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STUDIE A KRITIKY

OMLUVA STANISLAVU KOLÍBALOVI

Jednou ze skutečně mimořádných událostí loňského podzimu
byla výstava Stanislava Kolíbala v Ostrově nad Ohří. - Bohu
žel mimořádných, protože takových závažných a pečlivě připra
vených bilancí by u protagonistů Kolíbalovy generace bylo
třeba jak soli. Tím méně je vysvětlitelné a omluvitelné,
že jsme o této výstavě nestačili včas referovat a že jsme na
ni nakonec nereagovali vůbec.
Vina spadá na mou hlavu. Nestačila jsem ten referát napsat,
když byl aktuální, a čím víc jsem ten článek odkládala, tím
se zdálo nutnější, aby'přinesl něco závažnějšího, podstatné
ho, rozhodujícího, když už se na něj tak dlouho čeká, - a tím
menší byla pravděpodobnost, že bude někdy napsán. Rozhodující
slova ve věnech umění jsou jaksi nedostupná.
A tak se stalo. Napsat momentku o ostrovské výstave, na to už
je pozdě, a napsat vážnější studii o Kolíbálově práci, na to
si ted netroufám. Zůstává mi na krku dluh a prosím věřitele
o shovívavost.
Pavla Pečinková

NORMÁLNÍ MALOVÁNÍ
Podivuhodná proměna mnohých našich předních tvůrců od konceptualismu zpět k malířství („zajímá mně obraz") Je Jistě výsledek
jejich odpovědného osobního vývoje. Nezúčastněnému pozorovateli
se ovšem může zdát, že se spíše Jedná c svědomité listování ci
zími katalogy, vzbuzené obavou nezůstat Jinde, než kas Jde celý
svět*
Zato šťastlivci, kteří se náhodou právě trefili svou dosa
vadní tvorbou doprostřed nejnovějšího trendu,kopovrhují podobný
mi starostmi c Jsou klidní, uvolnění, normální, skromní, mChcu si
přece skromnost dovolit. Diví se křečím v názorech, v nichž se
svíjejí ti, kteří svou dobu teprve hledají, "šťastlivci zatím ne
musí myslet na konec své orientace, zdali se Jí budou držet zuby
nehty, i když všude ve světe odezní, anebo zdali se stanou tak Jako
jejich předchůdci oněmi „citlivými kompasy doby" a pokusí se ob
sadit nové pozice shora, dříve než Je zaberou noví šťastlivci zdola.
Umění Je hra.
-Není těžké předstírat světu ani sobě samémuo To právě proto,
že se obecně dobře ví, o co má Jít. Třebas Jsou obtíže říci to
slvy, tuší se, co od umění a umělce očekáváme, ale skutečně žít
tak a pracovat tak ie riskantní, nevděčné, dokonce by vás nakonec
mohli snad vyhostit ze samého stánku Uměnío To se vám kupodivu ne
stane, když budete provozovat Jakékoli f :rmy ne-umění, c to víc bu
dete zařazováni pod mateřský (maceěský) pojem. Ale konec kcnců nikde
nechce dělat Umění, Jsme skromní přece, máme Jen svůj „malý p'cit".
Z úsilí o překonávání hranic neustále snad už pomalu vyrůstámeo Diváka, kterého Ještě dnes upřímně překvapí, že obraz p kračuje
do prostoru Či že Je nahrazen slovem, považujeme za ignoranta* Tak
snad už dozrála doba normálně aal vat, zrušit sportovní terminologii;
malovat tak Jak chceme i tak Jak nechceme, umíme a neumíme, Jak tc
vidíme a nevidíme, etd., vážně, ze srandy, stále přitom bez zřetele
na vlastní Ješitnost, která by si přála být co nejblíže tomu, co
se chce. Noví divocí začli „normálně malovat" v uvedeném smyslu a

málem se jim podařilo vymanit se ze sansáry ismů, ale nakonec
heroickým úsilím teoretiků a aut:rů samotných se přiléhavá Ška
tulka našla a podstatně ulehčila adaptaci nosičům, světla v méně
divokých zemích.
Když člověk skutečně začně normálně malovat, stane se snad
zákonitě napřed novým divokým, aby se probral, šle musí se stát
vzápětí taky „starým krotkým", krotkým, to znamená, že upustí od
soutěže s televizí a dalšími médii v akutním účinku na diváka,
starým,'to znamená nulovou-Intenci- objevit něco nového (to ostat
ně- nechce ani tento text).Začně znova ctít pyšná slova, jako
Hodnota, Umění, Krása, Dokonalost spod., zdá se au teát že pyšnější
než ony je snaha cpát do mnění osobní problémy» Vypustí je z kle
cí a nechá je at se projevují a prosazují podle své míry a osudu0
Jediný z velkých pojmů, který bude svržen do Tartaru, je Chtění,
slavná evropská Vůle. Neboť to všemusí jít Samo. Otevře si celý
svět,. a dále už nechá na světu, aby se kontituoval. Začne s číncností - tou je vidění, vidění na všech úrovních, pojmové, symbo
lické, vnitřní, totální, -bezprostřední, obrácené atd. Musí všecko
uvidět, malíř je odborník.na to, že svět se dá uvidět. Ííá co ma
lovat —. všecko. Bude se to "muset učít^znovu se naučit malovat.
Ale raději v tajnosti, aby ostatní neunavoval pouhými studiemi.
Nesmí malovat co chce, Preto nebere do zřetele, jak konečný, obraz
vlastně vypadá, jaký je „obraz obrazu", a nesrovnává, jestli je
výsledek originální, nebo jako už někdy někým namalovaný, jde o
to malovat To a ne malovat tak či tak. Riskuje tvorbu nesmírně
nudných, průměrných a blbých .obrazů.

JV

Několik poznámek k sprayové malbě...
K objevení spraye na oficiální scéně výtvarného umění
dochází’na přelomu sedmdesátých let. Tehdy hraje daleko
více roli pomocného média, než zvládnuté techniky s
charakteristickými vlastnostmi. Za předvedení sprayové
malby v mohutnějším měřítku však vděčíme teprve hnutí
PUNK. Technické.novinky se snadno zmocnili mladí nespo
kojenci, aby jí mohli bez předsudků plivat své ’’sladké"
jedy na svět. V agresivních gestech, stojících na ryze
spontánní akci, má spray spíše komunikativní funkci.
Teprve s opakovaným používáním spraye došlo k uvědomění
a přijetí jeho charakteristických výtvarných prvků za
estetické.
Spray dnes nelze jednoznačně označit jako malířskou
techniku v klasickém slova smyslu. Jde o produkt určité
společenské situace, který je svých funkcích daleko
rozsáhlejší a nachází se v jiné významové rovině, než
například společností už plně zažitý obraz.
Sprayová technika je znásilněním produktu moderní doby
primitivním, nekomplikovaným chápáním. Je dostupná a
zvládnutelná pro kohokoliv. Výchozím bodem je měkká
kresebná linka, jež je sama o sobě, svou ušlechtilostí,
schopna před vnímatelem obstát. Svým charakterem se do
jisté míry blíží moderním grafickým prostředkům. Speci
fická plakátová barevnost je vždy apriorně diktována průmyslem. V jednoduchosti použití je spray adekvátní
materiálům primitivních národů - umožňuje okamžitou
seberealizaci, vše závisí naókamžité potřebě vyjádření
i
sub j ektu.
Jak už bylo řečeno, toto umění nelze chápat v tradičním
měřítku. Obdobný přístup je zárukou k negativnímu postoji,
či nechápání vůbec. Tradiční prvky klasických technik
schází.I když se jedná o hmotnou, materiální, hmatatelnou
tvorbu, nejde o vytváření klasických artefaktů. Analytická
kontrola je z procesu tvorby přímo vyloučena, mizí pevný
koncepční plán. Celý složitý tvořivý proces je redukován
na akci, jež je nosnou konstrukcí přímo uměrnou emoci
"lidového'’ umělce. Emoce je zárodkem -dílorozvinutím-.

Jediná možnost přežití tohoto druhu umění je foto
dokumentace, vycházející z nezávislého pozorovatele.
Umění spraye je vlastně silně determinované samo
sebou. Omezenost možností skýtá naopak jedinečnost
výrazu techniky.
Už samotný spray existuje v napjatém vztahu vůči
umělci. Vždy je přítomen fyzický poměr těla k ma
gickému "napumpování" barvy v kovovém válci. Ve sprayovém
umění se přímo objevuje jakýsi afekt, jako dynamická
reakce subjektu na skutečnost. Je to negace společensky
tabuizovaných hodnot, která se stává přímo součástí
tvůrčího procesu. Práce s takovýmto materiálem snadno
vtáhne umělce db "pollockovského" stavu vytržení
- stále' existuje magická možnost "znásilnění" jakého
koliv předmětu.
Nejsilnější injekci sprayové malbě dalo umění GRAFFITTI,
jež vzniklo na zvláště výživném podhoubí Bronxu. V tomto
případě' se jedná o střet znovuzrozených mýtfii staré
Afriky s vyspělou technickou civilizací bílého ple
mene. Tvorba těchto mladých mužů by se dala nazvat
třeba "NEO POP ARTEM". Na modulaci cítění, z velké
části podmíněnými přehlubokými kulturními tradicemi,
má silný podíl moderní reklama, komunikační prostředky,
výlohy a ostatní prvky vizuálního světa, ve kterém
žijí. GRAFFITTI není původně umění extroverzní, slouží
spíše privátním účelem. Je to zázemí, jež je výchozím
bodem/Gro atak určité uzavřené společenské skupiny

proti konvenci. Tak si dokázali "black boys" v NEW
YORKU prostřednictvím hudby, breeyk dance, oblékání
a spraye vytvořit autonomní "kulturní" svět.
Malba se 'vyskytuje na místech více než nereprezentativních. Spray na rozích frekventovaných magistrál,
na oprýskaných zdech demoličních staveb, v průchodech
a vagónech metra má ve vztahu k výlučnému významu
umění alogickou funkci.

Je také rozdíl mezi malbou na tradiční materiál
- plátno /jehož charakteristickým rysem je "možnost
samostatné existence" v jakýchkoli podmínkách/ a
malbou ve specifických situacích. Použití malířského
prvku je více destruktivní než konstruktivní.
"Malba se dostává do nové roviny".

V.J.

JE POTŘEBA:
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Zrušení modly výtvarná
Odbourat myšlenky na absolutní pravdy v zobrazovaném
Zrušit dogma formy a estetiky
Zrušit elitářství v zájmu nejširší komunikace
Nalézt prvotní impuls vedoucí k sebevyjádření
Nechápat narativnost jako literární popisncst, ale jako
obsahové výpovědi co do významu
Uvědomení, že neexistuje kompozice chápaná jako konstrukce
prostoru
Hledat smysl svých nejvnitřnějších světů, bez následných
moralizací a tyto síly pak prezentovat bez spekulace s
tkzv. "profesionálním" estetickým cítěním
V této souvislosti vše nazývat pravým jménem
Jakýkoliv prostředek k vyjádření musí být v této souvislosti
účinný
Staré příběhy naplnit novou magií
Zrušit rovnováhu emocí a rozumových kontrol, přičemž neupřednostovat nadvládu těchto jednotlivých prvků
Jen maximální otevření sebe sama, setře nánosy estetických

norem
Individuální tajemství neztotožňovat s objektivním traumatem
Toto odstranění lži a strachu z vlastního nasazení, z vlastní
citové vlohy, umožňuje schopnost "čisté" komunikace
V umění tak není možné dosáhnout vlastního zbožštění, umělci
nemohou být "kněžími", či samozvanými proroky
Jejich práci je nutné sjednotit s jejich pravdou, s pravdou
jedince a v tomto určení je naplnit, pochopit jako jedinou
možnost
Uvědomění si, že není rozdílu mezi kategoriemi umění, je
jen možnost nalézt skutečný výraz a ten nese v tomto světě
forem, adekvátní symbol

Praha - listopad 1985

Názor současného malíře /J.D./

STANISLAV JUDL

/úvodní slovo při zahájení výstavy na Petřinách 3.2. 1986/

S jistou mírou zjednodušení a provokující nadsázky si dovolím
říci, že Stanislav Judl je podivín a zarytý staromilec, donkichotský rytíř, nevěřící, který by chtěl znovu nastolit Boha,
a individuum veskrze anachronické, nebot:
- dnes, kdy je absence smyslu pro hodnoty obecnou diagnózou
doby a kdy se z umělecké tvorby vylučují etické a vůbec hodno
tové momenty, Judl na nich'tvrdošíjně lpí;
- dnes, kdy se tarase end entální model umění, který charakteri
zoval ještě názor šedesátých let, opouští ve prospěch magickomytického vitalismu, zůstává dudl u starého romantického kon
ceptu umění jako individuálního hledání obecné pravdy, podsta
ty světa, smyslu života, absolutna;
- dnes, kdy umění "nabízí mnoho cest”, trvá Judl na jedné je
diné, cestě odpovídající ustavení víry /a proto je jeho pohled
obrácený do minulosti, ale nevztahuje se k žádnému jejímu kon
krétnímu bodu, ale k minulosti jako takové, k minulosti, kte
rá ještě znala svatost/;
- v době, kdy chce umění "zrušit všechna tabu" a rádo se pono
řuje do temných vrstev bytí, Judl se soustřeďuje zároveň k hle
dání vyššího světla;
v době, kdy má být umění co nejbezprostředněji spjato se sku
tečným "živým životem", zavírá se Judl do jakési černé věže
ze slonoviny, snaží se čelit destrukci umění jako instituce
a prodloužit život závěsnému obrazu /jeho obrazy se sice bor
tí, ale tvrdošíjně se snaží zůstat obrazy, zachovat svou
identitu/;
- v době, kdy výtvarnou scénu ovládlo uvolněné gesto a kdy exal
táce spontánnosti má obnovit kontakt s prosílami života, cizeluje Judl se staromistrovskou pečlivostí povrch svých děl,
střídá, harmonuje i vyhrocuje různé rukopisy i technické pro
středky, pečlivě zvažuje vztahy jednotlivých elementů;
- v době, kdy se obrazy měnívají v pulsující barevnou feérii
. osvobozených pudových sil, maluje Judl enigmatické ponuré a
deptající obrazy v těžkých rámech a vyrábí černé kombinace Ha
mletů a svátých Šebestiánů.

Nicméně se musím přiznat, že si Standy Judla vážím právě za
to, co se dnes může zdát anachronické, a že jeho práci právě
pro ten "anachronismus" přisuzuji o to větší platnost. Pova
žuji Judlův ’’návrat k těm věcem, které tehdy znamenaly jisto
tu” vlastně mnohem spíše za nadčasový než anachronieký.
A dokonce mnohem spíše za naléhavě aktuální: protože nemyslím,
že by umění prospělo současnosti pouze tím, že akceptuje její
ambivalenci hodnot.
A nemyslím ani,- že by Judl nové výtvarné cítění nereflekto
val. Zatímco ještě jeho práce z období 1979-1980, vystavené
v Táborské věži, patřily k jakési "čisté”, výrazově asketické
a někdy až chladné periodě, v dnešních pracích jako by si
Judl více uvědomoval, že ty "strmé výšiny ducha” nejsou dosa
žitelné tak přímočaře, začíná hledat nové záchytné body a
obrací se znovu k mnohosti. Obrazy i sochy se plní různorodý
mi motivy, atributy i symboly, odkazujícími jak k hlubinným
vrstvám lidské psychiky, tak i k oblastem transcendentálni^.
Jednotlivé prvky spolu evidentně nesouvisejí, existují jakoby
zcela libovolně a nahraditelně, ale přitom se k sobě všechny
vztahují. Pudlova výpověď tak zahrnuje více dimenzí, získává
na koncentrovanosti a závažnosti. Objevuje se tu min jistoty,
zato víc vnitřního napětí, a stále naléhavěji se zde ozývá
vážný, až bolestný ton. • Tím se Judl poněkud vyděluje z dneš
ních tendencí, které nechtějí znát romantické ideje oběti
a vykoupení. Ale má-li současné umění charakterizovat teze,
že ’’všechno je dovoleno”, musí být dovoleny i Judlovy
černé meditace.
P.P.

"Dobrý den sestřičko ... Ano, jsem zdráv... Srdce? V pořádku.
Alespoň zatím, jestli ale... Co?...Proboha ne!..,To opravdu ne!
Operovat člověka já nemohu, nesnáším krev, ublížil bych mu!
Vždyl se- hýbe, je při vědomí"...
"Právě proto! Už se probral z narkózy a nemá zašitou ránu.
Pan primář nutně potřebuje pomoci, není úplně ve formě.
Uchopte nůžky!...Levou, ne pravou! Pravou navléknout nill
Tak...Tady, tento sval! Ne, to je střevo! Počkejte, odčerpám
vám krev. Tak, můžete šít! Utáhnout! Pane Řezníček, nekřičte,
už to bude, jen ještě pár štychů, no tak, nehýbejte s tím
břichem!...Tak, a je to! Utřete si krev do prostěradla! Děkujeme.
Tudy prosím! Což nevidíte dveře?.,.”
Jdu? Na třesoucích- se nohou se přesunu podél zdi do vedlejší
komůrky, kde na videostěně dávají dva přes hubu zajíci. Je mi
ho líto.
"Cože, že ji mohu mít za dvacet rupií?" Aha, ani jsem si
nevšiml, že se mi před nosem vlní ženské břicho. Nejraději bych
ho políbil z radosti, že není rozříznutý.
Už jsem ale v kuchyni, zaplat pánbůh, jo, uříznu si chleba,
jo,.tobě taky, chceš sádlo, cibuli? Jaktc, že tu tak klidně
sedí, když vedle málem umřel člověk? Zvláštní! Mají tu trochu
špínu. Zvláštní! Podivný svět!
"Jo,Jo! Klidně budu dělat trpaslíka, lehnu si jako kroko
dýl, ano otevřu hubu, ještě víc". Klidně budu dělat třeba
vrtuli od tryskáče, nebo vrtáka s vidiovým hrotem.
Aáá, tři důstojníci! Právě močí na mapu. "Jistě, počkám!...
Že je situace prekérní? To mě nepřekvapuje... Ne, nemyslím,
že můžete poslat pomocnou ponorkovou flotilu Jiráskovou šlajsnou k posílení útoku na Ostrostřelecký ostrov."
Proboha! Diskotéka! Co mám dělat s tou holkou? Je živá
nebo umělá? Mám s ní mluvit? Co? Snad nějaký vtipnosti. Vypadá
pěkně,...ale, vždy! je to divadlo! Jsem tady? Nebo tam? Už
to skončí? Uf, to je dřina.
Pak už si nechám jen vyložit budoucnost u krásné cikánky
a psycholog pan Dr.Rona mi poradí, jak slíbeného dosáhnout,
dostanu mokrým hadrem a už koukám clonou páry na tři vnadné
ladies, jak rozjařené popíjí v sauně. Jaká rozkoš dívat sě
a smět se jen dívat.
Lup - a už jsem venku!

Tak, a jsem zase sám u sebe. Ale rozhodně velkou radost z
téhle společnosti nemám. Fitomně se Šklebím a dělám, že je
všechno v pořádku, že to bylo fajn. Fajn to sice bylo, ale
v pořádku to není. Tlak obrazové roviny, kterou člověk nosí
v sobě byl krutý. Za tu půlhodinu pobytu v té mašině jsem
alespoň dvacetkrát hledal přiměřenou pózu, dvacetkrát jsem
se jako idiot usilovně snažil nic nepředstírat, čímž jsem
předstíral o to více a hůře. Bylo to kruté zrcadlo obludné
lidské samolibosti a péče o vlastní důstojnost. Reflexe ohromná vzdálenost, kterou člověk skrze své masky má k pří
tomnosti. A při tom se zároveň ukazuje, že bez nich to snad
ani nejde.
Tenhle "dům hrůzy" byl součástí akcí MIMOTOČSK Ř E D A CHMELOVÉHO, kterého připravily jako spo
lečnou akci vyplňující celý víkend 17. - 19.1. v klubu Na
Chmelnici divadelní soubory Kolotoč, Křeč, Mimosa, Sklep,
Vpřed. Kromě popsané produkce byly ve sklepě ještě dvě opravdu
strašidelné komůrky, v přízemí se hrála v rámci propagace
masové kultury loutková hra "Masový kašpárek", moralistní
kus o tom jak zlo vítězí nad zlem. V hale po celý čas bavil
lidi "bavič" a koukal do nich "koukač". Všude kolem samé
obrazy. Celá Chmelnice nabita uměním. Nejsem si však jistý,
jestli jsem je viděl. Neustálé dění nedovolilo odstup k po
hledu. Nicméně obrazy nepochybně určovaly scénu.
Celý tenhle’podnik vznikl z podnětu Čestmíra Sušky,
který se, ovlivněn výstavou světové scénografie v Bruselském
pavilonu v r. 1979 j zabývá motivem "labyrintu" od r. 1980.
První variantu uskutečnil v Malechově, Akci, kterou zachycuje
Baumruckův film "Dům", řešil autor jako výtvarnou kompozici
prostorů i jako sled hraných událostí, vtahujících diváka
do aktivního spoluprožívání. V r. 1983 vytvořil Suška na
samostatné výstavě v Bruselském pavilonu souvislý labyrint
s překvapujícími výtvarnými efekty a mechanickým stínově
projekčním mobilem. Suška je zřejmě přitahován zjevující si
lou reálných událostí. Ve své tvorbě balancuje na hranici
mezi skutečností a iluzí a využívá jejich vzájemné podmíně
nosti. Na Chmelnici byl Suškův podnět rozvinut a konkrétně
proveden jednotlivými skupinami samostatně.

Ten otřásající tlak na diváka, na zrušení jeho diváckého
omezení, mi připoměl Living Theatre /pražské vystoupení 1920,
publikace Jazz Petit 5.15/. Aniž bych chtěl vyvozovat daleko
sáhlé zobecňující závěry, zmíním se o odlišnostech, které mě
bezprostředně napadly. Beck a Malinová jsou programoví anar
chisté. Jejich ideologie je čerstvá a Živá tvrdohlavou naivností.
Přesto pohyb jejich aktivity na jevišti je vzhledem k problé
mu divákava "diváctví" jednosměrný: ze sedadla hlediště na
prkna jeviště. Člověk divák je přinucován k aktivní roli, k
převzetí své svobody, svého aktivního stanoviska ve společnosti.
Co si počnout s převzatou aktivitou je jasné: usilovat za
spravedlivější svět, o překonání evidentních hrůzných nespra
vedlností tohoto světa.
Na Chmelnici jsme byli svědky jiné situace. Zmizele anga
žování v palčivých světových problémech. Zmizelo do jisté míry
herecké mistrovství a usilovná práce, která k němu vede. Zbyla
jenom hra a lehkost, potěšení, radost, vtip. Jak se ale při
tom komplikoval divákův pohyb: první pohyb přes rampu je vy
konán hned jak jseš vpuštěn dovnitř. Na .jevišti ale není pou
tající síla. Co teS? Nasadit si sám nějakou masku - vidíš
jasně, že bez masky to nejde - jakápak upřímnost, není co
upřímně říci. Jakou ale? Něco se tu děje, v každém případě
tu alespoň nejsi sám. Zase musíš volit. Ukazuje se tu před
tebou celý blázinec tvé existence; hrát, nehrát, být sám sebou,
být s druhými? Myslím, že přes neangaževanost a vylehčení
toho bylo na Chmelnici nakládáno na záda diváka více, než v
Living Theatre. Do jaké míry vědomě nevím. Všechno je to totiž
převálcováno spontánní radostí, která vše stneluje a žene do
předu.

V tomto spontánním pohybu umělecké aktivity je tedy vedle
snahy o ’’reálnost", o to být-v, překročit rampu, obsažen
implicitně i protipohyb. Pohyb ke splynutí se skutečností je
doprovázen pohybem k bytí-před skutečností. To znamená ke*
stanovisku, ze kterého je možno skutečnost vidět, uchopit,
pojmenovat, vylíčit ji bohatou řečí, vystupňovat její sílu.
Pohyb ke splynutí se skutečností nestačí, protože se už nevěří,
žé skutečnost je jen jedna. Protože je mnohá a rozmanitá,mí
rou jejího vyslovení není jen pravost, nýbrž také bohatost.

Tuto bohatost obstarávaly na Chmelnici vedle živelné
herecké aktivity výtvarná díla. Bylo sneseno zřejmě množství
artefaktů, naivních obrazů, amatérských kreseb /epopej ro
diny Vorlovy/. Malíři David, Nikl, rlacht, Císařovský,
Stenclová pokryli stěny sklepních strašidelných místností
kresbami a obrazy, které přímo sahají na člověka a vedou
ho za ruku do fantastických krajin.
Jak celkově zhodnotit akci z hlediska výtvarného nevím.
Přes jednotu působení všech složek nešlo o žádný ’’Gesamtkunstwerk". Jednak výtvarná jednota celku zjevně nebyla
úmyslem. Jednak vtažení návštěvníka do událostí zamezovalo
odstoupení,které je podmínkou možnosti výtvarného působení.
Své vykonal i vtip, .kterým byla celá akce prošpikována a
který stmeloval právě tak jako rozbíjel; vyváděl člověka
z fantazie, a z naivity zpět k reflexivnímu odstupu. Bylo
by velmi zajímavé, kdyby se podařilo realizovat návrh Margi
ty Tytlové na labyrint zamýšlený pro českou pout na Stře
leckém ostrově. Byl by to příklad, ve kterém k vytržení
návštěvníka a k přenesení do pohádkové říše dochází výtvarný
mi prostředky.
V pohledu z povzdálí byl nejobdivuhodnějším rysem celé
akce Mimotočskředa fakt, že se tu spojila k jednotě třídenní
nadšená práce snad stovka lidí. To samo říká mnohé o tom
co bylo výše řečeno o problému angažovanosti.
- vňk -

Několik poznámek k výstavě Vladimíra Havlíka
Fotozáznamy, autorská knihy. Jlomouc, J-léria Sod po—
dloubla. ].--4.1.1336

Jakoby pohřbený, jakoby mrtvý
Prikrytý loukou...
Uíha hlíny a tíha vědomí. Vůně trávy
Málo by ses nejpřirosenějní způsob spánku
Prsoto - neusnul jsem

/vlastní slova autora k akci Pokus o spánek, 1932/

Dosavadní tvorbu Vladimíra Havlíka charakterizují dvě oblasti: jednak akce v přírodě a ve měste a jednak "knihy-kres
by". Přestože se obojím Havlík zabývá již poměrně dlouho /od r.
1978/, první jeho výstavu proběhla teprve v letošním roce.
Povaha Havlíkových akcí se pohybuje mezi happeningem, per
formancí, land artem, body artem. Tak např. Vítání jara nebo
svatba břízy bradavičnaté a smrku ztepilého na louce u Nyklovic připomenou kolektivní happeningová vystoupení 60. 1st}
jiné se slídí lund artu /Linie; čtverec - kámen, voda, mráz,
led/; či se vztahují k rituálnímu prožívání přírody /akce
3 plovoucími ohni/ anebo se dotýkají body artu /Otisk v dešti,
Pokus o spínek/. Hranica mezi jednotlivými tendencemi lze
však u nohých akcí určit jen těžko a některé se vymykají vV
bec obecníjčím charakteristikám; to platí např. o akcích-*zámě
nách prostředí* /třeba Pokusná kvítina - akce, při níž Havlík
přesadil narcis nu místo dlažsbní kostky/.
Tvorba Vladimíra Havlíka se značně liší od podobně zamo
řených akcí jiných umělců. Jejím hlavním problémem není začle
nění a instalace objektů do krajiny - jako např. v díle J. Hampla, B. Klimeše, A. Lamra nebo J. Steklíka. Odlišuje se také
od tvorby M. Šejna, soustředěné na demonstraci elomantámích a
primárních přírodních prvků a jevů, Či od "map* a záznamů pří
rody a přírodního dění M. Maura. Je vzdálená tvorbě I. Kafky,
fascinující pocitem umbivalentnosti časového procesu - pocitom
ustání a míjení zároveň, ni individuální akce P. Šembery nebo
K. Milera nemají k akcím Havlíka příliš blízko.

Havlíkovy akce mají svůj význam především ve chvíli, kdy
se dějí - fotodokumentace /na kterou jo výstava bohužel jedině
odkázána/ není jistě schopna zprostředkovat pocity a zážitky,
jež jeou pro průběh autorových akcí t-»k důležité. Nepostrada
telnou roli v akcích hreje přítomnost člověka anebo alespoň
jakýsi nehmotný pozůstatek člověka, jenž děným místem proděl,
člověk a jeho výtvory nejsou kladeny vidi přírodě do ostrého
protikladu. Klasicky evropská polarito mezi přírodou a olověkem ji relativizována. To také spojuje Havlíkovu tvorbu s pro
jevy jiného moravského umělce - J^rinna ?ally. Styčným momen
tem jejich tvorby ja metaforickú vyjadřování lidského bytí, vycházejícího z uváiomění těla, země, vzduchu, plynutí času, pro
cesů dění ap. /Jinak jde ováem o dva umělce rozdílného založe
ní: Havlíkovy akce jsou závislá na aktivitě intuice, zatímco
v tvorbě M, Pally má hlavní slovo intelekt/.
"Knihy-kresby’* jsou druhou součástí Havlíkovy tvorby a
řadí se do dnes již Žiroké oblasti nových knižních forem a knih
objektů. Havlíka zajímá proces čtení. Vytváří svými knihami
paralelu k •♦normálním" knihám. Avšak písmo, slovo, víta jsou
nahrazeny výtvarnými vyjadřovacími přestřelky - i jimi lze po
skytnout "Čtení" o určitém pocitu /Kniha o moři, Nekonečno/.
Při čtení Sají roli také haptické a zvukové prvky - např.
3áseň v deáti je "psaná" na alobalových fóliích.
/Nejčastějáí p doba Havlíkových knih: stránkami knihy probíhá
linie, případně několik linií, které jsou kreslené nitěmi,
provázky ap./.
/
Tvorbu Vladimíra Havlíka prolíná nekátastrofický pobíle-4
na svět, touha po naplnění harmonických vtohů mezi lidmi, lidai a přírodou, lidmi a městem. Celí Havlíkova činnost je do ur
čitá míry hrou - bezelstné otevření sebe sama, bezprostřední
reakce na okolní podněty. Hra se však neomezuje na samotný
probes tvorby: prožívání hry z díla nemizí a působí na diváka
při vnímání knih a fotodokumentace i nadála. JůvS1*0 v iíio^nos*
aktivní komunikace a divákem byla v moderním umění již mnoho
krát zďůraznánha: Havlíkova tvorba je jedním z důk-zů -existence
této tendence v umění.

kšr

Vladimír Havlík

narozen 7.2.1)59 v Novém Městě na Moravě
studium - katedra výtvarná výchovy pedagogická fakulty
UP v Olomouci
úásat na akcích - Stromovka, Praha 1988

Žije a pracuje v Olomouci. Je jedním 3 hlavních iniciá
toři óinncsti nojmlaloí olomoucké gensrace /k níž patří
lilo -udisluv Danák, Miroslav ľtnajdr a jiní a kterou
3ooju.ja nvínavné bádání na ooli nezvyklých a netradič
ních foram umeleckého vyjadfovlni/.

Výstava "Zpět k barvě - Malby a sochy mladých rakouských umělců"
Budapešt - Mücsarnok, 14.3.-20.4.1936

Výstava připravená ve spolupráci s Neue Galerie ve Štýrském
Hradci podala průřez mladou rakouskou tvorbou 80. let, která se

soustřeďuje především na oblast malířství a barevného sochařství.
Ve výběru bylo zastoupeno 16 autorů; vedle mezinárodně úspěšných
umělců /malíři Anzinger, Bohatsch, Kern, Klinkan, Mosbacher, Schma-

lix a sochař Wurm/ se objevila i jména dosud méně slavná či úplně
neznámá /Brandl, Held, Kienzer, Lindner, Pichler, Strohmeier, Tro

ger, Wakolbinger,West/.
Wilfried Skreiner poukazuje v.doprovodném textu na specifič
nost nové rakouské malby - na rozdíl cd německé opustila společen

sky kritickou tematiku 70. let, na. rozdíl cd italské tu vztah k umění minulosti nemá patriotické zabarvení. I když tento proud obsa
huje expresívni prvky, směřuje podle Skreinera k určité klasické

vyrovnanosti. Nové sochařství nastupuje později než malířství, z ně
hož čerpá mnohé podněty. Nestará se přitom o sochařské tradice
a pravidla a volně se pohybuje v prostoru mezi sochařstvím a malíř
stvím. Význam tohoto oboru v průběhu 80. let v Rakousku i jinde

roste.

Budaoěštská výstava měla silnější i slabší místa, a to nezávis
le na proslulosti jednotlivých výtvarníků. Celkově nepředstavovala

žádný převrat v umění /což jistě ani nebylo jejím cílem/; podle mé

ho názoru však diváka ani zvlášt hluboce nezasáhla /v což snad au

toři doufali/. V každém případě ovšem dost zasvěceně přiblížila ma
ďarskému publiku momentální uměleckou situaci v Rakousku a po expo
zici nového německého umění z 'Vetzgerovy sbírky v roce 1934 se sta

la další vítanou konfrontací pro mladé maďarské umělce. Ti ostatně
v současnosti vystavují své práce v Maďarské národní galerii
/"Eklektika *35", únor - červen 1936/, Čímž se potvrzuje otevřenos*.

Budapešti vůči aktuálnímu uměleckému dění domácímu i-zahraničnímu.

tvorba knihy je mi součástí úsilí
po úhrnném vyjádření
kniha nabízí nové možnosti
jejich podoby jsou skryty v novém spojení a mocnostech prostředků
kresby fotografie slova
kniha vtahuje bezprostřednost záznamu a doteku
k obrysům stylového tvaru
svým bytím podněcuje tušení možných způsobů reprcdukovatelnosti
této zkušenosti

hledám novou podobu knihy
i možnosti uměleckého vyjádření a výpovědi
pronikajících k podstatnému
stávajících se kontaktem člověka a světa
i nabízeným gestem

miloš šejn
srpen 1985

mš

Skalní stěny / Doteky, Zebín 31.3.1986
dva listy z knihy

ROZHOVORY

Upravený
ROZHOVOR TOMÁŠE RULLERA S ALENOU LOUČANSKOU
z Brna roku 1984

AL: Začněme výstavou v Křížové chodbě a hromadou pisku, která mnohé
tak zaskočila, překvapila, či dokonce podráždila.
Proč jsi ji vystavil?
TR: Na závěr té výstavy a hlavně na závěr chodby jsem v dané chvi li
prostě nic jiného udělat nemohl...

AL: Proč?
TR: K hromadě pisku jsem dospěl po dost dlouhé době - je v ni jaksi
obsažen můj nynější život. Situace, ve které se právě ocitám,
mi připadá jako taková hromada - je možné z ni něco uplácat, ne
bo ji nechat zkamenět, mohu ji rozprášit nebo si s ni hrát...
Je to s t a v
o Materiálu, ale i mysli, citu... Rád pracu
ji s piskem, protože umožňuje proměnlivost. Je ve svobodném sta
vu, který má perspektivy i minulost a není apriori zatížen ani
pozitivními ani negativními hodnotami.

V Křížové chodbě mi nejvíc vyhovovalo místo na konci, například
také proto, že tvorba pro mne začíná právě tam, kde se ocitám
"na konci”, kde "jsem v koncích". Strávil jsem tam v prázdnotě
sám mnoho hodin vcifováni se i přemýšlení. Prostředí, jeho atmo
sféra a proměny v čase - to je to, co mě zajímá, na co reaguji,
s čím pracuji ° prostředí v pohybu jako otevírající se situační
prostor i jako prostor mysli.
AL: Když jsme spolu o té hromadě mluvili naposledy, interpretoval
jsi ji také jako člověka, který z ní vzniká a zase se v ni pro
měňuj e...

TR: To se ovšem týkalo hromady v představení "MEZI TÍM". Víš, že
z ní vstávám a do ní na konci zase padám. Z hlediska její inter
pretace je to představení důležité, protože sě támpokouším
realizovat její významy.
Ta hromada snad může obsáhnout všechno.
AL: Říkáš,

že jsi k ní dospěl po dlouhé době. Jak?

TR: Odmalička jsem sbíral a dával k sobě různé kamínky, dřívka,
listy... , takže vznikaly proměnlivé situace předmětů. Odjakživa

mě fascinovalo, že ty věci mohou být spolu nebo spolu být ne=musí, ale každopádně spolu souvisí.

To mě vlastně provokuje dodnes: od koláži a asambláži přes setkáni
věcí na polici, na zdi, v potoce, až k setkáním v celém pro
středí, do kterého člověk přímo vstupuje, kde se setkávají lidé.
Při instalacích objektů v krajině jsem si uvědomil svou vlastni
sepjatost s nimi. Nejen proto, že byly mnou uměle vyrobeny, ale
proto, že různým kontaktem získávaly naše interakce nové význa
my.
Protože mi vždy šLo spíš o sdílení, než o sdělování, chyběl jen
krok k zaangažování diváků jako spolutvůrců, k jejich vtažení
z polohy "při tom" do pozice "v tom" - k happeningu.

Po rozčarování z nezvládnutelné kolektivní živelnosti a totálně
destruktivních tendencí jsem přešel k niternému soikromému ritu
álu, u něhož ovšem vyvstala akutní otázka způsobu prezentace.
Starý známý problém s fotodokumentacemi jsem řešil tím, že se
staly přímo součástí akcí a instalací. To vše se snažím sjedno
tit v tzvu "místech". A k mia patří právě "K ámen".

AL: Co to znamená:

v

místech

?

TR: Takové "místo" je založeno akcí, jakýmsi obřadem, často posta
veným na událostech, jejichž základním prvkem je hra náhod,
obřadem; v němž jednají místo jazyka gesta a věci - jakousi
"věcnou meditací".

Vzniká vložením jisté energie, náboje, který pak tvoří silové
pole, jež příchozí nenásilně vtahuje. Stává se
výzvou
,
která vede a provokuje k překonání distance a ke vstupu do své
ho duchovního p rest ořu. K jeho dosažení je však třeba, aby kaž
dý vynaložil obdobnou tělesnou i duševní aktivitu.

Takto vzniklé prostředí je tedy zhmotněním "výzvy", existuje
samo o sobě jako její nositel, ale teprve aktivní účastí do
stává pravý smysl. Ovšem účastí dobrovolnou, ponechávající
svobodu volby.

Jestliže jsem zprvu pracoval pouze s proměnami vztahů přesku
pováním předmětů, tedy zásahem zvnějšku, nyní se dostávám k
akcím, kde sám vstupuji do fixního silového pole /nejčastěji
architektonického/. V něm měním vztahy svou pozicí, svým vlast
ním situováním v prostoru.
Chápu takové akce jako zhutňováni
nosti, nikoli fixování minulosti.

vědomi, jako expanzi přítom

V nutnosti vystačit s tím, co je k dispozici, tu totiž jen tak
na chvíli můžeme zanechat stopy.

Tak jsem se dostal k pisku jako sypkému materiálu spíš, než
k hromadě - jako nestabilní formě.
AL: Co sis odnesl z akademie?
TR:

Diplom.

AL: A jinak?
TR: Že i sochy se pořád rozpadají: ’'uplácali" jsme z hlíny sochuz
pak prošla komise a to, co jsme rok pracně vytvářeli, ztratilo
najednou smysl a my to museli zňičitp

Člověk cosi vytváří, strašně se přitom pachtí a lopotí, vydá
ze sebe co může, a pak prostě vezme sekyru a rozseká to na
Icousky, pomele a z toho samého začne dělat zase něco jiného.
A hromada je tvarem, který je nejen výsledkem, ale i příslibem
všech jiných tvarů - pratvarem, jedním z ne j původněj éí c h...

Ostatně, je to jen hmota, která se pořád proměňuje a dostává
různé tvary?
0 tzv. "zápasu s hmotou" se hovořilo hodně, ale méně o jeho
smyslu. A právě tehdy jsem si naléhavě uvědomil pomíjivost
věcí ... ’
Můj přistup se také zásadně změnil, když jsem zjistil, že mé
nejlepši kresby jsou ve sběrných surovinách, že se z nich vy
rábí nový papír. Stalo se pro mě absurdní vyrábět sochy nebo
kresby jako konečný produkt - a tak třeba něco vytvářím a po
tom to hned sám ničím - proč by to koneckonců měl dělat někdo
jiný? Jít k jádru věcí znamená objevovat svět tak, jak reálně
funguje.

Tak vidíš, jak prostě se do mé práce dostala relativita.
AL: Měl jsi nějaké vzory? Kdo tě ovlivnil?

TR: Ovlivnili mě všichni, které jsem poznal, al už přímo, z výstav
a muzeí, nebo prostřednictvím literatury. V každé době je mi
navíc blízký někdo jiný. Momentálně například Laurie Anderson,
Min Tanaka, Joseph Beuys...

Mám v sobě kdesi velmi silný impuls k hledání /ve všech směrech/.
Vždycky mě lákalo všechno nové. Nejsem z těch, kteří se naučili
modelovat a pak do smrti modelují, protože to "umí". A tak se
stále pouštím do toho, co neumím, snažím se překonávat své
vlastní meze.
■ *
’
*

Věřím, že člověk přirozeně hledá cestu, protože ji nezná,
a protože postupně zjišíuje, že žádný návod k životu neplatí.

Snažím se dělat "žité umění" právě proto, že nejsem se svým
životem spokojen, že žít "neumím".

AL: Tuto myšlenku o cestě hledání jsi realizoval při setkání výtvarni kůl na chmelnici. V té souvislosti mě napadá, že tvoji tvorbu
by bylo vhodnější dávat do kontextu spíš se suětovým výtvarným
děním, než s tím, co se oficiálně děje u nás.

TR: Nevimooo ani mi to tak nepřipadáo
Že dělám něco, co teä zrovna nedělají všichni ostatní tady, to
vůbec nic neznamená, je to jen otázka měřítek a mohu se mýlit,
stejně jako kdokoli jiný. Každopádně mne nezajímají jen místní
umělci, jen české problémy, nemohu žít dokonce ani jen současným
světovým děnímo Ta měřítka jsou přece už v pravěku a v šecku a
v Japonskuooo A především je máme každý eám v soběo Dělám pros
tě to, co musím dělat ve své situaci, do které jsem se narodil
a ve které se chtěnechtě pohybujíc

AL: A proto,

že jsi takový, jaký jsi o

TR: Jistěo
Je-li měřítkem lidskost - a pak hrají roli i^ctižádost a slavomam, skromnost, pracovitost i lenost, přetvářka a pravdivost - je otázka, jak se z toho každý z nás vymotán A zejména o to
vlastně jde.
AL: Někteří z tvých kolegů -> malíři nebo sochaři se trápí, protože
chtějí vytvořit obraz s velkým "0", či sochu s velkým "S", kte
rá by obsáhla všechno0
Máš také nějaký takový cíl, takovou touhu?

TR: Mně se o tom mluvit nechce, protože jsem nedávno napsal tert
k pozvánce na představení, kde jsem se to snažil říct jak nej
líp jsem uměl a ono to vyznělo hrozně frázovité a v takové ma
nifestační klišén Jsou to totiž většinou staré známé pravdy,
které se jen objevují v novém zvýznamněnio
AL: Ale o něco ti

přece jde?

TR: Jde o všechno, jde o živote
AL: Stala se mi divná věc: když jsem chodila na návštěvy k tvým

kolegům, tak byli upřímní, snažili se mluvit opravdu a poctivě
o sobě a o svých problémech, A najednou ty věci, které mě třeba
v Křížové chodbě nezaujaly, působily v kontextu atelieru jinak
a většinou Lip. Dokonce se mi stalo, že jsem něco vůbec nepoz
nala, ačkoliv jsem si myslela, že mám všechno z Chodby dobře proh lédnutéo
TR: Je samozřejmé, že když poznáš blíž lidi, přiblíží se ti i jejich
věci, protože ty věci, a£ jsou jakékoliv, jsou k nim přece vždy
ve vztahuo

AL: Ale tytéž věci vzaté z atelieru působí na /skupinové/ výstavě
vytrženě z kontextu. Proč?
TR: A není právě to vytrženost z kontextu, když jsou ty věci /jako
často i j ejicH”autoři/ uzavřeny v atelieru, ve "slonovinové vě
ži umění"? Myslím, že pravý kontext je v celku světao
Musí jednou ven z atelieru, začít žít svým vlastním životem - a to znamená obstát nejen v takové kolektivní výstavěo

AL: Jaká je tvoje filozofie, tvůj

životní názor, tvoje zkušenost?

TR: Po práci na "bitovském" hřbitově jsem se chodil koupat0 Sedával
jsem pak na svém oblibeném místě na skále nad vodou a pozoroval
západy slunce. Osamotě- jen kus nade mnou ve svahu vedla cesta,
ale málokdo si mě mohl všimnouto Rozjimal jsem a najednou cítím,
že se nahoře zastavili nějací lidé= Začali se posmivat a provo
kovat, házeli mi přes hlavu do vody temeny, stále větší, blíž
a blíž. Vnímal jsem je, ale nedal jsem se rušito Až hodili kus
chleba, trefili mne do zad a čekali, co budeo Vzal jsem ten
chleba a začal jej drobit rybámo A oni v tichosti odeSli.
AL: Mohl bys nějak konkrétně formulovat, čím se te3 zabýváš ve své
t vorbě?

TR: Nerad, protože by to mělo být nejlépe jasné z ní saméo Raději
snad jednu skorocitaci Petra Rezka:
"Důležité je, že život sochařův nejsou sochy, ale sochařeni, že
sochařeni dává smysl sochámD Sochy jsou milníky na sochařově
životní cestě, a nikoli tato'cesta samotná. Sochařeni sochaře
se děje vždy jako vztahováni k celku jeho žixota a tento vztah
znamená: být odpovědně v každé chvilio”

ROZHOVOR SE STANISLAVEM JUDLEM

/Pavla Pečinková/

V čem vidíš hlavní funkci umění dnes?
No to jsi do toho skočila rovnou po hlavě!
Svou "praktickou" funkci umění ztratilo- a po jakési vnitřní
funkci dost bloudivě šmátrá. Ale přesto: myslím, že se uvědo
mila jedna důležitá věc, která je většinou vyjadřovaná už pěkr
ně omletým slovem magičnost a kterou já nazývám sakrálností;
totiž že to, co zahrnujeme pod výtvarné, má specifiku oproti
jiným uměním /kterými je. vytlačováno ze života/ v tom, že mů
že být posvátné.. Je to síla předmětu. Balet nebo televizní se
riál posvátné nebudou, a dokonce i posvátnost knihy je nějakým
způsobem spojena s její předmětností, takže když se přísahá
na bibli, musí se na ni sáhnout.

A funkci umělce?

Ta souvisí s funkcí umění, to je jasné. A hovoříme-li o oné
vnitřní funkci jako o něčem imanentním, pak praktická funkce
umění se měnila: díla prehistorického světa magie byla v zása
dě něccr jiného než invenční umění našeho století. Motivace byla
zcela jiná a zcela jiné bylo i vědomí "umělce" a vědomí " o uměl
ci". A z těchto vztahů vychází jeho funkce. ... Ale pouštět se
do takových úvah je velmi ošidné, když myslím ještě nikdo ne
vysvětlil /a taky nevysvětlí/, co to je vlastně umění, nebol
to, kde je nalézáme dnes, je právě nevysvětlitelnost.
Přesto se do nich, zcela soukromě, často pouštíš.

Je to snad dokonce moje povinnost. A obě ty k sobě patřící
funkce usilovně hledám, i když si zároveň uvědomuji, že je
beze zbytku nalézt nemohu. A že je nemohu nalézt tak jednodu-

c]jé jako zedník nebo učitel, i když i jejich funkce jscu

z "vyššího” pohledu stejně problematické. To už bych se všaktak trochu otíral o Hamleta.
7 tvém pojetí se zřejmě problematika umění spojuje s proble
matikou víry; můžeš říct, jakým způsobem a nakolik ?

Víra žádnou problematiku nemá. Tu má jen zpochybněné a víry zba
vené umění. V tom pro mne vězí první spojení s vírou: umění,
tedy umění zbavené všech hodnotových latěk, se nemůže odkázat
na nic jiného nežli na víru - buďto uvěříš, nebo neuvěříš,
buďto se najdeš, nebo nenajdeš.
Pak je to víra náboženská, která se snoubí a prolíná v jedno
bratrství s filozofií, mystikou a uměním, pakli teto svými proestředky usiluje o ono podivné a vždy neuchopitelné, totiž
o vztah nekonečného s konečným, o ono nakročení za hranici vlast
ní podstaty z podstaty samé - z ducha.
A také je to tradice, která umění s vírou spojovala a dala mu
nejtrvalejší podobu, až vnikla i tam, kde to už netušíme.

Jak myslíš to "umění zbavené hodnotových latěk"? Copak je možné
ho všech hodnot zbavovat?
A copak to nevidíš? Umění se reflektovalo. Uvědomilo se.
Nalezlo svou podstatu, která V něm dříve byla-nebyla jaksi mi
mochodem. Nuceno stoupat samo za sebou odhodilo všechny zátěže:
již zmíněnou "praktickou? funkci /počínaje podobnostní magií
až třeba k podobizně/, řemeslnost, estetiku, originalitu, imvenčnost ... Co zbývá? Ty si opravdu myslíš, že zbývá něco,
co je víceméně určující pro hodnotu díla, kromě jeho síly, která
se nedá založit na ničem srozumitelném a která souvisí s onou
vírou, o které jsem mluvil?

Já jen že i ta síla, která nám tu zbývá, může zakládat "hod
notovou latku" dost podstatně. Ale teď už raději zas k něčemu
konkrétnějšímu: kdybys měl srovnat věci, které jsi vystavoval
tehdy v Kostelci, a tím, co teď bylo na Petřinách, v čem bys vi
děl hlavní rozdíl?

T cítěni. Teda v tom cítení vůbee. Tehdy jsem cítil vlastně
existenciálně, jako sposta jiných.
A teň?

Teň to cítím - myslím - ve větší plnosti. Není to už jen člo
věk zasazený do problémů. Uvědomuji si více relativnost ’’lidských
věcí”, onu stále se měmící "nespravedlnost”, která je fascihující a beze zbytku člověčí.

Co myslíš tou nespravedlností?
Promiň, mluvím dost nesrozumitelně, je to tím, že jsem velice
nevzdělaný. O má se nikdo- nestará, já si jen něco myslím. To jé
úžasně osvobozující, mohu si dost libovolně vypůjčovat slova a dá
vat jim vlastní význam, wa druhé straně tor člověka izoluje.
"Nespravedlnost” chápu jako nespravedlnost člověka /tj. jeho du
še/ na přírodě /tj. relaci/. Je pro mě totožná se subjektem
a "jsoucí" skrze něj /tedy z nutnosti neobjektivní, iluzivní/.
Existenci lidské duše podmíněnou pohybem v "nespravedlnosti"
spojuji se slovem "donkichotství”. Tím myslím opětné hledání nenaleznutelného. V síle tohoto "nesmyslu" nalézám náš "smysl"..
... Ale chtěli jsme snad zůstat u konkrétního, ne?

Jak si přeješ: Proč jsou ty tvé rámy, sochy a sokly pořád jen
černé? Nemyslíš, že černá, která u tebe tak dominuje, by se
taky mohla považovat za příliš lehkou volbu, za apriorní gesto
/černat. jednoduše symbolizuje hloubku, vážnost, absolutno, a tu
díž je vlatně lehké po ní sáhnout, chce-li se člověk zdát hlubokomyslným nebo filozofem/?
Vím, že není na místě rozvíjet klasicky banální debatu o černé
/je-li barvou, či není atd/, i když jsem trochu v pokušení,
p rotože opravdu černě pracuji dnes zřídka. Ale tvé otázce
zřejmě rozumím. - Víš, já si myslím, že s tou černou je to asi
tak, jako když nám jeden profesor kdysi ve škole povídal o tom,

že nikdo nemůže udělat sochu tlustého Jana Husa. I když tlus
tý ve skutečnosti asi byl. Ale to se příčí legendě jeho života
a tomu, co ztotožňuje: totiž totální obět ve jménu ideje. Pře
konání pozemskosti a dočasnosti ve jménu Pravdy. A tato předsta
va je formově v člověku zakódována, je to to zužování od základ
ny k, nebi. To je ten Šalounův Hus na Staromáku. Jistěže by bylo
belice obtížné vyjádřit ideu mučednictví a oběti třeba formami
z Disneyovy Sněhurky a sedmi trpaslíků, ale mne d-»sud nenapad
lo, proč to dělat. Jestli jsi však tu otázku myslela vážně,

budu o těch věcech přemýšlet.

Samozřejmě ji myslím vážně. Tou černou totiž provokuješ
/a to v negativním smyslu/, černá je v naší kultuře spojována
se smrtí, s nihilismem ap. Tím, že ses na ni soustředil, jako
by ses přiznával k negativnímu vztahu k životu, nebo ho dokon
ce propagoval. Někteří lidé také na tvou výstavu takto skuteč
ně reagovali. Víš. že ji považovali za morbidní a křečovitou?
Jistě. Olomoucký výraz ’’smuteční” vystřídal petřínský, ještě ví
ce odrazující:’’pohřební’.’ Já své věci necítím ani smutně ani po
hřebně, i když vědomí smrti je v nich silně obsaženo. V tom
směru mi je dnes blízké baroko ve své vypjatosti, gesticitě
i bizarnosti - ve svém mementu moři, plném života. Nebot to,
co je někdy pokládáno za dekadentní a morbidní, je ve skuteč
nosti vědomím holého bytí člověka. Je těžké rozhodnout,, jestli
zesvětštěhi a zapovězení slova smrt, ono zrušení hřbitova na
náměstí a jeho vykázání z města, neotupilo drama života a ne
přispělo paradoxně k jeho mrtvolnosti. Síla života spočívá
v úplnosti a úplnost se nalézá v extrémežh. Člověk se děsí
slov smrt, boj, oběň ... Zapomněl je vnímat jako součást
své existence, zapomněl, že právě ony daly vzniknout jeho mo
rálce. Tedy odmítám nařčení, že mi jde o propagaci negativního
vztahu k životu. Ale lidem, kteří v mých obrazech a sochách
nalezli jen takovouto vnějškovost, nebudu samozřejmě nic do
kazovat.

Jak by sis přál, aby lidé vnímali to, co těď děláš?
Silně. Pak už jakkoliv.
Vím, že si nerad prohlížíš své práce, když už jsou hotové. Ale
kdybys musel /třeba pro příští věky/ vybrat jedinou, která by to
byla?

Zvláštní ttázka. Ale určitě některou, kterou jsem zatím ještě
neudělal.

Když jsme spolu mluvili před rokem, řekl jsi o figuře v klobou
ku asi toto: ”Je to taková barokní socha. Zajímalo mě to gesta
španělského baroka ... gestem docílit přesvědčivosti. Kalista
mluví o cestě k absolutnu skrz realci - druhá cesta jde přes
minimalizaci. Ta kkrz relaci,, zmnožení, to je vlastně ten barok
ní princip. Já sám jsem to dřív cítil spíš v té cestě toho
zjednodušení, ale to pro mě najednou bylo bezvýchodné. Teď to
víc cítím v té cestě skrze relace, přes ty atributy. Ještě tře
ba v*těch věcech do Tábora ... tam byly ty špičky nahoru ...
to oprcŠtování mělo vést k Bohu. Tohle vychází z toho názoru,
že si toho Boha musíme ustanovit my, že ta absolutnost je nedo
sažitelná /prostě absolutní/, a má-li existovat nějaká duchovní
komunita, tak ten bůh musí vzejít z nás. Já tu svatost už necí
tím jako jsoucnost, ale jako potřebu ustanovení.
Pro mě je ta socha krokem jinam ... nosil jsem to už tak rok
v hlavě, ptávě to přetnutí té špičky tam nahoře. Jak jsem tam
posadil klobouk, tak jsem si vlastně oddychl, protože už jsem
to cítil někde jinde. Právě v té větší zmnoženosti.” - Platí to
pro tebe dnes bez větších změn, nebo došlo zase k posunu?
V tom hlavním to platí.
A pořád věříš v možnost, že si Boha můžeme ustanovit sami?

Jak víš, tak v Boha nevěřím, a kdybych věřil, musel bych mít
hned bohy dva, nebol se stále zdráhám ztotožnit boha přírody

s bohem člověka. Tím prvým rozumím sílu uvádějící do pohybu
svět protikladů. Tím druhým ideu ve smyslu hodnotícím. xedy
specificky lidském. Bůh přírody je bůh mezi věcmi,
který nutí vše a stále k zrodu a zániku. Svět tohoto boha nezná
horšího a lepšího. Svět člověka ano. Má svého boha, který stojí
v živém moři a pohlíží na svůj obraz zhyzděný vlnami do podoby
ďábla. Vše, co je v tomto moři, má pobahu hodnotovou. Je to
svět duše, svět idejí. Věci mezi bohem.
Jedno však tyto "bohy” pojí - svou absolutností se příčí realitě
světa, z něhož jsou neproniknutelní. A tak chceme-li o nich
hovořit, můžeme zpravidla jen říci, že jsou i nejsou. To ale li
dem nestačí - vědomí absolutna je příliš těžký dar duše, než
aby se člověk neodvážil boha pojmenovat.
Obléct ho do šatů:
dát mu jméno a příběh. - Nebot tak si tu úžasncst můžou lidé
sdělit. Můžou ji strávit. Vlastně - můžou ji vůbec uvidět. To
jsou náboženství.
Ale k tomu, aby se mohlo uvěřit,’ a člověk mohl tušení absolutna
jako paradoxu světa proměnit v jistotu, je třeba zázraku. Tady
si člověk už nic nevymyslí.
A tak bych mohl uzavřít, že sd už nemyslím, že si člověk může
Boha ustavit, ale tak jsem to ani tehdy nemínil, myslil jsem
jen to, že Bůh se rodí z člověka jako nutně totožný s jeho du
chem. Ale budu rád, když mi někdo bude odporovat: člověk se
rodí z Boha! A budu mu aspoň držet palce.

Rozhovor s Michalem Gabrielem

Kdy jsi se začal věnovat plastice?
Nevím přesně...myslím, že tak ve čtrnácti letech.
Jaký charakter měly tvoje první plastiky?
Většinou jsem pracoval se dřevem. Formu dával materiál
a námět jsem nijak vyhraněný neměl.

Od kdy se zabýváš barevnou plastikou?
Myslím, že rok nebo dva - po tom, co jsem se začal vě
novat plastice vůbec.
Můžeš říci, co tě k tomu vedlo?
Především, to, že mi většina soch připadala málo barevná
oproti skutečnosti.

Máš na začátku práce konkrétní představu o barevnosti sochy?
Mám.’ A’dost přesnou. Ale během práce se od ní zpravidla
vždy odchýlím.
Proč používáš ve své sochařské tvorbě netradiční materiály?
Papír, látku, dráty aj. materiály jsem začal používat
za prvé proto, že jsou z nich plastiky lehké a dají se
snadno přestěhovat a uskladnit; za druhé,; že jsou pro mě
tyto materiály zatím nejdostupnější; za třetí mohu v nich
poměrně rychle zachytit.nápad /odpadá odlévání/ a mohu ta
ké udělat sochu v takové velikosti, v jaké si ji předsta
vuji; a konečně za čtvrté - a to je nejdůležitější - ten
to materiál mi nedovoluje to co hlína: nepracuje se s ním
tak snadno a už před prací musím mít jasno. A ne začít
s tím, že to, co mi není jasné, nahradím modelací. Práce
v těchto materiálech mě doufám dovede k ostatním klasickým
materiálům nebo k jiným, které dosud neznám. Myslím, že
v budoucnu budu používat jakýkoli materiál, který mi bude
vyhovovat a který mi bude dostupný.

Zajímá tě plastika primitivních či archaických kultur?
Čím tě přitahují?
Primitivní kultury mě přitahují pro svou barevnost.
,Z archaického sochařství mě zajímá především jasná koncep
ce soch. A dále to, že všechny výrazové prostředky vyply
nuly přirozeně a vyjádřily tak jasně to, co sochař vyjá
dřit chtěl.

Zajímá tě staré egyptské sochařství?
Samozřejmě,zajímá. A moc.
Jaký význam mají v tvé tvorbě motivy zvířat?
Zvířata v mé představě mají schopnosti a vlastnosti, které
má člověk sice vrozené, ale které se dostaly s jeho vývojem
do útlumu, protože se samy nemůžou vyvíjet. Jsou nezměnitel
né, nenaučitelné - např. intuice, sedmý smysl, telepatie atd
Zvířata je mají a zcéla jich používají. Zvíře je protipólem
logiky a rozumu a je symbolem svobody.

Můžeš říci, jakou genezi mají v tvé tvorbě "Ptakohlavouni”
a "Kočkohlavouni"?
"KoČkohlavouni" a "Ptakolilavouni" jsou spojením mé představy
o zvířatech, vlivu egyptsého a primitivního sochařství a hu
moru.
Zajímá tě práce v přírodě? Proč?
Samotná práce v přírodě mě zajímá, i když jsem k ní moc
příležitostí neměl. Hlavně mě však zajímá dotváření soch
přírodou a obráceně anebo přenášení a vtahování přírody do
prostorů, kde chybí - a to jak formou soch, tak formou ži
vé přírody.
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Rozhovor s Václavem Stratilem

1. Změnil se v něčem tvůj způsob práce mezi loňskými Petřinami
a připravovanou výstavou v UKDZ?

Původně jsem nepřetržitě pracoval s pocitem velkého pnutí*
mezi extenzivním a intenzitním* Expanzivní energie. Zvrstvování.
Přemísťování hmot*

Pocit prorůstání stromu vlastním tělem.
Nakonec ne roztržení, ale zcelení.
PozvZolný sálavý růst*

2* Na tvé minulé výstavě byli diváci pravděpodobně nejvíce sakováni
červenou a modrou hlavou* Mohl bys říci něco ke genezi těcht©
kreseb?
Týká se to Pohanská, velkých dubů a řeky Dyjemi Modrou hlavu jsem
potkal dřív, v té vodě. Červenou na Dubičí o něco později.

Jako dotyky minulého časů.

3* Mohl bys přiblížit svou psychickou’zkušenost z realizace kresby
Psovo slunce?

Byla to noční kresba, měl jsem pocit, že se mi jen zdála.
Vstoupil jsem do vnitřního prostoru kukly, která začala rotovat
a potom padala kolmo dolů. Vířivé energie se odpoutaly.
Nakonec jsem slyšel psí štěkot*
4. Do jaké míry je pro tebe determinantní čtvercová struktura?

Na počátku byl čtverec - elementární princip, symbol, řád.
Následoval tok čtverců.
Pocit nasycení vedl k opuštění čtverce.
5. V čem spatřuješ největší rozdíl mezi prací s černými a barevnými
tušemi?
černé světlo, bílé ticho.

Tajemství barvy, barevné xfctia světlo.

6. Poměrně rychle jsi přešel od drobných formátů k několika
metrovým. Někomu by mohly připomínat až návrhy na nástěnné
realizace do architektury. Do jaké míry myslíš, že je osobi
tost soukromé výpovědi ovlivnitelná velikostí formátu?
Velké kresby
Co nejintenzivnější ponoření do proudu času.
Překročení psychofyzického omezení* fflělem* místem.
Nalezení mentálního prostoru, iracionální architektury...
... překročení vůle prostoru otevírá stigma budoucí paměti.
7. Kladeš ve svých kresbách větší důraz na ikonografii?
Přestal jsem se modlit, šel jsem a rovnou jsem pohladil
a nezkameněla ani ruka, ani tvář. Pak se extáze vymrštila
jako had a byla na mém těle. Had se zakousl a zůstal. Kámen
potřetí ožil. Tak vznikla Kouřová architektura, Spirála oko.
8. Které životní prožitky jsou pro tvou současnou práci podstatné?
Způsob práce, který jsem zvolil, přinesl zkušenost rizika,
úzkost prorůstájícího stromu vlastním tělem vedla k bolesti,
ale v okamžiku, kdy strom zakořenil, jsem ucítil osobození.
Zkušenost, jak dalece se dá do pocitu vstoupit.

9. Představuje ti kreslení určitý terapeutický prostředek?

Kreslení je způsobem duchovního cvičení, pomáhá /nalézat
vnitřní rovnováhu, ale ftaké divokou, osvobozující radost.

10. Měli na tebe, po tvém příchodu do Prahy, vliv někteří
výtvarníci, s nimiž ses dřív osobně neznal?

Celkové prostředí plné protikladů, vášnivých meditací,
magických symbolů.
Několik imaginárních dialogů, mizejících, znovu nalézaných.

11. Jak se díváš na práci současné nastupující genegace?
S hlasem tázajícího se jsem vstoupil do devadesátých let.
Zeptal se mne, jaká je základní vlastnost eklekticismu.
Neodpovídal jsem. Po chvíli mlčení nakonec řekl:
"No, přece ztráta paměti, vole."

- KS -
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E.H.GOMBRICHA
UMĚNÍ A ILUZE

Gombrich, Umění a iluze

Kniha nás uvádí do složité problematiky stylů a jejich
proměny, které vykládá především z hlediska poznatků psy
chologie vnímání. Zkoumá obrazovou iluzi, její vývoj a po
stupné zdokonalování a v neposlední řadě zkoumá reakce di
váka na ni. Vyzdvihování podílu diváka je jeden z nej sympa
tičtějších rysů Gombrichovy knihy, i když nelze přehlédnout,
že Gombrich bere v potaz jen jeho dílčí aktivitu, a to
aktivitu vázanou na divákovu zkušenost a konvencionálně
naučené čtení obrazů a kresebných schémat (v knize se dočte
me mnohem více o kresbě než o barvě, mnohem více o kresebném
detailu v obraze než o dynamice celé obrazové kompozice
a jejích obsahových struktur). Divák, tím, že se počítá
pouze s jeho zkušenostmi a návykem na konvenci, je stavěn dx č
do dosti pasivní rolet jeho úkolem je pochopit obraz pomo
cí zapamatovaných a naučených schémat (co se týče kresby)
a pomocí naučených reakcí (co se týče barvy). Věříme však,
že reakce obecenstva jsou všestrannější a že v nich nechybí
ona subjektivní, emoční složka, kterou můžeme postrádat
při vnímání - často zmiňovaných - užitkových grafických
informací (značek), nikoli však při vnímání uměleckých děl.
Umělecké dílo má nesporně onu vrstvu, která vytváří iluzi
Gombrichem nepojednanou, tj .iluzi přenosu do atmosféry
doby nebo prostředí vzniku díla, která sebou přináší moment
ozvláštnení všedních situací (jak se s tím setkáváme
ve ľrancastelove pojetí).
Gombrich, zcela oprávněně, uvažuje o určitých objektivnxních standartách přesnosti znázorňování, tedy o určité stá
lé platnosti iluzioni etických hodnot. Iluze není dosaženo
kopírováním přírody, schopností pozorovat, ale vývojem
schématu, jehož prvotním stadiem je první nepřesná charakte
ristika viděného světa. Postupným vývojem, korekturami,
■zdokn-nnlováním dosahuje toto schéma shody se zobrazovaným
předmětem. Středověké obrazy jsou tedy sy samy schématy,
ta pak jsou v dalším vývoji upravována a obohacována prvky
a technikami, které co nejlépe naznačí vzhled viditelného
světa. V 19.století je dosaženo dokonalé iluze a tato doko
nalost přivodí její pád, který je podmínkou vzniku nových
tvořivých a nazíracích schémat.

Vidino, že Gombrich jo vlastně představitelem,
na trochu jiné a vyšší rovině, onoho tábora historiků umě
ní, razícího teorii o lineárním vývoji umění směrem k rea
lismu. Gombrich tomuto realismu dává jiný termín: hledání
vizuální pravdy cestou iluzionismn. Na vyšší rovině je je
ho výklad proto, že neprezentuje tento vývoj jako vývoj
schopnosti našeho zrakového pozorování přírody, našeho vi
dění, ale jako vývoj obrazového konceptu. čím je tento
koncept bohatší, tím dosáhneme většího požitku z iluzio
nistu, který nezávisí na rozmanitosti našich zrakových doj
mů, ale na rozmanitosti prvků výtvarného jazyka.
Jeden z podstatných momentů Gombrichovy knihy se týká
procesu vzniku uměleckých Éik děl, který Gombrich nazírá
jako záměrné používání zažitých a naučených schémat umělcem.
Tato schémata jsou uložena v umělcově i divákově paměti
a jsou umělcem korigována, podle míry jeho nespokojenosti
s nimi a podle míry jeho tvořivé vůle, Možná ale lze problém
tvorby paradoxně postavit opačně: umělec tvoří - a svou,
více či méně iracionální a nezáměmou tvorbu koriguje pamětí
a v ní uloženou fylogenetickou i ontogenetickou jncsĚfcrxxxx
zkušeností. Přistupujeme-li k obrazům z prvního stanoviska^
nacházíme v nich to, co je spojuje, co je v nich konvenční,
přistupujeme-li k nim ze stanoviska druhého, pohlížíme
na každý obraz jako na individuální počin a případný protest
proti rámci jednoho stylu nebo uměleckého směru. Ač druhý
přístup je sympatičtější, neobejdeme se bez toho prvního,
protěžovaného Gombrichem, a to nejen pro lepší orientaci
v dějinách umění, ale především pro lepší rozpoznání a oce
nění prvků mimořádných a vymykajících se z dosavadního
konceptu té které fáze vývoje umění a stylu.
Tvrzení, Že pro středověké umění je sám obraz koncep
tem, schématem, by si zasluhovalo pozornosti. Autor při svém
zkoumání iluze zdůrazňuje subjektivitu vidění v různých do
bách a pak také to, že míra iluzionistou byla vždy závislá
nejen na dovednosti, ale i na míře požadavků na něj, tzn. že
různá období toužila po iluzionista různou měrou. Máme-li
na zřeteli tyto předpoklady, pak nelze chápat středověké
umění zcela jako nevyvinuté schéma a východisko pro následné
poučenější korektury, když je zřejmé, Že požadavek iluze
ve středověku byl minimální, a že "schematičnost” středově
kého umění byla způsobena nejen malou technickou dovedností,

ale i silným vUvera ideologie a filosofie. Iluze byla
ideově nežádoucí zejména v obrazoboreckých tendencích,
které důsledné bojují proti iluzi a na drhé straně zároveň
potvrzují fakt, že bcziluzivní zobrazení neexistuje. Proto
někdy neničí jenom iluzi, ala i prostor (plochu), na kte
rém se může uplatnit,
V moderním umění, často jako ve středověkém, je ko»~
cept obrazu určen obsahově, nikoli mírou zvládnutí iluzionistického efektu, äada obrazů z 20.století nese v sobě
obecnou nebo autorovu Individuální symboliku, která je
ztvárněna autorem vyhranými prostředky, často, zejména
v souvislosti se surrealismem, sa mluví o to®, že moderní žati
umění zobrazuj o vnitřní svět, vnitřní model, na rozdíl
od umění dřívějšího, které zobrazuje vnější viditelný svět.
Můžeme zcela souhlasit s Gcmbrichea, že ’’vnitřní svět nel
ze transkribovalo nic lépe než svět viditelný a še zobra
zení v podvědomí je stejně mýtické a nepotřebné jako obraz
na sítnici” (str.409). Tvrzení, ž& moderní umění zpodobňuje obrazy vzniklé v podvědomí, je opravdu neudržitelné,
protože v podvědomí nejsou žádná hotová zobrazení, podvě
domí nemá eidetickou ani jinou paměl, je tu pouze možnost
impulsu ke gestu (nebo naopak blok) a zásobnice archetypů,
které se velice spoře mohou projevit grafickým symbolem
nebo deformací (modifikací) symbolu světa viditelného. .
Tvůrčí charakter impulzů z podvědomí spočívá v tom, že
bourají hranice a stereotyp výtvarné paměti, toho jazyko
vého slovníku, na který je umělec odkázán. Až do konce tíadtec
±± 19.století sestával tento slovník s iluzionistických
triků sloužících naturalismu a sjednocených barvou rovněž
s konvenčními významy. Umělci 20.století opovrhují tímto
slovníkem. Proto je logické, žm Gombrich končí svůj výklad
o vývoji Iluze Const a biem, impresionisty a Cézanncm, jeH. \
jichž hlavním požadavkem a hlásaným programem byla úplná \
věrnost vizuální zkušenosti. Kubismus se od vizuální zku- \
ňenosti zcela odklání a usiluje o to, aby co nejvíce zmátl
naše vnímání. Ještě méně šlo o iluzi "akčním malířům",
kteří odvrhli všechna dosavadní schémata naznačující iluzionistickými prostředky vzhled) viditelného světa a zvoli
li jiná schémata. Avšak, jak jen velice střídmě naznačuje
Gombrich, ani oni se nevyhli ildzi, protože iluze je pří
tomna v každém obraze. 3apř. Pollockovy výtvory poskytují

stejný prostor pro divákovu projekci a psychickou aktivita
při dosazování významů podobně jako skvrny Rorschachova testu.
Moderní umění vytvořilo mnoho konceptů, které se rychle
střídaly. Jako předchozímu malířství bylo vlastní ve vetší
nebo menší míře sladování naturalistických hodnot - jak
ukazuje Gombrichova kniha -, tak umění 20.stolstí byla
vlastní snaha je popřít. Přesto zda nacházíme návraty
k tradičním technikám, třeba k lineární perspektiva. Tu
v parafrázi používal např. Giorgio de Chirico, ale v kontextu
a s duelem tak odlišným od renesančních mistrů, že ji nechápe
me vůbec jako zprávu o našem světě, ale spíš o světě faatazijním.
Rovněž surrealismus se obracel ke starému umění. Kon
cepty surrealistických obrazů někdy navazovaly, více Či méně
vědomě, ve svém základu na vzory, které tu už jednou byly,
a jejich výtvarný slovník byl v podstatě klasický. Avšak
i zde je rozhodující kontext a situace, ve ktexých byly
použity, a které spolu s korekturou a obohacením schématu
umožňují zcela specifická a snově absurdní sdělení.
Zajímavé by bylo znát Gombrichův postoj k hyperreolismu, který forsálně do dějin iluzionistického znázorňování
nepochybně patří a který je dokonce jeho vrcholem tak abso
lutním, až to vypadá, jako by šlo o parodii samotného iluzionistického znázorňování. Dovádí totiž do krajnosti
jeho základní princip: maximálně usnadnit divákovi čtení
v pojmech viditelného světa, nenechat ho v pochybnostech
o jednoznačnosti zobrazení. Tato jednoznačnost je naprosto
nezvratitelná. Technika je natolik dokdnalá, že nedává divá
kovi prostor k domýšlení a dotváření obrazové iluze, která
je definitivně dána. Naplněná míra iluze hyperrealistického
objektu vyčerpává divákovy dosavadní znalosti a zkušenosti
s iluzivním znázorňováním světa, avšak místo někdejšího
nekonečného universa nabízí pouze jeho -nikrovýsek. Tím šoku
je diváka, který svou zkušeností je navyklý číst v konceptu,
v němž jeden dominantní iluzivní a dokonalý detail je klí
čem k určení dalších náznaků: viz skvrny evokující anděly
na Altdorferově obraze Madona mezi anděly.

Knihu Ernsta Goabricha prostupuje myšlenka, že tvorba
i vnímání jsou závislé na učení a na paměti. Autor tedy

zvolil k dajinám znázorňování spíš bohaviorální než
nap?. hlubinně psychologické nebo sociologická prístupy,
které přihlížejí k dalším stlmila tvorby. Projevuje se
to i proporcemi zájmu o různá stylová období a projevy.
Sení náhodné, že nejvíce ho zajímají přírodovědné ksrtK
teorie Constabla a impresionisti. Trochu opomíjí např. méně
racionální iluzi radikálního baroku, která je založena
spíše na prozařování a kombinaci barevných vrstev nes
kresebně konceptuálni komunikaci.

ik

E. H. Gombrich a "hádanka” moderního umění.

Gombrichova kniha Umění a iluze se zabývá, jak zdůrazňuje
podtitul, psychologií obrazového znázorňování. Autor dokládá

své teoretické argumenty příklady z dějin umění do 19. století.

Modernímu umění, tj. století drečátému, věnuje Gombrich malou

pozornost. Je tedy zajímvé, jak se k modernímu umění staví z
hlediska svého

systému.

Čtivost publikace zvyšuje do zrněné míry i autorova snaha
vřadit se mezi běžného, laiekého konzumenta umění, být na stejně
platformě jako, řa dojivý divák. Základní problém autorovy koncepce

je otázka "očekávání" či "mentálního nastavení diváka", Gombrichova
víra v psychologický' výklad iluze spočívá v přesvědčení, že divák —

i Gombrich - jsou schponi se naladit na různé styly, tak, jako jsou
schpomi přizpůsobit své mentální nastavení různým vyjadřovacím
prostředkům a různým notacím. Takové "mentální nastavení" vede
v případe výtvarného umění k různým způsobům "čtení" děl. Z psycho

logického, hlediska jsou podle Gombricha základem "čtení" schemata,

vzorce a projekce. Autor chtěl v zásadě ukázat,.že umění iluzivní
je založena na dvojznačnost i,tedy na "čtení" "bučí- anebo" nebo

"ana-ne", případně "atd".

Podle Gombricha jakýsi předěl v dějinách umění vytváří impre
sionismus, "bod obratu". Impresí onismus vede " k vizuálním há
dankám umění 20. století, burcujícím naši představivost a nutí

cím nás, abychom pátrali ve vlastní mysli po tom, co zůstalo
nevyjádřené a neartikulované." / E.H. Bombrich, Umění a iluze,

Praha 1985, s.234, dále jen cit. Ual/. Gombrichovi se tak moderní
umění jeví jako "vizuální hádanka”. Není jistě náhodné, že zdů

razňuje úlohu karikaturisty Saula Bteinberga, na jehož kresby se

v knize odvolává na mnoha místech. Steinbergův styl je mu jakýmsi

úvodem do problémů, vizuálního znázorSéní. "Snad žádný žijící

umělec neví o filosofii znázornění víc než tento humorista".
/Ual, s. 281/.

Jinde píše j&éeinb&rgj o geniální vizualizaci kre

slíře a o "filozofii reprezantace" Steinberga. ZE.H. Gombrich, The
Wit of Saul Steinberg, Art. Journal 1983, s. 377n./. Na kresbě Saula

Steinberga, znázorňující mrreálné propojení plochých plánů, ukazuje
Gombrich blízkost

Steinber^ova "prostoru" ,s "kubistickým prostorem".

Je to vlastně prut or vystupující z kresby samotné: plány, určené

ohraničenými liniemi, se neprotínají ani do: sede nezapadají dle zákonů klasické perspektivy či geometrie. Keni určeno přesné "pozadí”

tohoto vtipu, tedy rámec prostoru. Z toho důvodu vzniká dapětí, jehož
účinek přirovnává Gombrich ke kubismu. Pozadí si musí dovytvořit

divák: čím více je nejasnější, tím více se pcdobá hře. Už ve svém
slavném díle The Story of Art,New York 1968 /s. 437Z spojuje fpojeni

"bras' s kubismem.

Zde jsme podle mého soudu u. základné kategorie moderního tmění

v Gombrichově pojetí.

Už motiv hádanky má spojitost se hrou. Há

danka může být jak vizuální, tak intelektuální. 0 kubismu píše autor
v Umění a iluzi, jte je "cvičením v malování" /s.324Z, "hreu”. Gom

brich vysvětluje kubismus s. jeho vlastní nedogmatickou elegancí,
jako by chtěl glosovat problamatiku z pozice laika. Podle jeho ná

zoru- je vhodnou pomůckou k interpretaci kubismu tzv. "Thierryho
figura". *Je

prakticky nemožné zafixovat si tuto figuru, po

něvadž nám předkládá protichůdné klíče". Cílem kubistů je "zmást
naše vnímaná tínj že se klíce promíchají", tj. klíče interpretace.
Zkrátka dvojznačnosti zůstávají nevyřešeny.

příznačné, že Gom

brich využívá k vysvětlení podobných jevů v kubismu

rellmní plaká

ty. Kubismus má tedy Jsasást zúžit Skálu

možných interpretací,_

plochý o-mazec je zajímavý svým vizuálním napětím, Je ovšem
příznačné, že Gombricha vůbec nezajímá nejen obsahová stránka
kubismu - Gombrich vůbec mnoho nepíše o formě a obsahu

ale

řekněme ani "ikonologická stránka**., moderního umění. Podstatný
je pro autora vizuálním "údiv" nad plochým obrazcem, jf-e jistě

příznačné, že Gombrich chápe

vidění jako

svého druhu hádanku,

"co tam někde je". Kubismus tedy splňuje takovou hádanku "par
excellence". "Zmatek do sebe zasunutých zobrazení..se nám
může líbit jako komentář k nerozluštitelným

složitostem ví-

dění". V podobě kubismin/Gombrich poněkud degradoval moderní

umění.

Autorovi se zřejmě myšlenka a moderním umění jaká vizuální
hry či hádanky líbí |ag.n.jrJ v širším smyslň. 0 "hře" píše v sou
vislosti s "akční malbou" Jacksona Pollccka, i když pochybuje

"má—li tato hra vůbec nějakou funkci v naší společnosti”.
Také -^alího malba je něco na způsob "zdařilé slovní hříčky"
/Ual, s. 441/, jak cituje: sám sebe na závěr knihy, Také Gombrichofra teorie "ping pongu" odpovídá

"hernímu" způsobu

autorovy^ ideje vizualizace. Součástí uvedené hry je "hra
o ekvivalenci". Gombrich příznačně dodává: " Připouštím, že

v umění existují také jiné hry, avšak není to vždysky jen laik,

kdo je trochu zmaten tím, že neví, jaká hra se vlastně v dané
chvíli hraje". /Ual, s. 369/.
V oblastech moderního umění se prohlubuje jednostrannost

Gombricj.ova výkladu, a možno říci někde až naivnost. Zde je
největší slabina knihy, která ovšem má zřejmě obecnější základy.

Jaký je rozdál mezi uměleckým dílem - kupříkladu kubistickým
obra zem ^t- a dvojznačnou vizuální hádankou? Například "Thierryho

figurou". A obecně, jaký’ je rozdíl mezí iluzionisžickým

dílem a dvojznačnou hádankou zajíc- kachní hlava? A konečně:

jaké jsou kategorie hodnoty díla: vždyť existuje hodnotný kubistic
ký obraz a méně hodnotný. Podle Gombricha stačí "vizuální hra"

a "vizuální hádanka", která zabaví naše vnímání?

Gombrichova kniha tak působí

přitažlivě nejen jako cesta

ke zkoumání psychologie, obrazového znázorňování, ale také

jako podnět k hlubšímu a celistvějšímu zkoumání problémů

moderního umění.

- bý -

Slepá ulička Ernst Gombricha.
Ernst Gombrich se na s.342 knihy Umění a iluze zmiňuje o slepé uličce, kterou shledává mezi dvěma protikladmými způsoby znázorňování:

• "Jak se zdá znázorňování se skutečně dostává dopředu díky potlačo-’

vání konceptuálních znalostí. Avšak na1 druhé straně nebude takové
potlačování asi možné. Je to slepá ulička,, která v uměleckohistoric-

ké literatuře’ vedla ke mnoha zmatkům." Prvou možnost, tj. teleologické
přerůstání primitivních obrazců v naturalistické, kritizuje, druhou
zastává. Obě mají jiný vztah k dějinnosti; jedna sleduje evoluční

východisko, pokládající dokonalou imitaci za vyvrcholení umění, dru

há jakoby se evolučnosti vymykala: znamená autonomní, svébytnou tvor
bu, nezávislou na polaritě archaického a naturalistického. Jejich
rozpor předjímá jednu z hlavních metodologických otázek knihy. Gombřich jej-zužuje na polaritu natural!smus-konceptualismus, přičemž
z hlediska prvé teorie se vývoj^ jdoucí od schematických obrazců
k veristickým formám/ubírá cestou bezprostřední imitace, kdežto

z hlediska druhé teorie je stupňujícím se konstruktivismem. Obě mož

nosti se stýkají ve výchozí primitivní fázi, avšak diametrálně se
rozcházejí ve fázi závěrečné. Jednou je naturalismus nejbezprostřed

nějším oddáním se vnější skutečnosti, podruhé jejím vykalkulovaným
znázorněním. Combrich v Umění a iluzi upozorňuje na tento paradox:
mají-li na diváka působit znázorněné předměty 'bezprostředně, pak je

tohoto účinku dosaženo velmi složitým výtvarným postupem^ Gombri—

chovi totiž není znázorňování a vidění okamžitou reflexí /odmítá
existenci jakékoli přímé imitace/, ale procesem, který má své před

poklady a zákonitosti.
Aby se vyjasnilo ústřední jádro knihy, je třeba se zdržet u její
hlavní polarity, která jak již vyplývá z úvodu, byla ; .tvořena poj

my naturalismus-konceptualismus. K negaci naturalismu měl Gombrich
několik důvodů: jadnak se ještě vyrovnával s hlavními představiteli

,
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vídeňské školy, jednak využil poznatků tzy, kognitivní revoluce, pod

le které se naše .představa vnějšího světa zakládá na konstruktivní

činnosti mysli. Zřetelné je to např. na obratu, kterým převrátil do
savadní mínění o charakteru tzv, věrného portrétu /viz s.103/: ne
ní "věrným záznamem vizuální zkušenosti, ale věrnou konstrukcí mode' .
'
jako ?
lu relací”o Věrný portrét vzniká, ostatněfpodle Gombricha veškeré

znázorňování, "cestou schémat a oprav". Znázorňování je konceptuálni

činností, tzn, že i v naturalismu jde o jistý stupeň transformace,
nikoli jan o pasivní kopírování; Naturalismus, podléhající selek- ‘

tivní činnosti rozumu, je tudíž založen na důsledných konceptuálních metodách, které vzbuzují u diváka iluzi dokonalého napodobení,
Gombrichova negace naturalismu je vnitřním vyrovnáním s názory

E, Loev/yho, jemuž byla mjo kniha Umění a iluze věnována, Loewy pro

pracoval prvou možnost Gombrichovy .Slepé uličky: vykládal vývoj umě
ní na linii od konceptualismu k naturalismu, tj, od abstraktních sché
mat archaického řeckého sochařství k přímému napodobení přírody v an-

tickém helenismu, Gombrich se hlásil k druhému stanovisku: zavedl
pojem schema, který mu představoval zprostředkující článek mezi

uměleckým dílem a skutežností. Schema /vzorec, kánon, ideogram/ má
v Umění a iluzi dominantní postavení: malíř tudíž není veden vnější

skutečností, ale schématy jimiž se v hrubých obrysech řídí. Schema
je přítomné jak v archaickém tak naturalistickém způsobu vyjádření:

slouží k napodobení, protože "proces napodobení se odbývá v rytmu

schémat a oprav. Schema není výsledkem procesu abstrakce, tedy ten
dence zjednodušovat.,."/86/, tzn. že nevzniklo redukcí empirické

skutečnosti, ale předcházelo ji a vždy se "bude promítat.v koneč

ném zpracováníGombrichovo zdůvodnění geneze schématu však
zůstává problematické. Stačí jen připomenout výklad vzniku sněhu
láka /viz s.116/, kde se odmítá jeho existenci ve formě platónských

ideí. Schema buä umělec .přebírá od jiného nebo si je sám vytváří.
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Během dějinného vývoje se ke schématům přístup měnil: ve středověku

byla pokládána* áiž za znázornění, zatímco v kritice Moderního umě:

ní je označení "schematický ” považováno za ryze negativní, V sou

vislosti se schématy si klade Gombrich podstatnou otázku: "proč má

znázorňování své dějiny?" Přestože neredukuje dějiny umění pouze na
dějiny schémat, vyplývá z jeho textu, že to co vytváří vývoj umění
je proměna schémat, tj, jakési vnitřní struktury uměleckého díla;
mění-li se jeho jevová forma k transformacím stylu nedochází,
S polaritou konceptualismus—naturalismus souvisí i další Gombri-

chova polarita: tvorba-shoda. Tvorba předchází srovnání, schema opra
vu, tvůrčí aktivita pasivní recepci, I tato polarita má dvojí cha

rakter: evoluční /tzn, že v prvé fázi, vztahující ie na umění dět
ské, středověké a primitivní-převažuje tvorba nad shodou", zatímco

!

ve druhé, kterou reprezentuje např. Turner', "shoda vítězí nad tvor-

i

.

bou"/ a realizační, tj, umožňuje oscilaci mezi imitací a autonom

ním vyjádřením. Stejná tak i v Gombrichově pojetí konceptualismu

splývají dva významy: prvý se týká konceptuálního rázu realizace
uměleckého díla tj, práce podle schémat/, druhý konceptualismu jako

východiska evolučního procesu, V případě druhé možnosti' je třeba
se ptát, zda se Gombrich nenavrátil k jisté teleologičnosti, kte

rou v případě Loewyho odmítá. Dospěl totiž k závěru, že dosažení

‘‘shody bude vždy pozvolným procesem" /viz jeho porovnání několika
znázornění katedrály Notre Dáme/, který však vede k otázkám zda je
shoda vůbec možná či zda může být naprostá /viz výrok "malíř ne

zaznamenáva vizuální dojem, nýbrž myšlenku nebo koncept,."/ Z hle
diska Umění a iluze je to však neřešitelné, nebot Gombrich nepo
dává ontologickou genezi schémat /zůstává pouze u empirického popisu/'. Jeho nedůslednost v kritice evolucionalismu jej dovádí do
slepé uličky,

Z dosavadního vyplývá: snaží-li se v celé knize Gombrich redu
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kovat roli vizuální zkušenosti, dostává se do jeho systému nečekaní

v momentě, kdy hledá cestu ze slepé uličky. Na jedné straně nám

schema brání v přímé komunikaci s okolním světem, vytváří distanci,
na druhé si máme platnost znázorněného ověřit právě znalostí vněj
ší skutečnosti. Jak již bylo citováno v souvislosti s tzv. věrným

portrétem, relativizuje Gombrich roli zkušenosti z hlediska dialogu
schématu a opravy, avšak na s« 317 praví, že i pochopení procesu

znázorňování, založeného právě na rytmu schémat a opravy, ."před
pokládá stálou aktivitu, tedy uhadování a modifikaci dohadů ve světle
našich zkušeností*" /317/. Gcmbrichův ambivalentní' vztah ku zkušenosti,

při realizačním procesu ji odmítne, aby ji zase při zpětné verifika

ci. znázorněného využil, který je nejpatrnější z kapitoly Vzorec a
zkušenost, vytváří určité koncepční napětí knihy. Připomeneme-li si

opět věrný portrét, je to nejpatrnější v momentě, kdy využívá Hey-

noldsova postřehu o Gainsbdurghových portrétech, v kterých jsou "vág

ní náznaky jen něco víc než schemata sloužící jako opora v naší .pa

měti, jinými slovy to jsou plochy, na které si příbuzní a přátelé

portrétované osoby mohou promítat milované zobrazení, ale které zejí
prázdnotou pro ty, kdo svou vlastní zkušeností nemohou ničím přispěte"
/Z32-233/; proč však, jsou ještě dnes Gainsbourghovy portréty vysta
vovány? Snad jen proto, aby manifestovaly "zející prázdnotu"?

Gombrich se dostal do slepé uličky, protože potlačil podíl vi
zuální zkušenosti. Na již zmíněné š.342 v podstatě nabízí pouze dvě
možnosti přístupu k uměleckému dílu 1.sledovat proces formálního

utváření, tj.vývoj schémat a jejich relací, 2. poměřovat a zdůvod

ňovat jej vnější skutečností /tj. podle jeho terminologie "pojmy

možného viditelného světa"/. Obraz tak není jen cvičištěm pro perceptuálního psychologa,' ale je i nositelem informace o vnějším

světě.

-LD-

VLAK
Knihn 3JI.Gombricha Umění a iluze má podtitul .Studie o

psychologii obrazového znázorňování, ale na mnoha místech se

dotýká i jiných oblastí než pouze vizuálních. Upozorňuji
především na celou řadu paralel mezi výtvarným zobrazení^ a

lingvistikou. V závěrečná kapitole /Od znázorňování k výrazu/ je
např. použito slova "jazyk” 19x - a to jako termínu lingvistického

/specifikovaného ještě jako "jazyk slov"/ tak v přeneseném
významu pro vizuální zobrazování /"jazyk tvarů, a barev"/ nebo

zevšeobecňujícím způsobem na všechny druhy tvorby /"jazyk umění"/;
slovo "řeč" se pak opakuje 18x, slovník ýx atd. Už frekvence
těchto pojmů naznačuje, že jejich použití nebude náhodné nebo jen
metaforické, ale že bude výrazem autorova přesvědčení o blízkosti,

reap. o porovnatelnosti dvou různých systému vyjadřování.
Potvrzuje to i vyřčená myšlenka, že "jazyk slov a ví anální
znázorňování mají víc společného, než jsme někdy ochotni připustiť*
/s.413/. Jako nejnázornější příklad tohoto vztahu z oblasti

jazykové uvádí Gombrich onomatopoická slova, chápaná jako
napodobování reálných zvuků pomocí jazyka* Z porovnání zvuku a
jazykového
jeho vyjádření /odlišného např. v různých jazycích/ je zřejmé, že

"takzvané napodobeniny nejsou skutečnými napodobeninami, ale
v rámci daných prost edků jatyká jsou aproximacemi ke slyšenému

zvuku" /s. 413/. Nicméně autor tohoto slova /napooobcní/používá

i nadále jako podtržení faktu, že se z dané sxny jazykových

možností vybírají nejvíc odpovídající zvuky, neboli že se z daného

materiálu a za zákonitostí jeho skladby vytvoří v tomto novém
systému znaků a v novém kontextu ekvivalent slyšeného zvuku /viz

vlak, který dělá š-š-š/. Z textu mi však nebylo jasné, proč když už se blízkost jazyka a vizuálního znázorňování předem

avizovala /viz 1.citát/ a navíc se pozornost autora soust:? edika

na jazykově poněkud výlučnou i když výraznou oblast onomatopoií,
aby se tímto příkladem problematika osvětlila — tedy proč se u

vizuálního znázornoviní nejenom o napodobování nehovoří, alo

vylučuje 3© i podobnost /opět příklad vlaku, jenž jo v dětská hře

sestaven 3 barevných lístek/: "Uhodli bychon se na too, Že vlak
není podobnost; je to pokus sestavit kostky, která máme k dispozic

takovým způsobem. aby na podlaze dč takého pokoje sloužily jako
vlaů.Vs. 415/. Proč 3dc s daného materiálu nesestavuji něco, co
by se podobalo skutečnému vlaku, anebo - bráno s druhé strany *

proč vybírán zvuky 3-3-Ô, která se nojlépa shodují se zvuky
parní lokomotivy, tedy proč vybírán na základě podobnosti?
Otázkou zde tudíž je, co je nySleno jako napodobování, co Jako

podobnost či podoba, co jako apruximce a co j ko shoda.Ubdohně

se autor vyjadřuje o podobnosti na s. 126, kde daný materiál

ZauáleZ slouží v odližnán kontextu různému zobrazení /symboly
plodnosti, oSi/, ale "v obou případech poskytují podobnosti

výchozí bod pro to, co jsea označil jako rozšíření třídy’*, čili
aučlc není k nerozeznání od oka, ale*v určitých souvislostech

Bůže jedno znázornit druhé". O kus dála se pak říká, Že
znázornění není replikou a neurosí se podobat aotivu. Op St tedy
vyvstává otázka, co je to >at podobu, kdy aúže jeden tvar zastoupit

druhý, aniž by se narušil význam sdělovaného, a konečně, do jaké

airy jo pro stupen podobnosti fauodosodd: důležitý účel Si funkce
znázorněného a vysloveného. Zajímalo by ane, proč nebyl v této
souvislosti podrobíš ji zmíněn daláí motiv Gorabrichovn zkousání,

objevující as na jináa uisti, a to výsnsn vztahů mezi elementy,
"schopnost našeho myšlení registrovat spíže relace ne# jednotlivé

prvky", a zdali by se ned.lo hovořit o podobnosti při odpovídající

skladbě prvků v nově zvoleném systému, při odpovídajícím vztahu

Částí v jiném kontextu. ¥ rámci daného materiálu a místa by
vznLda podobná struktura /vlak: složení za sebou jdoucích

jednotek, kterými jo možno pohybovat - tedy dostačující scheraa
pro díaý účel/, jtasou ad jev vo skutečnosti, odližitelná od

jiných /př. stavía-li kostky na sebe/.

psvz

PŘEKLADY

ROBERT NORRIS
Svatý Jeroným pro naše časy
Carter Hatcliff

Robert Morris je tvůrce: ' "Vanitas”', prázdnotytématu s nesčet

nými symboly marnosti pozemských radostí: presýpacími'hodinami,
.'sfouknutou svíčkou,., mečem neúčinným, proti příchodu- smrti, klenoty

bezcennými, v hrobě,, pře vržený®-pohárem, lebkou. "Vanitas" inspirovala hojnos-t v barokním zátiší; proto Morris přeplňuje svá. nová díla .

obrazy lebek a kostí , srdcí',, mozků. a vnitřností, pěstí,. penisů, ohni
vých bouří, slepenců, posmrtných, masek,, letících-komet, vznášejících

se koster. Tato hojnost' způsobuje,. že Morrisovu alegorii prázdnoty
je obtížné spatřit.. Pro. publikum byl přístupnější před dvaceti lety.

Některé z prostých" šedých krychlí a objektů ve tvaru L minimalisty

?

Morrise byly ostentativně prázdné, bez jakýchkoliv aluzí. Tyto formy
ponechaly z času, jen přítomnost a x přítomnosti jen'nejprostší vjemy.

Stejnou myšlenku vyhlašovaly umělcovy "Poznámky o sochařství",,, které
pak kritika; papouškovala.

Tehdy nikdo o "Vanitas" nemluvil. Minimalisté a s nimi spřízněn:
.kritici považovali prázdnotu za ctnost, za čistotu, nikoli za hrozbu.

Minimalismus chtěl ukázat.sestu ke všeobjímající přítomnosti - k bezčasovosti, k umeleckohistorické utopii, které se obyčejná historie
i

se svým faktem.smrti nemohla dotknout. Všichni ve svých myslích hra

jeme hry proti smrti. Minimalisté si mysleli, že utkvělé soustředění
na"čistotu" vytěsní obrazy smrtelnosti a její zmatek. A měli pravdu.

Avšak minimalistická prázdnota není tak prázdná, jak vypadá.
Stejně jako se symboly smrti hromadí v barokních zátiších "Vanitas",

prolínají obavy ze smrti i minimalismem. V šedesátých letech nebyl

nikdo s to si toho povšimnout. Morris se stal výjimkou. Přišel do

minimalistické bezčasovosti z obrazů zastaveného času: ze živých
obrazů svých performancí a raných olověných reliéfů se symboly zne-

hybnělého nárazu. Zastavený čas je ironický: forma se znehybnú je//
život ustává, znaky pohybu času mizí - nicméně všichni -víme , že
čas jde dál...Cas je to, co neustále pokračuje, s námi nebo, bez nás.

Morris se odpoutal od minimalismu tím, že svou geometrii na—

.plnil narážkami na vězení,., místor .jehož, obyvatelé mají praktické
důvody,pro vybudování propracovaných, struktur- bezčas.ovos ti. Koncem
sedmdesátých let,,se zdálo* že je. Morris ironickým minimalistou,
vědomě neúspěšným ve svém pokusu uzavřít, se do přítomnosti,’ kam by-

smrt a strach ze: smrti nemohly vstoupit . Eříve nebo později tento

strach vstoupl kamkoli a dříve nebo později jej bude následovat.
smrt... Tímto poznáním dosahuje vědomí.své nejzazší me ze.Naše nevědo

mí je vsak přitahováno minimalismem či čímkoli, jiným, co- může zapéče-tit vidění, zastřít energie mysli., pohltit, bytí v bezpečnosti
izolovaného- okamžiku. Chceme také uniknout z bezčasovosti do historie.

Psychomachie je obvykle boj mezi dobrými a špatnými sklony du

še. Morrisovy velké kresby v sérii "Psychomachie” z roku 1582. přesouvají tento konflikt z oblasti morálky k otázce vědomí: zahladí

obrazové plochy nezřetelné postavy, ukryjí je, v celkovosti, nebo
je donutí_k plnému poznání sebe samých? Toto poznání zahrnuje zře
ní smrti, jak naznačují kostry postav "Psychomachie" v další sérii
kreseb z téhož roku, nezvané "Ohnivá smrst". Morrisovy bílé hydro-

calové reliéfy, rovněž z téhož roku, lámou tyto kostry do fragmentů.

Rádi hovoříme o rovnoměrně pokryté ploše jako o důležitém for

málním průlomu. Odsouváme tím stranou její bezmeznou moc znecitlivovat a zahalovat zapomněním. Morrisovy hydrocalové reliéfy z roku

1982 evokují rozoraná pole, přinucená odhalit svůj obsah - lidské
pozůstatky, části a kousky koster, symboly "Vanitas". V těchto re

liéfech staví Morris prázdnotu přeceňované umělecké inovace proti

prázdnotě, k níž všední historie dovede každého z nás; a zda se,
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že jeho .vnitřní boj /psychomačhíe/ je téměř vyrovnaný. Dosud cítí '
lákadlo bezčasovoati, zastaveného "času a všech ostatních uměleckých

metod,'jednoduchých a. ironických^'unikajících času.. Prázdnota este—
tizovaného času mimo čas tvoří, pohodlnou náhradu za skutečnou prázd

notu,' která čeká ve skutečném čase. Aby si' odepřel toto pohodlí,
/'hromadí Morris Symboly "Vanitas".

Jeho poslední díla dodávají černobílým, kresbám- "'Ohnivé smršti”'
řadu ponuře apokalyptických /tumerovskýchZ barev* Morris obklopuje

tyto obrazy reliéfy z~- lebek a kostí ve tvaru obrazových, rámů- Kusy

mozků a-srdc.í sugerují nesnesitelný zápach* Slepené tělesné části,
plynoucí-podáL, rámů,, připomíná jí pečlivě, vyřezávaný povrch, vikto

riánského nábytku, který zaplňoval a zatemňoval interiéry skoro ce—
lé století- Tato, alúze? proměnu je- zápach masakru v zatuchlost, v ná
dech domácí entropie-..

.

Morris, říká, že neví nic a těchto viktoriánských podtónech,,
I. a? dbá o ně.' ještě méně- Zmiňuji se o nich, protože si myslím, že -

.jeho posedlost časem, a smrtí žene jeho umění do stavu přebujelé
alozívnosti. Nová díla nabírají významy /někdy neúmyslně/ z široce
-roztroušených oblasti kultury -.minulých i budoucích, skutečných

j imaginárních. Morrisova přítomnost je přeplněná a zároveň prázd

ná. Proměnil "Vanitas” minimalistického nevědomí ve "Vanitas" ne
úprosného sebeuvědomění- Je to svátý Jeroným pro naši dobu.

- -

Některé obrazy zpodobují svátého Jeronýma, jak naslouchá apo

kalyptickým troubám. Jiné jej ukazují při studiu v jeskyni; vedle
knihy leží lebka, svíce, přesýpací hodiny. Soustředěním se jen na

tyto předměty vytvořili talíři 17. století zátiší "Vanitas”. Morris

nyní propracovává "Vanitas" na stejnoměrně pokryté obrazové ploše.
Ranější dílo, "First Study for a View from a Corner of Orion

/Night/" z roku 1980, je lešení nesoucí osvětlovací tělesa a ohromné oásv černé plsti - plochý poskládané na sobě, zhroucené a zmuch-
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.Lané. Integrita ploch zdvojených a znásobených zaniká na svévolnou
rozpínavost a černá plsť vypadá' jako ztuhlý černý krep: gotický

■ žert, dovršený kostrou skrývající' se jako andělíček v jednom ze
záhybů, drapérie. Několik plstěných.pásů, visících z hydrocalového

rámu dalšího Morrisova díla,' ilustruje dřivější spižodu jeho kariéry. Tyto plstěné pásy nejsou však jen ilustrací. AJrámy nejsou jen
ohraničením, obrazů,, 'ale sochařským dílem. Morrisovy nové práce

jsou především, obrazy. Autor předkládá alegorii historické imagi—
nace,- která pojednává přítomnost, jako ducha minulosti a budoucnosti.

Pouze v hloubání nad prázdnotou, přítomnosti se tento ‘duch oživuje..

Pouze obrácením se k~věčné nepřítomnosti okamžiku jej přežíváme.
Morrisovo umění, je silná tím, že nás ohromuje nadbytkem mož
ností výběru- -Jestliže kladu důraz na vnímání jeho obrazových rámů

a rozpoznání viktoriánského, rokoka, musím se ještě rozhodnout, zda
mám tento styl vidět jako; revival, který se v» minulém století obje

vil, nebo- jako tehdejší, nový' směr. Je zde možné vidět další Styl,,
italskou secesi s dekorativismem jí.vlastním, nebo ještě větší-ex

trém - churrigue.rovské španělské baroko. Nebo se. mohu dívat na Morri-

sovy obrazce a vidět hrůzu tak vtíravou,že vyvolává odpor. Potom
hrůza mizí, zanechávajíc atmosféru předdušičkového- večera, která se

přenáší z rámů na malby, jejichž evokace snadno sklouzávají od vzne

šenosti raného 19. století k důvěrnosti a vágnosti symbolismu pozd
ního 19. století.

Možné interpretace /většinou pochybné/ se množí a rozptylují
pozornost' do vzdálených časových sfér. Dříve než vystavoval prosté

šedivé minimalistické formy, vytvářel Morris složité olověné relié

fy. Zdálo se, že projektily'provrtaly tyto kovové desky z jedné
sírany a potom si prorazily cestu k vziálenému okraji. Násilí je

pouze v koncepci; obrazy jsou pečlivě vystavěny, aby mohly vyvolat

události, které se obvykle dějí v okamžiku. Tento balistický trik
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ae opět objevuje v některých nových dílech, z hydrocalu, nesoucích
otisky pěstí* Je'to umělcův''pokus popřít,sílu času,., odvést jej od

jeho dřivějšího'já? Nebo-, jsou nové “projektily, které se tolik liší
od těch starých, důkazem,/Že řáný/Morris je dávno .pryč? Vysmívá se.

' tu-umělec sám sobě r. a. jestliže ano-, kdo je terčem - Morris šedesá.tých let?.,nebo Morris let ‘osmdesátých.?

Kdyby hrůza Morrisoya představení nebyla komplikovaná,, nikdy
bychom z. ní ne vy klopýtal i. der širěí. historie, za'hranice umění* Tak'
'stále hledáme klíč k..základní události*’Zapaluje zhasnutá svíce i
tradičních-"Vanitas ” hořící .planety .nových. Morrisových oorszů '

-a pastelův7V'jednom z hydrocalových rámů, je obrázek ikarovské po—\
stavy,. í -který .Morris-nakresi 11, -kďyž mu bylo osm'let* Použitím

-i,

tohoto" odrazku "Morris zaplétá'své rané fantazie 'do katastrof , jež "
ý’"~hyní/evokuje*.. Je -ta upřímné, ale nikoli překvapující. Mnozí

lá nás kreslili'-ý? dětství“obrázky postav padajících v letu* 'Těti,"

-i'když-. malujíý.nejsou-;umělci*'Takže.-'dětská, kresba,, včetně' táůíbrriSovy , včleněné do ůovéhoL ííÍa>sx, nečiní. žádný estetický nárok. Ač-

'.koli je jí svazky sllorrisbvými zralými díly jsou slabé, "je silně’

spjata s.":obavami, z. katastrofy, které všichni cítíme. Nezbytná pří-'
'tomnost. této dětské kresby přesouvá dílo-,, jež ji obsahuje, alespoň
částečně z- privilegované oblastí/umení do všépího světa. Proto je

obtížné posuzovat Morrisovy apokalypsy stejným způsobem jako- vět
šinu ostatních děl tohoto žánrur jako snadné koketování s největší

katastrofou, prováděné-v úkrytu modernistické nezaintere=ovanosti*
Zahrnutí oné ikarovské kresby, autobiografického fragmentu, jenž

Morris po desetiletí opomíjel, snímá estetický lesk z jeho hrůzy

a vrací ji" io surového stavu* Potom se produkt brilantně provede
ných obrazových a sochařských efektů vrací, ale zdá se, jako by

měl hlubší smysl.
Nezáleží přesně na tom, jak rozluštíme hádanky 'íorrisových
fantazmarorií. Existuje příliš-mnoho možností^.oříliš. mnoho alter-

6

nativ,.než aby pouze jediná z. nich byla "správná". Je tu však jedna

základní volba, kterou je. nutno učinit: zda vidě.t důslednost tohoto
umělce, nebo ji přehlížet.. Jeho'styly sa vyvíjejí, překrývají, mizí

a vracejí se velice změněné-. Čím složitějšími úkoly se Morris zabý
vá,, tím posedleji sleduje svůj cíl: .vyprázdnit přítomnost. Kdysi,.',
tak činil s představou" čistoty".'.Nyní se přítomnost hroutí pbd obra

zovým přetížením, pod nákladem, který se nevyhnutelně přelévá do
dalších momentů.' Nutí nás ^stoupit do toku skutečného času, dovolu

je nám, abychom se dostali ke všemuiý co nás tam očekává - jako na- še já i jako- kulturu.

'•

Artforum, April 1985, s.61-63

/překlad J.K./

•

Esej ”Co je svoboda” je převzata ze strojopisného

sborníku překladů z knihy Hannah Arendtové

Between Past

and Future, N.Y. 1961. /překlad je dat. 1979/. Uveřejňujeme

ji tu proto, že přesvědčivým a zcela netradičním vymezením
pojmu "svoboda" poskytuje vhodné pozadí pro lepší pochopení

některých dosti radikálních přeskupení hodnot a významů,
ke kterým dochází ve výtvarném umění.

Co

je

svoboda

?

Položit si otázku, co je svoboda, se zdá být beznaděj

ným podnikem, Je to, jakoby léta staré protimluvy a antinomie byly připraveny uvrhnout mysl do logicky nemožných di
lemat, Äv to vezmeme z kterého konce chceme, definovat pojem

svobody či jejího protikladu je stejně nemožné jako se pokou
šet realizovat představu hranatého kruhu. Tuto obtíž lze

v její nejjednodušší podobě pochopit jako kontradikci mezi

naším vědomím a svědomím na jedné straně, jež nám říkají, že

jsme svobodní, a tedy zodpovědní, a naší každodenní zkuše
ností ve vnějším světě na straně druhé, světě, v němž se

sami orientujeme podle principu kauzality. Ve všech prak
tických a zvláště politických záležitostech považujeme lid
skou svobodu za samozřejmou pravdu a na tomto automatickém

předpokladu stojí zákony lidského společenství, lidská mož

nost rozhodovat a soudit, Naopak na poli všeho vědeckého a
teoretického úsilí se řídíme o nic méně samozřejmou pravdou

nihil

ex

nihilo

či

nihil

sine

causa, která předpokládá, že dokonce i naše vlastní
životy jsou vposledku podrobeny příčinností, a tedy i kdyby

v nás bylo.nějaké v jádře svobodné eg©, pak se bezpochyby

nikdy nezjevuje ve fenomenálním světě jednoznačným způso

bem a tudíž v žádném případě se nemůže stát předmětem teo

retické výpovědi. Jakmile se psychologie začně zabývat tím,
o čem se předpokládá, že tvoří její nejvlastnější předmět
zkoumání, zjistí se, že svoboda je pouhý přelud; tvrdí se
totiž, že ’’role, již má v přírodě síla jako příčina pohybu,

musí mít svůj protějšek v mentální sféře, jímž je motiv

jako příčina chování“1. Je sice pravda, že na oblast lid

ských věcí nelze aplikovat kriterium kauzality -

předpově-

ditelnosti účinku, známe-li všechny příčiny; avšak tato

praktická nepřédpověditelnost není známkou svobody, znamená

pouze, že všechny příčiny, jež jsou ve hře, nemůžeme znát,

a to jednak díky samotnému počtu faktorů, o něž jde, jednak

proto, že lidské motivy jsou na rozdíl od přírodních sil do
sud skryty oku diváka, a to a? už běží o vnější pozorování
jiných lidí, či o pohled na sebe sama, o introspekci.

Za vyjasnění těchto podivných záležitostí vděčíme nejví

ce Kantovi a jeho náhledu, že svobodu nelze poznat vnitřním
smyslem v oblasti niterné zkušenosti o nic více než smysly,

jimiž poznáváme vnější svět a skrze něž mu rozumíme. A? už
kauzalita v oboru přírody a v univerzu skutečně působí či

nikoli, v každém případě je to kategorie mysli, která bez

ohledu na jejich původ pořádá smyslová data a která tímto
způsobem vůbec umožňuje zkušenost. Proto antinomie mezi

praktickou svobodou a teoretickou nesvobodou, které jsou
ve svých oblastech stejným způsobem axiomatické, se netýká
pouze dichotomie mezí vědou a etikou, ale spočívá v každo
denní zkušenosti, z níž jak etika, tak i věda odvozují svá

východiska. Zdá se, že to není nějaká vědecká teorie,

ale

myšlení samotné ve svém předvědeckém i předfilosofickém poro

zumění, které rozmělňuje a znicotnuje svobodu, na níž spočí
vá naše praktické jednání. Jakmile budeme uvažovat o činu,
jejž jsme vykonali za předpokladu, že jsme jednající osoby,

zjistíme, že jsme ovládáni j koby dvěma druhy kauzality -

na jedné straně vnitřní motivací a na straně druhé oním
kauzálním principem, který ovládá vnější svět. Kant ochra
ňoval svobodu před tímto dvojím ohrožením tak, že rozlišo-

val mezi ’’čistým" neboli teoretickým rozumem a "praktickým
rozumem", jehož centrem je právě svobodná vůle; při tom je

však důležité mít na mysli, že tento činitel svobodné vůle,

jenž prakticky hraje klíčovou roli, se nikdy nezjevuje ve
fenomenálním světě, a to ani ve vnějším světě našich pěti

smyslů, ani na poli smyslu vnitřního, jehož pomocí já vnímá
samo sebe. Toto řešení, jež staví proti sobě diktát vůle a
rozumění rozumu, je dostatečně duchaplné a dokonce snad i

postačuje k tomu, aby založilo morální zákon, jehož logická

konzistentnost rozhodně není po žádné stránce méněcenná ve
srovnání s přírodními zákony. To však nepostačuje k tomu,

aby byla odstraněna největší a nejnebezpečnější obtíž,a sice
to, že myšlení samo ve své teoretické i předteoretické podobě

působí, že svoboda mizí - a ani nemluvě o tom, že podivně
musí působit již to, že přístřeším svobody by mohla být síla

vůle, jejíž esenciální činnost spočívá v diktátech a příka

zech.
V politologii je otázka svobody rozhodující a žádná poli

tická teorie si nemůže dovolit opomenout skutečnost, že právě

tento problém vedl do "temného lesa, v němž filosofie zab^lou2Z
z
z
z
z
z
~
dila" . V následujících uvahach tvrdíme: příčinou teto nejas
nosti je to, že fenomen svobody se vůbec v oblasti myšlení

neobjevuje, že ani svobodu, ani její protiklad nelze zakusit
v dialogu se sebou samým, tedy na té cestě, na níž povstávají

velké filosofie a velké metafyzické otázky. Tím, že filoso
fická tradice - o jejím počátku v tomto ohledu budeme uvažo

vat později - převedla vlastní ideu svobody z její původní
domény, ze sféry politiky a lidských věcí do niterné oblasti

vůle, v níž by byla otevřena sebezkoumání, tím tato tradice
ideu svobody překroutila a nevysvětlila ji tak, jak je dána
v lidské zkušenosti. Náš postup budiž předběžně ospravedlněn

tím, že historicky se ze starodávných

metafyzických otázek,

otázek bytí, nicoty, duše, přírody, času, věčnosti atdQ

problém svobody stal předmětem filosofického zkoumání jako
vůbec poslední. V celé historii velké filosofie, od presokratiků k Plotinovi, poslednímu starověkému filosofovi, nenalez

neme zamyšlení nad svobodou. A když se v naší filosofické
tradici poprvé zjevila svoboda, byla to až zkušenost nábožen
ské koverze - nejprve Pavlovy a posléze Augustinovy - která

toho byla příčinou.

Polem, v němž byla svoboda odjakživa známa, sice jistě
ne jako problém, ale jako zkušenost každodenního života, je

politická sféra. Dokonce i dnes, bez ohledu na to, zda si

toho jsme či nejsme vědomi, hovořímě-li o problému svobody,
musí být v naší mysli přítomná otázka politiky a skutečnost,

že člověk je bytostí, které je dáno jednat. Jednání a politi

ka totiž jsou mezi všemi potencionalitami lidského.života
tím jediným, o čem bychom nemohli ani uvažovat, kdybychom

alespoň nepředpokládali, že svoboda existuje. Těžko můžeme
hovořit o jediné politické .otázce, aniž bychom se zároveň,

ať už implicitně či explicitně, nedotkli problému lidské svo

body. Svoboda nadto není, přesně řečeno, jen jedním z mnoha

problémů a fenoménů politické sféry jako právo či moc či
rovnost; svoboda, jež se pouze zřídka - v časech krizí a

revolucí - stává přímým cílem politického jednání, je ve sku

tečnosti vůbec příčinou toho, že lidé žijí společně v poli
tických útvarech. 3ez ní by politický život jako takový neměl

smysl.

Raison

d

etre

politiky je svoboda a

■?Alíni polem zkušenosti je akce, jednání.

kterou ve všech politických teoriích povabrát v potaz dokonce i
i

ti,kdo vychvalují tyranii, je pravým opakem "vnitřní svobody",
vnitřního prostoru, do něhož mohou lidé uprchnout před vněj

ším donucováním a cítit se svobodnými. Toto vnitřní cítění
zůstává bez vnějších projevů a tudíž je per deficionem poli

ticky irelevantní. AÍ už je jeho legitimnost jakákoli a aí
už je v pozdním starověku popsáno jakkoli výmluvně,jde o jev
historicky podzní,jenž byl původně výsledkem odcizení se svě

tu; toto odcizení přeměňuje zkušenosti týkající se světa sa
motného ve zkušenosti se sebou samými. Zkušenost vnitřní svo

body není původní tím, že vždy již předpokládá ústup ze svě

ta, který svobodu popřel, do vnitřku sebe sama, kam nikdo
jiný nemá přístup. Tento vnitřní prostor, ochraňující vlastní

já proti světu, nelze chybně zaměňovat se srdcem či myslí,
protože jak jedno, tak i druhé funguje ve vzájemném vztahu

se světem. Místo absolutní svobody uvnitř sebe sama - nikoli
srdce či mysl, ale niternost - nalezli na sklonku antické

éry právě ti, kdo ono postavení ve světě, jež se od rané an
tiky až do poloviny 19. století považovalo za nevyhnutelnou

podmínku svobodné bytosti, postrádali.

Odvozený charakter této vnitřní svobody či teorie, že
"vlastni oblasti lidské svobody je niterná sféra vedomiM> ,

se více vyjasní, půjdeme-li zpět k jejím kořenům. V tomto
ohledu není charakteristické moderní individuum se svou sna

hou rozvinout, vybudovat a rozšířit, se svým vytrvalým akcen
tem na "důležitost genia" a na originalitu, se svou obavou
před zcizením svých lepších možností společností,

ale cha

rakteristickými jsou příslušníci lidových sekt pozdní anti
ky,kteří s filosofií měli sotva co více společného než pou
hé jméno. A tak lze dosud nej přesvědčivější argument pro ab-

solutní superioritu niterné svobody nalézt v Epiktétově ese-

ji, který začíná stanovením, že svobodný je ten, kdo žije
tak, jak si přeje^, čímž se pozoruhodným způsobem opakuje

výrok ’’svoboda znamená to, že člověk dělá, co chce”, který

však Aristoteles v Politice vkládá do úst těch,
w ,
5
z
v
z
kdož neví, co svoboda jest . Epiktetos pak pokračuje tím,
že ukazuje, že člověk je svobodný tehdy, jestliže se omezuje

na to, co je v jeho moci, jestliže nezasahuje do sféry, kde
může narazit na překážky 6 • ’’Věda života” spočívá ve znalosti
toho, jak rozlišit mezi cizím světem, nad nímž člověk moc ne

má, a vlastním "já",.s nímž může disponovat, protože nenaráží

na žádné překážky.

*

-

Historicky je zajímavé, povšimneme-li si, že tomu, než
se zjevil problém svobody v Augustinově filosofii, předchá

zelo vědomé úsilí vyjmout představu svobody ze sféry politiky
a dospět k takovému vymezení, jež by člověku umožňovala být
ve světě i jako otroku svoboden. Avšak, co se vlastního pojmu
týče, neznamená Epiktétova svoboda, spočívající na svobodě od

vlastních přání, nic než převrácení obvyklých starověkých po
litických představ. Politické pozadí, na němž je celé toto
pojetí lidové filosofie zformulováno - totiž zřejmý rozklad

svobody v pozdním stadiu Římského imperia -

se celkem zře

telně projevuje v roli, již v tomto pojetí hrají představy

moci, vlády a vlastnictví. Podle starověkého chápání se člo

věk mohl osvobodit z nadvlády nutnosti pouze tehdy, jestliže

mu ve světě patřilo nějaké místo, domov. Epiktétos přeměnil

tyto vztahy lidí ve světě ve vztahy uvnitř člověka samotného;
přitom odhalil, že žádná moc není tak obsolutní jako moc člo

věka nad sebou samým, že niterný prostor, v němž člověk pře
máhá a potlačuje sebe sama, mu náleží daleko více a skýtá mu

ochranu před vnějšími vlivy daleko jistěji, než jakýkoli mož-

ný domov ve vnějším světě.
Proto se zdá, že navzdory tomu, že se vliv tohoto koncep
tu niterné, nepolitické svobody rozšířil na celou tradici my
šlení, lze říci, že by člověk o tomto konceptu nic nevěděl,
kdyby již před tím nezakusil svobodu jako světskou "hmatatel

nou’’ realitu. Svobodu nebo její opak si nejprve uvědomujeme
ve styku s jinými lidmi a nikoli uvnitř sebe sama. Dříve než

ji bylo možno pojmout jako atribut myšlení či vlastnost vůle,

chápala se jako stav svobodného člověka, stav umožňující vol
ně se pohybovat, odcestovat z domova, vyrazit do světa,, setká

vat se ve slovech či skutcích s jinými lidmi. Tomu však muse
lo předcházet osvobození: aby sestál člověk svobodným, musel

se osvobodit od nadvlády životních nutností. Nicméně z aktu
osvobození ještě stav svobody automaticky neplynul. Kromě pou
hého osvobození svoboda také vyžadovala společnost jiných lidí,
se
kteří by nalézali ve stejném stavu; potřebovala společný, ve

řejný prostor, v němž by se takovíto lidé mohli stekávat - ji

nými slovy potřebovala politicky utvářený svět, do něhož se
mohl každý ze svobodných lidí vložit svým slovem i skutkem.

Svoboda zřejmě nevyznačuje každou formu lidských styků a
každý druh společenství. Tam,

'kde lidé žijí společně, ale

netvoří politický útvar - například v kmenových společenstvech

či v soukromých domácnostech, nepatří k rozhodujícím činitelům,
které určují jejich činy a jednání, svoboda, ale životní potře

by a starost o zachování; nadto kdekoli, kde svět, jejž lidé
vytvořili, není scénou k praktickému jednání a ke slovnímu

projevu, jako například v společnostech ovládaných despoticky,

v nichž jsou poddaní zapuzeni do stísněnosti svých domovu a

kde nemůže veřejná sféra vzniknout,, tam svoboda není' světskou
realitou. Bez politicky garantované veřejné oblasti postrádá

svoboda ve světě prostor, v němž by se mohla zjevit. Jistě
dosud žije jako přání a vůle či naděje nebo tužba lidských
srdcí, avšak lidské srdce, jak všichni víme, je velice temné

místo a cokoli, co se děje v jeho skrytosti, lze těžko nazvat

vykazatelným faktem. Svoboda jako vykazatelný fakt a politika
spadají v jedno a patří k

sobě jako dvě strany téže věci.

Nicméně je to právě tato koincidence politiky a svobody,

kterou nemůžeme ve světle naší současné politické zkušenosti
považovat za samozřejmou. Vzestup totalitarismu, jeho požada

vek, aby všechny sféry života se podřídily nárokům politiky
a jeho důsledné zneuznávání občanských práv, a sice především

práva na soukromí a práva na svobodu od politiky, zpochybňuje
nejen koincidenci politiky a svobody, ale dokonce i vůbec je

jich slučitelnost jako takovou. Jsme n ác hyl ni yě H t t <~>mu, že

svoboda začíná tam, kde politika končí, protože jsme poznali,
že když tzv. politické zřetele ovládly vše ostatní, svoboda

se vytratila. Nemělo tedy nakonec liberální krédo ’.’méně poli

tiky znamená více svobody” pravdu ? Není to tak, že čím menší

prostor zaujímá politika, tím více ho zbývá pro svobodu ?
Není opravdu oprávněnou mírou svobody v kterékoli dané společ

nosti ono volné pole, které tato společnost poskytuje zjevně

tak nepolitickým aktivitám jako svobodnému hospodářskému pod
nikání, vyučování, náboženství, svobodné kutlurní a intelek

tuální činnosti ? Není pravdou, že všichni nějakým způsobem
věříme, že politika se slučuje se svobodou pouze proto a potud,

pokud zajišťuje možnost svobody od politiky ?
Definice politické svobody jako možnosti svobody od poli

tiky se nám nevnucuje pouze díky naším nej čerstvějším zkuše

nostem, nýbrž hraje podstatnou roli v historii politické teo

rie. Není Však třeba chodit dále než k politickým my.s "I i ±p1 ům

sedmnáctého a osmnáctého století, Ti ztotožňovali politic

kou svobodu velice často s bezpečností, Nejvyšším cílem po
litiky, ’’účelem vlády”, byla záruka bezpečnosti a bezpečnost

naopak umožňovala svobodu. Slovo ’’svoboda" pak označovalo
kvintesenci činností, mimo politickou sféru. Politickou svo

bodu s bezpečností ztotožňoval příležitostně i Eohtesquieu
a ten měl o podstatě politiky mnohem vyšší mínění než Hobbes
a Spinoza . Vzmach politických a socalnich ved v devatenác
tém a dvacátém století propast mezi politikou a svobodou

ještě zvětšil. Vlády-, jež byla od počátku moderního věku zto

tožňována s celým oborem politicity, se totiž počala považo

vat za instituci, jež byla ustavena k. ochraně ani ne tak svo
body, ale spíše chodu života vůbec, zájmů společnosti a jejích
individuí. Rozhodujícím kriteriem- zůstala bezpečnost, nicméně

již ne v podobě záruky osobního bezpečí před’’násilnou smrtí"

jako u Hobbese /u něhož je svoboda od strachu podmínkou svo
body vůbec/, ale jako bezpečnost života společnosti jako cel
ku. Chod života se svobodou neváže, ale sleduje svou vlastní

vnitřní nutnost. Proto ho lze nazývat svobodným pouze v tom
smyslu, v jakém hovoříme o svobodně plynoucím toku. Zde už

svoboda není ani nepolitickým cílem politiky,’dle pouhým

marginálním fenomenem, který jakýmsi způsobem vytváří onu
mez, již by vláda neměla překračovat, pokud není v sázce žii
vot sám a jeho bezprostřední zájmy a potřeby.

Tudíž nejen my, kteří máme ve věci svobody své vlastní
důvody nedůvěřovat politice, ale i celý moderní věk oddělil

svobodu a politiku. Bylo by možno sestoupit ještě hlouběji
do minulosti a připomenout starší vzpomínky a tradici. Před-

moderní sekulární pojetí svobody jistě kladlo důraz na to,
aby subjekt svobody neměl přímo na

vládě žádný podíl. Lid

ská ’’svoboda a volnost tkvěly v tom, že vládly takové záko

ny, jejichž pomocí mohly lidské životy a statky v co největ

ší míře patřit lidem samotným: nikoli v jejich vládě, ta jim
nepřísluší” - jak shrnul ve své řeči na popravíšti Karel I.
A nebylo to z touhy po svobodě, že lidé nakonec žádali podíl

na vládě, ale byla to nedůvěra v ty, kdož rozhodovali nad
jejich životy a statky. Křesťanské pojetí politické svobody

nadto povstalo z podezíravosti a nepřátelství vůči politic
ké sféře jako takové, jejíhož vlivu chtěli být křesťané

zproštěni právě proto, aby se stali svobodnými. A tuto křes
ťanskou svobodu kvůli spasení předcházela, jak jsme poznali

dříve, filosofická zdrženlivost od politiky jako nevyhnutel

ná podmínka nejvyššího a nej svobodnějšího života, tj, vit a

c ontemplativa •
Navzdory nesmírnému břemeni této tradice a navzdory
snad dokonce působivějšímu naléhání našich vlastních zkuše
ností, navzdory tomu, že jak jedno tak i druhé nás nutí od
dělovat svobodu od politiky, myslím, že když jsem se vyjád

řila, že
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politiky je svoboda,

již lze primárně zakusit v jednání, v činu, čtenář se asi

domníval, že čte pouze starou banalitu. V následujícím textu
nebudu dělat nic jiného než o této staré samozřejmosti pře
mýšlet.

II
Ve vztahu k politice svoboda není fenomenem týkajícím
se vůle. Nemáme zde co činit s

liberum

arbit

ri u m , svobodnou volbou, výběrem mezi dvěma danými věc
mi, jednou dobrou a druhou zlou, výběrem, jejž voosledk™

určuje nějaký motiv, který je jen třeba rozvinout. "Nu, ne
mohu být milencem a tím /si žpří j emnit tu dobu sladkých hIov/
t

a tak se stanu lotrem, jemuž se/ nicotné radosti té doby hnu

sí". /W.Shakespeare: Richard III, překlad Z.Urbánka, úvodní
i
Richardův monolog - pozn.překl./ Běží spíše, abychom zůstali
u Shakespeara, o svobodu Brutovu: "Tak to bude, anebo padneme!"

/Julius Caesar,2.obraz,Brutus ke spiklencům, překlad Z.Urbánka
-pozn.překl./ V tomto druhém případě jde o svobodu k uskuteč
nění něčeho, co dosud neexistovalo, tj. nebylo dáno dokonce

ani jako předmět vědomí či imaginace, a co tudíž přesně řeče
no ani nemohlo být známo. Aby byl čin svobodný, nesmí záviset

ani na motivu, ani na zamýšleném cíli, na svém účinku,

jejž

lze předvídat. To však neznamená, že by motiv a cíl nebyly
jeho důležitými faktory; to, že čin je jimi determinován,

platí. Avšak míra svobody jednotlivého činu je zachycena v tom,
jak dalece je schopen tyto faktory překročit. Každý čin se

z hlediska své determinace řídí budoucím cílem; to, že je žá
doucí právě tento určitý cíl, že právě on je předmětem vůle,

musel však nejprve uchopit rozum, intelekt, který poté přivo
lá vůli, neboř

ta jediná je schopna čin přivodit - řečeno

v parafrázi příznačného popisu tohoto procesu u Dunse Scota^.
Cíl jednání se mění a závisí na proměnlivých okolnostech ve

světě; rozpoznat jej není věcí svobody,

ale správného či

špatného úsudku. Vůle, viděná jako určitá oddělená lidská
schopnost, následuje až za úsudkem, tj. za poznáním správného

cíle, a velí, aby se tento cíl uskutečnil. Moc dávat rozkazy,

předepisovat, co se má dělat, však není věcí svobody, ale je
to otázkou síly či slabosti.

Nakolik je jednání svobodné, nepodléhá ani rozhodnutí
intelektu, ani příkazu vůle, a to i-přesto, že k uskutečnění

jakéhokoli jednotlivého činu je zapotřebí obého. Svobodné

jednání pramení z něčeho odlišného, co /podle slavného Montesquieova rozboru/ nazývejme ’’princip". Principy neúčinkují
zevnitř jako motivy /o něž jde, říkáme-li "moje vlastní neu-

měřenost”, "moje přiměřenost"/, ale inspirují jakoby zvnějš
ku. K popisu jednotlivých cílů jsou také příliš obecné; avšak
když jednání již započalo, lze každý partikulární čin ve svět

le principů posoudit. Na rozdíl od úsudku intelektu, který

jednání předchází, i příkazu vůle, která je vyvolává, se
totiž inspirující princip plně zjevuje pouze konáním samot

ného činu. Dosažením cíle společným působením úsudku a vůle,

se jak úsudek, tak přikazující vůle vyčerpávají,

avšak prin

cip, který čin inspiroval, zůstává i nadále plnohodnotný.
Princip činu lze na rozdíl od jeho cíle znovu a znovu opako

vat - je nevyčerpatelný. Jeho hodnota je na rozdíl od motivu

univerzální a neváže se k nějaké jednotlivé osobě či skupině
lidí. Na druhé straně se však může ve světě projevovat pouze

v činu a jedině po dobu jeho trvání. Jako princip činu uveSme čest či slávu, lásku či rovnost, tedy to, co Montesquieu

nazýval.ve smyslu řeckého AEI ARISTEUEIN /"vždy se snažit
konat pokud možno to nejlepší a být nejlepším ze všech"/

ctností, znamenitostí či výbomostí; zároveň však také strach,
nedůvěru nebo nenávist. Kdykoli se tyto principy ve

světě

zpřítomnují, objevuje se svoboda či její protiklad. Konání
nějakého činu, v němž se projevuje princip, znamená zjevení

svobody. Lidé

jsou

svobodni - na rozdíl od pouhé dispo

sice ke svobodě - v té chvíli, kdy jednají; předtím ani potom

svobodni nejsou. Neboť

být

svoboden a jednat zanmená

přece totéž.
Svobodu jako cosi, co je inherentně obsaženo v činu,

nejlépe zobrazuje Machiavelliho koncepce

v i r t ú , tedy

oné zdatnosti, jejíž pomocí človek dostáva příležitostem, jež

předním v podobě

fortuny

otevírá svět. Smyslu

v i r t ú

se nejvíce přibližuje ’’virtuozita”,zdatnost, již přičítáme ta
kovému druhu umění, které něco předvádí /na roždíl od umělecké

tvorby, která zhotovuje/. Cílem takového umění je předvedení

samo a ne nějácý konečný produkt, jenž přetrvává onu činnost,
která ho ’’přivedla na světlo”, a jenž je na ní nezávislý. Že
se Machiavelliho

v i r t ú visrtuozitě přibližuje, nám může

připomenout i to, čeho si Machiavelli sám byl sotva vědom, a
sice že Rekové, když chtěli odlišit politiku od ostatních čin

ností, používali přirovnání.jako hraní na flétnu, tanec, ran-

hojičství, mořeplavbu, tj. že své analogie čerpali z umění,

v nichž je virtuozita předvedení rozhodující.
Jelikož veškeré jednání obsahuje prvek virtuozity a také

proto, že virtuozita je zdatnost, jíž připisujeme uměním, která

cosi předvádí, politika se často definovala jako určitý druh
umění. Toto však je spíše metafora než definice a oochopili
bychom ji naprosto falešně, kdybychom upadli v obecný omyl a

považovali stát či vládu za umělecký výtvor, za určitý druh
kolektivního mistrovského díla. Politika je totiž pravým opa
kem umění, které nechává vzniknout něčemu hmatatelnému, které

zhmotňuje lidskou myšlenku takovou měrou, že potom ona vytvo
řená věc má vlastní' existenci; zároveň to však neznamená, že

by politika byla vědou. Trvání politických institucí bez ohle
du na to, zda jsou koncipovány dobře či špatně, závisí na jed

najících lidech; toho, že jejich existence pokračuje, se dosa

huje stejnými prostředky jako jejich vytvoření. Nezávislá exis
tence vyznačuje takový umělecký výtvor, který je produktem zhc

tovování. Naopak stát, jakožto dílo činu, se vyznačuje napros

i

tou. závislostí na dalších, činech, jež udržují kont-innitn jeho
existence.

Zde neběží o to,zda je umělec-tvůrce při své tvorbě

svobodný; důležité je to, že se proces tvorby neodehrává před

publikem a že sám není určen k tomu, aby se ve světě objevil.
Prvek svobody, jenž je jistě v procesu tvorby přítomen, zůstá

vá po jeho dokončení skryt. To, co nakonec spatří světlo svě
ta a co má iý± nějaký význam, není proces umělecké tvorby,

ale umělecké dílo samo, jeho konečný produkt. Naopak ty druhy
umění, jež spočívají .v samotném předvádění, jsou politice ve

liče příbuzné. Umělci jako tanečníci, herci, hudebníci a dal
ší jim podobní potřebují k tomu, aby mohli svoji virtuozitu
ukázat, obecenstvo. Stejně tak ten, kdo jedná, potřebuje pří

tomnost druhých lidí, před které by mohl se svým činem vystou
pit. Jedni i druzí potřebují pro svoji "práci” prostor veřej

nosti

a závisí v předvádění na druhých. Takovýto prostor,

v němž lze vystoupit, se však nevyskytuje automaticky kdeko

liv, kde žijí lidé ve společenství. "Formou vlády", která
lidem poskytovala prostor, v němž mohli být činní před veřej

ností a zároveň i jakýsi druh divadla, v němž se mohla vyje

vovat svoboda, byla kdysi právě řecká poliš.
Užívat slova "politický” ve smyslu řecké poliš není nic
libovolného ani násilného. Toto slovo, jež se ve všech evrop

ských jazycích dosud vyvozuje z historicky jedinečné organiza
ce řeckého městského státu, je ozvěnou zkušenosti té společ
nosti, která poprvé odkryla sféru politiky a její podstatu,

což není jen záležitostí etymologickou či věcí učenců. Je
opravdu obtížné a dokonce zavádějící chtít hovořit o politi

ce a o jejích nejvnitřnějších principech, aniž bychom alespoň

do určité míry nevycházeli ze zkušeností řeckého a římského

starověku, a to prostě z toho důvodu, že nikdy předtím a ani
potom lidé neposuzovali politickou činnost tak vážně a nepři

suzovali politické sféře takovou vznešenost. Co se týče vzta

hu svobody a politiky, naskýtá se zde i další důvod, a sice
že pouze antická politická společenství měla svůj základ ve
službě svobodným lidem, těm, kteří nebyli ani otroky, podda
nými násilí ostatních, ani dělníky, ovládanými životními nut

nostmi a potřebami. Chápeme-li tedy politicitu ve smyslu po

liš, jejím cílem či

raison

d

etre

je otevírat

a udržovat prostor, v němž se může zjevovat svoboda jakožto

virtuozita. Svoboda je v tomto prostoru světskou realitou,

zhmotňující se ve slovech, která lze slyšet, ve skutcích,
které lze vidět, v událostech, o nichž se hovoří, na něž se
vzpomíná, které se pak stávají součástí vyprávění, až jsou

nakonec vtělena do velké knihy lidské historie. Cokoliv se
v tomto prostoru, objeví, je již svou povahou čímsi politic

kým, aniž by se muselo jednat o přímý výsledek nějakého či
nu. Co zůstává vně tohoto rámce, např. velké činy barbarských

imperií, může být působivé a pozoruhodné, avšak přesně řečeno

není to nic politického.
Každé úsilí odvozovat pojetí svobody ze zkušeností po
litiky vypadá podivně, protože veškeré naše teoretické roz

vrhy v této sféře jsou ovládány koncepty, v nichž je svobo
da daleko spíše atributem vůle a myšlení než jednání. Před

nost myšlení a vůle v tomto ohledu se nevyvozuje pouze z ná

zoru, že každý čin musí z hlediska psychologie předcházet

kognitivní akt intelektu a příkaz vůle, jenž by ho vykonal,

nýbrž také a snad dokonce především z mínění, že "dokonalá

svoboda je s existencí společnosti neslučitelná", že ji lze
tolerovat pouze mimo oblast lidských věcí, tedy mimo oblast

politiky. Tento obvyklý argument netvrdí - což je asi prav

da

že myšlení potřebuje svojí povahou více svobody ne z

jakákoli jiná lidská činnost, nýbrž že myšlení samo není ne
bezpečné a že tedy je třeba omezovat pouze

jednání. "Nikdo

přece vážně netvrdí, že by jednání mělo být stejným způsobem
svobodné jako mylšení"^. Toto patří k základním zásadám libe

ralismu, který i přes svoje jméno má podíl na tom, že jakéko
li ponětí o svobodě bylo z politické oblasti odstraněno.
Podle téže filosofie se musí politika soustřeďovat téměř vý
lučně na udržování života a obranu jeho zájmů. Ovšem tam,kde
je v sázce život, tam ex deficione ovládá veškeré jednání nut

nost; vlastní oblastí, jež se stará o potřeby života, se potom
' stává dnes již gigantická a dosud se rozrůstající Sféra soci

álního a ekonomického života, jehož spravování zastínilo po

litickou oblast dokonce již na počátku moderního věku. Zdá se,
že čistě politickou doménou zůstávají pouze zahraniční zále

žitosti zabývající se .vzájemnými vztahy národů, v nichž dosud
existuje nepřátelství či sympatie, tj. cosi, co nelze reduko

vat na ekonomické faktory. Avšak dokonce i zde již převažuje
tendence uvažovat o problémech mezinárodní moci a rivality

tak, jakoby tyto problémy vposledku pramenily z ekonomických
zřetelů a zájmů.
Avšak jestliže navzdory našim teoriím a -ismům dosud

věříme, že výrok "svoboda je

raisond

etre

po

litiky" je čímsi samozřejmým, pak i přes naše zjevné upnutí

se výlučně na život považujeme za samozřejmost, že odvaha
je jedna z kardinálních politckých ctností i přesto, že kdy

bychom měli být důslední, což ovšem nejsme, museli bychom
ji zavrhnout jako bláznivé a dokonce zlomyslné pohrdání ži
votem a jeho zájmy - tím, co je prý největším ze všech stát-

kú. Odvaha je velké slovo a nemíním jím smělost dobrodruha,

který ochotně riskuje život jedině proto, aby žil s takovou
intensitou, s jakou lze žít jen tváří v tvář nebezpečí a smrti.

Takováto smělost není na život zaměřena o nic méně než zbabě

lost. Ta odvaha, o níž dosud věříme, že je pro politický čin
nepostradatelná a již jednou Churchill nazval "prvořadou lid

skou vlastností, neboř garantuje všechny ostatní", neslouží
k uspokojení a vybití naší soukromé vitality, nýbrž je od nás

vyžadována samou podstatou veřejné oblasti. Temuto našemu svě
tu, který existoval již před námi a přetrvá i naše životy,
přece jednoduše nemůže jít primárně o životy individuí a o

jejich zájmy. Veřejná sféra jako taková je v tom nej ostřejším
protikladu k naší soukromé doméně, v níž vše slouží a musí

sloužit bezpečnosti životního běhu, tomu, aby byla ochráněna
rodina a dům. Odvahu vyžaduje již jen ono vystoupení z ochran

ného bezpečí vlastních zdí, a to nejen pro nějaká jednotlivá
nebezpečí, jež nás možná čekají, ale proto, že jsme vstoupili
do oblasti, v níž starost o život ztratila svoji plstnost.

Odvaha osvobozuje člověka od obav o život a skýtá mu svobodu

světa. Je nezbytná, protože v politice je v sázce nikoli život,
ale svět.

/pokračování příště/

ARCHITEKTURA

Mario Botta

ARCHITEKT MARIO

BOTTA

Narodil se v Ticinu, italsky mluvícím kantónu jižního
Švýcarska, v roce 1943. Během studií na lstituto Universitario di Architettura v Benátkách pracoval i s Le
Corbusiérem a Louis Kahnem. Po studiích odjel do Lugana,
aby si tam založil svou vlastní praxi. Realizací řady
obytných domů a školních budov i úspěchy v architekto
nických soutěžích v Itálii a Švýcarsku se stal nejznámě#
ším členem Scuoly di Ticino. Redaktor Lance Knobel ne
dávno mluvil s Bottou o jeho práci :

Architectural Review :
Psal jste o rozdílu mezi tím, co si myslíte o architektu
ře a tím co k architektuře cítíte. Mohl byste to vysvět
lit ?
Mario Botta :
Moje myšlenky spojované s architekturou mají co dělat s
racionálními aspekty. Mohu přemýšlet jen o těch věcech,
které jsem přijal od jiných generací. Nenarodil jsem se
architektem, ale stal jsem se jím skrze práci předešlých
generací. Může se to zdát paradoxní, ale co já myslím,
přichází z hromadného dědictví, nenáleží to mně. Je to
dědictví práce, která mě předcházela. Ale existuje také
architektura, která je velmi autobiografická, subjektiv
ní, která se váže k tomu, co k architektuře cítím. Je
zřejmé, že pro mne, pro vás, pro kohokoliv, pro vnímavost
každého, existuje různá poesie. Myslím, že architekt
musí pracovat s oběma aspekty. Rozumovým, který odvozuje
ze společné historie, ze společného dědictví, a na druhé
straně se sílou lidského tvoření. Tyto prvky - tak obtíž
ně vyjádřitelné slovy - vstupují do procesu projektování.

2.

AR :
Jak ve svých projektech spojujete tyto dva aspekty?
MB, :
Když projekt začínám, vždycky hledám předmětové prvky
...ty, které na mne byly přeneseny. Ale také vím, že
snad nejdůležitějším faktorem je ten emocionální, to
více citové. Avšak shledávám, že člověk musí hovořit o
věcech předmětných, které mohou být sděleny. Myslím, že
naše moderní kultura vytváří určité parametry : při dis
kusi o městě může člověk vytvořit kritickou diskusi o
městě, v rámci diskuse o typologii kritickou diskusi o
typologii.
AR :
Vaše projekty naznačují, že pro urbanistická schémata
si tento intelektuální respekt reservujete, zatímco vaše
domy ve skutečnosti spojují emocionální s racionálním.
Mají být různé typy projektů rozdílné ?

MB :
Snad je to proto, že ve městě jsou problémy obsažnější,
více naléhavé, složitější, více historické. Je tu dědic
tví paměti, které vstupuje do procesu návrhu. Myslím, že
dnes hlavním cílem architektury ve městě je přestavět,
znovuporozumět a znovu se "naučit" město, a v jistém
smyslu restaurovat urbanistickou strukturu, která byla
během let zničena. V tomto směru jsou rozumové aspekty
ještě mnohem silnější a myslím, že dnes se musíme pokusit
získat ztracené prvky města zpět- Město je dědictvím
silných historických prvků, které v architektuře šedesá
tých let nebyly brány v uvahu. Bylo velkou chybou této
doby, že neviděla město, neviděla strukturu, která keždým
zásahem, každým dalším izolovaným objektem byla napínána
do té míry, že tkáň, stavba, tvarosloví města byly zniče
ny. Urbanistická struktura je v mých návrzích rozhodují
cím faktorem. Věřím v přestoupení paměti města, připomnění

3.

terénu. Dnes potřebujeme znovuobjevit město : jeho histo
rie zahrnuje mnoho.zpráv, které nám může sdělit.
AR :
Pracoval jste s Luisem Kahnem a některé z vašich prací,
zejména dům v Cadenazzu, obsahují jeho zřetelné znaky.
Jak vás Kahn ovlivnil ?
MB :
Dům v Cadenazzu byl holdem, který vzdal žák svému mistru.
Učení Louise Kahna má na mě stále silný vliv ne ve smyslu
řeči, formy či výrazu, ale ve smyslu obsahu, v Kahnově
schopnosti vždy nalézt původ problému, v jeho schopnosti
pokaždé postavit problém jako prototyp problému a v jeho
vědomí, že ústřední funkcí organizace prostoru jsou lidské
potřeby. Architektura je ▼ prvopočátku prostředkem k ochra
ně člověka před silami přírody. Myslím, že architektur a
je základní činností jako řeč. A tak také existují primi
tivní, přímé potřeby, podle nichž musíme vytvářet naše
konstrukce ... potřeby naší společnosti. Architektura je
formálním výrazem dějin, skrze tuto vlastnost, skrze tento
výraz musíme nahlížet nejzákladnější potřeby naší společ
nosti, naší kultury. Toto je lekce Louise Kehna, která
byla tak zásadní pro můj vývoj.
AR :
Jaké jsou další základní vlivy ?
MB :
Vlivů bylo mnoho, neboť život zjevně vlivy soustavně při
náší. Měl jsem příležitost pracovat s Le Corbusierem,
který ve mně inspiroval velké sny a naděje, zvláště výji
mečným projektem nemocnice v Benátkách. Také svými čtením
města : tehdy viděl, že město existuje formálně, chápal,
že problém je strukturální, že vložení nové budovy není
otázkou povrchů, ale otázkou struktury, kde člověk pře
tváří strukturu města v Jednotlivé budovy.

4.

AR :
Mohl byste vysvětlit tento rozdíl mezi povrchem a struk
turou ?
MB :
Je důležité najít řešenív hloubce a ne jenom v povrchu
problému. Postmodernisté se snaží hledat ve fasádě, v no
stalgii, řešení objevují pouze na povrchu. Když jsou v
těle kosti a vnitřek zdravé, pak by měla být zdravá i po
kožka. Nelze oddělovat problémy na povrchu od řešení pro
blému v hloubce. Rozhodující nikdy není fasáda, ale vždy
struktura. A mohu-li mírně polemizovat, mohu říci, že si
myslím, že pozornost k problému povrchu, fasády, je spíž
únikem k řadovému návrhu a k dekorativním uměním, než ke
konfrontaci problémů struktury, města, organizace prosto
ru pro lidské potřeby. Je to chyba analogické létům še
desátým, kdy se architekti obraceli nejdříve k rozhovorům,
sociologii, metodologii či snad ekonomice. Únik, který
charakterizuje Šedesátá léta, problém vždy zvětšil. Když
člověk mluvil o židli, problémem byla místnost, když mlu
vil o místnosti, problémem byla budova, čtvr£, město. Byl
to unik skrze zvětšení. Myslím naopak, že architektura má
doménu, autonomní a silnou, která presentuje zásady pro
organizaci prostoru ve třech rozměrech. V sedmdesátých
letech semiologisté, noví teroristé architektury, našli
další unik k novým disciplinám. Všechny tyto jiné disci
pliny jsou důležité, ale jsou to jen discipliny souvise
jící s architekturou. Myslím, že architektura musí znovu
objevit nástroje v jádru svého umění. Člověk musí začít
s jednoduchými prvky. Nemůže Jen tak kreslit a prodávat
výsledek jako architekturu. Architektura musí být také
uměním konstrukce, ne příklad. Jen prostřednictvím těchto
základních,Čistých prvků můžeme najít řešení pro potřeýy
dneška.
AR :
Obžaloval jste postmodernisty z unikání. 2 čeho ? •

5.

MB :
Architektura musí být činností bez uniku, bez bezohledné
průbojnosti, osvobozená od mody. Architektura je v pod
statě stavební činnost a člověk se musí účastnit v silném,
neměnném způsobu tvoření prostoru pro lepší lidský život.
Pro mne není architektura stylem, který se může měnit.
Jestliže pracujeme strukturálně, stále mohou vycházet
různá řešení, což je dobré, ale musíme vždy pracovat tak,
abychom zlepšili životní podmínky člověka. A zde musíme
mít opět na paměti onu autonomní doménu, kterou architek
tura je, a ne sociologii, ekonomiku, či dokonce politiku
a ty další zmatky, zrození v roce 1968. Architektura je
stejnou doménou, jako všechny ostatní vědy. S dalšími
odborníky se musí architekt snažit pouze vypilovat svou
disciplinu k jádru věci, aby našel významy pro řešení
problémů jedinečných pro architekturu. Myslím, že náš
obor má co do činění 8 organizací prostoru. A je tu i
proces objevování, daný dějinami, předešlým výzkumem,
současným výzkumem, hledání systému. Nevěřím v unik, v
bezohlednou průbojnost. Nevěřím v obnovení historie způso
bem postmodernistů, kteří jsou tak popleteni historickými
slohy, že opuštějí problémy dneška. Podstatné je, že
se s velkou ušlechtilostí vracíme k srdci architektury,
k významům a konstruktivním právům, které jsme ztratili
a že zachraňujeme a obnovujeme naši činnost tradicemi
dějin, abychom dali odpověň přiměřenou naší době.

Vittorio Gregotti :
DESET RAD MLADÝM ARCHITEKTŮM

1. Nesnaž se "být originální, ani "umělecký”, protože cíl
naší práce je dlouhodobý a její výsledky trvalé, a to,
co tvoříme, by mělo vypadat tak, jako kdyby to zde bylo

odjakživa. Nedá se předpokládat, že takový postup je
pro tebe samozřejmý. Naopak, dostaví se až po dlouhém,
komplexním a tvrdošíjném, tvořivém procesu, zahrnujícím

všechnu problematiku projektování.
2. Měl by ses držet dál od zdůrazňování vnějších prostřed

ků. To přijde později. Jako v každém eklektickém období
jsou i dnes vnější prostředky tou

horší branou k dobré

mu projektu.
3. Neměl bys mít iluze o "univerzální hodnotě" našich sou

časných teorií, ani o přebírání modelů a metod. Každý
úkol nabízí svou vlastní pravdu, která se musí najít,

to znamená stále nové začátky. Praksi a teorii chápej
jako dvě, vzájemně nepostradatelné, tváře svého návrhu.

4o Osobitost pravdy je dána místem stavby. Geografie místa,
jako fyzické zosobnění jeho historie, nás omezuje, vy

tváří na nás nátlak, ale dovoluje nám úkol uchopit. To
znamená posbírat všechny poznatky o místě a využít je
pro specifiku návrhu.

5. Jelikož pravda, která má být zdůrazněna, je pravdou
místa, je prostor návrhu ohraničený. Projekt se stává
naší modifikací pravidel, která musí být nejprve pozná

na. Často říkám, že projekt se odvozuje z tradice pro-

fese a z pravidel kázně, ale teprve střet s místem
poskytne návrhu jeho konkrétnost. Hodnota návrhu spo

čívá v pochopení neopakovatelnosti kvality místa.

6. Stavba nemá detaily ani druhořadé prvky. Nevěř, že mů
žeš druhým nevinné přenechat rozhodovaní zdáni dvě druhot
ných. problémů projektu.

Naše společnost je příliš nesou

rodá, než abys mohl doufat v automatickou a ohleduplnou
interpretaci zásad svého projektu.
7. Ačkoli jsme byli historiky a teoretiky opuštěni, jsme
obětmi jejich lidožroutských orgií. Stávají se význam

nějšími, než naše'vlastní problémy, vhání nás do přelu
dového projektování, ve kterém narážíme na realitu svě

ta. Pokud bychom chtěli tento druh kanibalismu sami pře
konat, měli bychom znovu oslovit reálný svět.
8. Jak každý ví? architektura není jednou, ale množstvím

technik. Každý je musí znát a stále trénovat, aniž by

ignoroval jejich vývoj. Ale techniky samy musí zůstat
mimo nás, pod našima nohama jen jako základy, nidky se

nesmí dostat před .nás, jako modely naší práce.

9. Pravidla jsou- důležitá. Musíme se neustále snažit vybu
dovat společný jazyk a předvídat cesty vývoje obsažné
discipliny. Bohužel, pravidla mají v současném světě

těžké časy. Často jsou formulována velmi zmateně a vel
mi často jsou jednoduše používána k tomu,'aby překryla

naše nedostatky.
10. Můj nejdůležitější pokyn je : když děláš architekturu,

dělej okolo toho tak málo hluku, jak je jen možné. To
znamená, že bys měl být především pozorný a trpělivý a

že bys neměl nikdy zapomínat na to, že architektura je
zaměstnání. Hlavním pravidlem pro ty, kteří začínají

projektovat je :

uklidni se, abys mohl lépe pozorovat
a uvidět i to, co je mezi věcmi.

FILM

"Když točím film, tak se mýlit nesmím..."

(rozhovor s režisérem Jaromilem Jirešem)

Jaremil Jireš (nar. 10. 12. 1935 v Bratislavě) vstoupil
do kontextu české kinematografie ve svých osmadvaceti letech
filmem Křik. To byl jeho první a poslední velký úspěch. K němu
se částečně přiblížil svými dokumenty, ale kdo zná blíže Jirešovu tvorbu, nepozastaví se nad tvrzením, že cestou přes paskvi
ly jako jsou filmy I^idé z metraj Talíře nad Velkým Malíkovém
i nejnovější ambiciózní Prodloužený čas, se k němu nevrátí.
Jireš je režisérem, který dokáže tatočit lepší film pouze
v případě osobního (pohříchu, emocionální'ne} zaujetí. V případě
Křiku to byla odvaha a nad.Šení z debutu; a žertu pocit zodpo
vědnosti, "angažovanosti“; u Valérie vzrušivost a fantazie.
Jireáova filmografie až neuvěřitelně věrni odráží společensko
politický a kulturní vývoj za posledních dvacet let, takže
v sedmdesátých letech u něj cítíme zcela netvůrčí a pasivní
vztah k látkám - absenci* samostatné umělecké kreativity v pro
cesu geneze filmu, únik od problému, aktuality a loyalitu
k lidské i umělecké malosti. Příznačné je, že po plodných še
desátých letech, kdy točil řadu dokumentárních nebo paradokumentárních filmů, ve kterých se s největší intenzitou realizo
vala jeho tvůrčí filmařská potence, pracuje cd sedmdesátých
let zejména na hraných filmech. Ale ty zpravidla nevzbuzují
mnoho pozornosti. Snad jen když jim dělají reklamu jména jako
Jiří Bartoška (Katapult) nebo Miloš'Kopecký (Causa králík,
Prodloužený čas). Z* Jireše se stal prestižní režisér slušněj
šího barrandovského průměru bez sóma řádných uměleckých ambicí.
Stal se pseudointelektuálním mudrlantem (mudrlantství v něm
objevil už před více než dvaceti lety Jaroslav Boček), miluje
hudba a ročně vyprodukuje jeden film., nad kterým krčíme rame
ny a -hledáme jeho raison d ětre. To platí i o nejnovějším Pro
dlouženém čase. Hlavní roli sehrál Miloš Kopecký, jemuž byla
psána přímo na tělo. Sada jeho promluv a celá postava funguje
tak, jak se žádá; Miloš Kopecký oslovuje své věrné diváky, do
dává jim papírovou víru v život a osvěcuje nevěrce. Za pomoci
Jaromila Jireše staví svůj mýtus na ještě vyšší piedestál.
Z filmařského hlediska je film nezajímavý a banální. Pozorněj
šího divák> místy uráží, že Jireš nebyl s to využít alespoň
svých rutinních schopností a kdo zná. jiné filmy kameramana
Jaroslava Kučery, nevěří, že tento film snímal skutečně on.
Ubohost a trapnost je bohužel nejsilnějším pocitem během
sledování celého filmu.'
Jireš nyní dokončuje film o Leeši Janáčkovi. Těžko soudit,
jaký bude; skepse je silnější než naděje, že Janáček skýtá Jirešovi látku, u které by mohl využít své zaangažovanosti a zod
povědnosti: počkejme si na výsledek.

- Jak se díváte na současnou barrandovskou produkci?
Každý se snažíme jak můžeme...

- A tenkrát, když vaše generace opouštěla školu...?
My jsme měli opravdu zvláštní štěstí, protože nastupovala nová
generace a relativně brzy se řada z nás dostala z FÁMU rovnou
k samostatné práci. Já jsem šel po škole přes Polyekran, Later
nu Magiku na Barrandov, ale i moji kolegové dostali v té spole
čensko kulturní změně zajímavé příležitosti. Vznikla skupina
lidí - třeba s naprosto odlišnými osobními názory, ideály, este
tikami - prostě parta přátel ze školy. Každý z nás pracoval ji
nak, ale zevně to vypadalo jako jednotný nástup generace. Žádný
organizovaný nástup to ale nebyl, nebyla to ani umělecká skupi
na. Prostě spolužáci a přátelé.

- Ale jako "generační vystoupení* tu přece byly Perličky na dně.
To bylo v době, kdy někteří z nás už měli svůj první film za se
bou. Ale třeba Jirka Menzel, Ivan Passer nebo Juraj Herz dó té
doby ještě žádný hraný film mimo FÁMU nenatočili. Hrabal, podle
jehož povídek film vznikl, byl tehdy skoro neznámým autorem,
protože kromě Perličky na dně mu nevyšla jediná knížka - ačkoliv
jich měl tenkrát už dost napsaných. Pracoval jako externí scé
nárista a pro Georgise Skalenakise a pro mě psal scénář podle
své povídky štěstíčko. Hrabal byl nesmírně pilný a my, jako
mladí začínající režiséři, jsme ho idiotsky* mučili. Byl schopen
napsat nám za týden novou verzi scénáře jako samozřejmost. Pak
nám dal Ladislav Fikar přečíst Perličku na dně a já jsem' řekl,
proč toho Hrabala mučíme, když on to všechno už napsal. A tak
se z toho narodil film.

- A když se dnes zamyslíte nad osudem české nové vlny...
To je životl Á doba.

— Vraťme se k začátkům. Vy jste se rozhodl pro film dost záhy:
po základní škole jste šel na filmovou průmyslovku do čimelic.
Proč a jak došlo k tomuto rozhodnutí?
To je spíš legrační historie. V roce 194-6 jsem si sám poslal
pohled z výstavy 50 let kinematografu. Moc se mi líbila a na
psal jsem o ní článek do časopisu Pětka - bylo to v páté třídě.
Po létech jsem si na to vzpomněl, když na tzv. sjednocenou ško
lu přišla informace o tom, že se zakládá nějaká filmová škola
pro promítače, tenkrát ještě v Klánovicích. Vsadil jsem se s ka
marády, že stáhneme přihlášky na gymnázium a že půjdeme tam.~
Z našeho ročníku jsem to nakonec udělal jen já sám. A vlastně
jenom proto, že jsem si vzpomněl na tu výstavu... Chtěl jsem
být původně optikem a dělal jsem různé optické pokusy. Pak jsem
začal fotit. Nikdy jsem nedělal třeba ochotnické divadlo, ani
jsem se o to nezajímal. K filmu jsmm se dostal přes fotografii.
A po absolutoriu Cimelic jsem šel na FÁMU na kameru.
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- A jak jste se dostal k režii?

Na škole jsem dělal jako kameraman, s Ivanem Passerem filmy
na. šestnáctku. Když byl ale Ivan vyhozen - nejdřív pro třídní
původ, potom pro lenost - a já musel dělat s jinými lidmi, cí
til jsem, že něco postrádám. Proto jsem požádal tehdejšího rek
tora prof. A. M. Brousila, abych směl studovat souběžně s kame
rou také režii. S trochou dobré vůle to nakonec šlo a v roce
1959/60 jsem absolvoval na kameře i na režii dvěma filmy a di
sertační prací.

- Jak se vám dnes - jako bývalému kameramanovi - spolupracuje
8 jinými kameramany?
Já se do kamery nepotřebuje dívat, což může někdy vést k nedo
rozumění, ale zatím mi to většinou vyšlo. Hlavně proto, že točím
s kameramany, které mám rád a jejichž práce si vážím, vím, že
když se domluvíme, tak se vlastně žádná zásadní chyba nemůže
stát. Ta domluva není ve slovech, ale v tom, že si rozumíme beze
slev. Měl jsem to štěstí, že jsem, pracoval s kameramany jaké
jsou Jaroslav Kučera, Jan čuřík, Emil Sirotek. Sám bych si ka
meru nechtěl dělat. Jsem totiž rád, když se můžu s někým přít.
Film přece není záležitostí jednotlivce. Věřím, že přínos dru
hých, myslících a cítících lidí, je vždycky pozitivní. A výsle
dek je bohatší, než kdybych to dělal sám.

- Můžete formulovat své režisérská krédo?

Film je takové médium, které vyžaduje u každého tvůrce především
zvědavost. Literatura i divadlo jsou mnohem dále od přímé reali
ty, ed její každodenní a hmotné podoby, ale u filmaře je zvěda
vost zřejmě základní a klíčová víastaost. Pak k ní navíc patří
jistě všechno to, co vyžaduje literatura, divadlo, výtvarné
umění, hudba. Ta zvědavost se týká samozřejmě především vztahu
mezi režisérem a objektem zájmu, což je vždy živý člověk. Proje
vuje se to různě. Jsou režiséři, kteří se zajímají zdánlivě o vě
ci, "tak jak jsou", • "pravdu ulice" a jiné zas zajímá třeba
hloubková psychologie.-Ále film - v jakékoliv podobě - zůstává
vždy trochu dokumentem. Vždyí třeba vysoce stylizované Felliniho
filmy jsou svým způsobem dokumentem o rozmarech lidské přírody.
- Jaký význam přikládáte emocionalitě a intuici v práci režiséra?

Záleží na povaze. Někdo se jeví jako zapřísáhlý racionalista,
a přitom jsou výsledky jeho práce neuvěřitelně emotivní. Třeba
Krzysztof Zanussi je člověk vědeckého založení, zdánlivě chladný
analytik, ale jeho filmy působí silně emotivně. Na první pohled
se zdá, že je disproporce mezi jeho filmy a jím samotným, ale
obojí spojuje výjimečné etické cítění, které je v něm jako v člo
věku i v jeho díle. A náhoda? Člověk musí pořád věřit, že náhoda
bude jeho přítelem. Nesmí věci lámat přes koleno, diktovat a rea
lizovat jen to, co si naplánuje předem, protože film je živý
•rganismui. Cílem není improvizace, to jistě ne, ale jde o tom,
aby se člověk dokonale připravil a byl potom schopen třeba všech
no změnit, když mu spolupracovníci, herci nebo příroda nabídnou
lepší řešení. Ale každý má samozřejmě svůj vlastní postup.
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- Jaký je ten váš?
Na to se mě neptejte! Nedovedu to formulovat. Věřím na náhodu
á také na štěstí. Náhoda - to je vlastně formanovská "neopako
vatelnost okamžiku" a na tu věřím. Těžko se na ni ovšem můžete
spoléhat u velkých výpravných filmů (jako je například Amadeus),
kde musí být všechno dokonale napřed připraveno. Ale pravdou
zůstává, že režisér by měl v každém případě točit tak, aby na to
mohli diváci chodit, protože film bez diváků není totéž, co kníž
ka bez okamžitého čtenáře. Jestli diváci do kina nechodí, není to
jejich vina. Je to vina filmařů.
- Proč na vaše filmy diváci chodí?

Ha. Chodí i nechodí. Mé filmy netrhají žebříčky návštěvnosti,
ele ty lepší z nich si, myslím, udržují své obecenstvo. Z vněj
šího hlediska se mé filmy navzájem příliš nepodobají. Přesto
většinu z nich, doufám^ něco vnitřního spojuje - ale to mimo
moji vůli. Když se totiž člověk o něco moc snaží, tak se mu to
většinou nepovede. Bresson kdysi řekl, že ve filmu je to, co
jsi do něj vědomě nedal. Zní to jako poněkud mystický paradox,
ale je to pravda v tom smyslu, že něco je dáno jako dar přírody
v člověku, mimo jeho vůli a racionalitu, a to je pro tvorbu to
podstatné. Vůle a racionalita vypráví příběh - to je důležité,
ale méně podstatné. Ono společné a hluboké je iracionální, mimo
vědomí a vůli. Snad proto je možné vysledovat v mnohých mých
filmech určité návaznosti. Třeba mezi "Valérií" a "... a pozdra
vujte vlaštovky" je veliká spojitost. Vnitřní.
- Mluvil jste o svých "lepších filmech". Které to podle vás jsou?

Třeba Talíře nad Velkým Malíkovém mám pořád docela rád; nestydím
se za ně, ale chápu, že zaslouženě propadl. Kupodivu se našli
lidé, kterým se líbil, ale těch bylo samozřejmě příliš málo.
Ten film byl omyl v žánru. Kdybych si psal pro sebe takovou po
vídku, tak se můžu takhle mýlit, ale když točím film, tak se mý
lit nesmím. Je to prostě objektivní omyl. Samozřejmě rád vzpo
mínám a myslím na svůj první film - Křik. Tenkrát jsem ani ne
věděl, co činím. Měl jsem hrozný strach z celovečerního filmu,
z té zodpovědnosti. Nebyl jsem schopen jakékoliv racionální
a klidné úvahy, takže Křik vznikl vlastně mimo mé vědomí. Možná
proto je tam toho ze mě hodně. Taky mám rád film o Marušce Ku—
deříkové. U nás se na tento typ filmu příliš nechodí, protože
vůči takovým tématům zde panuje nějaká’ divácká averze. To je
společensko kulturní problém. Ve světě byl ten film přijat ve
lice hezky - jako moderní Jana z Areu. Našel tam zcela spontánně
své diváky i obdivovatele.

- A Žert?
Leckdo ho považuje za dobrý film, ale já ho nemám rád. Vzpomínka
na něj není nejlepší. Věděl jsem, že ten film^nusím_natočit,
protože na Křik se tenkrát koukalo jako na růžový film. Ted po
letech tak nepůsobí, ale tehdy ho srovnávali se Schormovým Každý
den odvahu a říkali, že jeho film je negativistický a můj pozi
tivní. Naštvalo mě to a pět let jsem potom netočil hraný-film.
Dal jsem jenom dohromady Perličky na dně. Měl jsem kromě tcho
scénáře k celovečerním filmům, ale ty nebyly schváleny, 6 tak
se nerealizovaly. Mně to tenkrát nevadilo, protože jednak jsem
byl mladší a jednak jsme měli vždycky radost, když točili naši

kolegové. Nebyla v tom žádná závist. Pak vznikly najednou dva
scénáře: Žert a Valérie a týden divů. Prosili mě, abych už v ro
ce 1967 točil Valérii, ale odmítl jsem to, protože jsem po Kři
ku musel natočit realistický film, ne pohádku.

- Jak se dnes díváte na své starší středometrážní a krátkometráž
ni filmy?
Ty považuji za své nejlepší filmy vůbec a jsem vděčný, že jsem
je mohl ±xž± natočit. Jsou to většinou dokumenty a když se na
ně tel dívám, jsem překvapen svojí tehdejší zvědavostí. Ostatně
i dnes mně z ní snad něco zbylo...
Práce na dokumentu je pro mě, jako když piju vodu ze studánky,
kdežto když dělám hraný film, tak to je, jako když někoho napá
jím. Pivem nerad, raději moravským vínem. Při dokumentu, člověk
spíš vstřebává a při hraném filmu především vydává. Ale musí
mít z čeho. Já jsem natočil řadu dokumentů o Leoši Janáčkovi
i fi1mů, inspirovaných jeho hudbou a tea se pouštím do hraného
fi 1an o něm.’Ale v tom mi žádné vědomosti, ar jich mám sebevíc,
nepomohou. V jistém smyslu začínám od počátku, protože vytvořit
filmový obraz živého člověka, navíc tak rozporuplného, nepolapitelného, všem definicím se vzpírajícího, jako byl právě- Ja. náček, to vyžaduje všechno znát a zároveň všechno zapomenout.

(leden 1985)

bgt
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Filmografie Jaromila Jireše
1. celovečerní hrané filmy:

1963
/1965
1968
1969
1972
1974
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

Křik
koncepce projektu Perličky na dně - povídka Romance/
Žert
Valérie a týden divú.
... a pozdravujte vlaštovky
Lidé z metra
Ostrov stříbrných volavek
Talíře nad Velkým Malíkovém.
Mladý muž a bílá velryba
Causa králík
Útěky domů
Opera ve vinici
Neúplné zatmění
Katapult
Prodloužený čas
.

2. středometrážní a krátkometrážni filmy:

1958
1959
I960
1964
1965
1967
1968
1968/69

1973
1974

Horečka
Strejda
Sál ztracených kroků (absolventský film na kameře)
Stopy (absolventský film na režii)
Srub
Romance (Perličky na dně)
pbčan Karel Havlíček
Hra na krále
Don Juan 68
Dědáček
Cesta Vincence Moštka do Prahy
Tribunál
Kasař
H divino Boemo

3. televizní tvorba:

1968
1974
1975
1981
1982
1983

1985
1986

Listy důvěrné
Leeš Janáček I. V mlhách
ITO Veliké stáří
Dámský gambit
Zápisník zmizelého
Bohuslav Martinů
Kouzelný svět Alfonse Muchy
Magická Praha Rudolfa
II.
0 labuti
hodinový dokument oMiloši Formanovi pro západoněmeckou
televizi
Věčný Fauat

4. pelyekran:

I960
1961

Zrcadlo,mé vlasti (pro brněnský veletrh)
Torino *61 (pro veletrh v Turínu)

Jaromil Jireš při natáčení Žertu (1968)

POLEMIKY

ZASLÁNO

Ve vašem sborníku byl uveřejněn článek "Problém povrchu"
polepšený značkou -vnk-. Je svého druhu recenzí výstavy Vladimí

ra Preclíka v Galerii 55 v Kladně (vystavovali tam příslušníci
skupiny Trasa, Čechová,Fibichova, Jarcovják, Kafka, Kmentová,

Šimek, Vaca, J.a K. Válovy, Zoubek, kromě nich i Šimotová, Načeradský aj.). Aniž bychom chtěli článku přikládat větší závažnost,
cítíme potřebu ■vyjádřit se především k některým okolnostem a
tonu. Předně proto, že článek odkazuje k něčemu mimo svůj obsah

k obecnější morálce a určitému způsobu angažování pisatele. Je

to patrné už z toho, že se překvapivě kriticky angažuje u jediné
výstavy, zatímco ostatní zůstaly bez povšimnutí. Shválit lze jistě
étos autora, který chce konečně po dlouhé době mluvit pravdu, pří

mo do vlastních řad. Zřejmě to dosud z určitých důvodů nedělal.

Ale budme upřímní a podívejme se, co je "pod povrchem".

Bolestný spor o smysl nového umění a přeskupování hodnotových
akcentů i ve starších generacích, které s tím přímo souvisí,jsou

jedním z důvodů takové reakce. Již tvrzení, že v české výtvarné
kultuře existuje vedle sebe řada významných poloh a tradic a že

některé z nich se staly poněkud nadhodnocenou normou, je dnes,
jak vidíme, naprosto škandalózni, iíada příslušníku mladších gene

rací tu hraje roli lordů-strážců pečeti staré estetiky, 'dokuje
svobodnější vyslovení k současným problémům a spoluvytváří zdárně

svazující pocit jediné zúžené tradice, která přinejmenším neod

povídá dnešnímu pocitu doby. Je udivující, že ve chvíli, kdy je
potřeba kritického postoje, volí se u nás piavý opak, konzervace.
Naše

názory jsou dostatečně známé z několika obecnějších

vyjádření (např. Postmodernismus bez pověr, ale s iluzí, UaŘ,
1983/2, Historismus a eklektismus ve výtvarné kultuře 19. stol,
a dnešek, Opus musicum, 1984/6-7, Loučení s modemianem, sborník

JoPadrtovi, 1985). Neradi bychom byli proto podezíráni ze

zjednodušovaní. Není nic mimořádného, že součástí úsilí o nový
pohled jsou vysoce hodnocené "souběžné informace", hledané i

mimo nejmladší umění, Mohou přispět k pochopení současnosti a

víme všichni, jak je to obtížné, když chybí styk s živými ohnis

ky dění a když česká situace je ták žalostně deformovaná. Sochař
Vladimír Preclík je alespoň

ve své generaci významné a potřebné

anatéma pře spekulován os ti českého výtvarného umění. Jeho dílo

není problémem povrchnosti, jak se donnívá -vnk-, ale problémem
živého paradoxu povrchu a hloubky, záměrným zdůrazněním pochybnosti
o jistotách, které by se daly příliš jednoduše nebo příliš speku

lativně uchopit. Nechce redukovat život na výlučné zatížení "váž

nými úkoly", jež by pisatel pro všechny rád předepsal jako gediný
možný obsah umění. Kdyby Preclík říkal jen to, má právo na život,
a kdyby jen svobodné a čistě "dekorativně" řešil "povrch", je to

v současné době životnější, než puritánské sestoupení k nulovým
stupňům. Zbavte se, pane, strašáků be z obsažnost i, dekoratívnosti,

ornamentů, tradice, je to moralita mrtvá už mnoho let. Kromě toho

i zběžná orientace v soudobé literatuře by vás zbavila starostí
s příliš doslovným chápáním celé řady termínů, jako je mj. "di

voké myšlení" (není ho třeba spojovat pouze s expresívním výra

zem, jak známo).
XV
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Dávat někomu úkol, aby zatizil svou tvorbu vaznými úkoly,
je dnes krajně komieké. Není při tom ani třeba vzpomínat Šaldova

sarkasmu o metafysickém Haškovi a komickém Březinovi. Podezřelej
ší všakýje, že autor článku založil svou argumentaci na dvou so

chách a několika kresbách, Morálnější by bylo, když už chce o mo

rálce mluvit, seznámit se s celým dílem, které mu zůstalo neznámo.
Kdo má minimální zkušenost s psaním o

umění, ví, že je vždy zápa

sem o autora, který dá velkou práci, pokud má být se ctí vybojován.

1

Lehčí je podpořit svůj dojem atmosférou důska a vyrobit schéma,

do něhož se dílo třeba i napasuje. -Vhk- kromě toho volí ještě
zvláštní způsob "vylehčení", zlidověl svůj projev, obohatil ho

slangovými výrazy a idiomy. Je to zřejmě jeho způsob přiblížení
postmoderní atmosféře, jenomže se podobá strojeným způsobům

intelektuála, který se chce přizpůsobit primitivnímu prostředí

vulgární promluvou. Možná to někoho pobaví, jenomže po chvilce
efektů se autor prozradí a upadne do

těžkého abstraktního filo

sofování, které je novým útěkem před tím, co měl vlastně udělat:

dívat se na věci a vycházet ve svých úvahách hlavně z umění.

Spojení pankáčů, buchet a diska jako noha s filosofem Emma

nuelem Levinasem je nepřekonatelně zábavné, ale asociace vyvola

ná u pisatele kresbou a jejím umístěním u sociálního zařízení
(vystavujeme v chudých prostorách, pravda) jsou hodné bulvární

ho plátku. Domníváme se skromně, že hovořit tímto způsobem o umě

ní je těžko přijatelné, ledaže by ... Vladimír Preclík a zřejmě
i řada dalších, kteří se nevejdou do morálního schématu -vnka-,
byli už z umění exkomunikovaní. Prohlašujeme zcela vážně, že se

nám protiví i sebe liberálnější inkvizice.

Jana Ševčíkova, Jiří Ševčík,

eventuálně, je-li třeba,

-hychykyrydytyny-

Drahá Jano, drahý Jirko,
nad textem Vaší odpovědi na mou recenzi kladenské výstavy
Vladimíra Preclíka jsem ztrnul.Nej dříve úžasem jak nemožně píši,
že to lze takto pochopit,pak,když jsem si vzal k ruce svůj text;
zase překvapením nad velkorysostí,s kterou jste k němu přistoupi
li.Váš přístup ilustrují některé zcela svévolné násilnosti: tam,
kde píši "##není problém povrchu" čtete "..je problém povrchu",
poučujete mne,že pojem "divoké" nyšlení není spojen s expresivi
tou,ač to nedělám,vyčítáte mi "zábavné" spojení jistých slov
(jak postmodernistické!),která se v mém textu vůbec nevyskytují,
podkládáte mi tvrzení,která netvrdím, jako to o zatížení tvorby
vážnými úkoly (psal jsem o zatížení řeči a v jiném kontextu než
uvádíte),a kde jste proboha našli tu morálku ?("#..když už chce
o morálce mluvit" ???).To se to hraje,když se hýbá i se soupeřo
vými figurkami#

Tu obludnou moralizující konstrukci jste patrně vybudovali
z jednostranně nafoukntuých vzpomínek na naše staré diskuse,v nichž
jsem skutečně kladl jistý důraz na morální stránky živo ta .Ne však
ve vztahu k druhým a nikdy jsem morálku nechápal jako nějaké nor
my,které by bylo možnojvztáhnout na někoho;nebo na něčí tvorbu.
Jen jsem si tehdy myslel,že v pozadí všeho,co člověk dělá,by měla
být jakási vždy nedokonalá,ale stále naléhavá snaha o něco,čemu
se říkává čisté svědomí.
V tomto smyslu jsem v jedné z našich posledních diskusí
asi před třemi lety vyslovil nesmělé pochybnosti o postmodernistickém názoru: může se člověk zcela vzdát nároku rozlišovat mezi dob
rým a zlým, když' jako svobodný dospělý člověk ví'3‘žě'to* sa něho ni
kdo neudělá,ne*oo právě udělá,ale k jeho velké škoděi

S tímhle stanoviskem souvisela také skutečnost, které jste
si bystře všimli,že jsem"dosud nemluvil pravdu do vlastních řad’.’
Bylo to proto,že mně o ni příliš šlo#Bral jsem tu. pravdu a přede
vším sebe příliš vážně,Pak mně ale došlo,že věci se dějí mnohem
více než jsem předpokládal,ne v mé hlavě,nýbrž tam venku,ve hře
zdánlivě nesmyslných pří čin, v rozmanitosti opravdu cizích názorů.
Souvislost takových událostí překračuje vždy nejen každý racio
nální model,což jsem vždycky předpokládal,ale i,a to bylo po mne
hodně překvapující .i mož-nna*
— ■*-- -

sebe a brání živému styku s vnějším světem. Byla to pro mne dost
zásadní zkušenost a názor "nové vlny" chápu hlavně skrze ni:
Jestliže se lidská svoboda realizuje vědomím,že člověk není
žádná objektivní věc,žádné kolečko mechanismu,nýbrž něco radikál
ně jiného než všechny kolem se vyskytující věci,pak stojí tento
svobodný člověk vůči světu v distanci a svět se mu ukazuje jako
velká tabule,kterou je třeba pomalovat smyslodajnými akty.Umělci
"nové vlny" mi připadají jako lidé,kteří se k této tabuli vrhají
ještě dříve,než situaci svobody reflektují,než se postaví vůči
světu s odstupem.Teprve v tom činu,v té malbě,ne předem,se reali
zuje ten odstup svobody a porozumění.Tím se vyhnou skrytému nebez
pečí: svobodné já,jakkoli myslí své bytí jako bytí-na-světě a
spolubytíjUŽ asi nic nevrátí zpět do světa (ani různé formy anga
žování). Distance svobody uvádí do pohybu proces porozumění a
dorozumění,ale zároveň proces rozdělování.Společenství svobodných
může asi dojít k harmonické koexistenci,ale ne ke společnému osu
du.Ten může být sdílen jen zevnitř,ne z distance svobody."Zevnitř"
znamená,že věci kolem sebe přijímám s plnou vážností a ne jako jen
kontingentní realizace svého smyslu. - Tolik na vysvětlenou k mé
"morálce" a k mému současnému porozumění novému umění,když Vám
na ní tak záleží.
Věřím',že reflexe mého dřívějšího stanoviska mě zbavila všech
inklinací,které byste mohli nazvat moralist ní,ne mluvě o nějakých
nárocích,předpisech a diskriminacích. V textu mé recenze kladenské
výstavy Vladimíra Preclíka jste nic takového nemohli najít .Co tam
bylo špatné,pramenilo z opačného konce: z toho,že zbaven zakotvení
v pohledu do hloubky pohybuji se po "povrchu" ještě trochu nemotcrně.*"áTPůsIedky se panu Preclíkoví upřímně omlouvám.

Pre dikovu kladenskou výstavu jsem kritizoval proto,že to
byla jedna z výstav,konaných ve chvíli ustavení tohoto periodika.
Že jsem ji psal já,bylo věcí náhodného rozdělení.Že"zůstaly bez
povšimnutí" kladenské výstavy konané před ustavením tohoto sborní
ku nemá skutečně jiný než přirozený důvod a je pošetilé vyvozovat
z toho závěry na mou "obecnější morálku..."atdo
Máte pravdu,že existují dva způsoby kritického přístupu
k uměleckým dílům.Jsou principielně odlišné,nikoliv však mírou
cti autora,nýbrž metodicky.První vychází z události setkání s dí
lem a přidává výkladové pojmy a souvislosti.Druhý má výkladové
schema poruče a jím vybaven přistupuje k dílu. Oba způsoby mají

své obtíže .Výsledky prvního trvale visí i se svým autorem ve
vzduchu. Jsou odkázány jen na osobní porozumění,ne opřeny o nic
objektivního. Pře st o v jistém podstatném způsobu je právě v tomto
bezprostředním setkání umělecké dílo živé.Druhý způsob může opřít
svůj názor o víceméně objektivní pojmové souvislost i. Je však jimi
od počátku od díla oddělen a navíc může jimi být zaveden ke kombi
nacím,které v díle nemají reálný podklad.
Zvolil jsem při kritice kladenské výstavy díla Vladimíra
Preclíka (zdůrazňuji: Mým předmětem byla výstava,tedy dvě plas- .
tiky a deset kreseb,nic jiného a můj úkol byl úkol kritika,tedy
role,která má bohužel blíže k prokurátorovi než k obhájci.) první
způsob.Důvody pro toto rozhodnutí byly mnohé: od těch nejširších
inklinací jakou je nedůvěra k téměř už národní vlastnosti řešit
reálné problémy převelím do oblasti názoru,kde se rozplynou nebo
naopak navěky ztuhnou,přes pochybnost o veskrze pozitivním způso
bu současné výtvarné kritiky,která vzbuzuje dojem,že jsme zemí
Michelangelů( Pohroma,kterou vzbudilo pár kritických slov dokazuje
nepřirozenost této situace.),až k výhradě ke způsobu jakým Vy re
ferujete o umění, úmyslně jsem nechtěl sledovat Vaši cestu ”se ctí
bojovaného boje". Proč bych měl být na této cestě úspěšnější než
Vy? Navíc nechápu hhvní úkol výtvarné kritiky v autoritativní kla
sifikaci, v dopracování se k definitivním závěrům o ně čem, co je tak
živé a tak "na cestě” jako umělecké dílo.Myslím,že hlavní role kri
tiky spočívá v možnosti přinést to,co musel autor sám během práce
nutně ztratit: vnější korekci,ověření,zda díla skutečně říkají
co říkat chtějí,bez vysvětlování,"dlouhého boje" a návštěv v ate
liéru. Proto jsem se snažil zachovat důsledně pohled z vnějšku,
podobný pohledu'nepoučehéhó'návšťě/nííká výstavy. Proto i to "vyleh
čení" slovníku,aby byl rj^iměřený vyjádření okamžitého osobního
názoru a nevzbuzoval iluzi autority.
Že jsem si při tom ne^ínal právě obratně a dost citlivě
musím asi při znát. Ne zbývá, než to, co neodčiní omluva, nalož it s po
citem viny na hřbet k ostatním proviněním. (Aby však bylo jasné,
co mě vlastně mrzí. Je to skutečnost,že se někdc^nými slovy cítil
bolestně dotčen,"Bulvární" slovník sám o sobě nepovažuji za špat
ný.Rozhodně ne za horší,než tradiční elegantní slovník uměleckohistorický,kterým se občas budují pomníčky umělcům oslavovaným i
oslavujícím.Podobně si necením výše ani nesrozumitelného slovníku
hlubinných sond,s nímž mám jisté zkušenost i. Ani nepovažuji za tra
gedii, jestli se popřípadě ve svých soudech mýlím.I pro budoucnost

bych si rád vyhradil právo vynášet mylné soudy.Opak je nepřiro
zený a nebezpečný.)
Vyvozovat však z realizovaného tonu závěr,že jsem měl
v úmyslu někoho
pro něco diskriminovat či odsoudit,může
jen uražená ješitnost.-vlastnost to sice přirozená a obecně roz
šířená, dokonce ani ne výlučně intelektuální, snad i be zdistanční,
nicméně oddělující člověka více než jiné.
Řekl jsem,že jedním z důvodů pro mé rozhodnutí pro první
z naznačených přístupů k dílům byly výhrady k Vaší práci.Musím
je tedy specifikovat. Jsou metodické,ne obsahové.(Po stránce ob
sahu, jsem Vám,tuším,blíže než kdo jiný.) Lze je rozdělit do tří,
těsně souvisejících částí.
1) Pojmy "staré vrstvy'paměti";* "instinktivní a tradicionální
struktury"'; "kořeny původní zkušenosti" a podobně,mají stejnou
strukturu jako kterékoliv tradiční pojmy: jako prostředky ’’uni
verzálního rozumu",po způsobu vědeckých pojmů stabilizují určité
obecně-univerzálně se vyskytující obsahy. Jsou kladeny z vnějšku,
z distance.Budujete z nich souvislosti na autonomní rovině a
silou argumentu se má na této rovině rozhodnout o skutečnosti.
Jestliže prosadíte,že opravdu existuje duchovní universum,v jehcě
stratigrafických vrstvách leží jisté myšlenkové archetypy,nač
ještě je třeba malovat? Jak má umění založit nový nytus,když mu
takovýmto psychologickým způsobem zmapujete cestu? Svými pojmy
objasňujete a zároveň stejným aktem svazujete.Po způsobu intelek
tuála ‘postupujete vpřed rozdělováním a ne při jímáním. Víte přesně,
co je "divoké myšlení",ale ve svých referátech postupujete vý
hradně po jedné universální rovině pojmové souvislosti a to s ta
kovou důsledností,že když někdo položí v textu vedle sebe rovinu
pojmové souvislosti a rovinu situovaného názoru,cítíte se pobou
řeni porušením tradičních tabu do té míry,že nevěnujete textu
minimální pozornost•Pokud jde o metodu,překračuje Vaše stanovisko
tradiční přístup jen tou bezdistanční nasraností (označil bych
ji za sympatickou, kdy by nebyla namířena proti mně). Obávám se
však,že je to akt té první,avantgardní subjektivity z oněch dvou,kt?
tak přesně charakterizujete v závěru článku "Loučení s modernismem”
subjektivity soustředěné k bolestnému proživeni ohroženosti.(Tohle
je pro mne příkladem toho,jak jsme všichni uprostřed upřímné snahy
o porozumění zaskakováni svým ustrojením a zvyky.)
2)
V textu katalogu i "Zasláno" věnujete podstatnou část na z na-

cení jakýchsi mocenských bojů na scéně českého umění.
Ačkoliv jsem v recenzi jasně naznačil,že očekávám diskuzi
o mém porozumění vystaveným dílům,ve svém "Zasláno" jste věno
vali Preclíkovu dílu jen tři všeobecné věty (a při tom máte
pocit,že mně můžete doporučit,abych vycházel ve svých úvahách
z umění)„Vlastně jediná konkrétnější charakteristika je tato:
"Sochař Vladimír Preclík je alespoň ve své generaci významné a
potřebné anatéma přespekulovánosti -českého výtvarného umění".
To je jistě do značné míry pravda,avšak odmítám posuzovat umě
lecká díla podle toho,za jaký klub a v jaké věkové kategorii
startují,Nemyslím, že by bylo třeba cedit krev za prosazení nové
vlny,Jsem přesvědčen,že má dost síly,Na svém stanovisku za hra
nicemi reflexe a jejích tezí stojí a mluví naprosto suverénně,
takže ze své strany nemusí diferenci k avantgardě zdůrazňovat.
Nesouhlasím tedy s Vaším stranickým přístupem k dílům.
3) Oba tyto rysy Vašeho stanoviska se spojují v textu katalo
gu kladenské výstavy.Je to perfektně konsistentní pojmová konstrukce.
Nejen to,vyjadřuje nepochybně správné pochopení autorových záměrů,
I kdyby vyšak byla tato výkladová šablona sebedokonalejší,což se
neukazuje v tomto přibližování míry a měřeného nekonečný rozdíl
mezi oběma? Nemůže být v té mezeře celý svět díla? Netvrdím,že
druhý z naznačených přístupů k dílu je špatný,nýbrž tvrdím,že po
nechává vždy dost prostoru pro první. Je to opravdu morální pře čin
vstoupit do tohoto prostoru a zkoumat zevnitř adekvátnost výklado
vých pojmů? Kromě toho,když nové umění překročilo tak radikálně
universální rovinu reflexe,nemusí jít za ním do nekry tosti ne uni
versálního osobního situovaného a naivního nyšlení i kritik? Co
si tam počne,to je jiná všc.-ioo lenke to tam mxt asi neoude.

Jelikož je text Vašeho "Zasláno" tak nebetyčně vzdálen
od toho,co jsem mínil ve své recenzi,prosím Vás abychom se ještě
vrátili na diskotéku.Říkal jsi Jirko onehdy,když jsme o tom hovo

řili na jedné vernisáži,že můj model diskotéky je v této souvislost:
nevhodný,protože životní problémy mladých lidí jsou vždycky důleži
tější než cokoliv z umění. To je myslím krátké spojení mezi přítom
nou událostí a všeobecným pojmem život,Ty masky na tvářích dívek
a hochů,jejich vypjatá gestikulace,to byl povrch,povrch povýtce,
jemná pavoučí příze napjatá od ola k oku,reaktivita,která se v jed
nom okamžiku vzněcuje a v druhém zapadá.Bylo by zlé,kdyby umění
chtělo před touto hrou ještě něksm ustoupit; kam proboha?

Zároveň jsem vyslovil přesvědčení,že tento povrch má svou
nepopiratelnou vážnost.To jsem myslel vážně,bez ironie.Vzpomínal
jsem při tom na své konkrétní zážitky z dětství,které tímto "life"
způsobem ovlivnily můj život mnohem výrazněji,než mnohé hluboké
poznatky zprostředkované literaturou nebo velkým uměním.Tohle ,před
mýma oč-imp, reálně přítomné rozpětí mezi krajní povrch a krajní
závažnost ,rozpětí,které je v rámci jedné vztahové struktury nepo
chopitelné, jsem považoval za vhodnou míru a východisko vnímání
vystavených děl’,pokud chtěly vyjadřovat ducha nového umění.Mělo
v sobě strukturu obratu nutnou k vnímání nových děl: příklon
k tváři,která se k tobě obrací a odvrat od třídící,vykládající
složky vnímání.
(Mi moc hod em, čí m se liší toto rozpětí od Vašeho vymezení
autorovy tvorby slovy:’’♦♦iživý paradox povrchu a hloubky"?
Dovolím si tu připomeň out,a prosím abyste mě poučili, jest li se
mýlím,že tuto situaci chápu také jako příklad onoho "divokého
myšlení": je to příklad plurality sfér,který vznikne,uznám-li
plně realitu toho,co překračuje mé pochopení souvislosti smyslu.
Toho,co se ke mně může obrátit jen svým povrchem,nebol svou hloub
kou míří někam zcela jinam.)
Že vystavené sochy v sobě nechtěly ukrývat hluboký obsah,
jak to-dělávala třeba autorova "města",plná jemným humorem podbarveného tajemství,to bylo zřejmé.Nepokládám však za rozhodující,
že v dílech jsou neklasicky rozporuplně položeny různě struktury,
nýbrž to,že všechna slova tohoto dialogu jsou kladena jakoby s chlac
ným rozmyslem,bez prožitku a zaujetí.Autor se nevydal divákovi.
Svou citlivost^radost,vdechnu nerozhodnost prožívání skrývá za
jistotou řemesla,suverénním cítěním proporcí,hmoty a povrchu a
za přijetím syntaxe nové umělecké řeči.Díla působila chladně a
esteticky.Uprostřed toho mnohohlasého a mnohovrstvého rozhovoru,
který věřím vyostril mou pozornost (možná však že jsem nenapra
vitelně nechápavý),nebyla narativní a komunikativní tám silným
způsobem,jak jste ohlašovali v katalogu. - To byl můj názor,
který jsem projevil v recenzi. V textu své reakce jste se ho
bohužel ani nedotkli.
Že nepodepisuji své příspěvky v tomto sborníku jménem,má
prostý -a podle mého názoru opodstatněný důvod,který pro Vás ne
může být ta je mst vím. Mimo toho,že by kolektivní subjektivitě no
vého myšlení tolik záleželo na přiznání k individuální osobnosti
jako nevyhnutelného výkladového centra ?
Se srdečným pozdravem, Váš
-vňk-

OdpověS Vladimíra Preclíka na recenzi jeho kladenské výstavy

uveřejněnou pod názvem "Problémy povrchu" v prvním čísle,tohoto
sborníku.
/došlo 11.4.1986/

V situaci, podobné horké kaši vařené v pražském kotli, kdy
několik uměle zpožďovaných generací umělců nemá možnost vystavit

svou práci v pražských galeriích, vyrostla potřeba občasné ventila

ce či výpustných kohoutků, abychom se ve skleníkové atmosféře nepo

kousali navzájem. Je to ventilace sborníková. Mohla by být vítanou,

kdyby poněkud přece jen odtrženě nesloužila

především k ventilaci

názorů generacím kritiků.

Proto se někdy zdá, že se vynakládá hodně energie na to, aby
chom si připomínali naši zeměpisnou polohu a dokázali vstřebávat im

pulsy kolem nás obcházející, abychom je pak nekriticky přeceňovali.
Jindy je zase zjevná chuť zachovat status quo, aby vpuštění čerst
vého vzduchu neodhalilo naši perifernost dbající o zachování již jed nou ustálené platnosti společensko - uměleckých pořadí a shkuků jedin

ců, usazených pevně na dokonale vybudovaných legendách. Taková legen
da se udrží při životě právě se souhlasem mladších generací, včas in

formovaných a nasměrovaných. Nejvíc překvapující ovšem je, že takové
potyčky, umělé pořadníky, kopání jam a umělecké dostihy, zajímají

uměnovědeckou veřejnost více naž vlastní česká tvorba.

Můj případ není složitý. Bezmála třicet let dělám barevnou

plastiku. Na jaře^loňského roku jsem dostal ze zálohy snajperskou

facku. 0 existenci střelce jsem však tušení měl. Ozval se s^překvapující naléhavostí lístkem ve dveřích zavřené kladenské Galerie 55

na Kladně. Naléhavost těch řádků s přiloženým pražským telefonním

číslem mi připadala, že jde o jedince, který slíbil vykonat tichou
práci a dostal strach z prodlení. Pozval jsem ho do atelieru. Vehe
mentně odmítl. Nakonec se zřejmě do Kladna dostal, takže svou zbraň

použil. Vyšlo to. Obrazně i doslova, ve sborníkové ventilaci. Šejk-

rem odvahy člověka, který je v tom oboru cizincem, vyšlehal z nesou
rodých ingrediencí nakyslý koktail. Měl-li chutnat dráždivě, povzbu

divě či jako sedativum není z jeho obdahu zřejmé. Ostatně tak tomu

u koktailů bývá. Kterýma očima se po výstavě dvou soch a deseti kre
seb díval, když se rozhodl mě přímo disciplinárně odsoudit? Snad

očima patnáctiletých puberťáků z vedlejší diskotéky, nebo okem člo

věka, který by rád vyzkoušel i v tisku neoficiálním kovačovskou
metodu snadného úklidu nepohodlných? Nebo jsem snad někoho jemu

blízkého svou drobnou výstavou urazil? Vyšel jsem zpod jeho pera

jako bezradný a pomýlený sochař, jehož situace je překvapivě vágní
a kterému zůstalo jen několik negativních vlastností jako je přesnost,

jásavost povrchu, komunikativnost uměle ukrývaná a perfektnost až
americká. Sochař vystavující hovínko u pánského záchodu, rozpoznáva

je instalačně i záchody dámské.

Mluví-li fundovaný kritik o skautských totémech, pokřivených
pažích něčeho co od někud trčí, je to slovník sám o sobě podezřelý.
Ale já si myslím, že je to spíš postup počítající se šokem čtenáře,
tedy postup spekulativní. Vňk je ve svých úsudcích tak sebejistý,

že snad výstavu ani nemusel vidět. Jeho bulvární čeština je pro

mě překvapivým svědectvím o úrovni sborníku a novém tónu nastupují
cí generace českých kritiků. Vňk nenapsal ovšem kritiku, recenzi
výstavy. Popuzeně se seberealizoval a spustil suverénně závěs. Uzav

řel si tak možnost další diskuze. Ostatně o čem se sochařem diskuto
vat? Sochy se musely odjakživa spíš dělat. Komu chtěl napravit hla

vu? Mou už sotva napraví. Vím, že má práce má své příznivce i odpůr
ce. Dodnes jsem však netušil, že jsou mezi nimi i ochotní hrubci.

Vladimír Preclík, ak. sochař,
Kovruginova 2,
147 00

Praha 4, Braník
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Některé výstavy v lednu, únoru a březnu 1936

Čestmír Kafka.
KS Opatov, Praha 4. 3.1.-26.1.
Zahajovací slovo J. Zemina. Katalog. Text J. Zemina.
Jiří Lacina. Objekty.
Junior klub Na chmelnici, Praha 3. 6.1.-26.1.
Jaromír Zoul. Obrazy.
ÚKDŽ, Praha 2. 9.1.-2.2.
Zahajovací slovo I. Janoušek.

Kresby - Fr. Hudeček, Fr. Gross, K. Lhotek, J. Smetana,
L. Zívr.
Staroměstská radnice, Praha 1. 16.1.-23.2.
Z cyklu ze sbírek GHMP.
Blanka Lamrová. Fotografie.
Ústav makromolekulám! chemie, Praha 6, 20.1.-31.1.
Zahajovací slovo J. Zemina. .
František Hudeček. Výběr z díla.
Staroměstská radnice. Od. 23.1.
Zahajovací slovo J. Kohoutek. Katalog. Text J. Kohoutek.

Daisy Mrázková. Příběh čáry.
KS Opátov. Praha 4. 27.1.-14.2.
Zahajovací slovo M. Pánkova. Jětalog. Text M. Pánková.
Jaroslav Richter. Fotografie. Záznamy lokalit.
Junior klub Na chmelnici, Praha 3. 27.1.-16.2.

Stanislav Judl.
Ústav makromolekulám! chemie, Praha 6. Od. 3.2.
Zahajovací slovo ?. Pečínková.
Marie Suchánková. Kresby, obrazy.
Výstavní síň Michalská 12, Praha 1. 11.2.-25.2.

Josef Hampl. Práce s papírem a kresby 1933-35.
KS Opátov, Praha 4. 17.2.-9.3.
Zahajovací slovo M. Pánkové. Katalog. Text M. Pánková.

Adéla Matasová. Reliéfy.
Ústav makromolekulám! chemie, Praha 6. 17.2.-23.2.

Aleš Lamr. Akrylové papíry.
Junior klub Na chmelnici. 19.2.-10.3. '

Tvrdošíjní.
Staroměstská radnice, Praha 1. 6,3.-6.4.
Zahajovací slovo K. Srp. Katalog. Text K. Srp.

Hugo Demartini, Pavel Nešleha. Objekty.
Galérie Atrium, Praha 3. Katalog. Text J. Kříž.

Milan Langer.
Junior klub Na chmelnici, Praha 3. 10.3.-30.3.
Zahajovací slovo J. Kříž.
Karel Černý. Výběr z díla.
Staroměstská radnice, Praha 1. 13.3.-20.4.
Zahajovací slovo L. Fuks a 7. Lahoda. Katalog. Text
7. Lahoda.
Čestmír Kafka. Bílé obrazy.
Malá galérie Stavoprojektu. Od 13.3.
Zahajovací slovo J. Hlaváček.

Omluva
Redakce se omlouvá paní Blance Laurové,že v jedné
z recenzí výstavy Vlasty Prachatické /pcdepsamé m.j./,
uveřejněné v posledním čísle,se autorka mylně domníva
la, že hlavním fotografem výstavy byl Jan Svoboda.
Podle informace manželu Kolíbalových provedl Jan
Svoboda jen jednu fotografii v katalogu:Bäbička /M.K./.
Všechny ostatní fotografie na výstavě i v katalogu byly
dílem Blanky Lamrové.

