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mateřský (†materský, Šaf., Čel., Klicp.) příd. 1. matce příslušející, od matky pocházející; s matkou
souvisící: m-é srdce; m-á láska; dítě potřebuje m-ou péči; sát do sebe něco s m-m mlékem, přen. kniž.
od dětství být k tomu veden, vychováván; m. podíl po matce; m-é znaménko vrozené ohraničené
nahromadění pigmentu v kůži; m. jazyk převzatý od rodičů, rodný, mateřština; m-é právo právo matky;
m-á dovolená pro mateřství 2. takový, jaký bývá obvyklý u matky; pečlivý; obětavý, vlídný: starat se
o přítele s m-ou péčí; chovat se s m-ou vlídností; škol. m-á škola poskytující výchovnou péči a zdravotní
a sociální ochranu dětem (zejm. zaměstnaných rodičů) v předškolním věku (od tří let) 3. jsoucí něčemu
základem, původem: styk m-ého závodu s pobočkami základního; rozpory mezi koloniemi a m-ou
zemí; voj. m-á letadlová loď zařízená pro start a přistávání letadel; biol. m. organismus jedinec dávající
různým způsobem vznik dalším jedincům; m-á buňka z níž dělením vznikají nové buňky (dceřiné);
bot. m-á rostlina druh, z něhož byla vypěstována kulturní sorta; → přísl. k 1, 2 mateřsky: m. se usmát;
m. vlídný; – m. se starat o někoho; → podst. mateřskost v. t.
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Před nějakou dobou vyvolala na fb pozdvižení báseň Jiřího Žáčka K čemu jste na světě. Na základě genderových
stereotypů v ní obsažených zpochybňovali diskutující vhodnost jejího zařazení do čítanek. Holčičkám se zde totiž
naznačuje, že jejich hlavním posláním je, aby se z nich staly maminky: „K čemu jsou holky na světě? / Aby z nich
byly maminky, / aby se pěkně usmály / na toho, kdo je malinký.“ Básník Ondřej Macl představil ve své variaci na
Jiřího Žáčka vtipný a radikální výčet žen a jejich rozličných úloh v literatuře, mytologii, umění, politice, podvracející
tradiční představu o maminkovské úloze (sbírka K čemu jste na světě, nakl. Petr Štengl, 2018, online A2#5/2018).
Zhudebnění části Maclova textu se výborně ujali Míša Pacherová s Alešem Kauerem, kteří jsou oba spolupracovníci
našich novin a tvoří duo MAKE UP NOT WAR (viz kauer.cz/hudba/025).
S tématem aktuálního čísla přišla „matka dvojčat“, jak se sama tituluje, naše stálá spolupracovnice Eva Frühaufová,
která do něj přispěla mimo jiné rozhovorem s výše zmíněnou Míšou Pacherovou alias Michaelou von Pacher, matkou
čtyř dětí, s níž se loni v červenci na svatbě-happeningu sezdaly. Při té příležitosti se svěřily: „Chceme dělat věci jinak!
Není jednoduché být mámou a zároveň jedinou hlavou rodiny. Není jednoduché nenechat vyprchat dívčí jemnou
energii, když se s vámi život občas pere. Nejsme určeny k boji, i když to často starost o potomky vyžaduje. Nechceme
mužům připadat silné, protože to s sebou přináší jen odmítání, zmatek, zoufalství.“
Jiné ženy, a muži, by s nimi v otázce síly možná nesouhlasily/i. Na mateřskost, což je – jak se domnívají členky skupiny Mothers Artlovers – vlastnost, kterou mohou mít i muži, lze mít samozřejmě názory různé. Jedna ze zpovídaných
Mothers, Kateřina Olivová, to vnímá takto: „Mothers vnímáme víc ve smyslu péče – jako motherly, pečující, necítíme
to úplně spojené s nějakým genderem. Chlap může být taky mother. Nemusíme se genderem ani zabývat, není tolik
důležité, kdo co kde má, ale jak se cítí.“
Marek Rejent ze skupiny Matky a Otcové mluvil mimo jiné o aktuální výstavě O čem mluvíme, když mluvíme o rodině, probíhající do 1. července v Domě umění v Ústí nad Labem. Skupina pro výstavu vytvořila univerzální doplněk
k sochám rodin ve veřejném prostoru v podobě dvojice právníků. Sochy matek, ať již jen s dítětem či celých rodin –
vytesaní otcové se příliš nevyskytují – , byly kvůli své zdánlivé apolitičnosti a bezproblémovosti volené jako téma pro
veřejné prostory sídlišť, nákupních center a prostorů před základními školami. Matek je spousta i na Českomoravské
vrchovině, pár příkladů: ve Ždírci nad Doubravou máme Rozhovor (1987) z hořického pískovce od Romana Richtermoce, vápencová Matka s dítětem (1972) od Sylvy Lacinové se nachází před budovou ZŠ v Nádražní ulici v Bystřici
nad Pernštejnem, v parčíku u hradeb v Havlíčkově Brodě je Rodina (1979) od Karla Hyliše, v Humpolci jsou dokonce
pískovcové Tři generace (1973) od Jana Kříže. Jak by dnes vypadalo sochařské ztvárnění rodiny, s přihlédnutím
k mnohosti typů rodin a spolubytí a rozmanitých podob mateřskosti?
V čísle představujeme první profesionální sochařku, původem z Vysočiny, Karlu Vobišovou Žákovou, která často portrétovala silné a nezávislé ženy své doby. Na neobvyklý běžecký výlet po stopách slavných a často zapomenutých žen
Vysočiny nás na zadní straně zve Eva Nováková. Zmiňme i krásnou přílohu poezie, představující Haiku kojící matky
od Olgy Škochové Bláhové.
Trochu mimo téma, nicméně velmi výživný, je rozhovor se správkyní depozitáře OGV Alenou Uxovou, která stála
v devadesátých letech u počátků vývoje aplikace Demus a pohovořila také o aktuální situaci týkající se digitalizace
a online sbírkových databází.
Přejeme pěkné čtení.
Z DEPOZITÁŘE

Alfréd Justitz – Rodina, 1930
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Rozhovor s kustodkou
Vlastou Sedlákovou
Jak dlouho u nás pracujete?
V červnu to bude rok, co jsem poprvé přišla do práce do galerie.
Jak jste se k té práci dostala?
To je takové docela zajímavé, protože jsem byla od září v důchodu,
nudila jsem se, a tak jsem začala dělat večerní univerzitu. A když
jsem čekala na hodinu, tak jsem na nástěnce na fakultě uviděla nabídku, že galerie hledá studenty na brigádu. Řekla jsem si: „Student
nejsem, ale proč bych to nezkusila.“ Napsala jsem mail a během tří
dnů mi odpověděla paní Vostálová, pozvala mě na pohovor – to bylo
koncem května – a v červnu jsem nastoupila.
Máte nějaký vztah k umění? Přihlásila jste se třeba i z toho
důvodu?
Ne, ne. Přiznám se, že jsem byla úplně nepolíbená výtvarným
uměním. Galerii jsem sice navštívila několikrát, ale vždycky
jako doprovod dětí ze školy, a nijak zvlášť jsem se o výtvarné umění
nezajímala. Co mě ale odjakživa zajímalo, to byly dvě nádherné
budovy. Ty mě zaujaly, ale spíše po stránce architektonické a historické. K výtvarnému umění jsem vztah neměla. Takže vlastně teď,
díky práci v galerii, se s tím seznamuji, obohacuji se, studuji autory,
o kterých jsem sice někdy slyšela, ale neuměla jsem si je spojit
s nějakým dílem. Nyní si to užívám a vzdělávám se na stará kolena
zase jinak.
Jaká galerijní akce nebo výstava se Vám za dobu Vašeho
působení v galerii zatím nejvíce líbila?
V první řadě se mi líbí dílny, které dělá paní Pitrová. Z těch jsem
teda úplně nadšená. Obzvlášť jako bývalý kantor si dokážu představit tu specifickou práci – zaujmout děti. Byla jsem úplně nadšená
z poslední dílny, která byla k výstavě pana Híska. Spousty dětí, různého věku – od nejmenších až tak po ty desetileté, jedenáctileté – ,
a všechny se do toho aktivně zapojily. A co vidím jako úplně úžasné,
že jsou s nimi přítomni i rodiče. Pak mě teda zaujala a považuji to za
super nápad – narozeninová oslava. To jsem vůbec netušila, že něco
takového existuje, vím, že děti chodí do zábavných parků a podobně, ale že je to možné i v galerii. A zase, s jakým nadšením to děti
prožívají. To jsou dvě věci, kterých si opravdu vážím, dovedu si
představit, co je za tím práce, příprav.
Co se mi líbilo z výstav, jako rodilému Jihlavákovi se mi hrozně
líbila výstava architektury, jihlavských architektů. V té době jsem
měla službu právě dole na čtyřiadvacítce, vím, že to bylo hodně
navštěvované a s pozitivními ohlasy. Pak se mi líbily některé obrazy,
které jsem tady nově objevila. Ať už to byla první výstava, kdy jsem
tu byla služebně, Jaké hranice? Na té další jsem se každý den chodila
dívat na obraz od pana Híska Anděl v tůni. To bylo moje každodenní
setkání s něčím, co mě pohladilo po duši. Na poslední výstavě, kterou
zde máme – John, Šimotová – se chodím ráda dívat na obrazy z Třeště
a krajinu Vysočiny, protože mám Vysočinu ráda. Pak ještě dole stálá
expozice. Tam se mi líbí obrazy především českých moderních autorů
jako je Čapek nebo Ženíšek… Na každé výstavě jsem si našla něco,
co mě lákalo se jít ráno podívat do sálu, ne jen, jestli obraz nespadl.
Dneska jste vlastně druhý den v práci po téměř dvouměsíční
koronavirové pauze. Jak jste to prožívala?
Špatně. Po pětačtyřiceti letech ve školství jsem byla zvyklá být mezi
lidma a komunikovat. A protože žiju sama v garsonce, tak prvních
čtrnáct dní jsem byla plná strachu, opravdu vyděšená jsem byla
doma. Jediný styk s veřejností bylo otevřené okno, kde jsem koukala na sousedku. A potom přes Skype s dětma z Brna. Ale těch čtrnáct
dní, to jsem si říkala, že kdybych byla jiná povaha, tak asi propadnu
nějaké depresi, protože jsem si připadala jako ve vězení. Po čtrnácti
dnech jsem si řekla: „A dost! Neděje se nic tak hrozného, aby se
člověk nemohl jít projít.“ Začala jsem jezdit na chatu, do přírody,
takže už to bylo lepší. Začala jsem znovu vyhledávat kontakty, ať
už s bývalými kolegy nebo s rodinou. A sledovala jsem dění kolem
sebe, hlavně přes facebook, nejenom těch svých známých, ale i galerii. Tam se mi hrozně líbilo, že jste uveřejňovali díla, která bylo
možné vidět v galerii, nebo bylo zajímavé číst komentování. A zase
zapojení dětí, které se k tomu nějakým způsobem vyjadřovaly.
To jsem považovala za vtipné a účelné. Upřímně, jak se začala
uvolňovat opatření, tak jsem se těšila, že půjdu do práce. Mám o rok
starší sestru, která chodí taky brigádničit, a záviděla jsem jí, že už
šla do práce čtrnáct dní přede mnou. Ale těch čtrnáct dní mi zase
vynahradila vnoučata, která mi poslali z Brna na ozdravně-edukativní
pobyt, jak tomu říkali, takže jsem se s nima učila a užívali jsme si to
na chatě. Ale po práci se mi stýskalo. Takže když jsem poprvé v televizi zahlédla, že 25., tak jsem si říkala, no dobré, to je ještě měsíc,
a když se pak objevilo 11., tak jsem zajásala. Těším se hlavně na lidi,
protože to je jedna z hlavních věcí, které mě do galerie hnaly před tím
rokem – být v kontaktu s lidma. Navíc jsem tady v galerii, když jsem
nastoupila, hned poznala tři své žáky – paní Bojanovskou, pana Dolanského i Zdeňka Kameníka, tak to je příjemné. A je mi tady dobře.
Z toho důvodu jsem se těšila, ani koronavirus to nezastavil.
Ptala se Jana Jarošová

RECENZE

Jan Spěváček
Čum do ráje (2019)
Je ošidné psát recenze kohokoli-čehokoli, konkrétněji tvorby svých přátel… V případě Jana
Spěváčka mohu ale s čistým svědomím sdělit,
že recenzuji rád, protože sbírka Čum do ráje
je – pro znovu objevený humor v české poezii
a jakousi až fyzickou srdečnost – dost ojedinělým
jevem. Honza se ale ke své škodě dobrovolně
připravuje o překvapení. Velkou část básní jsem
znal z Facebooku. Z prostoru, kde mě číst básně
nebaví. O to větší námahu jsem musel vyvinout,
abych sbírku otevřel.
Honza je poctivý chodec a svérázný pozorovatel. Potkáváme se často, on se svými chlapci
za ruku, já se sluchátky na uších. Všichni se vždy
zastavíme a v té pauze si povíme něco o nových
knížkách, probereme drby z literární scény, případně dohodneme nějaké čtení. Je požehnání mít
někoho takového na blízku.
„Dneska si hodlám / doma trochu prasit /
/ játra. A až půjdou / děti spát, tak i plíce / na
balkóně. Protože / srdce mám jen jedno“. Ale
mezi všemi těmito Pátečními večery, Proužky
a puntíky se taky občas objeví Válka, Lom, Inkluze a vám spadne čelist z bystrých postřehů,
které jsou vyslovovány s úsměvem, ale nejsou
sranda. Knížka je klasicky rozdělená do čtyř
oddílů podle ročních období. Překvapilo mě,
že léto je nejtemnější. Ptám se na Messengeru,
zda má všechna léta tak melancholická a proč?
Odpovídá lakonicky „hejtuju horko a dusno.“
Do sbírky mi Janek napsal: „Alešovi, s vědomím jihlavské současnosti, která zraje do ještě
lepší budoucnosti.“ Tak snad, Honzo! A díky za
Tvůj vhled do ráje...
Aleš Kauer

Jenny Hval
Apocalypse Girl (2015), Blood Bitch (2016),
The Practice of Love (2019)
Norská avantgardní hudebnice a spisovatelka Jenny Hval už několik let pokračuje ve svém mapování vnitřností lidské duše. Objevila se zhruba před
deseti lety jako zjevení pro pár zasvěcených. Má
za sebou šest sólových nahrávek a řadu spoluprací.
Každé dílko je mozaikou sociálně uvědomělého experimentování. Tématy jsou menstruace,
genderová identita, ekologie nebo kapitalismus.
S ohledem na tato fakta se jí podařilo zaujmout
širší spektrum lidí. Na poslední desku The Practice
of Love (2019) se čekalo doslova se zatajeným
dechem, kam vstoupí, co prozkoumá, co bude
svým typickým způsobem ohledávat?
Podobně jako Laurie Anderson před čtyřiceti
lety se i Jenny Hval snaží poukazovat na potíže
s politikou, ekologií a sociální problematikou,
často do hudby promlouvá a vede obsáhlé monology. Zároveň je ale hlasová nevinnost této
Norky velmi autentická. Utíká až někam k poezii
se zvukovým designem své země za zády. Na
desce Apocalypse Girl (2015) se rozhodla si to
vyříkat se všemi kapitalisty světa, pak se nad
nimi bezostyšně ukojit a zazpívat o tom skvělý
song. Nahrávky jsou dost neutěšeným výkladem vlastních myšlenek mísících se s abstrakcí
fantaskních vizí, v nichž rozklad banánů může
symbolizovat rozpad patriarchátu.
Blood Bitch (2016) je mnohem více přímočaré, nekonečně provokativní, a přece stále velmi
básnivé. Jenny boří další zdi, které by mezi ní
a posluchači mohly překážet, a velmi jemně až
dojemně – tento kontrast (do)jemnosti je na její
tvorbě možná vůbec nejzajímavější – kritizuje
despotickou a misogynní tvář společnosti. Na
dosud poslední nahrávce The Practice of Love
(2019) vnořila svůj osobní a osobitý text o praktikách lásky do taneční hudby. Rytmy navozují
působivé transcendentální pocity, možná až překvapivě přímočaře koketující s popem.
Aleš Kauer

Anna Hulačová
Slunečné dědictví synům a dcerám
Vernisáž 21. 5. 2020
Fakultní nemocnice v Motole,
V Úvalu 84, Praha 5
Kromě každoročního festivalu 4+4 dny v pohybu,
zabydlujícího pokaždé jiný prostor současným
uměním, a vršovické galerie pod širým nebem
Proluka, pořádá organizace Čtyři dny také několikaměsíční sochařské intervence v prostorách
Fakultní nemocnice v Motole. Po Dušanovi Zahoranském, Robertu Bartovi či Richardu Wiesnerovi
zde představuje sochařka Anna Hulačová instalaci,
která je v Česku vystavena poprvé (vloni byla na
výstavě v Lucembursku). Vychází ze vzpomínek
na dětství na venkově, kdy se objektem ke hře
stávaly též zemědělské objekty. Jedná se o sousoší
pěti dětských figur v různých postojích, pojednaných pro Hulačovou tradičním způsobem – betonové postavy bez obličejů, s geometrizujícími
plochami namísto tváří, doplněné kresebnými
vzory. Zde jsou seskupené okolo obraceče sena,
obráceného vzhůru nohama, v jasně zelenožlutém
nátěru, který připomíná kolotoč anebo jakýsi blíže neurčený futuristický strojek. Anna Hulačová
(1985) je absolventkou Akademie výtvarných
umění v Praze v ateliéru intermediální tvorby
Jiřího Příhody. Ve svém díle se navrací k tradičním řemeslům, nachází inspiraci v antické mytologii, folklóru střední Evropy i křesťanském
symbolismu. Její tvorba je převážně figurální,
pracuje s přírodními materiály (mj. dřevo, proutí,
hlína, těsto, vosk) a také s betonem, polymery či
silikonem. Zejména v poslední době odkazuje
k tvarosloví a symbolice socialistického realismu,
k jeho utopickým a kolektivizačním tendencím,
a zároveň komentuje současný způsob zacházení
s historickým dědictvím i přírodní krajinou. Ve
shora prosklené vstupní hale nemocnice z přelomu
60. a 70. let, s okachličkovanými sloupy a stěnami
lemovanými dvěma pásy oken, působí dílo osvěžujícím dojmem a zároveň sem přirozeně zapadá.
LeD

Co se děje v Highlandu
v umění. Sportovní
reportáž ve skóre dada.
V tabulce ligy najdeme na osmém místě událost Humpolecké 8smičky, která uspořádala
zápas ve slavení on-line. Oslavovala tak druhý postup na příčce kultura mimo metro
a pole (druhé narozeniny). Koučoval a bránil Petr Tureček, v červeném a poté modrém
dresu narozeninové párty čepičky.
Utkání odstartoval Kuba Janovský. Chvíli nevěděl, na které straně pole se nachází,
jestli v ateliéru v Praze či Jihlavě, jakoby chvíli schovával, co má na tváři, ale nakonec
překvapil, dobře on, že tvář schovávají všichni, dokonce i trenér, maskující se neviditelným papírem. Do prvního útoku byl postaven asistent vicepresidentky FC Humpolecký
Komín Marcely Strakové. Jenda Kozák dominoval svým negativem ze Želiva a skóroval
parádním závěrem – tancem své kštice. Na levém křídle se pohybovali v rytmu nuda Jarda Grodl a Hanka Sommerová se svými skicami a prostorem v modrém poli. Hostovala
i exotická, turecká princezna v burce Tereza Říčanová a balón vykopla přes celé hřiště
svou malbou na sklo Koupelnového zátiší s kočkou a toaleťáky a zpívaným textem, na
kterém kočka na skle sedí. Mířila těsně pod břevno, které zachytil Marek Fexa, hráč 44.
Do hry zapojil svou lehkou práci tyrkysovou tuší, pískem a vodou z rybníku, ale nevybíravě konfrontoval kouče svými poetickými promluvami o vulvách na kmeni buku.
Načež událost odpískal, že k tomu fakt nemá co říct.
Jakub Tomáš a Martin Jelínek z FC Krásno vystřídali nemohoucího Akuba Inářů,
který nezvládnul hru kouřící holí, dvěma prásky tabáku se vyautoval z hřiště a dostal
za vylití vína do klávesnice 2 minuty na lavici, kterou patrně sám vyrobil v idee RHI.
Jinak s ním mužstvo/ženstvo počítá i do další, dvanácté sezóny. Martin Jelínek vytvořil
se svým teamem Formaci liška a obrazem Hanky zavěsil banán přímo do branky tématu
O_Kraje – mateřství. Jakuba Tomáše tabák naopak vůbec nezaskočil a jako fénix nesoucí
perského krále Kaykava povstal z popela a přihrál svůj pozdrav z ateliéru jihlavského
pivovaru, schován za černá skla a žlutého tygra. Celý zápas vyprovodily líbezné zvuky
z amplionu, které vyhrávala kutálka Aleš Kauer z trojúhelníkového pásma půdní vestavby.
Útočník Jenda Peknik v závěrečném komentu zápas shrnul jako genderově nevyrovnaný s konečným skóre 8:8, s výhledem na dobrou sezónu, která po skončení derbyprázdnin
8smičku jistě čeká, a přejeme jí další postup s výhledem na celkové vítězství.
Záznam celého utkání umělců Vysočiny (Želiv, Mezná, Krásno, Zajíčkov, Starý Pelhřimov, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Přibyslav, jen ten Tureček pražák!) je ke zhlédnutí na
fb stránkách zóny pro umění, Humpolecká 8smička.

Domácí:

Zpoza polí řepky:

Na Vysočině se rozmáhá kult impresionistických snídaní, které se střídají
v místech:

Vyšlo další číslo stále čtenějšího Pelhřimovského Otazníku v paperbacku, tentokrát v novém A4 formátu s mainstreamovou titulní stranou, evokující podobu
inzertního týdeníku. Celý náklad dle slov
vydavatele sežral tři tonery a v brzkém
horizontu se uvažuje o letákové podobě
dotisku. Vnitřek samozřejmě nezklamal
svou sarkastickou poetikou a čistou
úpravou formy.

CCA 46
Café ASS 91
Altán Koikon 44
Sýpka Zrní Pelhřimov
Jde o adresy míst setkávání za účelem
naplnění etymologie slova káva (cca
myšlenka).
Většinou se na snídaních zpracovávají
odborná témata a jídlo, čtou recenze výstav, vedou filozofické debaty a hodnotí
nejnovější artové filmy. Pije se víno, mluví sprostě, staví se schody a někdy přijde
i pan Hitler. Malíři před ním pokleknou
nebo na něj hází pomazánku z tvarohu.
Jídlo bývá povětšinou RAW s příslibem
slepičího vývaru.
Snídaně je OK–kraj dne!

Poslední zpráva z Vysočiny:
Od ledna 2020 je v povědomí umělců veřejný Plenér s farářem (i bez faráře), který se
zrodil z myšlenky českobratrského evangelického faráře Petra Tureckého, uspořádat
v Pelhřimově na faře výstavu současným umělcům.
Akce je dohledatelná ve fb událostech. Idea, že každý malíř uskuteční jeden den
v měsíci pochod do přírody malovat a vzniklý obraz za jeden měsíc poté vystaví, vznikla
při procházce a zastavení u Terezy Říčanové v Mezné na statku. Takže se předpokládaní
zúčastnění (Fexa, Minářů, Frühaufová, Šeda, Říčanová a další) soustředí na krajinu v okamžiku jednoho dne v měsíci a zaznamenávají její podobu. Akce není vymezená lokací
ani přesným dnem v měsíci. Proběhl zatím jeden kolektivní plenér ve Vlásenici, kde se
malovaly duby. Skalní vyšli do plenéru i za tuhé zimy, umění je někdy řehole, zvlášť když
jedete autem a stejně si pak zabouchnete klíčky, takže dodržíte tonus, jít z plenéru pěšky.
Celková výstava je očekávána v letních měsících.
I přes koronanařízení plenér stále individuálně probíhá.
shorturl.at/ACIT6
Eva Frühaufová

ROZHOVOR

… A STEJNĚ TO NEFUNGUJE!
ROZHOVOR S ALENOU UXOVOU O DOBRODRUŽSTVÍCH
DOKUMENTACE A EVIDENCE MUZEJNÍCH SBÍREK
Ptala se Ilona Staňková
Naši správkyni sbírek Alenu Uxovou zpovídám v době nouzového stavu, v roušce, v prosvětlené
společné místnosti jejího domu s výhledem na zahradu, která právě ožívá jarním deštíkem.
Ája, jak ji oslovujeme, patří mezi naše služebně nejstarší pracovníky. Je oporou nám, kurátorům jihlavské galerie, ale i ostatním institucím. Když pominu technickou podporu uživatelům Demusu, o kterém bude ještě řeč, vedla nedávno školení o muzejních autoritách, spolupracuje na vznikajícím slovníku materiálů a technik.
Náš rozhovor je skromnou reakcí na stránky otevrenesbirky.cz, které podpořila Vysoká škola
uměleckoprůmyslová v Praze a věnoval se jim též portál Artalk.cz.

První otázka navazuje na minulé, osmé
číslo O−kraje, kde ses podělila o sen,
který se ti zdál, jestli si dobře vzpomínám, v devadesátých letech…
Dívala jsem se teď na harmonogram a jak
to pokračovalo, mohlo to být kolem roku 2000
nebo trošku dál.
…souviselo to s digitalizací, respektive s digitální evidencí sbírek. Vím, že
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě byla
díky tobě velice napřed, intenzivně
ses vývojem tohoto softwaru zabývala. Bylo to pro Tebe náročné období,
asi proto ten děsivý sen s meteoritem.
Otázka zní, jak na tu dobu vzpomínáš,
jak jsi ji prožívala?
Prožívala jsem to strašně hekticky, ale příjemně. Hrozně jsme se těšili, až budeme mít sbírku
celou zapsanou a budeme se moct Demusu zeptat
na jakoukoliv informaci a na to, že nahradí papírovou evidenci, z čehož nakonec díky zákonným
předpisům sešlo. Bylo to pro nás něco úžasného,
ačkoliv to bylo opravdu náročné, protože jsme
do té doby počítač vůbec neviděli. Když nám ho
přivezli, tak jsme nechápali, proč tam nenechají
jenom tu obrazovku a je k tomu ještě nějaká
pixla a tiskárna. Při instalaci Demusu jsem v ruce
poprvé držela disketu. Demus byl tenkrát asi na
deseti disketách, které se instalovaly do počítače.
Bylo to úžasné, mám ráda nové věci, baví mě to
a tak to pro mě bylo strašně fajn.
Demus, dá se říct, byla už nějaká
šablona?
Úplně první byl Demus, který vyvinulo Moravské zemské muzeum a na zakázku Rady galerií se
programoval modul Výtvarné umění. Ta tenkrát
získala velký grant, ze kterého se do každé galerie
koupily počítače a vyvinul se Demus. Modul Výtvarné umění byl v Demusu jako jeden z prvních.
Název Demus znamená dokumentace a evidence
muzejních sbírek. Pak bylo někdy na podzim roku
96 velké školení na Alšovce (tj. v Alšově jihočeské
galerii), a tam nás zaškolili v Demusu, tu disketu
jsem tam fakt poprvé vložila do počítače.
Takže jsme zapisovali jednoduchá data, v podstatě to, co je v inventární knize. Protože teprve
potom s tím můžeš kloudně pracovat. Když tam
máš pár věcí, byť podrobně zpracovaných, tak ti
to moc k ničemu není. Šli jsme jinou cestou než
dost ostatních institucí, které hned ke každému
předmětu zapisovaly obrovské kvantum popisných dat, a tím se nemohly hnout. Dodnes třeba
nemají zapsané všechny předměty. Kolem roku
2000 jsme pořídili druhý počítač. V té době byla
v galerii kurátorka Dáša Jelínková, počítače se
propojily do sítě, což byl tenkrát hrozný zázrak,
že? Mohly jsme na Demusu pracovat obě, ale
v rozdílných časech. Dáša zapisovala data k osobnostem, autorům a podobně, případně odborné
věci ke sbírkovým předmětům, popisy, odborná
určení. Tím se nám to zrychlilo i zmohutnělo. Ve
chvíli, kdy to bylo zapsané všechno, začaly se tam
evidovat všechny další věci, od nákupů a badatelských listů, přes zápůjčky, člověk tam prostě najde
všechno, co o předmětu potřebuje vědět.

Ty to ze skromnosti nezmiňuješ, ale
dostala ses na špičku, do vedení…
Dostala jsem se tam tím, že byl první Demus.
Hned asi dva roky po tom se začala připravovat
další verze. Rada galerií ustanovila pracovní skupinu, tam jsem byla já, Dáša Jelínková a nevím,
kdo ještě. Mám pocit, že Vlaďka Mazačová, která
na tom hodně spolupracovala, naskakovala až na
tu další verzi. Z té doby je ten sen – doplňovali jsme Demus o další různé evidence, o celou
hierarchii nákupů, postup přes nákupní komisi,
zápůjčky, výdejky. V téhle verzi se doplňovalo
všechno, co se s tím předmětem děje. Muselo se
to samozřejmě důkladně prozkoušet, aby to fungovalo mezi sebou, aby se to připojilo ke správnému
záznamu. Ještě se dělaly exporty mezi různými
Demusy. V té době nebyl Internet nebo ho nebylo
možné používat tak, jak dneska. Zkoušely se takové věci, že z jedné instituce třeba potřebovali záznamy k výstavě. Takže se dělal export a import do
Demusu k nim. To byly právě ty exporty a importy
a ten meteorit ze snu… Demus se také převáděl
z verze do verze. Byl to hrozný nápor na hlavu,
kombinovat, myslet na všechny podrobnosti.
Spolupracovali jsme s Moravským zemským
muzeem, které to celé od začátku vymyslelo a programovalo. Legrační výstup potom byl, že když se
to vlastně povedlo, kolegové nás pozvali do Moravského zemského muzea – samozřejmě to bylo
všechno dělané na koleně bez peněz navíc – , a tam
jsme s velkou slávou dostali čokoládové medaile.
Tenkrát nebyl ani tisk na tiskárně běžná záležitost
a na té medaili jsme měli vytištěné logo Demusu
a nějaký citát z toho, co jsme psali ve zprávách, jak
to funguje nebo nefunguje. A já jsem tam měla citát:
„…a stejně to nefunguje! Alena Uxová“. A to byla
velká odměna, víc, než kdyby člověk dostal nějaké
peníze. Strašně dlouho jsem měla tu čokoládovou
medaili někde na stole, kam zmizela potom, nevím.
Potom se dělala další verze Demusu (01),
to už s Vlaďkou Mazačovou. Tam se to muselo
rozdělit na Demus Evidence a Demus Výtvarné umění neboli katalog, protože přišel zákon
122/2000 Sb., a tenkrát se ještě doufalo v to, že
počítačová evidence bude rovnocenná papírové
evidenci, že se papírové evidence zprostíme.
Takže se to dělalo tak, aby se to nedalo ošidit.
Takhle to pokračovalo, zapsaly se všechny
předměty a ve chvíli, kdy byly zapsané, s tím
bylo možné regulérně pracovat, jak jsme dnes
zvyklí. Začaly se postupně přidávat obrázky.
Zase to samozřejmě souvisí s možnostmi digitální fotografie. Ani nevím, ve kterém roce jsme
měli první digitální fotoaparát. Nicméně teď to
nějak usnulo, protože na to není čas. Ale v podstatě máme zfotografovanou celou sbírku malby,
převážnou většinu kreseb. Osmdesát procent má
alespoň nějakou obrazovou dokumentaci. Dnes
už kvalita obrázků nedostačuje. Je to problematická věc, třeba z hlediska fotografování papírových sbírek, protože tím, že to fotografujete,
věc dostane velkou dávku světla, což jak známo
poškozuje papír i pigmenty. Jeden čas to třeba
České muzeum výtvarných umění nechávalo
někde skenovat, ale pořád není žádná studie,

co s těmi věcmi udělá světlo skeneru. Takže je
trošku sporné, nakolik papírové věci fotografovat
ve chvíli, kdy fotografie není aktuálně potřeba.
Protože my to dneska vyfotografujeme, za deset
let to bude chtít někdo použít, ovšem kvalita mu
nebude vyhovovat. Takže se bude fotit znovu
a znovu to dostane dávku nějakého světla. To
jsou věci, nad kterými je také potřeba přemýšlet.
Jenom pro vysvětlení: Demus je vlastně databáze založená na Microsoft
Access, kterou používá většina galerií
v rámci Rady galerií ČR.
A většina muzeí v České republice. Protože Demus má, myslím, už přes třicet různých
modulů, nejenom Výtvarné umění. Pravda je,
že v posledním desetiletí začaly přicházet další
evidenční systémy. Demus je samozřejmě překonaný zejména z hlediska softwarového, ale ne
obsahem. Nové systémy se spíš snaží, aby vůbec
byly schopné obsáhnout to, co obsáhne Demus.
Převážně je to strašně finančně náročné. Demus
byl na koleně udělaný Moravským zemským muzeem, licence pro jednu organizaci na neomezený
počet počítačů stála podle počtu zaměstnanců,
v našem případě dva a půl tisíce. Poslední verzi
Demusu jsme platili někdy před patnácti lety.
Ostatní programy se pohybují v milionech.
Byl Demus první?
Demus byl první a strašně dlouho jediný. V Národní galerii byl ještě Bach. Řekla bych, že ten
nebyl rovnocenný. Pak začaly přibývat další, komerční. Teď snad by něco měli dělat na ministerstvu, Národní muzeum by to mělo zprocesovat,
ale nevím, jestli už je to ve stádiu nějakého zadání.
Nedávno jsme byli konfrontováni
s výzvou Tomáše Pilky a Terezy Škvárové,
kteří se v rámci projektu otevrenesirky.cz
orientují na zveřejňování obrázků
sbírkových předmětů. Zdůvodňují to
pochopitelně touhou s těmi obrázky
pracovat, pro výzkumné účely a tak dále.
Jak se na tuhle zprávu díváš?
Jak jsem se na ni dívala, přinejmenším není
propracovaná. Nemají podchycené všechno, třeba
všechny obrázky, které muzea na svých webech
prezentují. Prostě otevřou první stránku, kde zrovna obrázek není, a dál nepokračují. Další věc jsou
autorská práva, která jsou neopominutelná. Domnívám se, že toho není zveřejněno tak málo, jak
prezentují, spíš spoustu věcí nedohledali, třeba
kolektivní projekty jako Registr sbírek výtvarného
umění. Nedohledali Muzejní autority, kde se od
osobnosti autora dá proklikem dostat do Registru
sbírek Rady galerií, kde jsou předměty s obrázky
k danému autorovi. Potom třeba Kraj Vysočina
dělal Muzea a galerie na Vysočině on-line, tam
je taky fůra obrázků z různých muzeí a galerií
na Vysočině, dokonce jsou tam u trojrozměrných
předmětů 3D modely v PDF. Další je třeba Central
European Database olomouckého Muzea umění,
to je zase s mezinárodním přesahem.
Myslím si naopak, že muzea se snaží zveřejnit vše, co je možné, rozhodně nepolevují
v digitalizaci. Kolikrát mají kvalitní reprodukce,
ovšem nemají možnost je zveřejnit, protože tyhle

technologie jsou prostě nedostupné. Kolikrát já
osobně raději zvolím možnost zachránit fyzické
dílo, které je potřeba restaurovat, než to dát na
nějaký software. To musí rozhodovat vedení
instituce, jak s finančními možnostmi naložit.
Co se týče financí, to je kapitola sama
pro sebe. Existují různé dotace a granty.
Dotace a granty jsou převážně na vlastní digitalizaci, nejsou na zveřejnění. Nehledě na to, že
dotace a granty na digitalizaci mají další rozměr:
i když si najmeš někoho, kdo by sbírky fotografoval a digitalizoval, vždycky u toho musí být
správce sbírky nebo někdo z galerijních pracovníků, kdo bude díla vydávat a dohlížet na manipulaci
s nimi. To znamená pracovní čas dalšího nejméně
jednoho člověka, při manipulaci s těžšími věcmi
více lidí. Ke zveřejnění také nepostačují samotné
fotografie předmětů, někdo – nejlépe třeba kurátor
nebo správce sbírky – k nim musí doplnit alespoň
stručná popisná data. Nejvhodnější je, pokud je
software ke zveřejňování sbírek schopen převzít
export z evidenčích aplikací, jako je například Registr sbírek schopen převzít data z Demusu, stejně
tak Promus, na kterém je postaven náš katalog sbírek. Ve chvíli, kdy se musí každý obrázek znovu
v nějaké databázi pro zveřejnění popisovat, tak to
už považuji za ztrátu času odborných pracovníků.
Autoři trošku zaútočili na city, ale
řekla bych, kromě toho, že chtěli vzbudit diskusi, patrně ublížili mnoha lidem
a institucím, kteří se rozhodně nedají
hodit do škatulky „kdo ještě ani nezačal“. Konstatování, že se k reprodukcím
sbírkových předmětů není možné dostat, je také poněkud zavádějící. Autoři
se dovolávají otevřených a strojově čitelných dat, ale grafy nebo celá prezentace strojově čitelná nebyla, takže
orientace v ní byla dost obtížná.
Nicméně vrátila bych se k autorským
právům. Vezmu to teď úplně z pohledu
laika: to, že galerie má fyzicky obraz ve
sbírkách, neznamená ještě, že ho může
veřejně publikovat?
Buď musí být licence od autora nebo dědiců
autorských práv. Což je zase další problém, protože i kdybychom chtěli získat licenci od dědiců
autorských práv, tak nemáme právo se dozvědět,
kdo to vlastně je. Potom jsou kolektivní správci
autorských práv, tam se dá také vznést dotaz a případně licenci odsud zakoupit. Ovšem samozřejmě
jsou to zase další finanční prostředky. Potom jsou
autorská práva volná, když uplyne 70 let od smrti
autora, je možné díla zveřejnit. V podstatě většina
těchto děl je v on-line katalogu i v Registru sbírek
Rady galerií. Vzhledem k tomu, že nemáme úplně
moc starého umění, většina věcí u nás podléhá
právě ochraně autorských práv.
Galerie byla založena v padesátých
letech, první přírůstky jsou v osmačtyřicátém roce. Většina přírůstků je ze
sedmdesátých let. Představa, že si zájemce stáhne jakoukoli kvalitní reprodukci sbírkového předmětu z webu, je
asi zatím futuristická, nerealizovatelná.

Alena Uxová zapisuje sbírky do databáze Demus v OGV v Jihlavě na konci 90. let 20. století.
Foto Jana Bojanovská

OSOBNOST O−KRAJE

Hlavně z hlediska autorských práv.
Nicméně když zájemce kontaktuje
galerii, je tu možnost.
Jistě, takhle se získávají reprodukce do katalogů, knih. Získávají se tak, že se napíše pro jaký
účel, a zájemce si musí na své náklady obstarat
autorská práva. Když nám ta práva doloží, není
problém mu reprodukci doručit. Běžně to děláme. Když se jedná o odbornou nebo vědeckou
publikaci, reprodukce od nás jdou vždy zdarma
nebo za jeden výtisk do naší odborné knihovny.
Autoři prezentace zdůvodňují existenci kvalitní reprodukce také tím, že
se předmět nepoškodí při manipulaci.
To je jeden ze základních momentů, proč
se to dělá. Opravdu se tak zabraňuje zbytečné
manipulaci.
Lukáš Pilka a Tereza Škvárová uvádějí
na stránce příklady dobrého řešení.
Třeba reprodukce Galerie Langhans mají
na sobě takovou strukturu vodotisku.
Rozumím. Svým způsobem vodotisk poškodí reprodukci díla, je to zásah do autorských
práv sám o sobě. Zabrání se tomu, že to někdo
může vytisknout v originální kvalitě. Pravda je,
že jsme nad tím také jeden čas uvažovali. Tohle
je věc, na kterou jsme se na různých školeních
k autorskému právu ptali. Tady se názory hodně
rozcházely, ale spíš se přikláněly k tomu, že ani
tak to není v pořádku.
Děkuji ti za rozhovor!
Jihlava, 29. 4. 2020

Projekt otevřené sbírky (otevrenesbirky.cz)
byl publikován 15. dubna 2020 v souvislosti s uzavřením galerií (cca od 11. 3.
2020). Autoři Tereza Škvárová a Lukáš
Pilka, absolventi oboru Teorie a dějiny
moderního a současného umění na
pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové, zde konstatují, že si on-line lze
prohlédnout pouze 3% artefaktů českých
sbírkotvornvých institucí. Za digitalizaci považují především zveřejnění
reprodukcí sbírkových předmětů.
Alena Uxová, nynější správkyně sbírek a IT pracovnice, nastoupila do Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě v lednu
1988. Na konci téhož roku se stala správkyní depozitáře, na konci devadesátých let
správkyní IT. Circa od roku 1998 se zapojila
do vývoje aplikace Demus, realizovaného Moravským zemským muzeem
a dalšími pracovníky muzeí a galerií.
Přibližně od roku 2007 pokračovala ve spolupráci na Registru sbírek RG ČR společně
Vlaďkou Mazačovou (tehdy České muzeum
výtvarných umění v Praze) a Jarmilou
Podolníkovou (CITeM Brno – Metodické
centrum pro informační technologie
v muzejnictví – bývalé oddělení informatiky Moravského zemského muzea).
Přibližně od roku 2008 do roku 2019 se
spolu s dalšími věnovala projektu Muzejních autorit Rady galerií ČR.

Karla Vobišová Žáková
(21. 1. 1887, Kunžak – 7. 6. 1961, Praha)

Texty o Karle Vobišové Žákové obvykle zmiňují,
že byla vůbec první profesionální sochařkou u nás.
Narodila se v Kunžaku u Jindřichova Hradce
a v současné době lze její bronzovou plastiku,
portrét spisovatele Josefa Hory, spatřit v Oblastní
galerii Vysočiny v Jihlavě na výstavě Sochy mluví,
kterou připravila kurátorka Ilona Staňková.
Vobišová Žáková studovala na hořické kamenosochařské škole u Quida Kociana jako vůbec
první žena v historii, poté absolvovala u profesora
Bohumila Kafky na pražské Uměleckoprůmyslové škole (1921), studovala též v Paříži u Antoine
Bourdella (1921–1924). V té době se jí narodili
dva synové, Přemysl (1921) a Karel (1924), které
měla s manželem, spolužákem z hořické školy
Josefem Žákem. V průběhu pařížského studia
získala mimo jiné zkušenosti s monumentálním
sochařstvím.

Karla Vobišová Žáková, Portrét muže (Josef Hora), bronz

Z výstavy Sochy mluví. Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Foto Tomáš Dolanský.

Z výstavy Sochy mluví. Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Foto Tomáš Dolanský.

Již v roce 1924 měla samostatnou výstavu
v Obecním domě. Též díky doporučení profesora
Bohumila Kafky se jí brzy dařilo získávat veřejné
zakázky, vytvořila například pískovcový pomník
padlým v Nové Pace nebo náhrobní kamennou plastiku na Vyšehradském hřbitově. Jejím
nejznámějším dílem je mramorová socha Elišky
Krásnohorské na Karlově náměstí v Praze (1931),
která vyniká celkovým zjednodušením tvaru.
Portréty této spisovatelky vytvořila již dříve (např.
bronzová deska na domě v nedaleké Černé ulici).
Ke ztvárnění podobizen si vybírala osobnosti jí
blízké, často další ženy – malířky. Mezi nimi byly
Minka Podhajská, Julie Winterová Mezerová či
Valérie Hachlová Myslivečková, které byly stejně
jako ona členkami Kruhu výtvarných umělkyň.
S tímto sdružením vystavovala Vobišová Žáková od počátku 20. let, v roce 1933 byla zvolena
jeho předsedkyní. Její sochařskou galerii emancipačních ženských osobností doplňují portréty
spisovatelek Terézy Novákové, Boženy Němcové,
divadelní herečky Otilie Sklenářové Malé nebo
Charlotty Masarykové. Dále portrétovala svého
profesora Bohumila Kafku, básníka Otokara
Březinu a vynikala v portrétování dětí, včetně
svých dvou synů. Kromě toho vytvářela drobnější
a obecněji zaměřené práce – Prababička, Otcovství, Mateřství, Sochařka či Vysočina, která je upomínkou na rodný kraj a původně se nacházela před
kinem Dukla v Jihlavě. Jiří M. Boháč ji v katalogu
výstavy ve Středočeské galerii v Praze v roce 1987
popisuje barvitými slovy: „V prosté venkovské
ženě z rodu těch nosiček vody, sběraček ovoce,
dělnic vinobraní a mateřství, ztělesňuje ne vnější,
ale niternou krásu lidu, z něhož sochařka vyšla.“
Až po sochařčině smrti byl realizován Náhrobek
svatého Vojtěcha v katedrále na Pražském hradě,
na nějž vyhrála soutěž již v roce 1937. Krátce
před smrtí, v roce 1959, měla Karla Vobišová
Žáková soubornou výstavu v Památníku národního písemnictví. Jaroslava Václavková zhodnotila
v katalogu tvorbu Vobišové Žákové i z hlediska
její jedinečnosti v disciplíně, považované tehdy za
výlučně mužskou záležitost: „Je vzácnou a téměř
jedinečnou skutečností, že sochařka žena zápasí s kamenem, aby mu dala tvar, který vyrůstá
v její mysli. Je to skutečný zápas s hmotou, který
obvykle příslušel muži, protože je při něm třeba
nejen mocné tvůrčí fantasie, odvahy, ale také fysické síly a nesmírné, tvrdé vytrvalosti.“ Podobné
vlastnosti na sochařce ocenila i kurátorka aktuální
výstavy Sochy mluví Ilona Staňková. Výstava
prezentuje třicítku autorek a autorů ze sbírek
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě v působivé
prostorové instalaci, oživené texty v komixových
bublinách, které vznikly ve spolupráci s básníkem
Janem Spěváčkem. Je otevřena v budově OGV na
Masarykově náměstí do 16. 8. 2020.

ROZHOVOR

Rodičovství učí
myslet v plurálu

Rozhovor se třemi zakládajícími členkami
Mothers Artlovers proběhl z důvodu
karantény přes internet na konci dubna
2020. Na otázky odpovídaly umělkyně
Darina Alster (D), Kateřina Olivová (K)
a teoretička umění a kurátorka Zuzana
Štefková (Z). Ptala se Lenka Dolanová.

Rozhovor se skupinou Mothers Artlovers
Jak skupina Mothers Artlovers funguje?
Pokud se nepletu, jedná se o volné seskupení s celkem širokým okruhem sledujícíh
rozptýlených po různých městech, se základnami v Brně a Praze.
Jak pravidelně a kde se scházíte?
D: Skupina funguje různě na různých místech,
něco jiného je Praha, něco jiného Brno. Také se to
proměňuje. S Kačenkou jsme skupinu zakládaly
v prosinci 2016. Funguje lokálně, máme propojený mailinglist, ale na dálku to není ono. Kateřina
založila skupinu v Brně asi týden přede mnou.
V Praze jsem s tím přišla do spolku Skutek.
K: Vyšla jsem ze svých zkušeností s Kojící guerillou, což je skupina podporující kojení a sdružující nejrůznější typy matek, takže jsou tam
i nějaké umělkyně. Také mě inspirovala berlínská
skupina Haben und Brauchen, kterou tvoří jenom
pár matek umělkyň. Nějak se mi to celé spojilo
a přišlo mi, že to, co bych chtěla teď udělat, je
založit podpůrnou skupinu pro umělkyně. Bavily
jsme se o tom s Dari a jí se to taky hrozně líbilo,
takže jsme se rozhodly, že to rozjedeme společně
a každá budeme opečovávat lokální část skupiny
ve svém městě. Já žiju v Brně, ona v Praze.
Zpočátku jsme se snažily zjistit, jestli je vůbec
poptávka po tom, aby něco takového existovalo.
Ukázalo se, že je obrovská. Hodně z nás trpí tím,
že od té doby, co máme děti, nejsme v umění
tolik, jak bychom si přály. Skupina se strašně
rychle rozšířila. Fungujeme fyzicky i online,
máme uzavřenou fb skupinu a mailinglist. Zároveň máme webovou stránku a tumbler, abychom
i navenek komunikovaly, co všechno děláme.
Potkáváme se fyzicky, zvlášť v Brně a v Praze.
V Brně je nás relativně málo, takže schůzky byly
vždycky menší. V současnosti se nepotkáváme
skoro vůbec, mám pocit, že tím, že je Brno menší
město, je snazší zůstat v kontaktu s uměleckou
komunitou a nedostat se jako matka do izolace.
Takže potřeba se pravidelně scházet není pravděpodobně tak intenzívní, proto jsem se rozhodla
od pravidelných schůzek momentálně upustit
a vídáme se pravidelněji, pokud řešíme nějaké
konkrétní témata, třeba když jsme psaly Manifest
Mothers Artlovers. V Praze je to hodně jinak.
D: Já jsem měla na klíně druhé děcko, byla jsem
ani ne tři měsíce po porodu a měla jsem pocit, že
to sama nedám, že potřebuju podporu. Z prvního těhotenství si pamatuji fázi, kdy mě všichni
zrazovali, když jsem měla břicho, že se musím
na čtyři roky vykašlat na umění, že to bude
„laktační umění“, moc emocionální. Že budu
dělat strašné věci, že matky, co mají malé děti,
dělají příšerné umění. Vždycky mě fascinovalo, že ti tohle může někdo o nějakém tématu
říct. Jako bys třeba řekla, že ženské tělo samo
o sobě je kýč. Nebo že mateřství je kýč. Tak
jsem okamžitě začala plánovat výstavu v galerii
Sam83, která se jmenovala Laktační umění. Pro
mě jako performerku, která se zajímá o tělo, je
to proměněné tělo strašně zajímavé, potřebuji
to reflektovat umělecky. Takže jsem tu výstavu
nazvala Laktační umění, aby to bylo fér, abys
věděla, že jdeš tady na tu „prasárnu“. Nebo se
rozhodneš, že tam nepůjdeš.
To bylo asi dva roky předtím, než jsme založily Mothers. Obecně dostávat mateřská témata
na scénu nebylo vůbec jednoduché. Každopádně
když jsem měla druhé dítě, tak jsem věděla, že už
to podruhé sama nezvládnu. Že už jsem jednou

prošla tu smyčku mateřské a návratu, a když jsem
se bavila s Kačenkou a ona mi říkala, co řeší, tak
jsem byla nadšená a říkala jsem si, tohle tady
musíme mít. Došlo nám, že žen, které se takhle
cítí, bude více. Pamatuji si, jak jich spousta ze
scény mizela. Ženy umělkyně tak nenápadně
mizely. Takhle se to obměňovalo, chlapi byli
stejní a holky nové a nové. A já jsem se vnitřně
ptala, kam ty ženy mizí.
Přišla jsem na schůzi Skutku, že bychom
mohly udělat podpůrnou skupinu pro matky
umělkyně.
Zuzce a Jitce Hlaváčkové se to líbilo a se
spolkem Skutek mě na začátku zastřešily.
Z: Tam bylo hrozně zajímavé to přijetí, respektive nepřijetí. Protože ty jsi vystoupila s tím, že
máš pocit, že je podpůrná skupina zapotřebí, že
by ji Skutek mohl zastřešovat. V rámci diskuse,
která následovala, to bohužel vypadalo tak, jako
by to nikoho moc nezajímalo. Nebyla v tom
vyloženě averze, ale spíš takové pochybování:
„A kdo to doopravdy potřebuje? Nestačí vám,
že si občas zajdete na cappuccino?“ Bylo to
přezíravé, typicky chlapské – co vy holky naděláte a tak. Řekla bych, že Mothers Artlovers
vznikly tím, že jsme s Darinou obě členky, jsme
to propojily, ale začátek byl spíš takový, že to
nebylo díky Skutku, ale tak trochu navzdory.
Na druhou stranu byla ve spolku Skutek spousta
lidí, kteří Mothers od začátku podporovali, třeba
Tereza Stejskalová.
D: Hned na první schůzky přišlo hodně lidí
a mělo to obrovskou odezvu. Od začátku
schůzky v Praze tematizuji, aby to nerozbředlo, protože jsem měla po krk diskusí o plenkách
těch hřišťových prvomatek. Takže jsem to na
schůzkách Mothers zakazovala, jakmile se debata rozjela tímhle směrem, tak jsem říkala,
hele promiň, ne, máme tady dvouhodinovou
schůzku, plenky nechme, teď se budeme bavit
o současném umění.
Když jsme schůzky měly v kavárně Lajka,
docela brzo nás odtamtud hnali, protože jsme
vždycky zaplnily celou kavárnu. Přišly Mothers se
svými dětmi a bylo tam čtyřicet lidí. Když přijde
deset Mothers, každá má jedno až dvě děti, tak to
máš dvacet lidí ani nemrkneš. To je základní parta
a pak se můžou objevit kamarádky, partneři nebo
další děti a máš jich tam třicet čtyřicet.
Z: Ono jich podle mě ani tolik nebylo, ale akusticky to vypadalo, že tam je třicet lidí.
D: Sestavil se mailing list a začali jsme dělat
schůzky jednou za tři týdny, tematické. Ze začátku jsme se hodně ptaly, já sama jsem měla hodně
otázek, které byly pro mě strašně důležité. Třeba:
když je žena umělkyní a stane se matkou, co pro ni
umění versus rodičovství znamená. Když se kvůli
mateřství vykašleš na umění, tak mi připadalo,
že jsi to už předtím nemyslela vážně. Že to byl
takový flirtík, že to nebylo doopravdy. Takový typ
otázek. Nebo jak to skloubit. Docela často jsme
se bavily o pocitu viny, který má žena-matka ve
chvíli, kdy se jde věnovat tvorbě. Má pocit, že si
to nesmí dovolit. I ten pocit narušeného ega, kdy
je jako matka v pohodě, až když jsou všichni doma
v pohodě, až když jsou všechny děti šťastné, zabavené, manžel v pohodě, začíná vůbec uvažovat
nad tím, jestli by se náhodou nešla věnovat tvorbě.
A s největší pravděpodobností si spíš půjde na
dvacet minut lehnout.

Každopádně na začátku jsme se opravdu hodně ptaly. A bylo to hrozně zajímavé, ty diskusní
kruhy. Potom jsme začaly dělat prezentace, protože jsme zjistily, že jsme se s některými roky
neviděly a jsme zvědavé, čím se kdo zabývá,
jestli se vůbec něčím zabývá. A pokud se už
dlouho ničím nezabývá, aby nám ta která matka
řekla, čím se zabývala. Nebo lidé představovali
různé fáze rozpracovanosti projektů. Začali nám
na schůzky chodit i otcové, ale strašně málo.
Já jsem to vnímala jako totální záchranu, protože to byla skoro jediná možnost, jak se v té rané
mateřské fázi dostat ke konverzaci o současném
umění. Nebo vůbec o tom, co člověka zajímá.
Jinak jsem neměla šanci. Jestli jsem se dostala na
vernisáž, tak v šest hodin na deset minut, abych
to zkoukla a šla domů.
Takhle jsme fungovaly asi půl roku, než jsme
dostaly rezidenci v prostoru INI. Najednou jsme
měly na celé léto prostor. Začaly jsme dávat dohromady programy pro veřejnost, chtěly jsme,
aby celková instalace prostoru přirozeně vyrůstala
z našich setkání a činností. Aby Mothers Artlovers
nebyla umělecká skupina, ale spíše kolektiv. Spojuje nás mateřství, ale ženy ve skupině jsou různé,
mají různé obory, mají k tématu různý vztah, některé se mateřstvím zabývají, jiné ne. Takže jsme
začaly fungovat i pro veřejnost. INI bylo docela
navštěvované. Byl to pro nás první úspěch.
Mohly byste shrnout, jestli se vám podařilo
identifikovat klíčové problémy, s nimiž se
matky a otcové, aktivní na umělecké scéně,
setkávají, když se stanou rodiči, a jaké jsou
příklady a možnosti jejich řešení?
Z: Pro mě jsou tu dvě skupiny problémů. První
z nich jsou sdílené napříč všemi profesemi.
Víme, že v České republice, stejně jako jinde ve
světě, leží větší část péče o děti na matce. Že je
málo míst ve školkách a jeslích, tomu moc nepomáhá. Pak jsou tu specifické problémy, které
se týkají především umělkyň. Jednak tu pořád
umění nazíráme jako něco nevýdělečného, že
to buď bereš jako poslání, které děláš, když ti
zbyde čas potom, co vyděláš peníze, nebo v horším případě jako nějaké hobby. A že primární
pro matku je, saturovat děti, pak se ptá, jakým
způsobem může přispět do rodinného rozpočtu,
nebo když je to matka samoživitelka, jak se vůbec uživit. A pak, když má čas a prostor, teprve
přichází na řadu umění. Zároveň je umělecká
scéna vůči ženám umělkyním nedůvěřivá – moc
se nevěří, že ženy u toho vydrží, pořád se tak
trošku očekává, že budou mít děti, potom se budou o ty děti starat a opustí našlápnutou kariéru,
přičemž slovo kariéra je vnímané trošku pejorativně. Zatímco když má děti muž-umělec, tak
se ho nikdo neptá – ty máš děti, jak to zvládáš?
U žen je tahle otázka nasnadě a dost často se už
předem pochybuje o tom, že to ustojí. I možná
proto Tereza Stejskalová mluvila o tom, že pro
ni je matka umělkyně revoluční postava.
No a k tomu je umělecký svět a provoz v něm
nekompatibilní s péčí o malé děti. Vernisáže jsou
večer, na rezidence si nemůžeš vzít rodinu nebo
málokdy se s tím počítá – někdy je to přímo
vylučující.
D: Vůbec to téma bylo tabuizované. Já jsem
se s tím setkávala vždycky a s rodičovstvím je
to úplně extrémní. Říkala jsem si, to se mám
někam na čtyři roky zavřít a teprve pak se vám
můžu se svou tvorbou prezentovat?

Vy jste se tedy nazvaly Mothers, ale máte
nějakou účast či alespoň zpětnou vazbu
ze strany otců umělců? Přidávají se k vám,
vnímají to jinak než ženy nebo je jejich přístup podobný?
K: Je hodně různé, jak reagují muži. O názvu
se neustále pochybuje, což je asi dobře. Slovo
Mothers vnímáme víc ve smyslu péče – jako
motherly, pečující, necítíme to úplně spojené
s nějakým genderem. Chlap může být taky mother. Nemusíme se genderem ani zabývat, není
tolik důležité, kdo co kde má, ale jak se cítí.
Ne všechny členky MA samozřejmě s tímhle
pohledem souzní, takže neustále vznikají nějaké
otázky. Jestli se nejmenovat třeba Mothers and
Fathers Artlovers. Mě přijde, že je to i dobré
síto, koho do skupiny propustí a koho ne. Když
nějaký chlap bude schopný přijít do skupiny,
která se jmenuje Mothers, tak to s náma prostě
zvládne.
D: Pár jich tam je, pár jich máme i na prezentacích. Ještě jsem chtěla podotknout k té pozitivní diskriminaci, že mě to vlastně trochu baví.
Protože holky říkají, my bychom taky nešly do
skupiny otců, ale třeba do skupiny umělců jdou
v pohodě – všude se baví o umělcích a ne o umělkyních. My holt máme Mothers Artlovers, kde
mohou být i otcové. Pečujících samotných otců
ale tolik není. Teď řešíme několik párů, které se
střídají o péči, nebo oba dva tvoří a vychovávají
děti, sdílejí to, ale není jich tolik, a rozhodně
nemáme otce, kteří by měli sami v péči děti.
Z: Jak jsem říkala, ženy mají jinou startovní
čáru a jinak nastavenou laťku. Muž nemá automaticky problém. Jasně, že rodičovství je
náročné a pokud ho člověk bere zodpovědně
nebo to má tak nastavené, že pečuje rovným
dílem, tak to pochopitelně zasáhne oba rodiče.
Ale ve většině případů máme dělbu práce, která
je nastavená tak, že ženy toho nesou víc. Proto
jsme Mothers Artlovers. Někdo má pocit, že ve
feminismu není místo pro muže, já si myslím,
že feminismus je výzva pro muže. Ale také to
beru tak, že se nefixujeme na jedno biologické
pohlaví nebo jeden gender.
D: Myslím, že to máme velmi přesně vyjádřené
i v manifestu: Mateřskost chápeme jako pečující
princip, který se výlučně nespojuje s genderovou identitou.
Má to podle vás nějaké zřetelné výhody,
být matkou umělkyní nebo matkou teoretičkou, kritičkou, historičkou umění, kurátorkou...? S tím souvisí také to, jak nahlížíte
na zapojování dětí do tvorby nebo do práce.
Kromě toho, že se vám vynořila témata jako
laktační umění, proměnila se vaše tvorba
nějakým zásadním a trvalým způsobem
v důsledku zkušenosti mateřství?
K: Myslím, že stejně jako ti mateřství promění
celý život, musí proměnit i umění. Minimálně
pro mě jako performerku, která pracuje s vlastním tělem a zakládá uměleckou praxi na svém
životě a všech okolnostech, které se jím prolínají. Pro mě nebylo možné se tomu tématu vyhnout. A ani jsem nikdy neviděla důvod. Protože
mě nepřijde zajímavé, nějaká témata rovnou
odmítat. Mít pocit, že tohle téma je zakázané.
Takhle jsem neuvažovala a ani se mi nestávalo

to, o čem mluvila Darina, že by někdo říkal, že
to nesmím dělat. Ale jsem si vědoma toho, že
umění s dětmi, zapojení dětí do umění je neustále diskutované, že to je kontroverzní. Nějakým
způsobem. Ale pro mě a moje zacházení s tělem
a způsob, jaký se vyjadřuji, to bylo dost revoluční. Člověk zjistí, co jeho tělo najednou dokáže,
co všechno umí, jaké má superschopnosti. Takže jsem si na tom hodně ulítla a ulítávám doteď,
až tak mě to pohltilo, že jsem v rámci své tvorby
a mateřství začala studovat doktorát na téma
umění a mateřství na FaVU, protože jsem si
říkala, že se tím potřebuji zabývat i teoreticky.
Což změnilo některé přístupy, které používám.
Vždycky jsem vycházela ve své tvorbě hodně
ze sebe a mateřství mi ukázalo sílu a nutnost
komunity, sdílení. Potřebuješ mít kolem sebe
skupinu, komunikovat své zkušenosti.
D: Mám to hodně podobné jako Káťa, co se týče
tvorby. Možná, že proto, že jsem o pár let starší,
jsem to víc schytávala. Mateřství mě vždycky
zajímalo i z hlediska archetypů. Zajímala jsem
se o psychoanalytický a společenský pohled
a archetyp matky, mateřství a porodu mi přišel
velmi důležitý. V jedné fázi se mi zdálo, že to
téma nikdo neřeší a že když to neudělám já, tak
se to nebude řešit. Zároveň svoji práci nevystavíš,
když tě kurátoři či kurátorky nepodpoří. Sráč Sam
z Galerie Sam83 mi udělala vernisáž výstavy
Laktační umění v roce 2013 čtrnáct dní po porodu. Ze strany galerie tam byla obrovská podpora.
Existujou i průkopnice kurátorky nebo kurátoři.
Tvoje ego jako ego matky se hodně promění,
v podstatě neexistuje. Nezáleží na tom jak se
cítíš, ale hlavně na tom, jak se cítí tvoji nejbližší. Zde se vynořuje otázka společnosti. Člověk
začne uvažovat nad společenskými tématy. Když
zpracováváš motiv rodičovství, najednou to téma
existuje, diskutuje se o tom… Zpětně za ty asi
čtyři roky, co Mothers fungují, vnímám, že se
i díky jejich existenci změnil na kulturní scéně
pohled na rodičovství. Tím, že děláš tvorbu, ať
už osobní, která vychází z tvého těla nebo z těl
tvých nejbližších, nebo obecnější, která vychází
ze společenských témat, tak ovlivňuješ scénu
natolik, že se tím proměňuje. Uvědomila jsem si
takto dopad své práce, který nemusí být v tom,
že je okamžitě všude diskutovaná, ale postupně
proměnuje diskurz na scéně. Dopad osobních
témat je obrovský, jedna každá umělkyně svým
zaměřením a důsledností v tom, co dělá, scénu
mění. Myslím, že Mothers situaci dost proměnily
a mladší matky jsou na tom lépe, než jsme byly
na začátku my.
Z: Já si myslím, že mateřství a rodičovství je
strašně silné téma. Je v něm všechno: politika,
solidarita, hluboká transformace tradičního
pojetí subjektivity. Já jsem díky nejrůznějším
aspektům, které souvisejí s rodičovstvím, napsala pár textů – ten první ovlivnila fascinace tím, jak je to nabité politické téma. K jeho
napsání mě inspirovala jednak Kača s Kojící
guerillou, jednak třeba Martina Mullaney, která
v roce 2009 založila skupinu Enemies of Good
Art, a v roce 2012 měla přednášku v prostoru tranzitdisplay v Praze. Tenkrát jsem měla
úplně malé mimino a začala jsem si opravdu
uvědomovat, co to vlastně znamená, být feministka, respektive jak jsou odlišné možnosti
žen ve chvíli, kdy mají dítě. Dále mě zajímal
psychologický, ale de facto i filozofický rozměr
proměny subjektivity. Mateřské já není nikdy

singulární, uzavřené, není pod kontrolou, je to
jakýsi rozštěp nebo krize identity. Teoretický
aparát k mému textu mi poskytla Julie Kristeva.
Psala jsem také o queer rodičovství, což je téma
nesmírně důležité, protože ukazuje, jak je třeba
překročit heteronormativní a binární představu
o tom, co to znamená být rodičem. Mateřství
má i posthumánní rozměr – ve svých textech
jsem řešila, jaký je status plodu. Psala jsem
také o potratech v umění nebo o tom, jak lze
zacházet s placentou, a jak se vztah k tomuto orgánu propisuje do představy o tom, co je lidské.
V neposlední řadě, a na to čím dál tím častěji
narážíme v současném ekokritickém myšlení,
se mateřství váže k péči o životní prostředí. Na
jednu stranu je tady spojení matka – příroda,
což je tradiční téma ekofeminismu, ale zároveň se jedná o maximálně aktuální politickou
záležitost. Planetu potřebujeme nejenom pro
sebe, ale pro společenství. Myslet v plurálu je
strašně důležité a rodičovství člověka učí, že
nejsme sami za sebe.
Tím jsme se možná dostaly k aktuální
situaci. Mohly byste zhruba po měsíci
v karanténě – což je situace, která může
dostávat matky umělkyně do ještě těžší
izolace – zhodnotit, jaká je zkušenost pro
vás osobně a zdali máte nějakou zpětnou
vazbu z širšího okruhu Mothers. Jaké si
myslíte, že tato situace bude mít důsledky?
D: Zrovna jsme o tom napsaly článek pro Artalk (viz Mothers Artlovers v dobách korony, https://rb.gy/38r5ow). Myslíme si, že to,
v čem spočívá síla našeho společenství, je ona
společenská změna, kterou potřebujeme. Je to
sebeorganizace lidí. Ne v důsledku restrikcí,
ale z vnitřní potřeby sdílení a spolubytí v ohrožených skupinách obyvatelstva, ať už jsou to
matky, staří lidé nebo třeba lidé s různými hendikepy, queer lidé a podobně. Je teď strašně
důležité, abychom na sebe nezapomínali a nějakým způsobem se podporovali. Fascinuje
nás, jak najednou společnost silně zafungovala
v situaci, kdy to politici nedali. Je fajn, jak lidé
leccos vynaleznou a vyřeší zespoda, začnou
šít, vařit, péct, dělat podpůrné linky pro lidi
v krizi. Já sama jsem momentálně samoživitelka
a bez pomoci Mothers bych situaci nezvládla.
Můžu dělat svou práci jen díky tomu, že mi
sem dvakrát týdně chodí lidi z anarchistické
komunity hlídat děti, nebo s Mothers fungujeme
tak, že jedna z nás učí několik dětí v domácím
vzdělávání a druhé dvě pracují a pak se to prostřídá. Díky této sounáležitosti lze tu situaci
vůbec přežít.
Za sebe mám strach, že bude ekonomický
kolaps. Aby nebyl hlad, z toho mám větší strach
než z viru samotného, ale právě díky tomu, že
existují anarchistické komunity, které vaří, mám
pocit, že je všeho dost, jídla i peněz, musí se ale
úplně jinak distribuovat. Nevíme přesně, jak
to udělat, ale sebeorganizace zdola je funkční.
Lidé najednou fungují, šijí a distribuují roušky,
vynálezci se dají dohromady a vymyslí filtry,
kdo má 3D tiskárny, tiskne komponenty. Takže
i skupinu Mothers trošku vnímám jako prvek
z nové společnosti. Příklad, jak bychom mohli
zvládnout celospolečenskou, totální hodnotovou
krizi pozdního kapitalismu.
K: Možná byla Darina hodně optimistická, já
mám pesimističtější feministické obavy z toho,

že krize a s ní spojená karanténa dala velký
kopanec feminismu, protože se zdá, že hodně
obnovila stereotypní společenské role, kdy na
situaci nejvíce doplácejí pečující osoby a profese, takže většinou ženy, které v tuto chvíli
dostávají další a další náklady ke svému běžnému životu. Situace je dost náročná i osobně.
Dochází ke zvýšenému výskytu domácího násilí
a sexuálního násilí, myslím, že to v nějakém
smyslu může být i krok zpátky ve feministických praktikách a cílech, které jsme si daly.
Třeba když se zakázala přítomnost otců u porodu, což může vést ke zvyšování porodnického
násilí. To jsou negativní momenty.
D: Platí oboje, protože na domácí násilí pomůže
funkční komunita, když existuje. Otcové už
naštěstí díky tlaku Pirátek u porodu mohou být.
Na jednou stranu je to totální krok zpátky
v rámci feministických vizí a v jednotkách nukleárních rodin může být karanténa fakt průšvih.
Uzavření, izolace a tak dál. Zároveň se to díky
společenství dá přežít. Jak se říká, fyzická distance neznamená sociální distanci, ale naopak
může znamenat sociální solidaritu, to je na nás.
K: Rozhodně máme příležitost předefinovat
nefunkční momenty systému, ideálně systém
celý. Proč selhává v situacích, kdy je potřeba,
aby fungoval skoro nejvíc.
Z: Poukáže to na nenormálnost našeho běžného fungování. Příkladem je bezdomovectví.
Vyhlásila se karanténa, takže všichni mají být
doma, ale kde mají být lidé bez domova? Někde
pro ně skutečně našli ubytování a najednou na
ulicích nejsou bezdomovci. Proč to ale nešlo
předtím!? Nutnost otevřela cestu a pak si říkáš,
jak je možné, že jsme to neřešili dřív, nebo jsme
to dokonce brali za normální stav.
D: Nebo lidé začali řešit základní nepodmíněný
příjem, což byla ještě před nějakou dobou pro
spoustu lidí nepředstavitelná věc. Nebo zkoumají spiritualitu, metody pro meditaci, například
jak pracovat s úzkostí.
Chystáte nějakou další veřejnou akci, až
pomine karanténa?
Z: Doufáme, že až karanténa skončí, budeme mít v rámci bienále Pojď blíž
(https://matterof.art/cz/exhibition) ateliér Mothers Artlovers s hlídáním dětí, kde chceme
rozvíjet, co děláme, nabídnout to veřejnosti
a zároveň s dětmi vytvářet něco, co bude mít
podobu sociální plastiky. Vytvoříme prostor pro
kohokoliv, kdo je ochotný přijít na přednášku
a mít kolem sebe trošku jiný věkový průměr
obecenstva a s tím související vyšší hladinu
hluku. Naše vize je, že hlídání budeme provozovat dál. Přes spolek Skutek jsme získali
granty od Magistrátu a Ministerstva kultury
a doufáme, že se nám ateliér – prostor pro rodiče-umělce – podaří udržet. Na bienále bude
mít podobu instalace či performativního procesu. Plánujeme přednášky, workshopy, urbánní
ikebanu a všelicos dalšího. Tak doufejme, že
karanténu fakt zruší.
D: Pro mě je to trošku také obydlená socha nebo
generovaná instalace, není to jenom hlídání, ale
téma, které s Mothers rozebíráme roky – jak
by mohla vypadat herna v galerii? Často máš

v galerii současného umění úplně nevkusnou,
příšernou hernu. My bychom chtěli, aby děti
měly možnost být v současném umění s námi,
užívat si ho, aby to bylo umění přístupné dětem.
Pár takových věcí jsme udělali a zároveň tohle
bude změna, kdy prostor vznikne z workshopů, které děláme společně s dětmi, vznikne
instalace současného umění, která má hodnotu
jako umění a zároveň je to herna. A pak v tom
třeba uděláme debatu na téma humoru. Před
dvěma lety jsme na festivalu Fotograf dělali debatu o sebevědomí, v prostředí, které vypadalo
dost psychedelicky. Byla to instalace, kterou
s dětmi dělala Hana Hillerová v rámci svých
workshopů. Najednou měla debata úplně jiný
ráz. Lidé uvažují v takovém prostředí jinak, než
by přemýšleli v přednáškovém sále. Ateliér Mothers Artlovers bude ztělesňovat principy, které
chceme jako skupina prosadit: aby se s matkami
na scéně počítalo, aby se v kulturním provozu
počítalo s dětmi, aby byl přístupný pro křehčí
skupiny lidí a různé vyloučené skupiny, aby
umělecký svět nebyl tolik egocentrický.

Mothers Artlovers je volné seskupení (především) matek, ale i otců a bezdětných, aktivních na umělecké scéně v oblasti umění,
kurátorství, umělecké kritiky a podobně,
komunikující prostřednictvím více či méně
pravidelných schůzek v Praze a Brně, fb
skupiny a mailinglistu. Skupina pořádá výstavy, přednášky, participativní instalace
a další akce pro veřejnost a zabývá se otázkami spojenými s mateřstvím na teoretické
i praktické rovině – řeší možnosti podpory
pro rodiče v umění, přístup kulturních institucí k rodičům a dětem, mapuje umění,
vycházející z tématu rodičovství a rodiny,
reflektuje proměňující se podoby rodiny
a přežívající genderové stereotypy. Skupina veřejně vystoupila například na podzim
2019, kdy představila svůj Manifest před
pražskou Galerií Rudolfinum, jež je terčem
kritiky mimo jiné kvůli ohromnému nepoměru mezi počtem výstav umělců, kteří zde
převažují, a téměř opomíjených umělkyň.
mothersartlovers.tumblr.com

ROZHOVOR

Maminka jako parostroj
Rozhovor o mateřství a kolážích s Michaelou Pacherovou
Ptala se máma dvojčat Eva Frühaufová
Michaela Pacherová je teoretička
architektury, oblíbená průvodkyně vycházek po architektuře
Jihlavy (mj. v rámci projektu
Tajemství jihlavské architektury), performerka vystupující
například v rámci dua Iglau
ungenau, nyní známé jako
MAKE UP NOT WAR, s básníkem Alešem Kauerem, příležitostná Djka, iniciátorka aktivit
ve veřejném prostoru, autorka
koláží.

JSI MATKA ČTYŘ DĚTÍ. JAKÁ PRVNÍ VĚC TĚ
NAPADNE, KDYŽ SLYŠÍŠ SLOVO MATEŘSTVÍ?
Komiks, komiksový příběh. Stanete-li se
hlavním aktérem příběhu jménem Mateřství,
vstupujete do paralelního, dobrodružného a často
neuvěřitelného světa s epizodami podobajícími
se komiksovým stripům. Dějové linky se mohou vzájemně prolínat či opakovat v závislosti
na tom, kolik potomků máte. A jako v každém
správném komiksu i zde dochází k dramatickým
zápletkám, domnělí padouchové se proměňují
v hrdiny, objevují se nenadále a na poslední
chvíli, zachraňují jedince, kteří jsou v ohrožení
života, uklidňují vyhrocenou situaci, sem tam
pronesou nezapomenutelnou hlášku, aby se posléze vytratili do svých tajných doupat… Každá
epizoda je skvěle vypointovaná a končívá úlevným oddechnutím. To je Mateřství.
JAKÉ HLÁŠKY SE ZRODILY U VÁS?
Gou tu síí – Poď do moře!
Občanská chudoba.
Dejte jídlo občanské chudobě. Na pusu.
Já sem móóc!
Za všechno můžou matky!
Próósííím… nebo nafotím naši ledničku
a dám to na facebook!
Zase nám jedno kafe chybí, to bude tím, že
je to tady samej inženýr!
Můžeš rozvést pojem emancipovaná
matka?
Dětem jsem na cestách autem pouštěla CD
pohádku o Popelce. Vypravěčka vyjmenovávala,
co všechno si nechala od macechy a ostatních
Popelka líbit. „Hodná byla“, ukončila vypravěčka popis. A já si pokaždé nemohla odpustit
své: „Blbá byla!“
Vytváříš obrazové koláže. Jak se odráží mateřství v tvé tvorbě?
Příběh domácnosti s dětmi se odvíjel po celé
čtvrtstoletí, posledních patnáct let bez otce. Pak
se během dvou let všechny čtyři děti postupně
rozhodly věnovat se svému vlastnímu komiksovému příběhu a v relativně krátkém čase odešly
z domu. Hodně se mi v té chvíli ulevilo, najednou jsem, po velmi dlouhé době, měla veškerý
čas jen sama pro sebe. Byla to nádhera. Jenže
tohle období bylo velice krátké. Po pár měsících jsem si uvědomila, že prožívám něco, co
nazýváme posttraumatickým šokem. Najednou
se mi nabízel prostor se zhroutit, což za běhu
s dětmi nešlo. Aniž bych o to stála, začala jsem

vzpomínat na minulost, na všechny mezní situace, různá reálná nebezpečí, která tenkrát hrozila.
Začalo mi docházet, v jakém napětí jsem celou
dobu vlastně byla. Jak jsem si nesměla dovolit
být vážněji nemocná, nemohla jsem si dovolit
nebýt silná, dělat chybná rozhodnutí, vzdávat se,
podceňovat nebezpečí… Musela jsem přemýšlet
vždy několik kroků dopředu a za několik hlav.
Abych tu zpětně viděnou hrůzu dokázala nějak
identifikovat a uchopit, začala jsem ji vlepovat
do koláží. Vecpávala jsem ji tam tak usilovně, že
za relativně krátkou dobu vznikl soubor obrázků
na téma oslavy i ironie mateřství, plodnosti,
madony, posvátného ženství, únavy i radosti,
ženského údělu a podobně.
Napadne tě se symbolikou mateřství
nějaký vzor?
Ano, napadne. Já. Jsem za tu zkušenost velmi
vděčná, a přestože to období pětadvaceti let bylo
občas velmi náročné, neměnila bych! Vždycky
jsme měli s dětmi poučku, že dno je od toho,
aby se od něj člověk odrazil. Po odrazu lze zase
doskočit do odlehčeného či humorného módu. Je
dobré dětem ukazovat emoce matky – jako že je
unavená, nebo nemá náladu, je na dně…. Ano,
určitě je dobré, aby děti zjistily, že maminka není
parostroj, který funguje za každého počasí a bez
dobíjení energie, ale musím říct, že jsem cítila,
že podobnou taktiku si může dovolit jen matka,
která má vedle sebe muže. Byla jsem s horou dětí
dlouhé roky sama a luxus „veřejného totálního
vyčerpání“ jsem si dovolit nemohla. Jsem o tom
přesvědčená i dnes, že by to nebylo pro děti dobré. Nechtěla jsem jim ukazovat, že jsem na dně,
protože by měly tendenci se o mne začít starat,
a tím by se nám obrátily role. Dítě nemůže nést
rodičovskou zátěž na svých bedrech, je to pro ně
patologicky nebezpečné, není na to stavěné. Ty jsi
rodič, ty máš ukazovat směr. Takže jsem plakala
po nocích, tak aby o tom děti zbytečně nevěděly.
Co si myslíš o volné výchově alias
nevýchově, kterou někteří rodiče
propagují?
Mně pomohla tím, že mě uklidnila v situaci,
kdy jsem něco nezvládla, kdy jsme někam nemohli odjet. Myslím, že by se to nemělo hnát
do extrému, ale střídat s vedením. Mě k metodě
líného rodičovství donutily okolnosti, když nebyly peníze nebo místo v autě.
Co se týká matek samoživitelek, jak svou
roli zvládají může vyplývat z toho, jaká osobnost matka je. Každý zastává nějakou roli. Vím

o sobě, že jsem organizátor, vylepšovatel, vedoucí. Myslím, že když je matka jenom kreativní
a není organizátor, může vzniknout chaos.
Pokud je volná výchova praktikována rozumně, proč ne? Nedovedu si ale představit stoprocentní volnou výchovu se šesti různě starými
a charakterově odlišnými dětmi. Myslím, že
každé dítě alespoň minimální mantinely potřebuje, aby se cítilo bezpečně a jistě. A také, co
funguje ve volné výchově v nižším věku, nemusí
fungovat v pubertě.
Jsou pro děti přínosné návštěvy
kulturních akcí, třeba na vernisáži
v galerii?
Ano, děti ano. Je skvělé, že se drobotina naučí
přijímat duchovní potravu jako něco pro běžný
život přirozeného. Jen nemám dobré zkušenosti
s dětmi, jejichž rodiče preferují volnou výchovu.
Několikrát se nám při veřejném uměleckém vystoupení, které bylo navíc výslovně pojato jako
výlučně „dospělácké“, stalo, že volně vychovávající rodiče jen přihlíželi, jak jejich děti narušují
prostor performance, berou, odnášejí a ničí rekvizity či vytvořené dílo a do vystoupení nevhodně
zasahují. Volná výchova by se neměla negativně
dotýkat ostatních lidí, třeba ve veřejném prostoru,
galeriích, koncertech pro dospělé a podobně.
Chodí děti ven?
Děti se venku opravdu neobjevují, tak jak
tomu bylo dřív. Vzpomínám si na šok před dvěma lety, kdy se najednou z křoví vyřítila městská
parta asi deseti kluků, hrající si na lupiče a zloděje s revolvery vyrobenými z klacíků. Zůstala
jsem s údivem stát a zírala na ně jako na UFO
dalších pět minut. Ještě když byly moje děti
malé, bylo běžné, že se domem, zahradou a okolím neustále hemžila nějaká drobotina. Občas
jsem mazala chleby až pro třicet členů místního
pouličního gangu. Skoro pořád u nás někdo cizí
přespával, vypracovával úkoly, či krátkodobě
„bydlel“. Jsem ráda, že moje děti tenhle druh
štěstí poznaly. Až nyní se mé děti pomalu vyznávají z lumpáren, které vyváděly, a které tenkrát samozřejmě přiznat nesměly. Například,
jak putovaly potmě, s baterkami, kilometrovou
podzemní stokou až k výpusti. Z vrtání do vosího hnízda, hraní si s nehašeným sousedovým
vápnem, padání ze skály za domem, lezení po
střeše domu… K tomu všemu jsem doběhla jako
poslední a dodnes děkuji všem čtyřiceti andělům
strážným, kteří u nás byli tenkrát zaměstnáni na
plný úvazek. Pravděpodobně v tomto období

vznikla moje osobní hláška: „Děti jsou radost!…
Někdy až do hrobu!“
Co děti a úklid?
Na tuto otázku odmítám odpovídat.
Jak jste zvládli nebezpečí drog?
Takového nebezpečí jsem se v souvislosti
se svými dětmi nikdy nebála. Ani mne to nenapadlo. Naopak jsem se velmi ráda nechala
dětmi poučit. K objevování, jak to s potřebou/
nepotřebou drog vlastně je, jsem se připojila.
Hulit marihuanu mě učily děti, a moc mi to
tehdy nešlo. Kde rostou houbičky, jsem věděla také od nich. Doma jsme je sušili a pak je
vyměňovali za kvalitnější marjánku. Ta naše,
vypěstovaná ze semínek, prý nebyla dost nóbl.
Lysohlávky jsem dosud nezkusila (a chtěla
bych), ale ráda jsem si vyslechla jejich zážitky
s mluvícími okurkami a mrkajícími kameny.
Děti neměly potřebu revoltovat nebo hledat
útěchu v jakýchkoli drogách, protože je neměly
zakázané. Nakonec jsme všichni skončili „jen“
u společné, rituální vodní dýmky, kterou si rádi
při setkání zapálíme i dnes.
Když odbočím od drogového nebezpečí – myslím, že rodinné rituály jsou pro soudržnost velmi
důležité! Když byly děti menší, milovaly společné
černé hodinky. To se zhaslo se a vyprávělo… Povídky, říkanky, zážitky. Každý mohl říct do tmy,
co měl na srdci. Častokrát jsme se stěhovali, ale
v každém domově jsme si vždy vytvořili koutek
ke společnému sezení. Říkali jsme tomu čajovna.
Tam začala sláva kupovaných i ručně vyráběných
vodních dýmek, které kolovaly při každém „zasedání“. Pravidelně se scházíme s prarodiči na
četných rodinných oslavách. Na každou takovou
událost se všichni pečlivě připravujeme a setkání
má svá pravidla. Podobně jako štědrovečerní večeře, které jsme pojali v aristokratickém duchu.
Vždy vymýšlíme minimálně sedm chodů, jejichž
přípravu si dělíme mezi sebe. Je připravena slavnostní tabule se všemi těmi příbory, talíři a talířky,
sklenicemi, ubrousky, jmenovkami, nabídkou
menu, vše podle etikety. Naučili jsme se stolovat
opravdu na úrovni! Je to samozřejmě jen hra, ale
nesmírně všechny baví. Stejně jako pravidelná
štědroodpolední strategická hra v terénu. Dnes
ji už hrají i partneři dětí a další kamarádi, takže
se stane, že se vedle zpívaných koled na náměstí
objeví banda pošuků, kteří vyřvávají třeba googlem do češtiny přeložené Yesterday. (Někdy to
zkuste, ten překlad je příšerný, a když se to snažíte
zpívat sborově…)

REPORTÁŽ

DOMÁCÍ ŠPÍNA
UŽ JE PRYČ
Marek Rejent a skupina Matky a Otcové
Sochař Marek Rejent (1969) již od dětství žije
v Proseči, což není pro jeho dílo úplně nepodstatné, byť se lokální vlivy v jeho tvorbě objevily až
v pozdějším věku. Vypravila jsem se za ním letos
v dubnu v době koronavirové epidemie. Jedním
z důvodů, proč zpráva o jeho tvorbě musela
být právě v tomto čísle novin, je jeho členství
ve skupině Matky a otcové. Tato čtyřčlenná,
genderově vyrovnaná skupina o dvou matkách
a dvou otcích, vznikla krátce po studiích všech
jejích členů na Uměleckoprůmyslové škole
v Praze. „Já s Lenkou Klodovou jsme chodili
do ateliéru ke Kurtu Gebauerovi, Martin Péč
tam absolvoval několik let před námi, Lucie Nepasická Krejčová studovala Kov a šperk. A jak
to vzniklo? Myslím, že trochu víc to iniciovaly
matky. Měli jsme rodiny a na všechny to úplně
intenzívně dolehlo. Takže první, co se řešilo,
bylo, jak se všechno daří nebo nedaří skloubit.“
Skupina měla též jistý terapeutický záměr, sdílet
jednotlivé životy ve čtyřech různých rodinách
prostřednictvím umění.
První výstavu skupiny v pražském ROXY v roce
2001 spojovalo rodinné téma, ale byla ještě trochu nesourodá, každý vystavil vlastní tvorbu
a na vernisáži zahrála jako nejvýraznější stmelující prvek nově vzniklá Matky a otcové band.
Později začali vymýšlet koncepce výstav společně, přičemž vycházeli především z rodinné
každodenosti. V roce 2002 v galerii Jednička
na Umprum nabídli výprodej přebytků či snad
výdobytků svých rodinných životů. Jednou
z nejvýraznějších realizací byla výstava v Galerii Artwall v roce 2006, nazvaná Family Art
Crimes (Rodinné umělecké zločiny). Výklenky
rozmístěné podél tramvajové trasy na vltavském
nábřeží tehdy vyplnily výrazné nápisy tematizující rodinu (Taťka, Kaše,...), vytvořené v graffiti
stylu. To už byly děti větší a použitý styl měl
mimo jiné symbolizovat snahu o přiblížení se
jejich vizualitě a hledání společného jazyka.
Na otázku, zdali se skupina pokoušela řešit i širší
otázky spojené s rodičovstvím, například v souvislosti s uplatněním umělců-rodičů na umělecké
scéně, odpověděl Marek Rejent, že spíše reflektovali vlastní zkušenost. V průběhu let se též každý
vyvinul jiným směrem, také co se týče vztahu
k umění: zatímco Lenka Klodová je na umělecké
scéně etablovaná umělkyně a otázkami spojenými s tělesností a rolí ženy a matky ve společnosti se intenzívně zabývá ve vlastním díle, pro
Martina Péče a Lucii Nepasickou Krejčovou je
umělecká tvorba spojená především s činností
skupiny. Matky a otcové v poslední době svou
společnou činnost opět oživují: „Dostali jsme se
do etapy, kdy už máme děti větší, nejmladší ze
všech těch devíti jsou teď gymnazisti. Takové ty
záležitosti, ve kterých se začínalo, domácí špína
a další banality, už jsou pryč. Vidím tam spíš
zase humor, trochu sarkasmu nebo zkušenosti.“
S nadhledem přistupují také k aktuálním aktivitám, a sice účastem v soutěžích na realizace
ve veřejném prostoru. Cílem prý není soutěž vyhrát – ačkoliv v tom mezi členy skupiny nepanuje
naprostá shoda. Snaží se především vymyslet
„trošku avantgardní, neobvyklé, třeba i lehce
pobuřující“ řešení. Zároveň jim to dává možnost
kriticky reflektovat podobu jednotlivých soutěží.
Marek Rejent zmínil například nedávnou kauzu
soutěže na pomník Edmunda Husserla, vyhlášenou městem Prostějov, kdy primátor nesouhlasil
s verdiktem poroty – jejímž členem byl mimo
jiné již zmíněný Kurt Gebauer – a soutěž následně zrušil (této soutěže se ale M&O neúčastnili).
Jako skupina se též přihlásili do konkurzu na
místo vedoucích ateliéru sochařství na pražské
AVU: „Vedli bychom ateliér ve čtyřech. Bylo
to docela zajímavé, jako zkouška názorů. I názorů komise.“ Žádnou soutěž dosud nevyhráli,

v matko-otcovském plánu je však uspořádat
výstavu společně vytvářených soutěžních modelů. Připravují též účast na výstavě, tematicky
zaměřené na rodinu, pro Ústí nad Labem (O čem
mluvíme, když mluvíme o rodině, Dům umění
Ústí nad Labem, 28. 5. – 1. 7. 2020). Vytvářejí
sousoší Rodiny, aktualizující tento běžný motiv
veřejné plastiky, volený často pro své zdánlivě
apolitické poselství. K rodinné idyle jsou zde
doplněny dvě figury právníků, kteří ji z nadhledu pozorují, a které by bylo posléze možné
„připojit ke všem sousoším Rodiny po celé České
republice“. Sousoší bude vystavené ve formě modelu, o umístění figur v životní velikosti jednají
v těchto dnech s magistrátem města.
Ve své mimoskupinové tvorbě se Marek Rejent
věnuje veřejnému prostoru domovské Proseče,
zhruba dvuotisícovém městě na severovýchodě
Žďárských vrchů, kde soutěžit nemusí. Na zdejším evangelickém hřbitově upravil pietní místo;
společně s Dagmar Šubrtovou vytvořil památník
místním obětem holocaustu; se scénografkou Andreou Sodomkovou „ze skoro vedlejší chalupy“
realizovali úpravy interiéru a exteriéru místní sokolovny z 20. let minulého století; je autorem dřevěného objektu Archa ve farní zahradě, který je
částečně i herním prvkem pro děti (ve spolupráci
s architektkou Věrou Junovou), kašny s kohoutem
a nové expozice zdejšího Muzea dýmek (Proseč
je známá dýmkařskou tradicí a mezi dýmkaře
patřili i autorovi předci). Na jedno menší město
úctyhodné množství současných realizací.
Kromě toho se Marek Rejent zabývá volnou
sochařskou tvorbou, a zde se již dostáváme
k důležitosti místních tradic a jejich svébytné
recyklaci. Patří sem práce s dědictvím značky
ETA, která je spojená s nedalekým Hlinskem
a svou pobočku měla i přímo v Proseči. Z ikonických elektrotechnických aparátů ETA, na
jejichž designu dlouhou dobu pracoval mimo
jiné Stanislav Lachman, především vysavačů,
vytváří srny a jeleny. Elektrospotřebiče poprvé
použil na výstavě ZooZoom v Městském muzeu
a galerii v Poličce v roce 2011. Ve „městě vysavačů“ Hlinsku představil loni svou tvorbu na
výstavě Jako doma v Městském muzeu a galerii.
S místní tradicí pracuje také v sérii dřevěných
hraček (Hračky pro nehodné děti), variacích na
soustružené figurky od rodiny Bukáčků z Krouny, kam s rodiči jezdil jako kluk. Na první pohled se jedná o tradiční malované postavy, na
ten druhý odhalíme nesrovnalosti – hajlující
panáček, pankáč, policista a bezdomovec místo
panenek, husarů, fotbalistů či kominíčků. V dalších projektech pracuje s traktory (série fotografií
prosečských traktorů z 90. let) či motocykly zn.
Pionýr, které poprvé vystavil na školním plenéru
v kulisách gotického kostela v Panenském Týnci.
„K motorkám jsem se vrátil po letech, koupil
jsem červeného pionýra poblíž Týnce, to byla
trochu náhoda, přivezl jsem ho domů a udělal mu
křídla. Motorka s křídly, to je pro mě svoboda.
Pionýr řve a nejede, přesto v tom bylo nějaké
rebelství.“ (Vytuněný pionýr, 2015–17).
Dílo Marka Rejenta můžeme vnímat jako
svébytný druh současného folklóru, návaznost
na tradici kutilství, volnou recyklační hru s tím,
co je při ruce, nostalgické zaobírání se zastarávajícím designem. Podobně jako v kolektivním díle
Matek a otců je také zde úzké sepjetí s vlastním
životem a používání materiálů z bezprostředního
okolí a také určitá nadsázka a jemný humor. Více
vážná práce pro veřejný prostor by se zase dala
dát do souvislosti s tradicí okrašlovacích spolků,
usilujících o rozkvět dané obce drobnými, lež
v tomto případě v souhrnu velmi výraznými,
zlepšujícími zásahy.
Lenka Dolanová

Marek Rejent, Hračky pro nehodné děti, učitelky, 2014

Marek Rejent, Jelen

Z výstavy Family Art Crimes, Galerie Artwall, 2006

Matky a otcové na výstavě Formáty transformace 1989–2009 v Domě
umění města Brna. Zde vystavovali projekt Děkujeme za talent, kterým
vzdali „hold našim předkům, rodičům a prarodičům, po kterých jsme
zdědili každý svůj talent“. Práce těchto předků byly též součástí instalace.

VYSTAVOVALI JSME PŘED 50TI LETY

Pedagogické profily −
dětská experimentální tvorba
K výstavě Pedagogické profily − dětská experimentální
tvorba, která proběhla v listopadu 1970 v Oblastní galerii
Vysočiny v Jihlavě, bylo uspořádané kolokvium o vztazích
osobnosti výtvarného pedagoga a dětského výtvarného projektu. V galerijním archivu se zachovala pouze řada fotografií,
korespondence s žádostmi o uvolnění pedagogů ze školy,
psanými tehdejším ředitelem Valdemarem Radilem,
a dokumenty k objednání štočků v národním podniku
Grafia v Brně.
Kolokvium spolupořádala Skupina pro výtvarnou výchovu
dětí a mládeže. Přípravou byl pověřen jistý profesor Novák
z tehdejší Střední všeobecně vzdělávací školy v Třebíči, který
odborně spolupracoval s Aloisem Toufarem a Ústředním
domem lidové umělecké tvořivosti v Praze. O netradičních
výukových metodách Aloise Toufara (1919−1978), který v roce
1945 založil později proslulý výtvarný kroužek tzv. „brtnických dětí“, jsme již na stránkách O−kraje psali. Upřednostňoval spontánnost a otevřenost, učil děti vnímat vlastní
pocity a vyjadřovat je výtvarně. Vedl děti přirozeně k abstraktnímu výtvarnému projevu. Dětskou tvorbu pomáhal
představovat i na výstavách po celém světě (např. v roce
1958 na X. kongresu kreslířů v Basileji), za Toufarova vedení
získaly děti z Brtnice řadu ocenění. Jihlavská výstava byla
jednou z řady experimentálních výstav, na kterých Alois
Toufar v letech 1967–1972 spolupracoval.

Foto archiv OGV

DĚTSKÁ EXPERIMENTÁLNÍ
TVORBA DNES
K historickým dokumentům přikládáme dva příklady současného experimentujícího pedagogického přístupu
k výtvarné práci s dětmi. Tereza Říčanová vede výtvarné kurzy pro děti školkového věku, které se konají ve
Vlásenickém dvoře u Pelhřimova. Pro O−kraj vybrala
soubor dětských prací z posledních let.
Jan Spěváček vyučuje na ZŠ Seifertova v Jihlavě
mimo jiné také volitelný předmět Mediální výchova.
V rámci něj probíhal v tomto školním roce projekt Be
medial!, který spočíval v tom, že každý z žáků 8. třídy
vymyslel jedno téma, které pak ostatní zpracovali prostřednictvím fotografií na mobilní telefony. Témata
se měla vztahovat k Jihlavě a reflektovat současný svět.
Kurátor vybral jednu fotografii od každého z žáků a napsal text. Pro O−kraj byl vybrán projekt Podzim.

Foto archiv OGV

Vychovávat děti neznamená
utvářet nového člověka, ale
zbavovat se strachu
Martina Přibylová

Foto žáci 8. třídy ZŠ Seifertova v Jihlavě, projekt Be medial!

Z časů mého dětství si vybavuji nekrutější ze všech trestů – trest domácího vězení. Jeho udělení na týden byla doba
nepředstavitelná, nesplnitelná, jak pro dítě tak pro rodiče.
Z toho důvodu se často „za dobré chování“ zkracovala minimálně na polovinu. Dnešní děti tenhle termín téměř neznají.
Jejich nejtěžší torturou je zabavení mobilního telefonu nebo
vypnutí Wi-Fi. Současná situace, která přinesla řadu omezení, vrhá děti ještě více do virtuálního světa. Za trest budete
pořád na síti. Jediné, co vám bude dovoleno, je být online.
Média jsou to jediné, co dětem uzavřeným v domech a bytech
zbývá. Nalepeni na obrazovkách počítačů řeší domácí úkoly
a jedinou možností, jak být v kontaktu s kamarády, je zase
telefon a sociální sítě. Jako relax si pustí film nebo něco na
YouTube. Zúzkostnělí rodiče jsou na pochybách, jestli jim
mohou omezovat připojení.

PODZIM
Sára Šlechtová

Podzim je jedno ze čtyř ročních období a dá se říct,
že je přechod mezi zimou a létem. Každý člověk
si toto období představí pod pojmem padání listí,
chlad či déšť, a proto na jiné může působit až
depresivně. V klimatických podmínkách mírného
pásu se právě na podzim sklízí většina úrody
a opadavé listnaté stromy ztrácejí listí. Většinou
se lidé vydávají na pouštění draků, shrabává se
spadané listí a všechno se pomalu připravuje na
zimu. Podzim často vytváří v přírodě úchvatné
barevné scenérie. Já osobně mám na podzimu ráda zbarvení stromů, ale jinak toto období
obzvláště nemusím. V meteorologii a klimatologii
jsou souhrnným termínem podzim označovány
měsíce září, říjen a listopad (na jižní polokouli –
březen, duben, květen).

Ponechat děti napospas médiím je tatáž tendence, jako
odevzdávat je systému, který se o ně postará. Zvykli jsme
si na to. Na všechno máme instituce, odborníky, trenéry
kouče, učitele. Vybereme školu, objednáme kroužky, zaplatíme kurzovné a oni se postarají o to, aby se dítě stalo
úspěšným. Stačí začít dostatečně brzo. Dnes dokonce existují prenatální kurzy angličtiny. Miminko prý už v bříšku
slyší intonaci a melodii hlasu a může vstřebávat. Plánujeme
dětem budoucnost. Cítíme se za ni odpovědní. Tlačíme je
dopředu ze všech sil. Úzkostně pošilháváme po ostatních
dětech a rodičích, jestli nejsou náhodou dál.
Nejen že budoucnost plánujeme. Kupujeme si ji. A abychom si ji mohli koupit, pracujeme, vyděláváme, chytáme
příležitosti za pačesy. A vysvětlujeme svým dětem: „Nemám
na tebe čas“. „Dělám to přece pro tebe!“ Ze strachu nebýt
dobrým rodičem se svým dětem vzdalujeme. Uniká nám
přítomný okamžik. Prosté bytí spolu. Šance rozpoznávat,
kým naše dítě vlastně je. Vzdalujeme se ideálům, které jsme
si na začátku stanovili. Totiž, že budeme milovat svoje dítě
bezpodmínečně, takové jaké je, tam, kde se zrovna ve svém
vývoji nachází, s tím, co zvládá i s tím, na co ještě nestačí. Že
mu budeme láskyplně k dispozici, plně přítomni, pozorovat
ho, zajímat se, porozumět si.
Korona doba, jak se současnému mimořádnému stavu
ve společnosti říká, přináší mnoho podnětů. Vychýlila nás
z koloběhu, ze stereotypů v dělání i v přemýšlení. Poskytuje
nám tím příležitost podívat se na to, jak žijeme a kam jsme
se dostali ve svém rodičovství.
Snili jsme přeci o tom, že to budeme dělat lépe než naši
rodiče. Nechtěli jsme už děti ovládat, kontrolovat, manipulovat, dopouštět se na nich násilí, nutit je potlačovat své názory,
vést je k tomu, aby nevyčuhovaly z řady, aby se naučily říkat,
co se od nich očekává, aby se podřídily, aby nepřemýšlely,
nepochybovaly, nerozporovaly, ale pouze reprodukovaly
předávané informace, aby byly poslušné, poddajné, pracovité,
šlapaly brázdu. Kolečko v soukolí, jehož hodnota je v tom,
jak dobře zapadá.
Ať chceme nebo nechceme, vždy se potýkáme se svou minulostí, neseme si ji s sebou a v sobě. Po generace předávané
vzorce chování a způsoby komunikace máme natolik pod
kůží, že je obtížné je překonat a nahradit jinými. I když se
nám to chvíli daří, přijde únava, vyčerpání nebo emočně
vypjatá situace, a přijdou ke slovu znovu. Když sami sebe
slyšíme, jak nám tryskají z úst přesně tatáž slova, která
nás v dětství zraňovala, nebo zaslechneme ve vlastním
hlase tolik nenáviděný jízlivý tón, použijeme dobře známou matčinu manipulaci, jsme ze sebe zklamaní. Moc
rádi bychom přestali na dítě křičet, trestat ho, vyhrožovat
mu, ale neumíme to. Nebo si nejsme jistí, jestli i bez těchto
výchovných zásahů naše dítě dospěje v laskavého, zodpovědného a úspěšného člověka.
Ovládá nás strach ze selhání. Strach z budoucnosti. Obava, co o nás řekne okolí, když budeme věci dělat jinak nebo
když se naše děti budou chovat jinak, než se očekává. Pro mě
osobně je velmi uklidňující tvrzení, že děti přicházejí na svět
již schopné rozvíjet se svým jedinečným způsobem. Mohu ho
jen sledovat, objevovat a žasnout. Jednoduše, úlohou rodiče
je milovat dítě, plnit jeho základní potřeby a být mu nablízku.
Americká terapeutka Naomi Aldortová, která s tímto
tvrzením pracuje, říká, že pokud děti cítí, že mohou být

bezprostřední, je úplně v pořádku, pokud cítí to, co cítí.
Nemusíme držet nad vším kontrolu, ovládat je a přebírat odpovědnost. Jsme těmi, kdo určují hranice a pravidla a zajímají
se o to, co děti prožívají. Dětem bychom neměli překážet na
jejich cestě. Měli bychom jim věřit a umožnit jim, aby se
vypořádávaly s těžkostmi i s vlastními emocemi. Děti vnímají své potřeby a nalézají řešení, pokud cítí víru ve vlastní
schopnosti, dostávají důvěru a nejsou svázaní rodičovskými
očekáváními a emocemi.
Tento přístup neklade na rodiče nárok, vychovat z dítěte
správného dospělého, ale nárok, abychom děti svými představami nesvazovali. Co si tedy počít se všemi svými strachy,
pochybami a emocemi? Nemám na to jinou radu, než je
poctivě zkoumat. Snažit se rozlišovat, co je niterně mé a co
jsem se jen naučil/a říkat, i když si to tak úplně nemyslím.
Například, když dítě kritizuji, „takhle by ses neměl chovat“,
opravdu si myslím, že by dítě mělo ovládnout své emoce
a nedávat je najevo, nebo to spíš vypovídá o mé potřebě
neupozorňovat na sebe a nerušit své okolí? Vychovávat dítě
je proces, na nějž nelze koupit návod. Je to náročná práce.
Překvapivě v první řadě sama či sám na sobě.

Prvním krokem na takové cestě je uvědomování si sama
sebe. Pozorování vlastních myšlenek. Tázání se, co o mě
vypovídají. Být si vědom vlastních motivů. Možná tomu
předchází jedna, mnohem podstatnější fáze, kdy svým
dětem věnujeme skutečnou nezaujatou pozornost. Nic si
nemyslíme, nehodnotíme, nepředpokládáme. Anebo se
o to alespoň pokoušíme. Zkoušíme jen vnímat. Naladit se
na jejich svět, způsob myšlení a prožívání. Dřív, než začneme jejich pocity popírat, odvádět od nich jejich pozornost
nebo je bagatelizovat, můžeme naslouchat bez zbytečných
komentářů. Jejich pocity uznat a pokusit se je nezaujatě
pojmenovat: „Zlobíš se? Jsi naštvaný. Zklamalo tě, že jsem
ti nevěřila...“ Je výhodnější, dát dítěti prostor, aby nám vysvětlilo, jak se cítí, i když si třeba myslíme, že přehání. Je to
cesta, jak se vyhnout mnoha konfliktům, bolesti a uzavírání
se do sebe.
Nikdo nejsme dokonalí. Už samotný nárok na dokonalost,
být dokonalou matkou, otcem, rodičem, zavdává příčinu
mnoha trápení. Nikdy se necítíme zcela kompetentní. Dobrou zprávou je, že pro děti není nikdo důležitější než rodič,
i když se v životě budou muset, stejně jako my, vyrovnávat
s chybami, kterých se na nich rodiče dopustili. Proto nikdy
nebudeme mít dostatečně dobrý důvod to vzdát.
Mám neodbytný pocit, že situace právě nastalého stop-stavu
je důležitou chvílí v našich životech. Nastává současnost.
Možná jsme zpočátku měli pocit, že padáme do prázdnoty.
Děti (ani rodiče) nevědí, co dělat, kam jít, když je všechno
zavřené. Ale záhy objeví, že procházka do lesa dává možnost
dívat se, cítit, stavět domečky z kůry, posílat lodičky po
potoce… Nápady, které nejsou připravené a naplánované.
Máme příležitost společně vařit a společně jíst. Sledovat
a sdělovat si svoje nálady, bavit se o tom, co se nám zdálo.
Mluvit se svými dětmi, ptát se, co se dnes naučily. Být jim
k dispozici. Zpomalit, počkat. Posílit jejich samostatnost.
Nechat je, aby si naplánovaly den. Začít se znovu zajímat,
co a jak se děti učí, podílet se na jejich vzdělávání, přestat
si myslet, že se to stane tak nějak bez nás. Nastává čas vzít
vládu věcí svých zase do rukou a rozhodovat se. Paradoxně
ve chvíli, kdy vláda rozhodla za nás. Zamezila mnohým
vykonávat své profese, chodit do práce, do školy, vytvořila
vakuum bezčasí. Je na nás, jak se rozhodneme s tím naložit.
Máme příležitost rozpoznat, co chceme. Systém se hroutí.
Obnažuje skutečnost, že my sami činíme volby, jaký život
budeme žít. Rozhodujeme i o tom, jak moc se budeme bát.
Jestli dáme přednost strachu nebo budeme budovat společenství v sounáležitosti s druhými. Je třeba klást si otázky
a hledat vlastní zdroje bytí a radosti. Na co se zaměříme, to
pro nás bude existovat.
květen 2020
Martina Přibylová je supervizorka v pomáhajících profesích,
terapeutka v metodě videotrénink interakcí, sociální pedagožka, matka dvou dětí.

Jitka Chrištofová, Štěpán Vrbický, foto Jana Šašková

O ženách umělkyních
z českomoravské povýšeniny
Po dvouleté práci se na podzim 2019 podařilo uvést na svět první knihu rozhovorů
s umělci s osobním vztahem k Vysočině s názvem Tam u šraňků bude přístaviště.
Hned u prvního rozhovoru s Denisou Krausovou jsem se zeptala na pocity ženy na
výtvarné scéně. Tuto otázku jsme spolu s Lenkou Dolanovou pokládaly i dalším umělkyním a umělcům. Některé rozhovory bylo třeba zkrátit, tedy mnohdy zajímavé pasáže
z výtisku vypadly. Neodolala jsem pokušení nechat na sebe původní texty na toto téma
působit samostatně. Úryvky na galerijní blog, odkud je přetiskujeme sem do novin,
vybrala Ilona Staňková a Lenka Dolanová.
← Tereza Říčanová, foto Jana Šašková

Denisa Krausová
O genderové tematice se teď hodně mluví – jsou podle Tvého názoru v umění preferovanější muži? Kupříkladu: byla jsi nominována na cenu kritiky, NG 333, všude
převažují na první příčce muži… Případ
Zlínského salonu… Co si o tom myslíš?
Setkala ses někdy s diskriminací?
Já k tomu asi nemám co říct. Já jsem nikdy
nějakou nespravedlnost nezažila. Naopak mi
to přijde dobré. Dokonce velmi často v rámci
nějakých lichotnických řečí to muži zmíní jako
výhodu, bude tu jediná žena… spíš v pozitivním.
Nebo skoro až obdiv, jako že jsem výškově malá:
„malá malířka a takové velké obrazy“, „že to
vůbec unesete“, je to takové trošku srandovní,
ale spíš mám z toho normální, příjemný pocit,
cítím výjimečnost pozice ženy malířky. Ne objektivně, ale subjektivně. Dává mi to prostor
pro osobnější umění. Autobiografická témata si
muži příliš nedovolí. Nedejbože pokud by měli
reflektovat svůj neúspěch. A to je přece skvělé.
Ženy se nemusejí tolik hlídat, mohou nechat
volný průchod emocím. Je to velmi osvobozující,
když máte jen trochu odvahy. Troufám si tvrdit,
že ani nejde tolik o to, vydělat uměním peníze.
Navíc si myslím, že čím víc si dovolíte být
žena ve svém projevu, tím úspěšnější můžete být.
Jan Moravec
Většinu studentek na středních školách
tvoří dívky. Vysoké školy už jsou asi „genderově“ vyváženější. Ale v zastoupení žen
na přehlídkách současného umění nebo
na seznamech „oceněných“ se poměr obrací. Ač je to téma v současnosti tak hojně
diskutované, že už je z něj leckdo znaven,
přesto se tě zeptám: jsou podle tebe u nás
ženy-umělkyně diskriminovány?
Zcela přirozeně. Jsou diskriminované. Můžou
si za to zčásti samy. Už jenom tím, že jsou ženy.
Žena by se měla smířit s tím, že je žena a některé
věci nejdou. Je to dané i biologicky, chlap nikdy
neporodí.
Samozřejmě, společnost ženy diskriminuje.
Muži jsou upřednostňovaní. Na vysoké umělecké školy vezmou kluka spíš.
Vidíš nějaké řešení?
Není na to žádné rychlé řešení. Myslím, že
pokud se ve společnosti vůbec může mluvit
o tom, že nějaká diskriminace existuje, je to
cesta. Umění vždycky reaguje na to, co se děje
ve společnosti, jistou formou to dokumentuje.
Společnost má spoustu zaběhaných rolí a ty mohou být specifické zrovna tak jako společnost.
Ale ženy se do role často stylizují, protože jim
to tak vyhovuje. S tím jde ruku v ruce to, co jim
nevyhovuje. Žena není bezpohlavní bytost. To
ale neznamená mít třeba menší plat.
Štěpán Vrbický
U žen je časté, že je jejich tvorba ovlivněná
tím, že se jim narodí děti, že potom mají
třeba mezeru v tvorbě, vnímáš jako výhodu
to, že jsi muž?
Já vlastně asi kdybych byl žena, tak bych
nemohl dělat to, co dělám. A Jíťa (Jitka Chrištofová, partnerka Štěpána) prostě, přestože je
žena, může dělat to, co dělá. Ona na kreslení
nepotřebuje tolik času. Já ho potřebuji víc, nevím, jestli to je výhoda, možná si ten čas prostě
vezmu. Ale je fakt, že Jíťa to nakonec zvládá,
má těch věcí ještě víc, když má udělat výstavu,
má z čeho vybrat. Oba kreslíme po večerech, ale

já někdy i celé dny. Jíťa přes den nikdy, ale po
večerech mě dožene nebo i předběhne.
Jitka Chrištofová
Navázala bych na rozhovor, který jsem dělala se Štěpánem. Ptala jsem se ho, jak to
máte s časem na tvorbu, jestli a jak se mu
situace změnila po narození dětí. Říkal,
že musí přiznat, že si čas krade víc než ty.
Vnímáš to podobně?
Časově mě to ovlivnilo hodně, ráda dělám věci,
že něco začnu a jedu dál bez přestávek, a to s dětmi
už nejde. Mně je pak všechno jedno, že je tady
bordel, neudělala jsem nic k jídlu, nevyprala jsem
prádlo, ale to si teď nemůžu dovolit. To pak je
tady děsný chaos. Ani nemám prostor, nebo jsem
si ho neudělala. Že bych je poslala, jděte všichni
někam pryč. Asi by to šlo, že bych si vymezila svůj
prostor. Ale úplně se mi nechce je posílat pryč.
Máš pocit, že to máte se Štěpánem každý trochu jinak?
To určitě. Já mám na starost děti a Štěpán
dům, aby nám to všechno nespadlo na hlavu.
To se dá víc naplánovat.
To se dá víc naplánovat, když ti zrovna nepadá střecha na hlavu, kdežto děti máš pořád.
Tereza Říčanová
Je těžké si urvat čas, abys mohla něco
tvořit, soustředit se…?
Za ta léta jsem se naučila celkem využívat
i těch drobných chvílí, prostojů, že o tom přemýšlím během toho dne. To je taky důvod, proč nechci
chodit do zaměstnání. Zaměstnání tě přinejmenším mentálně hodí jinam, kde musíš řešit balík
vztahů a ještě k tomu tu práci, což jsou vlastně dvě
kolonky navíc a to tě v době té práce – někdy i okolo – zaměstná natolik, že vlastně nemůžeš v tom
druhým, spodnějším proudu přemýšlet o těch
svých věcech. Teď mluvíme a já jsem pořád blíž
tomu, co jsem chtěla ráno ještě namalovat a možná
to stihnu. Ale kdybych šla mezitím do práce, kde
zase se na mě navalí ty další věci, tak to určitě
pohřbím. Když uvěřím tomu, že jsem umělkyně,
že to, co vidím a můžu malovat, je něco, co dělat
mám, tak se snažím přizpůsobit život tak, abych
to vůbec dělat mohla. Mohla bych si říct: kašlu
na to, žádná umělkyně nejsem, nestojí to za to,
a chodit do zaměstnání a léčit se na psychoterapii.
Snažím se to nezazdít, naopak to rozvinout a nějak
to cizelovat. Taky mě může přepadnout: není to
blbost? Co si o sobě myslíš? Ale na to už jsem asi
stará. To už jsem si prošla dřív.
Lidi to nechápou, řeknou si, tak proč máš
ten statek? Tvoření není jen tak, že si sedneš ke
stolu a tvoříš. Kdyby to bylo takhle jednoduché,
tak je to super. Jenže ono je to často tak, že si
sedneš ke stolu a nic. Ty se musíš něčím zatížit,
nasměrovat to a sednout si k tomu stolu přesně, když to leze ven, nebo když to jde. To je to
umění, jak žít život jako umělkyně. Který je ale
hrozný zvlášť pro rodinu. Je to jako když jedeš
s nějakým čertem, který furt otravuje. Snažím
se, abych neotravovala moc rodinu, a oni se
musí snažit mě propustit, abych si mohla dělat.
Musím fungovat i v tomhle tom světě. Přenášení
snů – s tím jsem přestala, když jsem měla děti
malé, ty sny udržíš, ale za jakou cenu. Já musím
taky vědět, kde mají děti holínky, jestli jdou
dneska do zoo… synchronizovat život umělkyně
v rodině. Potom ti nevznikají takové ty proluky
jako deprese, samoty, na to prostě nemáš čas.
Že dělám tu mlíkařku, je strašně vtipné. Vypadá to jako: ona má krávu a pak kreslí knížku.

Jenomže já si píšu deník a celé už to dělám
rovnou s tím úmyslem, je vlastně ta rešeršní
práce k té knížce. Dobře, mohla jsem dělat jinou knížku, ale zase z nějakého důvodu jsem
si zvolila tu krávu, vzhledem k tomu statku….
Takže když to takhle chytře poskládám, a pak
to chytře provozuji, tak to někdy jde. Reálně to
vypadá tak, že jsem tady v té vesnici já a pak
spousta důchodců, lidi si ťukají na čelo, protože
se nechávám živit manželem a nic tady nedělám,
ještě jsem si pořídila krávu. Proč nešla Říčanová
do zaměstnání? Prostě se tu fláká doma, to je
samozřejmě taky nějaký tlak: co ty, mami, teďka
děláš, jakou máš práci, vyplňte zaměstnavatele
a tak podobně. Dřív mě to bralo víc, že jsem se
nechtěla nechat živit od manžela… Jak to celý
nějakým způsobem vybalancovat?
Staráš se o pět dětí, o statek, o rodinu
a ještě zvládáš jeden knižní projekt ročně.
Jak to stíháš?
To já bych toho udělala mnohem víc, kdybych
neměla tu rodinu. Anebo bych už dávno umřela. Musela jsem si udělat nějaká závaží: mám
manžela, který se se mnou furt nerozvedl, i když
by, myslím, dávno mohl, protože jsem prostě
praštěná a vzteklá. To, že jsme vydrželi my dva
společně puberty adoptivních dětí, to si myslím,
že jsme hodně dobří. Čtyři děti už jsou velké,
už s nimi nedělám úkoly, to už je pryč, to byla
hrůza... Jakub je v pohodě, on tady tak obíhá, no.
V nějakých letech jsem chodila na celý úvazek
do práce. To se snažím teď neudělat, nenastoupit
zase do nějakého úvazku. Suším seno a vlastně
se k ničemu nedostanu. Ale když dělám statek
a ještě k tomu rodinu a ještě k tomu práci, to je
teprve zajímavé.
Jakub Tomáš
Vyjadřoval ses též k nepoměru zastoupení
umělců a umělkyň na Zlínském salonu.
V návaznosti na to jsem se tě chtěla zeptat,
Jak vnímáš pozici ženy a muže na výtvarné
scéně, mají ženy-umělkyně stejně otevřený prostor, tak jako muži-umělci?
To se ptáš dobře. Vytvořil jsem obraz, který
se jmenuje Me Too: rytíře, jak nesou vystříhaný
holky…
Jak se na to dívám: já se rozhodně nepovažuji
za šovinistu nebo machistu, a spíš bych se přikláněl k nějakému feministickému pohledu na svět.
Jsem hrozně rád, že teď máme primátorku, chtěl
bych víc žen v politice, chci, aby bylo víc žen
v umění, nakonec máme úplně jasný důkaz, že
nejlepší čeští umělci jsou právě umělkyně. Máme
Koťátkovou, Šedou, teď Annu Hulačovou…
a mohl bych pokračovat, je jich fakt celkem
dost. Co je obdivuhodné, že ty holky, které jsou
úspěšné, se prokousaly skrz ty naházené větve.
Učil jsem na výtvarné škole, kde je devadesát
procent holek. Na Akademii, řekl bych, že holky taky převažují. No ale potom, po Akademii
se něco stane a jsou prakticky vidět převážně
jenom chlapci, kluci, ty dravější a tak… A tak to
je jednoduchý, holky si asi musí vyřešit nějaké
mateřské pudy, když to řeknu takhle hnusně, no
a mají to hrozně těžký… Vím to, vidím to a rád
bych jim pomáhal. Hrozně si vážím žen a žen
v umění a myslím si, že kolikrát mají na to umění
daleko zdravější pohled než chlapi. Netlačí tolik
přes ty svaly a to umění je daleko citlivější.
No a k tomu Zlínskému salonu: myslím, že
to bylo vyeskalování toho nepoměru, ale hlavně
to byl hrozný průser v komunikaci mezi kurátory, kteří se toho zúčastnili. OK, já nejsem pro

kvóty, to mi přijde jako taková uměle vytvořená
metoda, jak to vyrovnat… No nicméně asi se to
začít dělat musí. Vždycky k tomu, aby se něčeho
dosáhlo, je potřeba nastolit nejdřív nějaký extrémní režim. Což je svým způsobem i Me Too,
což já bych mohl kritizovat, ale snažím se na to
dívat z druhé strany. Nevidím jiný způsob, jak
to změnit, než touhle skoro až násilnou formou
poukázání na nějaký problém. A možná to zapříčiní, že se k tomu bude přistupovat intuitivně,
normálně, že se to stane společenskou normou,
nějaká genderová vyváženost. Fakt bych si přál,
aby ženy měly snadnější způsob života, myslím
si, že to přijde. Konzervativci se toho trochu děsí,
že ženy budou rozhodovat o životě mužů, ale ono
se to stejně děje. A upřímně řečeno, mě to jako
nevadí, jo? Někdo tu zodpovědnost musí mít.
Je to těžké, žena to má hrozně ztížené, že
musí přivést na svět nový život. A tím je hrozně
znevýhodňována v mnoha směrech. Já jsem teda
teď momentálně na mateřské, tady v ateliéru.
Teď žena kojí. Tak to já opravdu nejsem schopný
nahradit. Já to dítě neporodím. Muži by opravdu
měli být vděční (a to mluvím i k sobě, nechci
nikoho poučovat nebo kádrovat), že tady jsou
bytosti, které dávají život i mužům i ženám. Po
právu ženy podpořit a ohodnotit.
Kateřina Kynclová
Myslíš si, že ženy umělkyně mají složitější
start nebo těžší podmínky? Narazila na
nějaké omezení?
Tady rozhodně ne. V mém oboru naopak, většina ilustrátorů jsou holky. Znám sice i dost kluků,
ale víc je holek. Nepřijde mi, že by někdo vůbec
řešil, jestli jsem holka nebo kluk. Prostě něco
chtějí a berou to tak, že to prostě udělám, ani se
mnou nekomunikují nějak jinak, že by se ke mně
chovali líp, to vůbec. Jsem takový řemeslník.
Ivo Návrat
Říkal jsi, že jsi – emancipovaný muž. Já
si dělám takový průzkum, jestli si různí
výtvarníci, umělci myslí, že to mají ženské v uměleckém světě jiné. Jestli to mají
jednodušší, složitější, v čem to tak mají. To
je taková voleštěná diskutovaná otázka.
Myslím, že je to o lidech, ani ne možná o ženských. To je skoro blbé říkat, ale, když to řeknu
blbě, když jsem byl na Akademii, nechápal jsem,
proč někdo obdivuje Veroniku Drahotovou. Ale
byla v MXM a motala se kolem správných lidí,
byla to krásná blondýna a všichni z ní… Tak
jsem říkal, ta to má jednoduché. Pak jsou lidi,
kteří si to klidně udělaj' těžší, jako Laďa Gadžiová, která prostě odmítne Runtáka, protože jeho
prachy jsou špinavé. Pak je to Vendulka Chalánková, která to měla v životě tak drsné a těžké, že
se vůbec divím, že je tak optimistický a pozitivní
člověk. Potkal jsem se s ní párkrát. Je hrozně
fajn. Pak to maj obecně těžší v tom, že jsou
ohrožené těhotenstvím, rodinama, tady těma
věcma, které chlap může ošulit. Vidím, že do tří
let mě dítě jako tátu nepotřebuje. Ale maminka je
maminka, a když máš dvě tři děti, tak seš devět
let mimo. A na mateřské si můžeš nalhávat co
chceš, ale můžeš dělat tak dokument o zatékání
mlíka, protože času a energie a chuti nemáš, nebo
máš ty myšlenky jinde. A pak si myslím, že jsou
mnohem bojácnější, obsahově. Když si vezmeš
Marinu Abramović, která bude škrábat kosti
zvířat v Benátkách... Nejdou do toho úplně naplno, jsou při zdi. Ale to si myslím, že je obecný
jev českého umění, že je přizdisráčské. Strašně.

Marek Fexa
Myslíš si, že je u nás nějaká genderová
diskriminace? Vnímal jsi někdy, že máš výhodu nebo nevýhodu, že jsi muž, za studií
nebo později?
Asi bych tohle vůbec nevnímal. Myslím, že
dneska není diskriminace. Právě umění je toho
velkým příkladem.
Možná je v umění svobodomyslnost větší
než v jiných oblastech. Ale pořád je méně žen
například na pozicích vedoucích ateliérů.
Opravdu bych to dneska nevnímal jako velký
problém. Tedy v umění. Muž miminko nenakojí,
tak je jasné, že žena bude mít vždycky život úplně jiný, a z toho možná všechno vychází. Chlap
má v sobě takový ten machismus, je silnější,
má víc svaly, je jasné, že tohle sehraje roli. Ale
myslím si, že dneska se to už dorovnalo. Víc
by to už asi nebylo dobré. Na Akademii bylo
větší procento studujících mužů, protože tam
bylo větší procento učitelů mužů. Ale je to zas
ateliér od ateliéru, byly ateliéry, kde bylo víc žen.
V malířských ateliérech bylo víc mužů, možná
jsme zvyklí, že něco víc patří mužům.
Alena Matějka
S Alenou jsme se seznámily na UMPRUM.
Vždy akční, veselá, velkorysá, cílevědomá.
Nějak automaticky vyslovím Alenino příjmení, jak jsem jej znala, ale ouha:
Jsem Matějka, byla jsem Matějková, ale už
nejsem. Protože vždycky, když jsem byla někde
mimo domov a byla jsem Matějková, mysleli si,
že jsem Ruska a pak mi ještě začali říkat Jelena
a to mě vždycky dorazilo. Měla jsem toho už
dost a vlastně jsem nikdy nebyla ráda, že někomu
patřím, já nechci nikomu patřit, já patřím sama
sobě. Teď jsem se z toho tak hezky vyvlíkla,
takhle se mi to líbí a jediní, komu to vadí, jsou
chlapi, kteří sami neuklízejí a chtějí mít doma
hospodyni. To jsou největší tradicionalisté.
Jaká je podle tebe pozice ženy umělkyně vůči mužům umělcům? Mají muži nebo
ženy nějakou výhodu?
Když člověk žije vedle Larse (Lars Widenfalk, manžel Aleny Matějky), je to tak absolutní
rovnoprávnost, že jsem si konečně začala připadat normálně. Nejlepší příklad je ten, že dříve
mě všichni považovali za hnusnou feministku,
takhle mi to i několik lidí řeklo…
Několik mužů, předpokládám…
Myslím, že u nás i ženy jsou sexistické, už
v tom, jak blbě vychovávají svoje děti. Tedy
pardon, já žádné děti nemám, nemůžu nikoho
kritizovat, ale když někdo vychová svého syna
tak, že je z něho stejně trapný chlap, který v domácnosti nedělá nic a vyžaduje péči jako dítě na
doživotí, tak je to stejně špatné od těch ženských,
které mluví o tom, jak rády by byly rovnoprávné,
jako od mužů, kteří mají pocit, že mají navrch.
Ve Švédsku je to opravdu rovnoprávnost. Lars
mi vždycky říká: „Ty jsi tak tradiční, nebuď
tak tradiční…“ Pro Larse jsem tradiční, dělá si
trochu legraci, že jsem hospodyňka, a pro české
muže a některé ženy jsem feministka. Dokonce
jsem jednou uslyšela i tuto větu, kterou si navždy
pamatuji: „Ostatní ženy se feministkami stávají ale vy, vy jste se feministkou už narodila!“
To přesně vystihlo moji podstatu, ale bylo to
míněno jako inzultace. Já jsem to ale okamžitě
přijala jako kompliment. Mně už je to teď jedno
a na práva žen moc nemyslím, protože když
žiju s člověkem, který mi dává prostor, tak já už
vůbec nemám potřebu bojovat za nějaká ženská
práva, protože mi je nikdo neupírá. Ale předtím
to bylo opravdu těžké.
Vzpomeneš si na nějaký příklad, kdy jsi
pocítila, že muži měli výhodu nebo že jsi
musela udělat daleko víc než oni, abys něčeho dosáhla…? Vím, těžko se srovnává…
Já jsem si vždycky dělala, co jsem chtěla,
nikdy jsem na to moc ohledy nebrala, jen jsem
vždycky musela poslouchat ty blbý kecy o tom,
že jsem holka. Teď, čím jsem starší, tím je těch
keců míň, protože už nikoho tak nezajímám.
Ale když je dívka mladá, tak pořád slyší jenom
nějaké poznámky o tom, že je holka… jakoby
nebyla člověkem.
To už začíná, když je člověk malý. Babička
mi ušila šatičky s balonovými rukávky, já jsem ty
rukávky úplně nesnášela, vím, že měly barevné

puntíčky, že si s tím dala hroznou práci. Jeli jsme
na výlet do Jindřichova Hradce a můj bratr seděl
rozvalený v krátkých kalhotkách v autobuse a já
jsem nesměla. Já jsem musela mít kolínka u sebe
a chovat se jako holčička. A musela jsem mít
punčochy! Už to jsem nesnášela. Už tenkrát
jsem si uvědomila, že něco je divný, že něco je
jinak a že se mi to takhle nelíbí. No… a pak ti
říkají: „Seš holka, stejně budeš mít děti a žádný
umění dělat nebudeš“, teď už mi to nikdo neříká,
naštěstí. Ale ty kecy „budeš mít děti, a nebudeš
tohle dělat a nepotřebuješ to a na co potřebuješ
vzdělání, když stejně skončíš u plotny“ a pořád tě někdo programuje a nastiňuje ti tvoji
budoucnost ženy v domácnosti. Musím říct, že
moji rodiče to nebyli, ti mě spíš vždycky podporovali. Já jsem u sebe takovou budoucnost
nikdy neviděla, takže mi to šlo na nervy. Anebo
ti chlapi: buď tě chtějí sbalit, když jsi mladá
anebo ti to chtějí dát sežrat, že jsi jenom holka.
A nedej Bože, když máš šéfa, co je doma pod
pantoflem a na tobě si vylévá vztek a nenávist
vůči celému ženskému pohlaví. Taky jsem takového měla, když jsem pracovala v Crystalexu.
To mi bylo dvacet. Nedalo se to vydejchat,
dokonce tam za moji vzpurnost proti mě vedli
kárné řízení… I teď, když jdeme s Larsem do
obchodu s nářadím nebo do nějakých dílen,
vždycky se obracejí na něj. Říkám jim: „on vám
nerozumí, nemluví česky, mluvte se mnou“, ale
oni si nemůžou pomoct a mluví na něj dál. Až
v tom Švédsku jsem si začala připadat skvěle.
I když tam nebydlíme, vidím, že život může být
úplně jiný. A Lars to vysvětluje tím, že Vikingové v dávných dobách odjeli na daleké cesty po
moři, a když se vrátili domů, ženy fungovaly,
všechno zvládaly a muži místo toho, aby jim
ukazovali, jak jsou neschopné a že to sami umí
lépe, řekli: „Vy jste skvělé, vy jste to tak dobře
zvládly.“ A přiznali jim, že jsou dobré a nechali
jim tu moc a schopnosti využít svůj potenciál.
Já jsem vlastně od dob, co jsem si začala uvědomovat rozdílnost mužského a ženského světa,
nechtěla být -ová, já jsem nesnášela, jak se
mužský svět chová k tomu ženskému. To není
jenom v tom, že jsem si změnila jméno, protože
bych chtěla být originální. Pro mě je to otázka
mojí svobody a nezávislosti. A můžu být vdaná
za Larse a přesto patřit sama sobě. Já nechci být
něčí, i když je to prý jen přechylování a lingvisticky správně. Jo, jen přechylování? Houby!
Všechno se vším souvisí. Dokud budou mít
ženy ve jméně, že jsou někým přivlastňovány,
tak budou. Je to Nomen Omen.
Když chci něco udělat, tak to udělám a je
jedno, jestli jsem chlap nebo ženská. Lars mě učí
tesat do kamene a nikdy mi neřekl: „Nepleť se
do toho, když jsi holka.“ Vždycky mi ukáže, jak
se to dělá… Já dělám věci, protože už je vidím
hotové, vždycky si je představím a udělám je.
Ale někdy jsou ty věci hrozně těžké a velké a já
vím, že to bude dřina. A musím se překonat,
abych to udělala. Ale není to dokazování si toho,
že můžu dělat stejné věci jako muži. Že třeba
udělám kamennou vanu, která je z bloku, který
měl šest tun a já z něj vydlabu vanu, která má
ani ne jednu a půl tuny. To znamená, že jsem 4,5
tuny z toho kamene odebrala a dokázala jsem
to sama. Možná chci jen vidět naplněnou svoji
představu, možná, že chci jen vědět, že jsem
toho schopná, a když už to vím, tak už znovu to
dělat nemusím.
Teď vím, že když udělám třeba desetitunovou sochu a mám tu jeřáb, můžu to zvednout
jeřábem… už se toho nebojím, protože Lars mě
naučil věřit tomu, že můžu u kamene udělat cokoliv a když mi ještě poradí, jak, protože to umí,
já se to ráda naučím. Teď už vím, že to dokážu.
Ale když ti je šestnáct, máš jenom ty sny a víru
v sebe. A ty věříš, že něco dokážeš a že chceš
dělat nějaké sochy a umění. Ale ostatní ti nedají
tu důvěru. A proto, když mluvím s mladými lidmi a ptám se jich, co chtějí dělat, hrozně ráda je
v tom povzbuzuji. Já jim věřím, že to dokážou.
A i kdyby to nedokázali, je prostě lepší jim věřit
a dát jim naději, že je to možné, než je hned
odradit a říct: „Vykašli se na to, to nemá cenu.“
Všechno záleží jenom na tom, do čeho se člověk
pustí a na co si troufne. A troufne si spíš, když ho
někdo povzbudí, než když ho srazí. A většinou
když si troufne, tak se to povede.

Milan Magni
Jedna otázka se stále opakuje. Myslíš si,
že to mají v umění ženy – nebo muži – těžší? Existují nějaké genderově založené
výhody nebo nevýhody? Tvoje žena je také
výtvarně činná, měli jste i s dcerou společnou výstavu grafik.
Dcera je zahradní architektka, manželka po
grafice na brněnské ŠUŘ vystudovala dějiny
umění. Já jsem z rodiny, kde už minimálně po tři
generace všichni dělají něco s výtvarným uměním. Ani o mé profesní kariéře nebylo pochyb,
už od devíti let jsem věděl, že budu malířem. To
rozhodli děda se strejdou. Samozřejmě vidím,
že to ženy mají nesmírně těžké. S manželkou
jsme se potkali na SUŘ: studentská láska, která
naštěstí vydržela. My jsme měli perspektivu,
že budeme oba tvořit, že se budeme doplňovat,
ona bude dělat grafiku a já malbu. Pak přišlo poměrně brzo dítě, byl jsem ještě na vysoké škole.
Najednou jsem viděl, jak jsou ženské vyřazené.
Nejenom z hlediska mateřství, ale celkově mají
najednou jiné myšlenky. Mateřství je obrovský
předěl. Řekl bych, že nejtěžší není, že nemají čas na tvorbu, ale vůbec nastartovat v sobě
touhu něco dělat, když to dítě je samo o sobě
zásadní kreativní dílo. U chlapů je to tak nějak
jednodušší. Myslím, že to je taky kontextuální
záležitost, tady se nehodnotí dobře, když je ženská-umělkyně asertivní. Že se jako někam dere.
Nás chlapy evoluce nevybavila nějakou zbytečnou empatií. To potom záleží na člověku, jestli
mu to nebude trapné, pořád si ten čas brát pro
sebe. Ale je přirozené, že umělec jde do ateliéru
a tam dělá svoji práci, dělá umění. Ale když tohle
samý začne dělat ženská, tak je to podezřelé! Je
potřeba chápat – ne že to mají horší nebo lehčí,
ale že to mají jiné. Dokonce bych řekl, že jsou
to nekompatibilní světy: umění má v ženském
světě úplně jiný význam než v tom mužském.
U chlapa je to zřejmě prodloužené ego – prostě
to udělat za každou cenu. A já bych řekl, že ženy
v tom vidí něco úplně jiného.
A co?
To je právě to, co nevím! Možná primárně možnost komunikace, jiný způsob jak kooperovat, jak si vyměňovat informace?
A u mužů to není způsob komunikace?
Kdepak. Muži jsou zahleděni do sebe, alespoň já to tak vnímám. My chceme udělat to svoje, máme pocit, že celý svět musí zajímat, co si
myslíme. Mám pocit, že ženy jsou komplexnější.
Veronika Bromová
Mohla bys popsat, jak se téma ženskosti a tělesnosti v tvém umění proměňuje?
Je přítomné neustále, ale od původních
manipulovaných fotografií jsi v poslední
době došla například k performancím se
sukněmi.
Začínalo to takovými soft-erotickými fotkami
v pokojíčcích, ještě skoro dívčích. Se sestrou
jsme začínaly fotit, s mým prvním klukem –
s nimi dvěma jsem v začátcích hodně spojená.
Pak se to přes anatomické fotky, nějaké zrůdičky,
sci-fi, ale i tělesné objekty posunulo sem. Já jsem
se vždycky styděla dělat performance, a vlastně
se stydím doteď, nejsem s tím asi úplně srovnaná, nebo se sebou. Je to proces.
Tomáš Ruller mě pozval do Číny a řekl mi, že
tam budou festivaly performance. Samozřejmě
to byla skvělá výzva, a já miluju výzvy, kdyby
nebyly, asi bych nedělala nic. Takže jsem se musela odhodlat. Už předtím byly takové náznaky,
že jsem na vernisáži balancovala na polokouli,
v Galerii v Kapli. A performovala jsem s Kolouchovým snem, což je skupina umělkyň, hereček,
všech možných kreativních žen, které dělají něco
na pomezí performance, divadla a takové ulítlé
módní šou. Je to takové hodně sexy. Těla jsou
částečně obnažená, možná někdy úplně.
Začala jsem pracovat s otiskem performance
na plátno sukně. Zase mě bavila kombinace více
věcí. Po akci zbude sukně, a ta pro mě znamenala
i určitou ochranu. Na výstavě Někdy v sukni,
kterou dělala Pavlína Morganová, jsem si uvědomila, jak mám velký problém být v sukni. Ještě
navíc mám figuru, že když mám sukni, vypadám jako typická matronoidní selka. Vždycky
jsem byla svým způsobem klukařka, chtěla jsem
kamarádit s klukama, lezla jsem po stromech,

hrála fotbal a nikdy jsem neinklinovala k čemusi
růžovému a holčičkovskému. Je to možná i proto, že otec mi kupoval formule 1, protože jsme
byly dvě holky a možná podvědomě chtěl kluka,
i když to popíral. Ale matka, ta říkala, že chtěla
kluka, že kluci to mají jednodušší. Ta měla s ženstvím problém, jako že je příliš komplikované.
Vzala jsem si tehdy sukni na vernisáž a nebyla jsem schopná si ji obléct – zase jsem byla
v kalhotách.
Ty máš sama dvě děti v náhradní rodinné
péči, jsou také nějakým způsobem součástí tvého umění? Objevují se na fotografiích
a ve videích…
Asi jsou, je těžké odolat. Snažím se to dělat
přirozeně, do ničeho je nenutím, zaznamenávám
pouze jejich přirozené aktivity a hry, není to
nijak plánovité. Všechno natočím a nafotím na
mobil. Mám skvělá videa, jak se tady plácají
v bahně – všechno možné. Své fotky teď dávám na Instagram, protože mně přijde, že je to
taková průběžná galerie a dostane se to k nejvíc
lidem. Samozřejmě řeším soukromí, ale na druhou stranu neodolám – pracovat s tím a sdílet to.
A vlastně mě baví, že různí lidé ze světa nějak
reagují. Nevím, jestli je to umění, nebo není,
ale jsem umělkyně, tak tam nějakým způsobem
prvky umění asi jsou.
Hodně umělkyň, když mají děti, tak to
nějakým způsobem reflektují ve své tvorbě, nebo se jejich tvorba promění. Objevuje
se problém najít na práci čas. Máš pocit,
že se tvůj způsob práce nějak proměnil,
když přišly děti?
Já jsem nikdy nebyla úplně koncentrovaná
umělkyně, která by chodila do ateliéru. Když
jsem bydlela na Vinohradech, měla jsem byt po
rodičích, kde jsem mohla pracovat, ale byl to byt.
Vlastně jsem si nikdy nevydobyla ateliér. Když
jsme měli firmu, jazykovku a malé vydavatelství
na Vinohradech, tam jsem měla svůj prostor.
Ale moje ateliéry se vždycky měnily spíš ve
skladiště. To je nějaké rodinné prokletí. Rodiče
nakonec skončili tak, že sbírali odpadky po ulici,
a já jsem také šílený hromadič – jakmile mám
nějaký prostor, tak ho zaplním. Toužím po čistém
prostoru, ale bojím se sama sebe, že dlouho by
čistý a prázdný nevydržel. A vlastně jsem se naučila pracovat za pochodu. Impulzivně. Snažím
se být ready, vím, co mě zajímá, a vychytávám
momenty.
Nyní chystáš výstavu do Brna.
V Domě pánů z Kunštátu na výstavě We will
not change our show teď vystavím roztažené
nohy. Myslela jsem na to už dlouho, že mám
původní fotku bez anatomie, roztažené nohy
tak, jak jsou. Kurátorovi Martinu Vaňkovi se to
líbilo. Vzápětí jsem toho litovala, že zas jedu
přes nějaké své hranice, nejsem si jistá. Zkoušela jsem udělat něco jiného, ale to nakonec
nebylo tak dobré. K té výstavě to patří, má gay-lesbické téma. Trošku jsem nervózní, že tam
budu něco vystrkovat. Na jednu stranu se mi
chce, na druhou stranu mám milion všelijakých
obav ze zneužití a tak dále. Ale ženy a jejich
těla byla v průběhu lidské historie tak masivně
zneužívaná, že mám chuť to tam dát, dovolit si
to. S třiadvacetiletým odstupem od vzniku fotky. Je to zároveň malinko vtípek. Říkám si, že
když lidé vydýchali tu první fotku, uvidíme, co
se bude dít s touhle. Žádná umělkyně v českém
kontextu za tu dobu nic takového neudělala. Tělo
se vystrkovalo všelijak možně, ale že by si někdo
vyfotil vaginu a vystavil ji… A teď se nabídla
příležitost. Obnažení vaginy je – podle Catherine
Blackwoodové z její knihy Vagina – gesto odvahy, možná to poslední, které může žena udělat,
když se blíží vojsko. V mnoha kulturách je obraz
vaginy také posvátný a ochranný symbol. Její
anatomická část, to je vlastně maska. Skutečný
orgán je schovaný za ní. Umění je zrcadlo a vagina je takový vchod do jeskyně. Promítají se
tam různé věci, co v sobě člověk nosí. Nazvala
jsem to Vagina coming out. Myslím si, že obecně
mohou mít ženy nebo muži občas trable s přijímáním svého vlastního pohlaví a ta fotografie má
pro mě osobně právě takovýto význam. Napadla
mě k tomu spousta dalších variant, tak to možná
ještě není mrtvé téma.

TIP NA VÝLET
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ŽENY VYSOČINY: SLAVNÉ
I ZAPOMENUTÉ ŽENY NAŠEHO
REGIONU Z BĚŽÍCÍHO PÁSU
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nad Sázavou

Chotěboř
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Světlá
nad Sázavou
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Žďírec
nad Doubravou
19
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Eva Nováková

2

Ženy ve veřejném prostoru stále chybí. Stačí se podívat na počet ulic
nebo náměstí pojmenovaných po ženách. V Jihlavě máme čtyři, jiná
města na Vysočině na tom nejsou o mnoho lépe. Když před čtyřmi
lety skupina Ženy 28. října symbolicky přejmenovala Masarykovo
náměstí na Náměstí Garriguových, aby připomněla zásluhy a činy
žen, které v historickém povědomí stojí ve stínu svých mužských rodinných příslušníků, prošlo to na Vysočině téměř bez povšimnutí.
Od té doby vyšla, a to i v češtině, řada populárních knih o slavných
ženách, jimiž se inspirovaly vysočinské političky, které připravují
publikaci o významných ženách regionu. Podle autorky projektu Hany
Hajnové je jejím cílem mimo jiné vytvořit zásobník jmen pro
místní názvy. O tom, jak lze takové pátrání po slavných ženách
propojit s fyzickou aktivitou, pro nás napsala Eva Nováková.
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Ležet nebo běžet?
Běh byl pro mě vždy noční můrou, takovým mým osobním pokojem
101. Volba mezi tím běžet na trolejbus nebo čekat dvacet minut na
další, byla jasná. Už ve škole jsem dělala všechno proto, abych se
běhu vyhnula. Pořídila jsem si kvůli tomu i astma a částečné osvobození z tělocviku.
Najednou to ale přišlo. Pocítila jsem touhu běhat, ale nevěděla, jak
na to. Neuměla jsem si představit, že bych to zvládla. A protože už se
trochu znám, věděla jsem, že to chce výzvu. Už v lednu jsem zkusila
doběhnout do Prahy. Zaznamenávala jsem si kilometry, které jsem uběhla
ve fitku na páse, a ty pak přenášela do mapy. Ze začátku to byly třeba
tři, později už deset. „Vlašim!“ oznamovala jsem na Facebooku svou
radost fanouškům i pochybovačům, kteří uznávají jenom běhání v lese.
Po měsíci jsem dorazila do Prahy a od té doby se nedokázala
k běhu vrátit. Během karantény jsem poctivě dodržovala sociální odstup doma na gauči a první dva měsíce mi to vyhovovalo. Bylo jasné,
že bez dalšího cíle se z něj nezvednu. Musel ale být rafinovanější
než ten první. Co takhle oběhnout města na Vysočině? A protože náš
kraj moc neznám (v Jihlavě žiju pět let), přidala jsem k tomu nápad,
že si cestou o místech, kterými proběhnu, vždy něco zjistím. Sedla
jsem k mapě, načrtla trasu na 400 kilometrů, a vyběhla. Vzala jsem
to z Jihlavy doleva a první zastávka byla Humpolec.
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poznamenané válkou i jeho vězněním, rozvést se s ním stihla ještě předtím, než se z něj stal prezident. A v necelých 50 letech bohužel i zemřít.
Magda nejprve vystudovala práva, při zaměstnání a během války
pak ještě dramatický odbor na Státní konzervatoři v Bratislavě, kam se
přihlásila tajně. Divadlo milovala a zpočátku v něm pracovala zadarmo.
Vedla si dobře a brzy dostala nabídku režírovat samostatně. Postupně
se stala uznávanou herečkou a první slovenskou profesionální režisérkou, která má na kontě na 50 inscenací na bratislavské Nové scéně.
Miroslav Šiška o ní v Právu napsal: „Nejdříve jí mnozí nedůvěřovali a podezřívali ji, že jako manželka politika zneužívá jeho
postavení, ale časem své okolí přesvědčila talentem – originálním
viděním, smyslem pro výtvarné ztvárnění hry i využitím světla a hereckého pohybu. Vlastním přičiněním uspěla v profesi, která byla
dosud chápána jako ryze mužská.“

Krásná, slavná a zapomenutá
A pak se objevila! Na 101. kilometru jsem potkala svou první osudovou ženu. Byla krásná, odhodlaná, slavná i obdivovaná. A zapomenutá. Magda Lokvencová, známá také pod příjmením Husáková,
se s bývalým československým politikem seznámila na Slovensku,
kam ještě jako dítě odešla s otcem. Manželství s Husákem bylo

Na mé cestě čeká ještě patnáct zastávek. Teším se, k jakému poznání
mě další kilometry donesou a kolik inspirativních žen potkám. Znáte
některé a rádi byste přispěli do publikace Ženy Vysočiny? Máte tip,
jakou obec a její slavnou rodačku bych rozhodně neměla vynechat?
Pište mi na eva.novak@yahoo.co.uk. Budu ráda za všechny podněty.

„...byl popraven, podobně jako Marie Svobodová, členka obecního
zastupitelstva...“ Její jméno, které zaznělo v dokumentu Humpolec
v dějinách: Humpolečtí za časů válečné nesvobody (1939–1945),
dostupném na YouTube kanálu města, upoutalo mou pozornost. Kdo
byla ta žena? Proč je jedinou informací, kterou se o ní dozvídáme,
že byla popravena? Byla přece členkou městské rady a její jméno je
na pamětní desce spolu s dalšími popravenými. V místní komunitě
musela být významná. Dokument ukáže ještě její fotografii a pohled
na dobový soupis, který uvádí, že byla obchodnice. Víc neví ani
Google. Kolik dalších takových žen Vysočina má?
Tahle otázka ve mně zrála několik dalších kilometrů. Ve Světlé nad
Sázavou se má pozornost omezila na tamní ženskou věznici (a tisíce
roušek, které odsouzené ženy ušily, za což jim patří můj respekt),
v Číhošti bylo téma také jasné (zázrak, Toufar a střed ČR), podobně
jako v Ledči (krajská pobočka Potravinové banky, jejíž význam
během koronavirové krize ještě narostl). Teprve v Pacově mi začalo
docházet, že tou červenou nití, která může dát směr mé další cestě,
jsou ženy. Ať už rodačky nebo ty, které jsou s daným městem spojené
svým životem a tvorbou. Ženy Vysočiny.

Moravské
Budějovice

Pelhřimov, město pseudonymů
Další zastávkou byl Pelhřimov, město, které se (právem) pyšní svou
divností. Mají Muzeum rekordů a kuriozit, nemají krematorium, na
které se ročně jezdí dívat tisíce turistů a byli posledním okresem,
který vzdoroval koronavirové epidemii. Jejich nejslavnější rodačkou
je Angel Wicky, jedna z dvaceti pornohvězd, které se kdy dostaly na
titulní stranu Playboye. Nejméně v Česku ji v tomto nikdo nepřekonal.
Pseudonymy jsou tu populární. Další slavnou místní ženou je Simonetta Buonaccini, vlastním jménem Ludmila Šebestová, provdaná
Dobiášová, později Bučanová. Narodila se v roce 1893 v Pelhřimově,
básně ale psala o 'exotických' přímořských krajinách. Podle nich si
zvolila i pseudonym, který její pravou identitu chránil až do smrti.
Ta bohužel přišla velmi brzy – Simonetta zemřela ve 42 letech po
otravě jedem. Přátelila se s Františkem Halasem a F. X. Šaldou a její
lyrické verše patřily k vrcholu meziválečné ženské básnické tvorby.
Její matka byla publicistka Anna Šebestová, aktivní v ženském hnutí.
„Simonetta Buonaccini se dokázala prosadit v mužském světě
moderní poezie. Přesto ale zůstala ve svém básnickém projevu ryze
ženská,“ píše o ní v článku pro Rozhlas spisovatelka a publicistka
Martina Bittnerová.
Náhlá smrt postihla i Evu Činčerovou, českou malířku, grafičku
a ilustrátorku, která se narodila v Pelhřimově a jejíž život byl spjatý
s Vysočinou a zejména Jihlavou. Loni proběhla v Oblastní galerii
Vysočiny výstava Zápas v sobě, která připomněla její celoživotní
dílo. Také u ní nalézáme téma ženy v (mužském) světě umění: „Svým
dílem Eva Činčerová překračuje nejedny definice ženského umění,
smazává hranice mezi intimním a surovým, zaujatá člověkem – tělem
jako sémantickým znakem, tak formou určenou ke zkoumání hranic,“
stálo v pozvánce na vernisáž.

Známe jenom jméno?
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Jaroměřice
nad Rokytnou

Dětská díla na této straně vznikla v době koronavirové uzávěrky galerie v reakci na tematické výzvy, zveřejňované na f b stránkách galerie.

