, jak lze v rámci dlouhodobého exilu zcela splynout 
s prostředím a stát se možná někým úplně jiným než se 
původně očekávalo. 

Pinkas se narodil 1827 v Praze v rodině právníka, po-
slance a liberálního politika. V roce 1848 se zúčastnil 
jako student malostranského gymnázia revolučního hnutí. 
A právě nástup bachovského absolutismu a regrese vůči 
aktérům revoluce ho zřejmě přiměly k odchodu do zahra-
ničí. Dalším důvodem byl pravděpodobně neuspokojivý 
stav na pražské Akademii, kam se v roce 1849 zapsal. 

Nejdříve studoval v Mnichově a od roku 1854 v Paří-
ži. Od začátku své výtvarné kariéry sledoval realistické 
postupy a zobrazování nepříliš lichotivé pravdy, přiná-
šející jasný signál o stavu současné společnosti (obraz 
Hrající si děti na Kampě, 1853-54). Jistě ho ovlivnilo 
intelektuálské prostředí rodiny, včetně jazykové výbavy, 
stejně jako lekce dějin umění od budoucího švagra A. H. 
Springera. I přesto nás musí fascinovat, jak se Soběslav 
Hyppolit Pinkas dokázal v Paříži zorientovat a navázat 
na tehdejší nejsoučasnější trendy (realismus G. Courbeta 
a J. F. Milleta). 

Čím to je, že v rámci exilu výtvarných umělců mů-
žeme sledovat různé cesty jak se uplatnit, prosadit či 
pracovat. Od totálního propadu až po velkou slávu, od 
dobového krátkodobého úspěchu po vlastní pravdivou 
cestu, která se zhodnotí později. Od snahy osvojit si cizí 
techniku a náměty (a splynout s rodilými), přes využití 
jen některých nových postupů pro až k jejich totálnímu 
odmítnutí a uzavření se. Je zajímavé sledovat cesty, krát-
ké a delší exily českých umělců nejen v Paříži, a jejich 
postoj a začlenění do uměleckého provozu a komunity.

Jakou cestu zvolil Pinkas? Studium v mezinárodním 
ateliéru Thomase Couturea, kde studoval i Karel Purky-
ně a Édouard Manet. Zde mohl získat užitečné kontakty 
a rady spíše od spolužáků než od profesora. Velký vliv 
na něj měla i právě se rodící velkoměstská, elegantní, 
zrychlená Paříž. Pinkas jako citlivý exulant vnímal její 
odvrácenou tvář, kterou zobrazil v díle Dělníci na Mont-
martru (1858). Sám sebe a své existenciální dilema Paříž 
nebo ne-Paříž vizualizoval v drobném obraze V ateliéru 
(1854). Pohled kouřícího Pinkase, otočeného k nám zády, 
jednoznačně směřuje k batohu pověšenému na zdi. 

Pinkas volí francouzský venkov, krajinářské kolonie 
kolem Fontainebleau a Barbizonu. Zvolí to, co je pro něj 
lidsky a umělecky zvládnutelné. Vytvoří si vlastní pro-
stor, hranice, ve kterých pracuje tak poctivě a přirozeně, 
až se stane nedílnou součástí druhé generace barbizon-
ských krajinářů. Pracuje na typických tématech realis-
tické malby jako jsou typy venkovského obyvatelstva 
(Pasačka z Marlotte, Metařka, obé 1864) nebo krajina 
vesnice a jejího nejbližšího okolí (V lese u Cernay la 
Ville, Pohled na Vaux de Cernay, 1865). Zároveň je scho-
pen kriticky a aktuálně pracovat s francouzskou tradicí 
Lafontainových bajek a vytvořit dílo, které se dostalo do 
Salonu Odmítnutých vedle děl Maneta či Jamese Whis-
tlera. Obraz Drvoštěp a smrt (1863) sice vychází z mo-
rálního ponaučení bajky, že si nemáme zbytečně stěžovat 
a přivolávat smrt, ale na druhou stranu otevřeně kritizuje 
ničivý pobyt francouzského vojska v lese Fontainebleau 
(smrtka má na sobě atributy vojáka včetně pušky), který 
jeho modelům a přátelům dával obživu. 

Mohli bychom spekulovat, že exulanti mají zvýšení 
práh citlivosti vůči sociálním nerovnostem a těžkým ži-
votním situacím, které pak reflektují ve svém díle. Dů-
kazem toho je v případě Pinkase znovunalezený obraz 
Modlitba za oběšence (1861), v němž je ve zkratce vy-
stihnut těžký život umělce na venkově. Někoho, kdo ne-
zapadá, kdo zůstává sám, komu ostatní příliš nerozumí.

V roce 1865 se Pinkas se svou francouzskou manžel-
kou Adrienne vrací do Čech. Jeho malířská práce ustává 
a plně se věnuje propagaci předchozího francouzského 
exilu, který se mu možná stal domovem víc než Čechy. 
Vyučuje kreslení na Vyšší dívčí škole, je aktivním čle-
nem a později předsedou Výtvarného oboru Umělecké 
Besedy, spoluzakladatelem budoucího Francouzského 
institutu, ujímá se mladých umělců, pracuje pro Národní 
divadlo. Na Sázavě si vybuduje nový exil. Nový začátek 
nebo konec?

Vizualizace ztrát a nadějí
Alfons Mucha (1860‒1939) pobýval na přelomu 19. a 20. 
století dlouhodobě v Mnichově, v Paříži a v Americe. 
Vytvořil nezaměnitelný životní styl Belle Époque, inten-
zivně se věnoval užitému umění, módě a reklamě. Nejen 
stesk po domovině, ale zřejmě i pocit nutnosti vykoupení 
z konzumu daly vyklíčit myšlence Slovanské epopeje, 
ve které definoval slovanskou identitu, duchovní ději-
ny Slovanů a jejich vklad do evropské tradice. V tomto 
monumentálním projektu, který přerostl až do první tře-
tiny 20. století, jsou jasně patrné další exulantské motivy 
a témata. Na začátku cyklu Slované ztrácejí svůj domov, 
jsou vyhnáni nomády z prostoru mezi Dněprem a Vislou, 
na konci Epopeje se stávají nadějí budoucí Evropy. Ve 
všech dvaceti plátnech představujících dávnou i blízkou 
minulost vidíme téma strachu, ohrožení, boje o vlastní 
identitu, nevědomosti, samoty, opuštění, oběti, zoufal-
ství… Pocity a zkušenosti toho, kdo opouští na delší čas 
svůj prostor, zázemí, komunitu. Jako protiváhu Mucha 
zdůrazňuje víru, pravdu, svornost, naději, vzdělání, nut-
nost stát si za svým slovem, odvahu být jiný, pacifismus, 
diplomacii… V závěrečné Apoteóze vizualizuje zářnou 
budoucnost Slovanů – v náruči Krista a Sokola tvořit 
umění a otevřít svá srdce.

Kde domov můj?
Dalším fenoménem, který by se dal vysledovat u umělců 
v exilu, je definice domova v protikladu k nomádství či 
schopnosti mobility. Čím je dán domov, místo bezpečí? 
Je to prostor, ve kterém se odehrálo naše dětství a kam 
se vracíme? Nebo se dá domov vybudovat tím, že si na 
cesty vezmete maminku jako to udělal Wilhelm Riedel? 
Anebo si jako Jaroslav Čermák vytvoříte nový domov 
v cizině pomocí ateliéru, který zaplníte vzpomínkami. 
Či se v zahraničí oženíte jako Václav Brožík či Vojtěch 
Hynais. Nebo uděláte tlustou čáru za minulostí a vytváří-
te nový život a nový svět nezávisle na tom, co bylo, jako 
Beneš Knüpfer. Anebo v korespondenci s blízkou osobou 
z domova spřádáte nereálné sny o společné budoucnos-
ti a fiktivním novém domově jako tomu bylo v případě 
Antonína Chittussiho a Zdenky Braunerové.

Opakem lpění na místě, odkud pocházíme, je nomád-
ství, chuť se pohybovat stále vpřed či v kruhu, překra-
čovat hranice, cestovat, poznávat… V případě českých 
umělců 19. století toho byl schopen málokdo. Sochař 
Václav Levý v cizině studoval, pak si zde musel hledat 
zakázky. Jaroslava Čermáka táhl na cesty svobodný duch, 
touha poznávat a pomáhat, stejně jako potřeba skrýt se 
se svým milostným vztahem, který nebyl ve společnosti 
akceptovatelný. Wilhelm Riedel si toužil splnit životní 
sny navzdory rodinné tradici, ve druhé polovině života 
ho na cesty vábilo i vědomí blížící se smrti. 

A co další příběhy, skryté za daty a místy? Jaké jsou 
důvody odchodu a návratu? Co exil přináší a co bere? Jak 
se může otisknout v umělecké tvorbě? Jaký dopad má toto 
umění na své okolí a diváky? Můžeme si navodit stav exilu 
i ve vlastní zemi? Může dojít takzvanému vnitřnímu exilu 
v rámci vlastního domu, zahrady, pokoje, těla a mysli?

A kdo byli ti stateční, silní a odvážní cestovatelé za 
vzděláním, poznáním, sebezdokonalením, obživou 
a uměleckou realizací v předminulém století? František 
Tkadlík (1824–1832 Řím), Václav Levý (1845–1850 
Mnichov, 1854–1866 Řím), Max Haushofer (1845–1866 
Praha), Wilhelm Riedel (1861–1862 Itálie, 1864–1868 
Paříž, Francie), Soběslav Hyppolit Pinkas (1850–54 Mni-
chov, 1854–65 Paříž, Francie), Jaroslav Čermák (1850 
– 1878 Brusel, Paříž, Francie, Černá Hora, Dalmácie, Itá-
lie), Antonín Chittussi (1879–1884 Paříž, Francie), Josef 
Tulka (od roku 1882 na neznámém místě v Itálii), Hanuš 
Knöchel (zřejmě od konce 19. století do 1927 Londýn), 
Jaroslav Věšín (1897–1915 Sofie, Bulharsko), Vojtěch 
Hynais (1878–1893 Paříž), Václav Brožík (1876–1901 
Paříž), Beneš Knüpfer (1879–1910 Řím, Itálie),… A kdo 
je bude následovat? 

Autorka je kurátorkou pro edukační činnost, působí 
v lektorském oddělení sbírky 19. století NG v Praze. 

1 Naděžda Blažíčková-Horová, heslo Max Haushofer. In: Anděla Ho-
rová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, 
Praha 1995.

Zdenka Braunerová, Z Paříže, 1886
olej na plátně, 42 cm x 28 cm.

Ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.

UMĚLCI V EXILU

Nostalgie  (stesk v Čechách po předchozím životě v Německu)

Monika Švec Sybolová

František Kupka, Ilustrace
tužka na papíře, 31 cm x 24 cm

Ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.



Jaká byla prvotní motivace k založení F POIN-
TU? Jedná se o neziskovou organizaci, věnující 
se práci s cizinci a sociální práci, kterou jste za-
ložila společně s manželem. 
Byli jsme tři, z lidí, co spolek zakládali, jsme zů-
stali my s manželem, třetí člověk se začal věno-
vat jiné činnosti. Ale za námi stál asi desetičlenný 
pracovní tým. Tuhle práci jsme totiž předtím dě-
lali pod jinou organizací. Pracovali jsme s cizinci 
v Centru multikulturního vzdělávání, kde se zřizo-
vatel rozhodl zaměřit jinak, tak jsme začali práci 
dělat se spolkem F POINT. 

Hlavní činností F POINTu je pomoc se začleňo-
váním cizinců, zároveň se soustředíte na pomoc 
dětem například v rámci podpory pěstounské 
péče. Jak získáváte klienty, obracejí se na vás 
sami nebo je aktivně vyhledáváte? 
Momentálně se na nás obracejí sami, protože 
už o nás dlouhodobě vědí. Práci sociálního typu 
děláme už od roku 2005, tehdy jsme je aktiv-
ně vyhledávali, ale teď nás už znají, takže si to 
řeknou a přijdou sami. Ale samozřejmě děláme 
i terénní práci, dáváme o sobě vědět. 

Tady v Jihlavě působí i další podobně zaměřené 
organizace, například Centrum na podporu inte-
grace cizinců nebo Oblastní charita Jihlava. Spo-
lupracujete nebo máte nějak rozdělené aktivity? 
Dneska jsem zrovna byla za paní ředitelkou 
Centra na podporu integrace cizinců, tak jsme si 
povídaly o tom, jak do budoucna. S některými se 
scházíme, a hlavně víme o sobě, když třeba něco 
potřebujeme, tak si zavoláme. Víme, co kdo umí, 
a kam můžeme poslat lidi pro pomoc s odbor-
nými problémy. Propojenost tady je, každý dělá 
trošku něco jiného, abychom se tu nepřetahovali 
o jednu aktivitu. 

Co se týče práce s cizinci – pomáháte jim s inte-
grací do společnosti, s jazykem. Jaké jsou hlav-
ní problémy, s kterými se setkávají, když sem 
přijdou?
Pracujeme hlavně s dětmi. Jejich hlavní problém 
je, že je sem přivezou rodiče, kteří se rozhodnou 
jít do jiné země. Děti se rozhodovat nemůžou, 
jsou nuceny opustit všechny vztahy, které měly 
v zemi svého původu, příbuzné, kamarády, lás-
ky… Jsou tady a koukají ve škole na učitelku, 
potřebují se nějak chytit, ve vzdělávání a vůbec 
mezi spolužáky, jak se to tady ve společnosti 
dělá, takže s tím vším jim pomáháme. 

Dospělí klienti mají různé problémy, od pracov-
ních až po čistě osobní, třeba vztahové. Řeknu pří-
klad, třeba mají problém s telefonními operátory, 
podepíší smlouvu, vypadá, že je na dva roky, jenže 
pak tam je nějaká klauzulka, že se automaticky 
prodlužuje, cizinec to netuší, neplatí, dostane se 
do dluhů. Pomůžeme jim se v problému zorien-
tovat a najít odbornou pomoc.

Z jakých zemí sem cizinci přicházejí nejčastěji 
a proč?
Za námi úplně z celého světa. Samozřejmě, že 
nejvíc ti, co jsou tady okolo, Jihlava má hodně 
Vietnamců a Ukrajinců, ale jinak z celého světa, 
skoro ze všech světadílů jsme tady někoho měli. 

To musí být hrozně pestrá práce. 
Je, ale na druhou stranu je to pro pracovníky ná-
ročné, každý klient potřebuje něco jiného. 

Na stránkách máte uvedeno, že propagujete křes-
ťanské hodnoty. Jakým způsobem to jde dohro-

mady s tím, že se u vás potkávají lidé různého 
vyznání? 
Co se týče sociální služby, tam náboženství vů-
bec neřešíme, ani naše. Jsme samozřejmě země 
s křesťanskými kořeny, z něčeho tady vychází-
me, kultura je taková – a to i pro ateisty, lidé mají 
zažitých spoustu mechanismů, vycházejících 
z křesťanských kořenů. Takže s tím se cizinci 
musí naučit žít. Máme morální kodex pracovní-
ka, kde jsou základní křesťanské principy, jako 
že si nelžeme, snažíme se vnímat hodnotu kaž-
dého člověka, protože každý je jedinečné boží 
stvoření. Tak třeba takhle. Není to tak, že by při-
šli a teď tady máš nějaké zásady, náboženství. 
S klienty o náboženství nehovoříme, pokud oni 
sami nechtějí. Pokud by někdo z nich přišel pro-
pagovat například islám, tak to by také nemohl. 
Protože od toho tady nejsme. 

Co se týká ostatních křesťanských akcí, ty 
děláme mimo sociální službu. Pořádáme třeba 
veřejné bohoslužby. Jsme křesťanská organizace, 
ale nepatříme k žádné konkrétní církvi, takže je 
to určené všem, ať už přijde ateista nebo katolík, 
z jiné církve či mimo církev. Může jednou za mě-
síc přijít na bohoslužbu. 

A děláme i přednášky a kulturní akce, jestli 
víte, jak byl v Sudánu zavřený humanitární pra-
covník Petr Jašek, byl rok ve vězení, tak jsme ho 
pozvali a měl přednášku o tom, jaké to bylo. Měli 
jsme koncert zpěvačky Giny, která je pěstounkou 
a současně je to zpěvačka známá z křesťanského 
prostředí.

Zaznamenali jste nějaké negativní reakce? 
V souvislosti s migrační krizí se hodně měni-
la nálada ve společnosti, vzrůstala xenofobie 
a strach z cizinců, vnímali jste to nějak?
Za celou tu dobu, co pracujeme s cizinci, tak 
samozřejmě že ano, ale za dobu, co pracujeme 
jako F POINT, tak bych řekla, že ne. Lidé už 
začínají chápat, že jsme tady pro naši společ-
nost. Snažíme se pomoct tomu dítěti, které sedí 
ve škole, nešťastné z toho, v jaké se ocitlo situ-
aci, ale na druhou stranu pomáháme i té učitelce 
a celkově lidem okolo. Když se cizinci, co sem 
přicházejí, naučí žít tak, jak jsme my zvyklí, tak 
jim se bude žít líp a nám se bude žít líp. Prv-
ní generace cizinců většinou ani nemá čas nad 
tím přemýšlet. Chodí do práce a jsou od rána 
do večera zaneprázdnění, aby uživili rodinu, aby 
se nějak uchytili. Na děti není tolik času, ty se 
buď chytí samy od sebe, nebo se chytnou nějaké 
party, nebo se nechytí nikoho, ale cítí se hrozně, 
vychovají svoje děti, které už nejsou ani cizinec, 
ale ani Čech, protože se nedostatečně integrovali. 
A tahleta třetí generace může být potom zdrojem 
problémů, jak jsme viděli ve Francii a v Anglii. 
A to je naše práce, ukazujeme cizincům, jaké to 
tady máme, co děláme, čemu se můžou věnovat, 
jak Češi přemýšlejí, aby se naučili dobře jazyk. 
To všechno vede k tomu, aby se v té třetí ge-
neraci, kterou ale zažijí až naše děti, nestal ten 
průšvih. Myslím, že společnost to začíná chápat. 
Nejsme organizace, která by sem cizince vodila, 
my se snažíme řešit situaci, která tady už nastala. 

Máte už docela velký tým. Jste financovaní 
z grantů?
Sociální služba je financovaná různým podílem 
ze státní, krajské a městské dotace. Potom so-
ciálně-právní ochrana, tam jsou peníze čistě na 
pěstounské rodiny. A když vyhrajeme nějaký 
doplňující projekt, dostaneme dotaci i na něj. 
Například teď z ministerstva školství. Zbytek si 

platíme sami ze svého. Náklady na vzdělávání 
hradí ti, kdo si objednají účast na semináři, 
ale na ostatní dáváme sami dary nebo pracuje-
me zadarmo. Dotace máme jenom na sociální 
službu. 

Co byste ocenili ze strany veřejnosti nebo poli-
tiků. Je zde něco, co vám chybí?
Nám chybí hlavně určitá jistota. Je to lepší, než 
to bylo dříve, kdy jsme soutěžili o granty, napsali 
jsme deset projektů a nevěděli, jestli z nich jediný 
vyjde, a co bude s těmi lidmi, když jsou tady za-
městnaní. Proto je důležité, abychom měli jistotu 
i důvěru společnosti. Jsme pořád tvrdě kontro-
lovaní, až mi někdy přijde, že se na nás předem 
pohlíží, jak kdybychom chtěli dělat něco špatně. 
I když se snažíme mít všechno správně, může se 
stát, že na něco zapomeneme, nebo že si kontrola 
vyloží zákon jinak, a pak jsme zbytečně vystavo-
vaní stresu, který nám trochu bere chuť do práce. 

Od společnosti by nás potěšilo třeba i zapojení 
do veřejných aktivit, můžou se přijít podívat na 
bohoslužbu, na dny otevřených dveří, na všech-
ny veřejné akce. Většinou je pořádáme zdarma 
a máme na ně dobré ohlasy.
 
Chodí veřejnost na vaše akce?
Pro mládež máme každý týden klub, který 
si mladí vedou sami, promítají filmy, baví se 

o víře, hrají, řeší grafiky, pečou vafle, tam může 
přijít kdokoli z mladých. Měli jsme tvoření s ci-
zinci pro jihlavské rodiny, dělali jsme košíky, 
vánoční andělíčky… Nebo jsme dělali Světové 
večeře – cizinec vařil typická jídla své země 
a kdo se na večeři předem přihlásil, zaplatil si 
jenom suroviny. Cizinec připravil třicet porcí 
různých jídel na ochutnání a k tomu povídal 
o své zemi. Buď jsme sehnali tlumočníka nebo 
už mluvil tak dobře, že mu bylo rozumět. To 
bylo hodně oblíbené. Jenom jsme pak už těž-
ko hledali nové „národy“. Měli jsme večeři 
ukrajinskou, moldavskou, arménskou, nepál-
skou, kambodžskou a další, dokonce i syrskou. 
Ochutnat ty různé pokrmy bylo opravdu hodně 
zajímavé a byli to úžasní lidé, kteří dokázali 
o své zemi krásně mluvit. Na večeřích byla 
úžasná atmosféra, vytvořily se tam pěkné vzta-
hy mezi cizinci a návštěvníky. 

Chystáte v nejbližší době něco podobného?
Jestli se nám podaří objevit nějakou další národ-
nost, kde bude někdo ochotný vařit, tak určitě 
něco podobného uděláme znova, ale už to nebu-
de tak jak dřív jednou za měsíc. Na facebooku 
máme ale pořád, že se něco děje. Když nás na-
padne něco, co by mohlo městu přispět, třeba 
něco, co nás sblíží, tak to uděláme. 

Ptala se Lenka Dolanová.

Spolek F POINT působí v oblasti prevence sociálně-patologických a nežádoucích jevů 
ve společnosti, zejména v oblasti pomoci dětem, začleňování cizinců a dalších vy-
loučených osob. Zaměřuje se například na vzdělávání prostřednictvím přednášek, 
seminářů či kurzů a pořádání různých druhů setkání. 
fpoint.cz

Rozhovor s Danou Fiedlerovou,
ředitelkou spolku F POINT

Centrum pro integraci cizinců (CIC) vzniklo 
v roce 2003, aby pomáhalo cizincům žijícím dlou-
hodobě v ČR při začleňování do české společnosti. 
Zaměřujeme se na poskytování sociálních služeb 
a vzdělávacích a dobrovolnických aktivit. V sou-
časné době má pobočky nejen v Praze, ale také 
Kolíně, Mladé Boleslavi a Liberci a některé služby 
poskytuje také v Kutné Hoře, Kladně a Mělníce. 
V organizaci pracuje 28 kmenových zaměstnanců, 
většinou sociálních pracovníků, a několik desítek 
externích spolupracovníků. Aktuálními tématy 
CIC je posilování kapacit regionálních poboček 
a rozvoj aktivit organizace zaměřených na rodiny, 
děti a mládež. 

Máme tři registrované sociální služby. Služ-
ba odborného sociálního poradenství s celore-
publikovou působností je ohniskem vzniku celé 
organizace a iniciátorem vzniku dalších služeb 
a programů. K podpoře uplatnění nezaměstna-
ných migrantů vznikla v roce 2014 služba sociál-
ní rehabilitace Perspektiva, která působí v Praze. 
K podpoře rodin s dětmi s migrační minulostí byla 
se začátkem roku 2019 zaregistrována sociálně 
aktivizační služba s názvem Hermiona, která je 
rovněž nadregionální. 

CIC je tvůrcem nízkoprahových kurzů češtiny 
a zaměřujeme se na co nejpřístupnější metody 
výuky pro heterogenní skupinu cizinců, ale i po-

skytování dalších specializovaných kurzů a to 
nejen v oblasti češtiny pro cizince. V poslední 
době jsou to například rodinné kurzy s nabídkou 
výuky pro děti různého věku, rekvalifikační kurz 
lektorských dovedností nebo akreditovaný kurz 
Integrace v ČR – základní minimum pro úřední-
ky veřejné správy. Náš dobrovolnický program 
je přemostěním – nadstavbou sociálních služeb 
a vzdělávání. Nabízí mentoringový program dvo-
jic, v poslední době více zaměřený na podporu dětí 
a dospívajících a otevřené kluby – veřejné udá-
losti přístupné jak cizincům, tak české veřejnosti. 
CIC realizuje rovněž řadu rozvojových projektů. 
Jedním z nich je Atelier talentů, jehož cílem je 
podpora samostatného uplatnění nadaných cizinců 
a zpřístupnění jejich dovedností české veřejnosti. 
Cílem všech našich služeb, programů a aktivit je 
umožnit imigrantům samostatný a důstojný život 
v ČR při respektu a znalostech zdejších právních 
i čistě mezilidských norem chování na jedné stra-
ně a podporovat porozumění, vstřícnost s respek-
tem k individualitě každého migranta ze strany 
přijímající společnosti na straně druhé. Podpoře 
migrantů a migrantek v Čechách se kromě CIC 
věnují i některé další organizace, většina z nich je 
sdružena v rámci oborového Konsorcia nevlád-
ních organizací pracujících s migranty. 

Autor je ředitelem Centra pro integraci cizinců.

Jak fungují centra 
pro integraci cizinců
Lukáš Wimmer

ROZHOVOR

Bohuslav Reynek, Útěk do Egypta, 1963. Lept na papíře, 16,2 cm x 25 cm.
Ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.



VYSTAVOVALI JSME PŘED 50TI LETY 

PHASES
13. 7. 1969–17. 8. 1969

Výstava mezinárodního hnutí Phases byla jedním z vrcholů výstavní činnosti ga-
lerie a na dlouhou dobu poslední výstavou s mezinárodním zastoupením. Oblast-
ní galerie Vysočiny v Jihlavě ji iniciovala a uspořádala ve spolupráci s Domem 
umění v Brně a Krajskou galerií výtvarného umění v Hradci Králové. Výstava 
se uskutečnila zejména díky kontaktům v Třebíči usazeného Ladislava Nováka 
s hnutím Phases, především s jeho zakladatelem Édouardem Jaguerem. Umožnila 
ji také odvážná výstavní koncepce tehdejšího ředitele galerie Ctimíra Linharda 
a samozřejmě doposud trvající politické uvolnění, které však mělo brzy poté 
skončit (na konec roku 1969 plánovaná výstava Mikuláše Medka se již neusku-
tečnila). Galerie k výstavě vydala francouzsko-český katalog s texty Édouarda 
Jaguera, Františka Šmejkala, Ladislava Nováka a s poezií Zdeňka Lorence. 

„V roce 1969 je umělec projektantem mostů mezi známým a nemožným, mezi 
možným a neznámým; ať jakkoliv prudce běsní bouře, která ohrožuje zákla-
dy našeho hmotného bytí, tento most musí v y d r ž e t.“ Píše v úvodním textu 
Édouard Jaguer. Podle něj je smyslem umění odhalovat běžně neviděné, umělec 
je revolucionář, který ukazuje možnosti a jehož dílo otevírá prostory volně ply-
noucí imaginace. Hnutí Phases mělo blízko k surrealismu, spříznění tvůrci věřili 
v automatickou tvorbu, vznikající ve „stavu beztíže“, v osvobozené obraznosti, 
vzdorující omezením zdravého rozumu. První číslo revue Phases vyšlo v lednu 
1954. Hnutí bylo od počátku otevřené mezinárodní spolupráci, v prvních pěti le-
tech se uskutečnily výstavy mimo jiné v Paříži, Milánu, Mexiku, Bruselu, Limě, 
Buenos-Aires, Tokiu, Santa Fé či Krakově. Od roku 1964 se datuje spolupráce 
s českými básníky a malíři, kromě Ladislava Nováka měl aktivní organizační 
úlohu také teoretik František Šmejkal. Revue, jehož vyšlo 12 čísel (ve vlastním 
nákladu Édouarda Jaguera) se věnovalo například dílu Jindřicha Heislera, Toyen 
či českému imaginativnímu malířství a surrealismu. 

Na jihlavské výstavě se mezi celkem 136 díly objevila řada českých umělců 
(např. Irena Dědičová, Josef Istler, Mikuláš Medek, Václav Mergl, Ladislav 
Novák, Zbyšek Sion či Alois Toufar). Zajímavé je probírat se dokumenty k vý-
stavě, korespondencí mezi institucemi a umělci či smlouvami. Například se 
dozvídáme, že za tiskařské práce na katalogu Phases, které mají být provedeny 
ve zkrácené lhůtě, dostal tiskař Jaromír Čapek 1 200 Kčs. Na závěr cituji úryvek 
z dopisu Ladislava Nováka Ctimíru Linhartovi, napsaného v Třebíči 1. dubna 
1969: „Dále pokud jde o výstavu Phases, je na cestě 24 menších věcí z Paříže /
veze je autem Z. Urbánek s J. Kořánem/. Brzo pošle z Německa, jak mi psal, 
své práce K. O. Götz a Rissa. Někdy počátkem května pošlou obrazy a objekty 
Zydron a Brzozowski. Současně jsem dostal zprávu, že na vernisáž v Jihlavě se 
dostaví Zydron a z Francie Henri Rosenfeld s ženou. Takže v červenci se stane 
Jihlava pomalu evropským kulturním centrem.“ 

Vendula Chalánková
Bohu žel
Ilustrace k videohře Bohu žel vznikly pro dokument Saši 
Dlouhého o pěti uprchlících, kteří v České republice žádali o azyl. 
Toto a další díla Venduly Chalánkové byla součástí výstavy 
Society of shame (24. 1.—24. 3. 2019), kterou pro Oblastní galerii 
Vysočiny v Jihlavě připravil kurátor Radek Wohlmuth.

Maria Carmen, Kresba / Dessin, koláž, 1967.

Záběry z výstavy Phases. Z archivu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.

Foto Pavel Petrov (OGV).



OSOBNOST OKRAJETIP NA VÝLET

„Cizincem se stává svojí neochotou mluvit o své 
minulosti i budoucnosti. Získává si lásku dětí, 
zvířat a nemocných. Naopak dospělí ho podezí-
rají z nějakého nekalého činu. Trápí je, že o něm 
nic nevědí, nebo naopak na něj nevědí žádnou 
špatnost a proto si jej nemohou nijak zavázat. 
Byl cizincem všude, kde existují lidé, snažící 
se vlastní prázdnotu zaplnit životy jiných. Jeho 
hledání se stává symbolem věčné pouti. Hledání 
toho, co nám chybí, co nás naplňuje – smyslu ži-
vota a zakotvení ve společnosti…“ (Petra Pádi-
vá o díle Egona Hostovského Cizinec hledá byt)

Dne 10. 3. 1929 / 28. adaru 5689 umírá čtyřiatřice-
tiletý malíř Max. Odchází dobrovolně, sebevraž-
dou uškrcením, před vypuknutím celosvětové 
hospodářské krize, jakoby předvídal, co se stane. 
Mladík, jehož duchem jsou prostoupeny zdi domu 
číslo 10 v Komenského ulici, kde žil v prostorném 
vlastním bytě. Zanechal zde právě on umělecký 
genius loci? V tomto domě totiž dnes sídlí Ob-
lastní galerie Vysočiny. Víme jeho datum úmrtí 
i narození. V archivu se dopátráte, že navštěvoval 
akademii ve Vídni a sloužil tam i na vojně.

Navštívit jej můžete na hřbitově v Jihlavě, 
v sedmé řadě, druhý hrob zprava. A rozluštit 
hebrejský nápis na leštěném obelisku jehlano-
vého typu. Je vám divné, že sebevrah leží na 
hřbitově? Ale vůbec ne, v židovské tradici se 
způsobem odchodu ze života lokace navrácení 
těla matce zemi nerozlišuje.

Na hřbitově najdeme mezi jmény pohřbených 
– v informačním soupisu na zdi, břízolitové 
krabice z roku 1969, současného Ciduk ha-din, 
dle návrhu Mileny Kubíkové Veselé – také otce 
Karla. Hroby nejsou vedle sebe. Hrob jeho otce 
Karla Krause, který zemřel 9. 9. 1925 v Jihla-
vě na mozkovou mrtvici, čeká na nalezení na 
místním židovském hřbitově poblíž nemocni-
ce. Informace ze Státního okresního archivu 
Jihlava ochotně poskytl archivář Petr Dvořák: 
„Záznamy z jihlavského archivu dokládají, že 
Max Kraus měl dvě sestry, Johannu (nar. 1893 
v Habrech) a Marii (nar. 1897 ve Vídni), z nichž 
první žila v době Maxovy smrti ve Vídni, dru-
há, provdaná za zubního technika Neuwirtha, 
ve Slavonicích. V pozůstalostním spise Karla 
Krause z roku 1925 je už Max uveden jako aka-
demický malíř. Vzhledem k vazbám rodiny na 
Vídeň lze usuzovat, že studoval na Akademii 
výtvarných umění ve Vídni. Informace o vojen-
ské službě Maxe Krause v našem archivu ne-
nalezneme; v odvodním seznamu ročníku 1895 
Max Kraus uveden není, protože byl domovsky 
příslušný do Vídně a byl patně u vojenského od-
vodu tam. Po osudech sestry Marie, provdané 
Neuwirthové, a její rodiny budete muset pát-
rat ve Státním okresním archivu v Jindřichově 
Hradci.“

Zde pro informaci uvádíme odkazy na zá-
znamy o narození Johanny Krausové a úmrtích 
Karla Krause a Maxe Krause, dále zmiňovaný 
odkaz na web Archivu Akademie výtvarných 
umění ve Vídni, kde však pátrání po obrazech 
nesplnilo očekávání.
Johanna Kraus – narození: cutt.ly/zymLzA
Karl Kraus – úmrtí: cutt.ly/dymLRy
Max Kraus – úmrtí: cutt.ly/VymLYG
Archiv Akademie výtvarných umění Vídeň (Uni-
versitätsarchiv der Akademie der bildenden 
Künste Wien): cutt.ly/KymZay

Tip na výlet vás tentokrát zavede na Jabor-
schützberg. Tedy Javořici, se svými 837 metry 
nad mořem nejvyšší vrchol celé Českomoravské 
vrchoviny, opředený pověstmi a legendami, li-
terárně zpracovaný v četných povídkách či bás-
ních. Najdete jej 9 km severozápadně od Telče. 
Vrcholek je ukryt uprostřed lesů, z nichž vyku-
kuje 166 m vysoký televizní vysílač. Nejkratší 
cesta pro nejlínější pěší vede po zelené značce 
od Velkého pařezitého rybníku (3 km), z Telče 
se tam dostanete po červené (12 km), z Horních 
Dubenek pěšinou lesem (6,3 km) – proč byste 
měli jít zrovna odtamtud, nebo naopak tam, vy-
světlíme později. Pokud chcete přijet vlakem, 
pak nejbližší stanice je v Jihlávce. Brázdit okolí 
můžete také na kole, vedou zde mimo jiné trasy 
cyklostezky Greenway řemesel a vyznání. 

Pokud přijdete od Telče a Velkého pařezitého 
rybníka, nemiňte odbočku na Míchovu skálu, 
která vám může posloužit i k výhledu do kraje. 
Toto krásné žulové skalisko obklopené kamen-
ným mořem je „jedním z nejlépe zachovalých 
projevů tropického zvětrávání v třetihorách 
a následujícího obnažení a intenzivního mrazo-
vého zvětrávání granitu v periglaciálních pod-
mínkách pleistocénu ve vrcholových partiích 
Jihlavských vrchů.“ Tolik informační tabule. Na 
vrcholku ve štěrbinách vyrůstají Betuly pendu-
ly, břízy bělokoré. Horolezci už tam nesmějí, 
ale citliví lezci bez maček, cepínů a lan nahoru 
vylézt mohou. Javořici mají Vysočiňané rádi. 
Podle ankety, vyhlášené v roce 2001, kdy se měl 
kraj Jihlavský přejmenovat na dnešní Vysočinu, 
na téma, co by se lidem líbilo mít ve znaku, vy-
hrál vrchol Javořice před jedlí a bramborovým 
květem (zdroj: MfD, 21. 3. 2001). 

Vlasta Javořická, autorka ženských a vesnic-
kých románů, která si svůj pseudonym zvolila 
podle Javořice, napsala v knize Obrázky z Vy-
sočiny: „Krásně je na Javořici a dumavo. Poezie 
a krása spolu s tesknou melodií dávných dob, 
utrpení a bojů vítá poutníky pod zelenou klenbu 
svých tajuplných svatyní.“ O Javořici psal Egon 
Bondy v povídce Agáta s vlkodlakem, ve které 
Agáta Zajíčková z Domašína hledá v lese vl-
kodlaka. „Agáta se zastavila, pořádně se dokola 

rozhlédla, ale vlkodlaka neviděla, tak šla dál. 
Přišla pod Javořici. Pod Javořicí stála televizní 
věž, a jak uviděla Agátu, už z dálky volala: 'Běž 
Agáto, utíkej do lesa, nebo tě vlkodlak sežere.'“

Současná televizní věž nahradila někdejší 
z roku 1960, která měřila metrů jenom šedesát, 
zato se na ni dalo vyšplhat jako na rozhled-
nu, byť spíš neoficiálně. O zážitku se zmiňuje 
Milan Magni v povídce Už nikdy nepolezu na 
Javořici: „Tak tam teď ležel na Javořici ve vy-
soké trávě a znechuceně pozoroval otce, jak si 
zaclání rukama oči a hledí někam vzhůru. On 
se tam ale nedíval, radši ne, už jenom z toho 
pomyšlení se mu dělalo zle. Slyší otce, jak hu-
láká: 'Vejš, Vladíne, neboj se, lez až nahoru!' 
A odněkud z hůry k nim dolehlo zechované: 
'Lezů, strejdóó, lezůů, už tam budůůůůů.' Otec 
ještě jednou zaklonil hlavu a podíval se naho-
ru, po chvíli ticha spokojeně polohlasem řekl: 
'Tak, a je tam,' a pak dodal, už směrem k němu, 
'hotovo, a my deme.' Na nic se neptal, vyskočil 
a šli, šli pryč, pryč od té proklaté Javořice, vešli 
do lesa a on se snažil na ten svůj dnešní debakl 
moc nemyslet.“ 

Současný vysílač je hlídaný čidly a kamera-
mi, takže se na něj lézt nedá, nicméně plány 
na postavení rozhledny dosud trvají. Možná by 
se tím však ztratilo ono dumavo, které na za-
rostlém vrcholku (občas) panuje, kdo ví. A proč 
jsme prve doporučovali vyrazit z Horních Du-
bének? Protože tu můžete navštívit Bistrot de 
Papa, čímž se oklikou dostáváme k tématu ak-
tuálního čísla novin. Bistrot totiž založil pravý 
francouzský kuchař Rémi Decroix a atmosféra 
a jídlo jsou opravdu jako vypadlé z francouz-
ského venkova. Posezení v zahradě s výhledem 
na rybník, kde můžete v klidu a lelkování strávit 
celé odpoledne s úžasnými dezerty, sýry a dal-
šími delikatesami. Zabaví se tu i děti (pískoviš-
tě, trampolína, lodička, na které lze veslovat po 
rybníku). Menu si nemůžete vybrat dopředu na 
webových stránkách, abyste byli překvapeni až 
na místě, což je krásné. Je možné se tu v pod-
kroví i ubytovat a objevovat další pozoruhodná 
místa rozhraní Čech a Moravy. 

Text a fotografie Lenka Dolanová.  

V publikaci o jihlavské architektuře I domy 
umírají vstoje se dočteme, že Maxe Krause 
nalezl a nález oznámil št. kpt. 31. plk. Jan Al-
brecht, toho času podnájemník v Komenského 
10, spolu s úředníkem Zdenkem Šindelářem, 
bytem v Brněnské ulici. Stalo se to v neděli, 
kdy Max obvykle Jana navštěvoval. Jelikož, 
dle svědectví Albrechtova, už dva dny nevyšel 
z bytu, nezamčený byt otevřeli a malíře našli ve 
druhém pokoji viset na skobě uškrceného. Lé-
kař Bláha konstatuje smrt cca před 48 hodina-
mi, což by odpovídalo pátečnímu večeru, neboť 
nález mrtvého jest oznámen v neděli přibližně 
ve 20:30. Po ohledání ponechali mrtvolu umělce 
v zamčeném bytě. Asi do té doby, než ho přišlo 
doprovodit a navrátit matce zemi Chevra kadi-
ša, Pohřební bratrstvo – charitní spolek, starají-
cí se o mrtvé a pozůstalé. Velkým překvapením 
je účtenka vystavená na 400 korun za pohřeb. 
Podle mých informací bratrstvo svou službu vy-
konává zdarma. (Informace o židovském po-
hřbívání a zvyklostech naleznete v nové knize 
Jaroslava Achaba Haidlera.)

Max byl židovský malíř původem z Vídně. 
Syn Karla Krause a Luisy Pickové. Z výpově-
dí strýce Eugena Krause je známo, že rodina 
byla zatížena dědičnou nervovou nemocí. Tedy 
by za sebevraždou mladého akademika mohla 
stát duševní nemoc, poněkud špatně zvládnu-
tá duchovní cesta na poli transformace. Strýc 
uvádí, že smrtí sebevraždou zemřela téměř celá 
rodina! Anomálií je okolnost, že Maxova ses-
tra Marie vyskočila dva roky před jeho smrtí 
z okna v druhém patře, taktéž z bytu v Komen-
ského ulici. (Pokus o sebevraždu?) Otec Karel, 
akcionář a podílník několika firem (vídeňská 
elektrárna, Oswald Fišer v Jihlavě ad.) zemřel 
na následky mrtvice, která ho stihla na Masa-
rykově náměstí v roce 1925. Z celkem slušné 
pozůstalosti byli vyplaceni sourozenci Jana 
a Max. (Proč ne Marie? Vzdala se pozůstalosti?) 
Proč Max neměl ženu? Co se mu honilo hla-
vou? Co ho dohnalo k odchodu vlastní rukou? 
Snad věčná nemožnost umělcova dotýkat se 
B*ha skrze poznání tvorbou a zároveň přežít 
v materiálu, který se pro něj leckdy stává tak 
mrzkým, až ho dostane na hranici živoření, 
bláznění. Proud tolika nepostižitelných myšle-
nek, samota v nepochopení a věčný žár touhy… 
To by nám mohl Max sdělit svými obrazy, ale 
krom šatstva a obuvi po něm pro čtenáře zbývá 
indicie pěti klíčů, těch od bytu v čísle popisném 
10, které byly předány notáři J. Mohrovi a se-
stře společně se 100 korunami a účtenkou na 
400 korun dluhu.

Nemusíš Maxi pobývat již,
ve zdech s obrazy.
Snem zůstává však tvým,
to vše vidět, tak trochu v jiném světle.

Tyto vzácné informace nás přivádějí na dešif-
rovací průzkum k ohledání života umělce, pro 
tehdejší i dnešní české obyvatelstvo cizince, aka-
demického malíře Maxe Krause a jeho rodiny.
„Cizincem se stává neochotou mluvit o své mi-
nulosti i budoucnosti.“

S poděkováním Ladislavu Vilímkovi a Petru 
Dvořákovi.
Text a fotografie Eva Frühaufová.

Max Kraus
Již od chvíle, kdy jsme narazili na zmínku, že v budově v Komenského ulici, kde nyní sídlí Ob-
lastní galerie Vysočiny, žil a zemřel malíř Max Kraus, jsme toužili po tom, zjistit o něm něco 
víc. Pátrání se ujala Eva Frühaufová. V příběhu zůstává ještě hodně otázek nezodpovězených.

Max Kraus byl ak. malíř, bytem Ko-
menského 10, Iglau, původem z Vídně. 
* 20. 2. 1895, † 10. 3. 1929
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Velké stěhování
 V rybníčku plave sardinka.
Je asi tááákhle malinká.
Počkejme chvilku.
Zklidněme nervy.
Až rybek bude více,
nacpem je do konzervy.
Vrchovatě naplníme
ocelovou bednu.
Sarkofág i s námi
pak
tiše
klesne
ke
dnu

Pavlík Petrov (ČR & BG | OGV)
U rybníku s labutěmi a racky
Českomoravská Vysočina
sobota 23. 3. 2019 | 16:30–23:59

Teď se pokusím usnout. Nebo už spím?
Zdá se mi totiž, že na protější vrbě
sedí Pinocchio s medvídkem Koalou.
A vodník Česílko?
Vrbu na rok pronajal a odjel na hřbetu kapra,
omrknout deltu řeky Okavango.

V jednom rozhovoru s vámi jsem četla, že jste 
kdysi ve Spojených státech potkal skupinu čes-
kých studentů, přijel jste je navštívit a už tu zů-
stal. Bylo to tak? 
Ano, tak to zhruba bylo. Pracoval jsem a žil 
v Yosemitském národním parku, kam každé tři 
měsíce přijížděli studenti, většinou z Evropy, 
ale také z jižní Koreje, na program Work and 
Travel. Pracovali tři měsíce a pak měli měsíc 
na cestování. Setkal jsem se se skupinou stu-
dentů, začal jsem také chodit s českou dívkou 
a když skončila s prací – bylo to v prosinci, kdy 
je v národním parku hodně sněhu – , zeptal jsem 
se svého šéfa, jestli bych si mohl vzít na dva 
týdny dovolenou. Souhlasil, tak jsem přijel do 
České republiky. To bylo 1. prosince 2002 a zů-
stal jsem zde do 14. prosince 2002, bylo to ale 
v Havlíčkově Brodě, ve Skuhrově. To byla má 
první návštěva. 

Pak jsem se vrátil domů a krátce nato jsem 
přijel zpátky. To vše se dělo, protože se se mnou 
rozvedla žena. Bylo mi třicet, tenkrát, před šest-
nácti lety. Byl jsem sám, měl jsem pas, peníze, 
vše, co jsem potřeboval, tu bylo, tak jsem se 
zeptal šéfa, jestli mohu jet na dovolenou a byla 
to má první dovolená, na kterou jsem jel sám. 

Přemýšlel jsem – vím, co to je, žít třicet let, 
takže co budeš dělat dalších třicet let? Bylo pro 
mě těžké přijmout, že je mi třicet a jsem svo-
bodný. A pak jsem uviděl otevřené dveře, začal 
jsem o tom přemýšlet a – ani náhodou! Ani ná-
hodou! Možná? Ani náhodou! Dobře, tak proč 
ne. Tak jsem zavolal kamarádce do Havlíčkova 
Brodu a řekl jí: poslyš, chci se vrátit a chvíli 
pobýt, nevím, jak dlouho, pár měsíců. Máš pro 
mě místo, kde bych mohl bydlet? A ona mi na-
bídla, že její babička má velký dům, žije sama 
a že si tam můžu pronajmout pokoj. Dokud se 
nerozhodnu, co dělat. Tak jsem začal okamži-
tě všechno zařizovat, abych mohl být nějakou 
dobu pryč, ukončil jsem doma všechny závaz-
ky. Přijel jsem do Havlíčkova Brodu, začal žít 
s babičkou a nějak jsem se začal okamžitě učit 
česky. Proto jsem pořád tady. Nikdy jsem neměl 
učitele. Měl jsem jednoho hodinu. Pak druhého 
hodinu. Jsem prakticky zaměřený, audio a vi-
zuální student. 

Kolik vám zabralo času, než jste byl schopen 
trochu mluvit? 
Abych měl pocit normální konverzace – čtyři 
roky. Jednoduché věci jsem se začal učit doce-
la rychle, každý den jsem si sám studoval. Ne 
s knížkou, ale čtením překladače, tam a zpátky. 
Otevřel jsem českou stránku, našel české slovo 
a díval se, co znamená v angličtině. A pak mě 
učili mí studenti. Nedopatřením, nevěděli, že 
mě učí. 

K tomu se musím vrátit o něco zpátky. Žil 
jsem v Havlíčkově Brodě pár měsíců, hledal 
jsem práci, ale byla tu velká jazyková bariéra. 
Samozřejmě. Nic jsem nemohl najít. Pak mi jed-
noho dne zavolala paní z jazykové školy a ptala 
se, jestli bych se s ní mohl sejít. A já jsem říkal: 
dobře, ale proč? A ona, že má jazykovou ško-
lu a chtěla by, abych učil. A já jsem řekl: učil 
co? A ona řekla: učil angličtinu. A já jsem řekl: 
omlouvám se, ale v životě jsem neučil ani jeden 
den. A ona řekla: to je v pořádku, já vás to můžu 
naučit. Můžu vás naučit, jak učit. A tak začala 
moje učitelská kariéra. 

Je to asi celkem přirozená volba pro anglicky 
mluvícího člověka. Ale vás to musí bavit, když 
už to děláte tak dlouho. 
Miluju to.

Jaké máte studenty? Všechny věkové kategorie? 
Všechny, ano. Zkusil jsem státní školy, soukro-
mé školy, stavební školu, gymnázium Ad fontes, 
projekty Evropské unie. Můj první projekt byl, 
integrovat ženy, vracející se po mateřské zpátky 
do práce, a to bylo tak těžké! Bylo to obtížné 
kvůli jazykové bariéře. Teď, protože mluvím 
a rozumím česky velmi dobře, pomáhá mi to 
lépe učit. Myslím, že je mnohem jednodušší, pro 
oba z nás, když můžu vystvětlovat česky, co má 
být řečeno, než když se dohadujeme o tom, co že 
to říkám anglicky. Studentovi to pomáhá získat 
sebevědomí. Když vidí cizince, říkají: řekni ř. 
A mé ř je lepší než jejich. 

Jací jsou vaši studenti? Jsou dostatečně komuni-
kativní? Možná nejsou tak úplně zvyklí mluvit 
s rodilým mluvčím? 
Rád říkám, že tohle je moje specialita – učit 
konverzaci. Už jsem v učení získal určitou sebe-
jistotu a můžu si vybírat, koho chci učit a koho 
ne. Neučím začátečníky. Na prvním setkání, 
když vidím, že má student potenciál, z toho, co 
slyším a co si od něj vezmu, můžu se rozhod-
nout, dobrá, jsi začátečník, ale budu tě učit. Za 
jistých podmínek. Za třicet dní se čtyřmi lek-
cemi mi ukaž pokrok. Ukaž mi, že děláš něco 
doma. Nerad studenty odmítám. Ten člověk pak 
odejde a možná už angličtinu nikdy nezkusí. 

Pak jste se přestěhoval z Havlíčkova Brodu do 
Jihlavy. 
Přestěhoval jsem se poté, co jsem žil v Havlíč-
kově Brodě asi čtyři roky. Našel jsem práci 
v Jihlavě, byla to jazyková škola, s lepším pla-
tem a více studenty. A místem k bydlení. 

Takže jaké vám připadá město a lidé v něm? 
Cizincům obvykle Češi připadají rezervovaní, 
nekomunikativní a chladní a myslím, že Vysoči-
na je ještě specifičtější v tom, že tu nejsou velká 
města, je to v podstatě venkov. 
Bylo to těžké. Stále to je někdy těžké, protože 
je v mé povaze – nejsem si jistý, jestli je to má 
povaha nebo kultura – , ale chci říct, že když 
jsem někde sám, můžu se začít bavit s kýmko-
liv. Nejdůležitější věcí pro cizince, který nechce 
zažít chlad pobytu na Vysočině, je mluvit čes-
ky, mluvit opravdu dobrou formální češtinou – 
a můžete si lidi lehce získat. A co se týče toho, 
že Češi na Vysočině jsou chladní, to je prostě 
něco, s čím se musíte vyrovnat. Něco, s čím 
jsem se já musel vyrovnat. 

Pořád si nemůžu zvyknout na jednu věc. Ne-
chci na Čechy ukazovat prstem, nechci říkat, že 
jsme špatní – a říkám my, protože už tu žiju 
dostatečně dlouho. Když za něco platíte, chcete 
zpátky drobné a natáhnete ruku – a oni je dají 
na stůl. Má ruka je tady, proč je nedají sem? Na 
podobné věci si ještě musím zvykat. 

Jak jsem řekl, znám jazyk, jsem schopen mlu-
vit s kýmkoliv. Nezáleží na věku. Protože dřív 
na tom záleželo. Než jsem se naučil dobře česky, 
záleželo na tom, s kým mohu mluvit a s kým ne. 
Pokud byli o hodně starší, nemohl jsem, protože 
jsem se neodvážil, protože jsem neuměl „vykat“. 
S lidmi mého věku či mladšími bylo jednoduché 
mluvit, jakmile zjistili, že jsem cizinec.  

Myslíte si, že na tom, být cizincem tady v Jih-
lavě, jsou nějaké výhody? 
Samozřejmě, že jsou. Používám výhody ke 
svému prospěchu. Vždycky je tu někdo, s kým 
mohu mluvit. Moc mě baví chodit. A rád cho-
dím ze spodní části náměstí na horní a všech-
ny zdravím a pět lidí pozdraví mě. Je to dobrý 

pocit, je pěkné, že všichni znají mé jméno a já 
nemusím znát ničí jméno. Dneska ráno jsme 
s jedním mým studentem stáli před kavárnou 
a tři procházející lidi řekli – dobré ráno, dobré 
ráno, dobré ráno. To je skvělé. Ale chápu, že to 
může být i nevýhoda. Někdy bych raději nebyl 
tak vidět. Přeju si, abych si mohl nasadit masku 
nebo něco takového.  

Zjevně se tu cítíte jako doma, po šestnácti letech, 
ale pamatujete si, kdy jste začal cítit, že tohle je 
místo, kde chcete zůstat? 
Celkem hned. Dokonce už v Havlíčkově Bro-
dě. Nejdřív jsem našel svůj život, což je učení, 
které mi pomohlo najít sám sebe. Když jsem se 
dostal do rytmu učení a žití a uvědomil si, no 
teda, jsem tady, v České republice, v srdci Ev-
ropy, začal jsem přemýšlet o tom, co bych dělal, 
kdybych nebyl tady. A víte, co mě napadalo? 
Nic. Jsem opravdu prázdný, když se snažím si to 
představit. Kde bych byl, kdybych nebyl tady? 

Minulou sobotu, kdybych nejel do Telče, byl 
bych v parku, kdybych nebyl na té párty, byl 
bych v kavárně. Kdybych nebyl v České republi-
ce, byl bych... byl bych v České republice, proto-
že to je místo, kde mám být. Má matka mi říkala, 
abych nebyl spontánní. Abych nedělal věci ve 
spěchu. Ale všechno přichází samo. Přijel jsem 
na jednosměrnou letenku a prostě jsem tu začal 
žít a mám radost, že život si nachází mě, že já 
nemusím hledat život. Nehledám studenty, uče-
ní jsem za šestnáct let inzeroval možná dvakrát. 
Mí studenti si nacházejí mě. A to je opravdu 
dobrý pocit. Teď vím, co to je, být v něčem dob-
rý. Je mi líto studentů, které jsem učil před šest-
nácti lety. Protože jsem jen hádal, co vím. Nikdy 
jsem svoji mateřštinu neučil. Nevěděl jsem, co 
jsou frázová slovesa, co jsou nepravidelná slo-
vesa, přítomný čas prostý. Teď to vím. Je dobré, 
vidět studenty růst. Řadě studentů jsem pomohl 
a dosud jsou mými přáteli. Pomohl jsem jim se 
někam dostat. Na univerzitu v Londýně, získat 
práci v Chicagu, objednat si něco online či po 
telefonu z Ameriky. 

Je tu něco, co byste si přál vědět na začátku? 
Co by vám bývalo pomohlo vyhnout se nepří-
jemným situacím? Nebo jakou radu byste dal 
někomu, kdo se sem chystá přistěhovat? 
Naučte se česky. To je celé. Pokud se naučíte 
česky, naučíte se Českou republiku, budete vě-
dět, jací lidé jsou, odkud pocházejí. Myslím, že 
jedna věc, kterou bych si přál vědět předtím, než 
jsem se sem přistěhoval, je, nenechat se ovlivnit 
chladem lidí. Jen proto, že jsou chladní, nemu-
sím být chladný já. Jen proto, že necítí, nemusím 
já přestat cítit. Opravdu se tu musíte naučit, kdy 
můžete ukázat své pocity a kdy ne. Protože lidi 
to nezajímá. Vypadají, jakože se nechtějí zají-
mat, nebo že to není v jejich kultuře se zajímat. 
Například mluvit o pohřbech či o smrti. Nikdy 
to není příjemná záležitost, ale neměl bych mít 
pocit, že o tom nemůžu mluvit. Protože když 
chci mluvit o smrti svého otce, znamená to, že 
o tom chci mluvit. A chci, aby mě někdo po-
slouchal. A nechci mít pocit, že o tom nemohu 
mluvit, protože vy o tom nechcete slyšet. Není 
to o vás, je to o mně. A jak se cítím a jak se chci 
cítit. A někdy je těžké si to uvědomit, někdy 
něco řeknu, vidím reakci a vzpomenu si, no jo, 
aha, pardon. 

Ale nechápejte mě špatně, jsem hrdý, že tu 
jsem. A jsem hrdý, že se učím česky, že pozná-
vám tuhle kulturu, která je velmi bohatá, bohat-
ší, než si myslíme či uvědomujeme. 

Je něco, co vám tu chybí?
Mexické jídlo! Autentické jídlo. A rozmanitost 
v jídle. Více rozmanitosti. Dobrá, máme asijské, 
indické, české jídlo. To je skvělé, přineste dal-
ší. Asi bych měl říci, že máme i americké jídlo, 
protože je tu McDonalds. 

Jezdíte do Spojených států, máte tam rodinu?  
Každý druhý rok jezdím domů na návštěvu. 
Jsem nejmladší ze šesti, všichni mají rodi-
ny, děti. Mám sestru v Texasu, bratra ve státě 
Washington, dvě sestry a bratra a mámu v Ka-
lifornii. 

Takže jste původem z Kalifornie? Odkud přesně?
Merced. Má tak osmdesát devadesát tisíc oby-
vatel. Je to menší město, ale rozprostřené, což 
ho dělá velkým. 

Máte v České republice nějaká oblíbená místa? 
Hradec Králové. Skoro jsem se tam přestěhoval. 
Moje bývalá přítelkyně je z Pardubic, její matka 
a otec žijí v Hradci, takže jsme je tam jezdili 
navštěvovat a oba jsme uvažovali o tom, že se 
přestěhujeme z Jihlavy do Hradce Králové. Je 
to pěkné město. 

Moje další oblíbené místo? Jihlava. Jihlavu 
mám opravdu rád. Splňuje všechny mé potřeby, 
nepotřebuji velké město jako je Praha, nepotře-
buji velkou vesnici jako je Brno. Neumím si to 
představit a nebudu to zkoušet. 

A ano, mám v plánu zůstat. Uměl bych si 
představit, že tu budu do konce života. Nemám 
žádné plány. 

Ptala se Lenka Dolanová. 

Setkali jsme se v jihlavském Café Etage. Aaron nejdřív trochu váhal, do rozhovoru 
se mu nechtělo, protože s novináři má předchozí špatné zkušenosti. Pak se ale 
o svém životě v Česku rozpovídal s radostí. „Hallo, my name is Aaron Cotta, Aaron 
David Cotta. My middle name isn't used in the Czech Republic, so I am just Aaron 
Cotta.“ 

And yes, I plan on staying
Rozhovor Aaronem Cottou 
Café Etage, Jihlava, 10. 4. 2019

Foto archiv Aarona Cotty.



Kdo je model? 
(Figurální kresba)
Eva Frühaufová

„Na střední škole? Co tam děláte?
Sedím modelem.
A to jako nahá?
Jak kdy.
A nestydíte se trochu?!
Proč?
To já bych se styděla.
Za co?
(…)“

Na vernisáži potkávám Jardu. Chodí sedět na grafku (grafická škola 
Jihlava). Říká, že mapování této práce je povídání o bolavých kloubech 
a ztuhlých svalech. Říká, že jsou tam učitelé k modelům jemní, jeho 
kamarádka z Meziříčí si to musí kolikrát i odstát. Jeho nechávají „po-
hodlně“ sedět. „A co je na této práci nejnebezpečnější?“, zbystří můj 
zájem otázkou. „Když dojdou baterky v přehrávači – poslouchám při 
sezení přednášky.“ 

Já někdy studentům čtu, někdy je to přijímáno s rozpaky, vesměs 
kladně. V Humpolci to přivítali, ale vybrala jsem odbornou, stylově 
specifickou literární stať o Šiktancových básních, i pro mě těžko stravi-
telnou, ale bylo to prý umění na druhou. 

Jarda se svěřuje o záměrech dcery kreslířky, udělat z jeho skic 
výstavu, ale prý nechce. Mluvíme o tom, jak kreslíř do figury promítá 
své pocity, někdy i nevyrovnanosti, podle toho, na kterou část se zaměří 
a jak ji zpracuje. Svěřuji se mu, že někdy lidi kreslí mě, ale ve výsledku 
jsou to v obličeji oni sami a taktéž ve výrazu je odražená jejich současná 
nálada. Někde se mračím a na druhém obrazu se směji, někdo mě 
nakreslí jako bábu a jiný jako krásku. Jednou mi mezi nohama vyrostl 
i minipenis.

Studenti se shodli, že raději kreslí oblejší tvary a vesměs se ze 
začátku trochu stydí, než přijmou fakt, že kreslený se stává vlastně jen 
pomůckou. Vypořádávají se s prolomením tabu nahoty, které si naše 
společnost až puritánsky dogmatizovala, jsou po prvním osmělení při-
praveni vnímat krajinu lidského těla a snažit se ji zaznamenat na papír.

V našich končinách se odměna za sezení pohybuje od 130 do 250 
korun za hodinu. Nejlepší způsob, jak si jít zakreslit, je navštívit kurz, 
který pořádá právě třeba škola v Heleníně nebo humpolecká 8smička.

S malým dotazníčkem na téma sezení modelem se potuluji po 
největším náměstí Vysočiny. Dostávám odpovědi od kolemjdoucích: 

„Na škole jsem měl dívku, ta tu práci dělala, že seděla modelem, a já ji 
hodně obdivoval, že se nestydí.“ „Já bych třeba oblečený šel, jestli by 
se vám hodil takovej ksicht, a postava, a to jsem zhubnul.“ „Jestli jsou 
za to peníze? To je umění, za to se neplatí, ne?“ „No to já bych nešla, to 
je mimo můj obzor, myslíte, že by měli zájem o starou bábu? Stejně ne, 
mám moc práce.“ 

Modelem může být 
marťan i mrtvola
Rozhovor s Jaroslavem Grodlem

Součástí tohoto útvaru jsou poznatky, se kte-
rými se svěřil Jaroslav Grodl, který vyučuje 
kresbu na SUPŠ Jihlava-Helenín a v humpo-
lecké galerii 8smička, a studenti, kteří jsou 
účastni dotyku uhlu s papírem, oka a hmoty, 
citu a duše.
 
Kdo je model? Co se učíme, pozorujeme, zkou-
máme při kreslení podle modelu?
Model je nebohá osoba, po které chce kreslíř či 
malíř, aby se na nějakou chvíli proměnila v cosi 
jako zátiší, načež si po seanci odnáší buď zpra-
vidla falešnou iluzi o svém zase pokročilejším 
poznání anebo pocit prohry, vlastní neschop-
nosti. Po sezení si většinou rozhýbává nějaké 
palčivě bolestivé místo... Matisse tvrdíval, že 
jeho modely pro něj nejsou pouze nějakými 
statisty, ale skutečnými lidmi, a proto je maluje 
tak, jak je maluje, což je při pohledu na jeho 
kresby a plátna výrok skutečně enigmatický. 
Jakkoliv lze ty obrazy milovat, stejně tak lze 
donekonečna pochybovat o „panákovitosti“ těch 
figur, což myslím říká vše: při kreslení či ma-
lování modelu si vyjasňujeme v zásadě dvě ro-
viny: vztah já-ty v ontologickém smyslu a svůj 
postoj ke konceptu díla jako takového. 
V knize Žízeň po životě od Irvinga Stoena vzpo-
míná Van Gogh na slova svého učitele: „Ani den 
bez kreslení.“ A také na to, že nemůžeš zvládnout 
kresbu krajiny, aniž by sis neosvojil kreslit lid-
skou postavu. Souhlasíš? Proč je kreslení podle 
modelu důležité?
Nulla dies sine linea je klasický výrok – prav-
divý, jak už klasické výroky bývají, a opotře-
bovaný stejnou měrou, tudíž i vybízející k ak-
tualizaci. Stejné je to s figurálním kánonem 
jako měřítkem všeho dalšího. Podle mne je 
pro výtvarného umělce důležité projít údobím 
kreslení podle živého – živého čehokoliv – 
člověk, krajina, zátiší, zpěv ptáků, všechno je 

možné… Jde v zásadě o to, rozbít klec pojmo-
vého jazyka a objevit si gramatiku jazyka 
alternativního – jazyka výtvarných forem –, 
přičemž přesnost tohoto jazyka nevydobudeme 
výhradně na území fantazijní svévole, ale mu-
síme se pokoušet pronikat i tajemství přítomné 
přírody s jejími fyzikálními zákony, jedině tak 
se jím lze naučit úspěšně vyjadřovat. 
Co kreslení podle fotografie?
Fotografie je specificky kanonizovaný způsob 
vidění – má obrovský dopad v tom směru, že 
každý z nás pozná, že onen obraz je fotografic-
ký snímek a podle toho jej i vnímá. Pro kreslíře 
je jistě dobré, když si osvojí nějaké ty fígle, 
které bych nazval „objektivizující aspekty fo-
tografie“ – , to potom chápe fotku jako určitý 
fenomén v rámci problematiky vidění, která 
však je samozřejmě mnohem širším polem.
Vedete s Markem Fexou kurzy kreslení v humplec-
ké 8smičce. S jakým záměrem přicházejí návštěv-
níci do těchto míst? Co od kurzů očekáváš ty?
Kurzisté, nebo jak jim říkat, chtějí kreslit a já 
vlastně také. Společně tedy kreslíme a o svých 
kresbách se bavíme. Model je dobrovolně ak-
ceptovaným měřítkem našeho úsilí.
Jak se hledají lidé pro sezení modelem? Existuje 
databanka modelů?
Cesty, jak dojít k modelu, jsou různé, funguje 
jak náhoda, tak i systematické úsilí typu inzerá-
ty. Databanky se vedou podle míry dostupnosti 
modelů – když je modelů nedostatek, pak se 
zapisují a úzkostlivě opatrují funkční kontakty.
Jsou určité typy, které se kreslí dobře a které 
naopak? 
Ano jsou. Zobecnění jsou ovšem problema-
tická, protože významnou roli hrají i „pozice“ 
modelu, osvětlení a další faktory.
Na vysoké škole se nám jednou stalo, že model 
upadl, při kontrapostu, protože si nedal pauzu. 
A potom nám také jeden usnul a svévolně se ve 
spánku přetáčel, tedy jsme z toho měli náhodné 
pohybovky. Máš podobný zážitek?
Dvakrát jsem byl svědkem omdlení dlouho 
stojícího modelu, naštěstí se dotyčnému nikdy 
nic nestalo.

Autorka věnovala poslední rok volnému průzkumu fenoménu stání 
modelem, a to z jedinečné perspektivy vlastní zkušenosti. Beze strachu 
odhaluje vzájemné odhalování se kreslícího či malujícího pozorovatele 
a modelu. S tématem čísla novin má toto téma cosi společného, jak sama 
podotýká: „S námětem jde kafkovsky spojit, že student umělecké školy je 
taky takový cizinec, protože se vyjadřuje jiným jazykem než majorita. 
Žije za hranicemi Jihlavy.“ 

ZA OKRAJ



Je rozdíl mezi kreslením na školní půdě a v ate-
liéru? 
Ano jistě. Na školní půdě k tomu musím jako 
učitel či lektor něco říkat, tedy někdo vám 
k tomu něco říká, v ateliéru je zpravidla jen 
autor... a model nikoliv.
Model nemusí být svlečen zcela, jde také o studii 
charakteru, někdy nebo možná vždy se do hoto-
vého dílka promítne postava autora. Stálo by za 
to poprosit o spolupráci nějaké známe lidi – třeba 
hejtmana, poznamenala kamarádka. Dokážete si 
to představit?
Modelem může být kdokoliv, marťan stejně 
jako mrtvola, takže si umím představit i pre-
zidenta, tam by ovšem studie charakteru byla 
dost špinavou prací. 
Co je nejdůležitější pro zobrazení figury? 
S jakými technikami pracujete?
Pro zobrazení figury je nejdůležitější se kou-
kat, umět se koukat. A techniky? V zásadě jde 
o intence v médiu kresby a malby.
Kreslíš postavu zvenku nebo zevnitř?
Chvíli tak a chvíli tak – také to prokládám 
kreslením okolního prostoru čili negativu 
a kreslením toho, co nevidím, tedy kostry nebo 
odvrácené strany modelu i toho, co mám mimo 
zorný úhel, třeba za svými zády. 
Jak se ke kresbě podle modelu staví studenti, 
když pomineme pubertální odpor ke všemu? 
Kreslíš v hodinách s nimi? Je to důležité?
Studenti se k tomu staví velmi různorodě pod-
le svého naturelu a rozpoložení, čili nedělám 
z toho nějaké závěry. Kreslím s nimi a důležité 
je to hlavně pro mě.
Máš k tématu nějakou připomínku, o kterou se 
chceš podělit? Naposled jsi mluvil o Ladovi. Co 
to bylo za knihu? 
Kdo je model by spíš měli artikulovat modelky 
a modelové sami. Lada – Kronika mého života. 
Ale mluvil jsem o tom spíš ve vtipu.
Ano, že jim seděla starší bába a usínala a oni po 
ní pak plivali kousky papíru, ať se probudí… 
Díky za odpovědi! Dobré střídání ploch a linií 
tobě i studentům.

Raději kreslit kozu 
než spolužáky
Odpovídali spontánně a volně oslovení studenti 
SUPŠ Jihlava-Helenín

Na škole kreslíte podle živého modelu, jak na tebe 
tato zkušenost působí?
Ničí mě to. / Je to dobrá zkušenost. / Díky bohu za 
ty dary! / Působí to přirozeně, čekali jsme to tady 
na škole, ale uvítali bychom víc modelů.
Které typy lidí se kreslí nejlépe. Kreslíš raději muže 
nebo ženu? Chceš, aby se střídalo víc modelů? Jak 
toho docílit?
Raději nikdo. / Ženy, muže nekreslíme./ Né, na vi-
zuálce jim sedí chlap, to musí být hrozný!!!! / Určitě 
ženy. Chlapi se kreslí hůř, ale mohlo by to být zá-
bavnější. / Chce to větší pestrost modelů. Musí se 
jich víc najít./ Raději ženy, víc modelů by se hodilo, 
škola by se měla o to postarat.
A jak je najít?
O to se má postarat škola. / Najmeme bezdomovce. / 
Co udělat ateliér ve městě? Je to blbý pro toho , kdo 
sedí, sem dojíždět. / Nebo to kreslit venku.
Kreslíš raději model nebo spolužáky? Proč?
Model, protože na spolužácích mi vadí kreslit ob-
lečení a je to nuda – známé tváře. Dobré by bylo 
kreslit nějakou starší ženu, protože v obličeji je se 
čeho chytit, vrásek a tak. / Spolužáky, protože je 
známe. / Raději budu kreslit kozu než spolužáky. / 
U kreslení spolužáků někdy vznikne to, že kresbu 
idealizujeme. / Model, nemáme tolik spolužáků.
Nechal/a by ses kreslit? Proč ANO / NE?
Ano, už se stalo. / Nikdy! / My musíme, protože 
nejsou modely. Mohlo by se to dělat jako protisluž-
ba. / Ne, protože nemám ráda, když na mě někdo 
kouká. / Ano, pouze jako protislužba, máme málo 
modelů. / Ne, je to nuda! / Ne, protože je to někdy 
hrůza, co vznikne!
Proč je pro tebe kreslení figury důležité. 
Jak postupuješ?
Raději nepostupuju. / Vzhledem k oboru, je to v cel-
ku žádoucí. Koukám se na model a kreslím. / Není 
to důležité, nepostupuji nijak, jen předstírám zájem. 
/ Je to důležité pro natrénování anatomie. / Zeptal 

se mě někdo, jestli je to pro mě důležité? Líbí se mi 
střídání světla a stínů.
Máš zajímavou zkušenost z kresby? 
Nám třeba jednou model usnul a museli jsme se 
přizpůsobovat jeho změnám polohy. / Žádnou za-
jímavou zkušenost, jen se každý z nás zlepšuje. / 
Ano, také jsme se přizpůsobovali.
Kreslí s tebou učitel? Jakým způsobem ti nejlépe 
poradí jak se vypořádat s úkolem ztvárnit figuru.
Spolužák mi s tím pomůže. / Učitel s námi nekreslí. 
/ Jo, pan učitel Grodl s námi kreslil. / Učitel občas 
přihodí komentář. / Říká, co máme špatně, pomáhá 
nám chyby opravit. Spolužák mi s tím vždy pomů-
že. / Dám mu 50, – za klauzuru. 
Která část práce se ti zdá náročná a která lehká?
Ruce a nohy jsou těžké. / Pro mne vlasy. / Stínování 
je náročné, náčrt. / Silueta lehká. Všechno je až moc 
náročné. Obličej je velmi náročný.
Vzniká nějaký zvláštní vztah mezi kreslířem a kres-
lenou osobou? Někdy se mi zdá, že kreslíř odrazí 
v obličeji buď…
Sebe nebo zidealizovaný obraz. / Samozřejmě, 
vzniká určitý druh intimity. Celkově vzniká vztah, 
zvlášť když se díváte do očí. Nálady se prolínají. / 
Docela se mi líběj. / Model je vždy mým jediným 
zájmem. Nevím, co odrazí, asi sebe. / Myslím, že 
nevzniká žádný vztah mezi modelem a umělcem.
Máš inspiraci v nějakém malíři?
Snažím se, abych neměla, dříve ano, teď se sou-
středím na sebe. Když mě někdo zaujme, zkoumám 
spíš technologii a způsob ztvárnění. / Jsem svou 
vlastní inspirací.
Myslíš, že je to dobrá práce, sedět modelem?
Ne, je to nuda. Ale za ty prachy. Tři kila je málo. / 
Je to dost. / Lepší, než to kreslit. / Za ty peníze, ano. 
/ Myslím, že je nepříjemný sedět modelem.
Díky za odpovědi.
Je zač. Bylo nám ctí. Né, fakt to bylo dobrý odrea-
gování. Sáhli jsme do svého nitra. Drž hubu!
…uvědomte si, že nekreslíte věc, ale zázrak přírody. 
/FF/

Velmi děkuji za spolupráci všem účastníkům rozhovorů 
a dotazníků. Děkuji paní Václavě Šádové za poskytnuté 
kresby studentů SUPŠ Helenín. 

FALAFEL
1 plechovka nakládané cizrny, 2 lžíce seza-
mových semínek, citronová štáva, sůl, pepř, 
3 stroužky česneku, 1 cibule, koriandrová 
nať, čestvá petrželka, špetka chilli, drcený 

římský kmín, olej

JOGURTOVÝ DIP
2 rostlinný jogurt bílý nebo 1 jogurt 

a 1 rostlinná zakysaná smetana, 1 stroužek 
česneku, petrželka nebo koriandr, sůl, pepř

POSTUP
Cibuli nakrájejte nadrobno a společně s ci-
zrnou umixujte na kaši. Přidejte nasekané 
bylinky, pepř, sůl, citronovou štávu, chilli, 
římský kmín, prolisovaný česnek a seza-

mová semínka. Směs jemně promíchejte – 
pokud by se zdála řídká, můžete ji zahustit 
hraškou nebo moukou. Mokrýma rukama 

vytvořte kuličky a usmažte v kvalitním ole-
ji. Na dip smíchejte jogurt s prolisovaným 

česnekem a nasekanými bylinkami, přidejte 
sůl a pepř podle chuti. Falafel podávejte 
s čerstvou zeleninou (salát, rajčata) a pita 

chlebem.

Fotografie: Tuguldur Tsetsegdembere.



→ Kresby superhrdinů a jejich komixové příběhy 
vznikly v rámci tvůrčí dílny s ilustrátorkou 
TOY_BOX, která se v Oblastní galerii Vysočiny 
uskutečnila v březnu letošního roku. Více se 
o tvorbě a aktivitách autorky dozvíte na 
toybox.cz.

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě vyhlašuje 
otevřenou výzvu na kurátorské projekty pro 
galerii Alternativa na rok 2020.

Galerie Alternativa je místo pro experiment 
nejen v oblasti výtvarného umění. Hledáme 
projekty, vytvořené přímo pro výstavní pro-
stor galerie či jemu přizpůsobené, které se 
nebojí se nacházet nové způsoby práce s pro-
storem, časem, médiem, formátem, publikem, 
dotykem či distancí. Projekty rychlé i pomalé, 
husté i zředěné, kritické i zasněné, okrajové 
a odstředivé. Vítáme samostatné autorské 
výstavy i různé druhy spolupráce.

Své projekty posílejte do 31. 7. 2019 
na email dolanova@ogv.cz, případně na adresu 
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 
Komenského 10, 586 01 Jihlava.


