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STUDIE A KRITIKY

Smíchov

Richard Tieiner použil v jednom ze svých, dopisů /8.1.1929 z Paříže/,

hovoře o tom, co je důležité v umění, pojmu "výtlačná mohoucnost"'.
Uvedl ho v souvislosti s právě probíhající výstavou futuristů,

kteří vystoupili v čele s Marinettim už jako zavedený avantgardní
směr, a při té příležitosti si položil otázku, proč to, co bylo

dříve moderní a bojovné, je nyní, ač se vlastně vůbec nic v dané
tvorbě nezměnilo, splasklé a nudné. Vědom si relativnosti soudů

o umění ještě více než jeho samotného říká: "To, na čem záleží,
jde-li o myšlenku, o hnutí, o práci je to, čemu nyní říkám jejich

"výtlačná mohoucnost", totiž kolik že dovedou /aísi na čas/
rozhýbat duchovosti /řekněme/ současníků a bližních a poskytnout

jim /zase jen na čas/ iluse, že jsou čímsi konečným." Příznačné

přitom je, že byla zcela odsunuta stranou otázka "tzv. krásy" a
"trvanlivosti /trvání/7", tj. jednak provedení, tedy problém formální,

v této souvislosti více méně druhotný, a hodnocení v historickém

kontextu, tedy "legračně-hřbitovní problém". Zdůrazněna byla naopak
- stručně řečeno - síla díla, scijopná v dané chvíli vyprovokovat

a nepřipouštějící lhostejnost.
Směřuji tím asi k tomu - přesuneme-li se z Paříže r. 29 na Smíchov 86:
lze pochopitelně v rámci předvedeného souboru provést srovnání nebo

hodnocení jednotlivých vystavujících a přitom si myslet, že víme

/nebo to i šikovně předstírat/, kdo má co říci a spíše kdo bude

mít /pozice historika urnění/^ a vidět domácí i zahraniční tendence
a souvislosti, lze to brát jako aktivní snahu dát o sobě vědět

/v kladném smyslu/ atd., což je jeden uhel pohledu. Nahlížíme-li

však na celou záležitost z jiného hlediska, totiž hledajíce /mamě/
onu ľíeinerovn "výtlačnou rohone.nosďr/alesnon tadv/ a nenalézajíce
nic, nezbývá nic jiného než skepse anebo - vrátíme-li se k realitě

a pokračování v zaběhnutých schematech - snížení měřítek. Nevím, co
je lepší.

P.S. Občas je třeba trošičku přehánět.

psvz

Zpráva o Smíchovské konfrontaci 1986

Svědkem Smíchovské konfrontace posluchačů i nedávných ab
solventů pražské AVU / a nejen jich / se stal každý-, kdo stačil
v pátek 22. dubna v pozdním odpoledni či podvečer zajít do Mo
zartovy ulice č. 7o 0 den později již bylo pozdě - Sobotní náv
štěvník v lepším případě zastihl jen torzo výstavy anebo shledal
jen holé stěny "výstavních sálů* improvizovaných z prostor smí
chovského činžáku .
Samotné entrée výstavy tvořil tradiční omšelý dvorek nyní
doslova zahlcený nepřehledným množstvím "exponátů" vesměs ve sty
lu "Neue Wilde". V důsledku této nezvyklé pestrobarevné dekorace
dvorek došel podoby jakéhosi pitoreskního slunečného skladiště
plného poutových kulis, které zde kdosi více či méně malebně
rozprostřel. Něco z nezávazné, sváteční atmosféry vznesli i sa
mi návštěvníci /leckteří lehce excentrického vzezření/ přeléva
jící se v hlaholících skupinkách na stísněném prostoru dvorka.
Dlužno však podotknouti, že přespříliáná lidnatost, společen
ský halas a klokot poněkud ztěžovaly možnost koncentrace. Rovněž
sardinkoidní instalace /ač si velice dobře uvědomuji, že pořada
telé dělali za stávajících podmínek co mohli/ nedávala všem vys
tavovaným stejnou šanci - kupř. Císařovského obrazům kalných
barev by zřejmě nejlépe vyhovoval divákův poklek 5i podřep.

Naopak pozvednout! zrak vzhůru /a to značně/ vyžadovala odváž
ná vertikální instalace rozměrných obrazů Stanislava Diviše rytmisovaná okenními cesurami schodiště. Jeho obrazy nebudily po
zornost pouze pro své vypíchnuté postavení, ale svou výtvarně
velice čistou a barevně jasnou mluvou - ostatně příznačnou i
pro jeho ostatní díla umístěná v dalších prostorách. K právo—
věrným vyznavačům figurální exprese se vedle Vladimíra Skrepla
přihlásila i Krčmářova sugestivní, tropiské fluidum evokující
malba o. Právě v konfrontaci s jeho vehementním a razantním pro
jevem působil - na čelní stěně efektně umístěný - velký artefakt
m. Titlové až překvapivě zkultivovaným a articistním dojmem.
Izolovanější, klidnější a tím i-příznivější klima pro vnímání
uměleckého díla poskytovala instalace v suterénu domu. První
sklepní prostoře zřetelně dominovali dva protagonisté; Jiří
David a Martin Mainer, oba na sebe výrazně upozornili i na před
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chozích konfrontačních výstavách mladých. Tvorba prvního v sobě
harmonicky slučuje opětně aktualizovaný symbolismus nové malby
a odkazem romantického mysticismu 19o století /S*D. Friedrich/,
přičemž ovšem dosahuje značné výrazové síly a emocionálního
účinu* Se symbolismem, avšak vyhraněně archaického ražení /vav
řínové věnce, ornamenty meandru/ pracuje i Martin Mainer, zde
zastoupený menším počtem obrazů* 0 této věci, leč trojrozměrně
hovoří vystavená realizace Michala Gabriela: jeho objekty - zví
řata formálně sice odpovídají požadavkům naturalismu, vedou však
rovněž do světa archetýpálních symbolů a mýtů. Jiří Kovanda, v je
hož tvorbě nejde již o úplné začátky, se evidentně vymykal z v-celku převládajícího trendu "Neue Wilde". Vystavené dílo - pro mne
zatím neuchopitelné, však odkazuje k předstupni, který neznám. Ve
druhé sklepní prostoře vytvořil Otto Placht - jistý ve svých fi
gurálně expresívnich kompozicích - určitou opozici k výše zmi
ňovanému abstraktně orientovanému St. Divišovi* Vedle nich překva
poval Jar* Rona vyhraněným projevem a vlastním záměrně archaizují
cím rejstříkem. Ženskou verzi nové malby prezentovala Erika Bornová, jejíž svěží a vitální cyklus lze po tématické stránce shrnouti pod název jediný: "Ženy v ohrožení". Podle mého názoru ne zcela
štastně byly zvoleny ukázky z díla nadaného Františka Skály. Vys
tavený objekt /"Pták"?/ vytržen z kontextu jeho další tvorby ne
dosáhl zdaleka takových emocionálně-excitačních a psychologicky
nosných kvalit, jak se je podařilo ozřejmit jeho pozdější samos
tatné výstavě. Vytratil se hlavně humor a recese, jimiž přímo mar
notratně jiskřily Skálový poetické kreace instalované v červnu na
Petřinách*
A na závěr k té tolik diskutované otázce původnosti: úmyslně
jsem ve své zprávě /zcela prosté objektivizačních a sumarizujících
ambic/ pominula evidentní paralely i zjevné poplatnosti nové
expresívni vlně i echům postmodernismu. Vycházím totiž z mnoho
kráte konstatovaného poznatku, že v tvorbě mladých umělců je ur
čitá rezonance a závislost na vzorech zákonitá a pro počáteční
orientaci nutná - naopak odtržení a izolace měla v českém umění
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vždy spíše negativní dopad. Navíc se v této nastupující generaci

mladých povedlo to, co se ně každé podařilo: takřka souzněla se
současnými progresivními trendy a tak mohla bezprostředné těžit
z posledních výbojů: postmodernismus kácel zábrany a uvolňoval
cestu fantazii a nová exprese, /jejíž morfologii zvládli někteří
až bravurním způsobem/ určovala spíše celkový habituso Zdá se
však, že na tomto poli bylo dosaženo kulminačního bodu a že opoj
ná vlna společného nadšení /založená na pocitu vnitřní spřízně
nosti se světovou avantgardou/ může již jen opadávat a nastává
okamžik, kdy každý sám spoléhaje pouze na "sloje vlastního bytí”
bude muset hledat svou individuální cestu.

-om-

Několik slov ke Konfrontacím

1984-86

V poslední době jsme si zvykli chodit za uměním do ne
klasických, negaleri jních prostorů: umělci vysŕavují svou
tvorbu v ateliérech anebo na místech, která s uměním nemají
vůbec nic společného a jsou jeho útočištěm jen po určitou
dobu. Je to výsledek nejen naší české situace, ale i jev'
mnohem širší
v průběhu 70. let se začaly všude po světě
objevovat alternativní výstavní prostory, "non-profit spa
ces", vznikající jako reakce na zaběhané, oficiální galé
rie vystavující oficiální, zaběhané umění.
K akcím tohoto typu patří i série konfrontačních výstav
nejmladší generační vrstvy umělců: Konfrontace I.-1V. /Smí
chov 1984, Vršovice 1984, Kladno 1985, Smíchov 1986/, které
se staly naším nejšířeji koncipovaným setkáním mladé gene
race v době posledních dvou let.
Zatímco první výstava na Smíchově, v Červnu 1984, měla
charakter pokusného vystoupení, další konfrontace, o půl ro
ku později, byla už výraznou akcí. Prostory vršovického dom
ku - od vstupní chodby, pres dvorek, pavlač, několik míst
ností prvního patra, až po půdu - byly prolnuty nadšením
z expresívního výrazu, znovuprobuzené malby a neurovnaného
gesta. Vše spojovala radostně uvolněná atmosféra, otevřená
novým projevům malby a sochařství, stavícího se proti akade
mickým normám a předešlému vývoji v umění.Alternativní
výstavní prostor vytvořil ideální pozadí pro působivé vy
znění estetiky nové vlny: bezprostřední, jakoby neuspořáda
né a neomalené vyjadřovaní je doprovázeno revoltou proti
kultivovaným výstavním místům.
Poslední konfrontace v dubnu letošního roku nevybočila
svým celkovým pojetím z řady předchozích akcí: i zde byl
příchozí vtažen do anti-galerijních prostorů /tentokrát
do sklepů a
účinně ' ”
pojednaného dvora/a obklopen
hustě navěšeným uměním. Avšak výraz této akce, její působe
ní byly jiné: částečně se změnil okruh vystavujících
a
instalace byla rozvážnější. Radostný výbuch provázející

Vršovice /a potlačený už na výstavě v Kladně/ se vytratil.
Divák byl provázen dojmem, že radikální reakce a důvěřivé
přijímaní nové vlny jsou vystřídány promyšleným zacházením
s estetikou new-artu, jsou zasaženy problematičtějším vidě
ním situace i otázkou, co bude dál. Hltavci novot, očekáva
jící stále nové, byli zklamáni, když se setkali s tím, co
už snad jednou viděli. Jenže nová vlna nemůže být nová
věčně -.opakuje, se zde onen známý paradox moderního umění:
záhý
nové se stáva tradičním.
Konfrontace nezahrnuly všechny projevy své doby, ale
o to důrazněji zachytily postupné vyrovnávaní se s malPou
a sochařstvím new-artu 80. let. Ani výčitky, že nástup nové
vlny byl u nás opožděný a nepůvodní, nemohou ubrat těmto vy
stoupením živost. Vždyt i u- nás vznikla situace otevřená expresívnímu, drsnějšímu a rekultivovanému" výrazu jako reak
ce na předchozí vývoj. V tomto směru Konfrontace splnily
svůj význam: vnesly do českého umění vzruch a rozšířily moc
nosti jeho dalšího vývoje. 5/

-vra-

Poznámky k textu:
1/ Konfrontací se účastnilo vždy mezi 20 až 30 vystavujícími
/s výjimknu první, kde jich bylo méně/. Byli to převážně
studenti AVU a několik studentů VŠ UPM. Uvedme alespoň některá jména - jsou to umělci, kteří se objevovali na výsta
vách pravidelně a již vytvořili jádro skupiny: J. Bačkovský,
T. Císařovský, J. David, S. Diviš, M. Gabriel, M. Mainer,
P. Nikl, 0. Placht, J. Pluhař, Z. Prokop, M. Rajnišova,
A. Střížek, K. Trubáček, P. Vaněček.
2/ To také zmírnilo značné výkyvy mezi jednotlivými vystavu
jícími a potalačilo díla slabá.
3/ Význam výtvarného prostředí a způsob instalace děl hrají
v moderním umění důležitou roli a mají svůj vývoj, jenž
zejména po valce nabyl značné intenzívnosti. V 60. letech
pak dospělo "výstavní umění" do určité meze - instalace se
staly projevem vytříbené výstavní estetiky. Klasickou ukázkou je např. Stellova výstava z roku 1964 /galérie
Leo Castelli/: každý kus stěny, podlahy, stropu byly sou
částí uměleckého výrazu. Tendence těchto let dovedl

ad. absurdum william Anastasi v Dwan Main Gallery y ro
ce 1967: udělal fotografii prázdné stěny v této galérii
/včetně
zásuvek a vypínačů/, přenesl ji na plátno jen
o málo menší a to pověsil na fotografovanou stěnu.
Není divu, že další vývoj spěl k "antiestetické" instala
ci /vznikla samozřejmě nová estetika vystavovaní/: zdi
se zaplnily, přecpaly uměledkými výtvory /jakoby náhodně,
bez souvislosti/, případně se celé rovnou pomalovaly
/ohlasem^byla např. pomalovaná garáž Jiřího Davida na Klad
ně/; umění se přestěhovalo do "neestetických" objektů - to
várních hal a polorozpadlých domů.
4/ Na smíchovské konfrontaci vystavili nově např. někteří
dřívější absolventi AVU a VS UPM /např. M. Titlová,
J. Rona, č. Suška/ i umělci, kteří neprošli odborným
výtvarným vzděláním /J. Kovanda, V. Skrepl/.

5/ Rozbor děl jednotlivývh vystavujících přesahuje rámec
tohoto článku: konfrontace měly význam především jako
akce. Znamenaly pro umělce vlastně začátek jejich tvorby,
první pkusy o hledání vlastního způsobu vyjadřovaní.
Ne vždy je lehké proto rozlišit, kdo z nich by měl být
"výraznou individualitou" v našem umění - to nám ukáže
teprve čas.

Vyhlídka do současnosti
K posledním obrazům Jaroslava Rónyna výstavě v Ústavu
makromolekulární chemie v Praze, v květnu 1986

Čas od Sasu nastávají okamžiky, kdy člověk ztrácí důvěru
ve svou schopnost odhalovat existující řád věcí a domnívá se,
že s rozumovým poznáním jsme v koncích a že "objektivní hod
noty", které po věky budujeme, přestaly platit. Ale jak se
s tímto pocitem vyrovnat? Kde najít oporu, abychom nebyli
pohlceni skeusí a desiluzí?
A tak se objevují útěky, které jakoby odsunuly naléhavost dané
situace do pozadí. Dnes jsou takovými úniky návraty do dob
nýtů: ty by měly obnovit "totalitu člověka" rozkouškováného
racionálním myšlením. Nebot mýty jsou pro nás naopak symbolem
nerozumového způsobu poznávání, které - podle našich momentál
ních představ - je schopno pochopit mnohem "opravdověji"
všechny jevy a procesy.
Úniky do prehistorických a archaických končin naší mi
nulosti nejsou v umění 20. století ničím novým; nicméně sou
časník je přesvědčen, že jeho doba je "jiná" /určitě horší/
a že jeho vztah k minulým věkům je závažnější. A tak nám
např. připadá, že surrealisté hledají archetypy lidstva vlast
ně s radostným zaujetím; jiní se nám zase zdají uneseni příliš
naivně a romanticky výrazem primitivních kultur. Ani dnešní
doba se ovšem neobejde bez nostalgické důvěřivosti k zašlým
věkůip a nechává se slastně vábit tajemným světem pravěku či
starověku. A tak tomu je i v díle Jaroslava Rony. Jenomže
vedle toho se do jeho obrazů vtírá i cosi dalšího: ironie,
sarkasmus a škodolibý výsměch vší romantičnosti. Vážnost si
tuace je zlehčena, chybí zklamání a zármutek nad ztracenou
minulostí. Naše snažení od dob jeskynního člověka je/ _
legrační, neboí pokrok je jen relativní, a
nemá smysl
nořiVdo zoufalého hledání ztracených věků lidstva. Zad na
iluze nepřekoná sílu současnosti. Žijeme tak, jak žijeme.
Ronovy obrazy nejsou tak docela obyčejným únikem
z přítomnosti, ale spíše jejím výsměšným komentářem: groteskní

praživočichové, absurdní pazvířecí metamórfouni s potměši
lým uspokojením žijí svůj život. My nejprve s pobavením,
ale postupně se stále větším napětím čekáme, kdy se v naší
poťouchle a nevyzpytatelně monstrózní současnosti zjeví
Ronův "Vesmírný pes", vychrlí ze sebe kočkobestie, ještěry,
embrya a praptáky, vtáhne nás do prahradeb mrtvých mést a
rozestře před námi věčnost.
A my konečně poznáme, co to je legendární mýtus.

-vra-

Jindřich Průcha a dnešek

vydati se celý fysicky i duševně
4.2.1910
cítím mocně duši přírody
31.8.1910
barva, ten zázračný materiál
26.11.1911

/fragmenty z dopisů/

Bytostným sepětím života i díla s krajinou Železných hor
a hloubkou umělecké výpovědi stal se Jindřich Průcha neodmyslitelnou

součástí vývoje české krr. jinomalby. Po příkladu Adolfa Kosárka,
Antonína Chittussiho a Antonína Slavíčka nastoupil na počátku
nového století cestu, na níž velmi moderně a odvážně řešil
potřebu nové výrazovcsti a stylu.

Malířské dílo Jindřicha Průchy, jež si připomínáme v roce
stého výročí narození autora, procházelo však od -doby svého

vzniku několika fázemi postupného zhodnocování. Zonedávna
byl Jindřich Průcha chápán jako sice zajímavý, leč plně
nevyslovený a předčasně umlčený talent a jeho práce byly
v zásadě považovány za vyznění slavíčkovského modelu krajinářského
impresionismu. 3 tím souviselo i kvalitativní vyzdvižení Průchovy
malby posledních dvou let jeho života a to na úkor správného
pochopení autorovy tvorby ve svém celku, jenž se logicky vyvíjel
od druhé pol-viny prvního desetiletí v imponujícím záběru
výrazovém i tématickém.
Snes je již zřejmé, že Jindřich Průcha je významnou osobností
česíé moderní malby s bohatými kontexty k tradici evropské
avantgardy, jak to naznačilo i zařazení Průchova díla na výstavách
"Edvard Munch a české umění" v Oslo /1971/ & posléze v Praze /1932/,
či do výstavy "České avantgarda 19CO-1939" v Goteborgu le:-šního
roku. Po vztahu k expresívním tendencím v české krajin-malbě
jej uvádí výstava "Krajina vnitřního napětí" v Litoměřicích /1973/•

Východiska tvorby Jindřicha Průchy, prosycená bytostným vztahem

k přírodě, byla v naturalismu a impresionismu. V době generační
krize druhé poloviny prvního desetiletí je však modernizoval
do podoby, "kterou lze již označit za fauvisticko-expresionistickou"

/P.'Wittlich, Česká secese, 1982/. S tímto tvůrčím postojem úzce

souvisí i Průchovo osobní založení. Již v prvních impresivních
tématech jej příznačná extrémní citlivost a sklon k psychické
labilite vedou k barevnému a tvarovému uvolňování motivu.
Důležitým přítomným rysem těchto prací je však také vždy nová

volba tvárné metody, jež je v určitém protikladu ke spontaneitě.

Jí se mnohdy tato malá mistrovská díla blíží Seuratovým studiím
také v úsilí po zachycení okamžiku a věčnosti.

Touha po vyrovnání protikladu mezi konkrétním okamžikem prožitku
pfírody-krajiný při tvorbě v plenéru a mezi zvěčněním tohoto

prožitku při nalézání stylové či ideové jemnoty obrazu, byla
pro Jindřicha Průchů tím nejzákladnějším problémem tvorby

vůbec. Odtud vyvěral rytmus jeho díla mezi krizemi a hledáním,

s tím souvisely i Průchovy neustálé návraty k několika nejčastěji
frekventovaným tématům: k vnitřku lesa, linii cesty, pohledu

do kraje nebo přímo k průhledu do země ozářené sluncem v motivu

lomu.
Tímto krajně vypjatým vztahem ke krajině se také Průchova tvorba
liší od dobově příbuzných prací členů skupiny Osmy - Zrnila Filly,

Bedřicha Feigla či Artura Pittermana Longena. S jejich novou
výrazovostí, spojovanou s Edvardem ivíunchem, sdílel však pochopení

exprese jako něčeho nadindividuálního, "syntetizujícího prožitek
jedince s všeobecným stavem lidstva" /?.Wittlich/, i když

zároveň nechápal stav sjednocení přírody a člověka jako krizi,

jak to vyplývalo z munchovské malby. Průcha spíše vždy usiloval
o splynutí. Proto mu je také blízká extatická výrazovost

Vincenta van Gogha, nesoucí rysy osobního nasazení na této
cestě, nebo ta poloha expresionismu mnichovské skupiny
Per blaue Reiter, kde obraz krajiny a člověka směřuje ke znakovosti.

Přirozený vztah člověka k přírodě je ostatně přítomen již

v Průchových raných motivech sekáčů a pasaček a později,
s přílivem symbolických složek do jeho díla se ozývá i v moti
vech matky.s dítětem v krajině, tančících dívek či v motivu

dívky a stromu. S intenzívní potřebou tohoto smíru snad souvisí

i postupné odeznívání expresívních složek v dalším Průchově
díle a posléze i vědomé napojení k odkazu Slavíčkovy práce
s krajinou.
Salší vývoj Průchova díla byl však násilně přerván. Jindřich
Průcha je pohlcen první vlnou světové války ve věku necelých
dvacetiosmi let.
Lilo však nelze chápat jako nedokončené, nebot jeho vnitřní
logika mu dává právo na samostatnost.
Tvorba Jindřicha Průchy je pro nás dnes příkladem hlubokého
prolnutí života a díla, příkladem maximální míry vnitřní
odpovědnosti tvůrce k době i k sobě samému - je posilou
na naší cestě.
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Pět v Brně.
Brněnská výstava čtyř mladých sochařů /lí.B.Haštal, A.Bartů-

někj P.Míka a M.Žarše/ a jedné mladé malířky /E*Mauthnerová/ pů

sobila dojmem, že se na ní setkalo několik čerstvých absolventů
akademie. Prezentovaná práce nikoho neprovokovaly ani se nesnaži

ly o podstatnější formální výboje.

T doběy prodělávájící tolik pa

ralelně probíhajících změn, není zarážející, že se objevila sku
pina výtvarníků, kteří se vědomě s nimi odmítají vyrovnávat. Spí

še se navracejí k domácí sochařské tradici., o níž by se mohlo
zdát., že již sotva podnítí k něčemu přínosnějšímu. V tomto smyslu

je počínání ětyř začínajících sochařů sympatické. Chtějí-li se
dostat alespoň na úroveň naší, předválečné tvorby, musíz-věnovat
formálně konstrukčním požadavkům, jejichž principy byly již dávno

opuštěny a jsou natolik zanedbané, že lze přímo hovořit • krizi
současného figurálního sochařství. Byla způsobena mnoha příčinami,

z nichž- nejočividnější je nepřítomnost vůdčích, osobností, zejména

na školách, kde by mělo dojít k přímému kontaktu mezi žákem a
profesorem. Výsledky prvých třech jmenovaných sochařů.jsou spí

še přísliibem budoucích realizací. Jejich snaha o obnovení sochy

v jejím dřívějším smyslu stojí teprve na počátku. Vedle domácí
tradice se u všech vystavujících projevoval zájem o archaické

umění, který přivodil jisté formální i koncepční zjednodušení:
co by mělo vést ke vzniku plného sochařského tvaru, k dynamické

kontinuitě plastického povrchu,

je často zúženo do jakýchsi štíh

lých stél, které se blíží primitivním objektům.

Srovnáme-li brněnskou expozici s nedávnou akcí na Smíchově

objeví se dva extrémně protikladné přístupy uvnitř mladé gene
race: předvedl-li Smíchov v jistém smyslu to, co by mělo být

právě nejsoučasnější, vracela se brněnská výstave spíše k abstrahujícím tendencím padesátých let. Ukázala jak na nutnost posuzo
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vat domácí uměleckou situaci vlastními kategoriemi, tak na zřejmou

potřebu obnovy pevného sochařského tvaru, reprezentovaného lihkou

postavou, ve kterém se zrcadlí určitá touha doby po konstruktivněj
ším výtvarném projevu®
(sochařům
Ze čtyř vy s tavující chj byli tři na takřka stejné úrovni: pevně

skloubený objem, elementární modelace a koncentrace na celistvý tvar
jsou typické znaky Michala Haštala. Nejdůsledněji provedl dvě Paprsí,,
které se podobaly primitivním objektům. Ve výrazně prolomené sádře

nazvané Figura se vedle tihto objevily i jisté vlivy Zdeňka Palera.
Byly patrné také u ostatních.sochařů. Šlo však pouze o navázání na
vnější, optickou stránku Paler ovad n

n-v,i vníhn projevu, které se ne

dotklo jeho uměleckého názoru příliš hluboko. V tomto smyslu je Palcrovo působení třeba považovat za negativní, protože začínající

uměl

ce přivedlo k podstatné redukci plastického tvaru. /Cesta budoucího

českého sochařství povede pravděpodobně v rozluce s Palcrem, protože
ten důsledně uzavřel jednu jeho možnost, jejíž kořeny tkví hlouběji
v minulosti, než by se mohlo zdát./ Srovnáme-li předchozí Haštalovy
práce, které již prezentoval na různých výstavách;s nynějšími, vy-

í
svítá z jeho dosavadních snah jistý neklid, který však byl anulován
v přímé práci s kamenem jak ukázalo Poprsí. I Stojící torzo Arnolde
Bertůňka je inspirováno archaickým řeckým sochařstvím, nicméně ve

Stojícím aktu a ve studii Otevírání studánek bylo preferováno poetizující cítění hmoty, které autora váže k.vnitřní situaci českého so

chařství daleko podstatněji než např. Haštala nebo Šaršeho. Lyrizující naladění bylo zřetelné z nejdotaženější realizace -sktu k Ote

vírání studánek,

s dynamicky prohnutým bokem a kompozičním efektem

ohlížející se hlavy. Elementárním geometrickým objemem, ostře ře

zanými plochami, zkratkovítostí a primárním výrazem se vyznačují prá
ce Pavla Mikya Platí to zejména o Dvou postavách, v kterých se vy-
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rovnável s kubizujícím tvaroslovím, podnes přitažlivým pro sochaře
realistického zaměření.
Od jmenovaných sochařů., z nichž každý měl na výstavě po jedné
přínosnější realizaci,

se lišil Michal Šarže. Zatímco tito exaktněj

ší výraz teprve hledali, předvedl, bravurní technickou ekvilibristi-

ku, někdy téměř manýrizující. Bozdíly se projevovaly již ve výběru

materiálu. Osciloval-li např. Haštal nebo Mika mezi kamenem, kame

ninou či sádrou, přičemž mohl být stejný motiv proveden v různém
materiálu /např. Haštalovy dvě Poprsí/,

vybíral se jej Šarše podle
w
,£
obsahového záměru. Každá z jeho čtyř vystavených prací,vyhraněna po
i •

*

koncepční a realizační stránce, šarše se však od předcházejících

sochařů různil v podstatnější věci: ve zdůraznění motivu. Nepohy-

x

boval se totiž v indiferentní námětové oblasti, ale vytvořil si

originální archetypálněsymbolický svět. Je to patrné z názvu jednot
livých prací: Ostrov, Zrození, Obět a lod snílků. Pouze zdánlivě se

Šarše věnuje tomu, čemu se kdysi říkalo "osobní mytologie". Tento
termín pro vystižení jeho prací nepostačuje, jelikož mu jde o svět

nadosobní, ovlivňující primární životní síly. V plastikách jako
Zrození nebo 9bět se spíše projevuje absolutní vůle než individuál
ní volba jedince. Šaršeho mytologizující svět nemusí být dnes příliš
aktuální, nicméně na výstavě byla plastika, ve které se dotkl současné

senzibility: Loň snílků. Zde jakoby její alegorizující aspekty /viz
z
námět lodě/ přímo vyplývaly autorovy niterné symboliky. Sledují-li
první tři vystavující sochaři důsledně domácí txadici, jejíž meze
snad jednou obohatí plastiky tvárnějším a svébytnějším přístupem,

nachází se Šarše někde na jejím okraji jak svou tématikou, která je
u nás značně specifická, tak formálním zpracováním, kterým setrvává

na pomezí sochy a objektu.

Naivně diletantizující styl obrazů Evy Mauthnerové působil příliš
akademicky. S velkými figurálními kresbami, asociujícími poněkud

St. Podhrázkého, to již bylo lepší. Nicméně i z nich vyplynulo, že
si umělkyně svůj výtvarný názor teprve formuje.
K instalaci je třeba podotknout,

že působila spíše prázdně. Počet

plastik mohl být rozšířen a případně měla být připojena i fotodoku
mentace jiných realizací.

RP

K poslední výstave Václava Stratila.

Spekulace o dalším uměleckém vývoji Václava Stratila, které
probíhaly od. jeho loňské výstavy na Petřinách, získaly jinou podo
bu. Petřiny totiž představovaly názorový mnohostěn, z kterého neby

lo jednoduché vytušit další postup. Obsahovaly řadu podnětů: Diváci
se mohli ptát zda půjde Stratil k ještě exaltovanějšímu, expresivně

chaotickému barevnému rukopisu nebo se navrátí k přísně staženým ■

černým liniím; zda se zaměří spíše na archetypálně igurální oblast
Červené a Modré hlavy či na uvolněnou geometrickou abstrakci Magic

kého čtverce? Snad nej pravděpodobně j ší se jevil dohad, že se zbaví
čtvercové struktury /věnoval se jí mezi lety 1982-85/, která jej
citelně omezovala. Na Petřinách představil kresby vzniklé během

dlouhodobějších realizačních procesů i vytrysklé z intuitivního zře
ní a alogických zkratů. Jejich plánovitý postup střídal s okamžitou
(kombinoval)
improvizací, pevné rozvrženm/uvomněným rukopisným projevem. Potvrdil

tak, že se vyhne apriorně zvolenému geometrickému systému, jemuž se
blížil

v Rokycanech, kde pracoval s jednoduchými lineárnímu obraz

ci. Výrazovou různorodost Petřin zceloval vytříbeným uměleckým ná
zorem, vyplývajícím z primárních pocitůsneusilovalani o imanentní
rozvíjení již dosažených principů, ani o sledování dogmatických es-

tetických programů. Oproti Rokycartým, v jejichž černé kresbě s bí

lou horizontální linií kulminovala koncentrace na ýeden formální
řád

, se stala Stratilova minulá výstava podnětná zejména dyna

mickou rozvrstveností jeho výtvarného talentu, který se na ni před

vedl ve své volnosti a svobodě. Největší pozornost vzbuzovaly na

Petřinách práce

Modrá hlava,

vymykající se "rokycanskému” stylu.Zejměna kresby1

Červená hlava a

Psovo slunce

signalizo

valy obsahové změny, které se projevily v UKDŽ. Stratil v nich za-

vrnl image, která se o nem začala vytvářet, jako o umělci zaryso
va va jícím černými liniemi prázdné čtverce. Demonstroval jimi jednak

že pracuje ’’pocitem", t j . exaltovanou obr azno stí»nikoli v raci oná~l ní

pojmovou dedukcí, jednak, že odmítá strategii akceptovatelnosti,
tj. že neustále přesahuje zavedené principy.
Současná výstava Václava Stratila působí jednotně a vyrovnaně.

Ovládají ji tři velké monochromní kresby. Některé rysy mají spo
lečné: v prvém plánu je to pevně architektonicky skloubená kompozi
ce /jejíž tvarovou genezi předznamenaly jak vertikály

a

horizon

tály velkého triptychu , tak jedna z posledních loňských kreseb
s pře rušenou svislou tyčí/; ve druhém -vyostrená kombinace volné a
rýsované šrafury. /Potlačoval-li dříve Stratil stále se

zhuštují-

cími vrstvami prázdnou, bílou plochu, eliminoval její opticko senzi
tivní ráz. Doslova ji přepodstatňoval. Šel k"neproniknutelnosti"

či "neprohlédnutelnosti", kdy černé linie začaly sány vydávat temný

svit. Volná šrafura, která je kontrastem k rýsované, umožňuje plas

tickou modelaci světla. Má senzitivnější charakter/®/Oba tyto rysy
se týkají formální stránky, vystavených kreseb. Nejpodnětnější je

však jejich obsahové zaměření. Navazuje, ač to zní téměř paradoxně*
na červenou a Modrou hlavu. Všechny tři použité tvary /pyramida,

mandorla, oblá mohyla/ odkazují k archetypálním obrazcům. Stratil

je však nepřijal ve vžité lineární formě jak to bývá obvyklé, ale

každý výrazně přehodnotil; zdá se, že pronikají z nitra kreseb.
V posledních kresbách proběhla úspěšná syntéza symbolického a
spirituálně dekorativního pólu. Jejich jednot ícím úběžníkem byla

psychická rezonance. Realizační proces determino-^al objektivizující
ráz rozměrné plochy, která nemůže být nositelem jen osobního pocitu,

ale vyžaduje vytvoření obecnější výrazové olatformy,. ^a individuálvnedstávuji značný posun
ní sdělení byly zaměřeny kresby menšího fbrmátu.ve Stratilově ikono

grafické a formální koncepci. V mnohém se liší i od třech velkých
kreseb, syntetizují specifickou figurální % abstraktní symboliku;

spirála se mění v oko, postava v krajinu či strom. Nejde však jen

o tvarovou ambivalenci, ale o objevení daleko původnějšího významo

vého pole spjatého s pohanskou kulturou. Stratil v malých kresbách

odkrývá další formy osobní spirituality, jimž se dosud nevěnoval, i

nová místa intenzivního duchovního kontaktu /viz kresby s rozvíjejí
cími se spirálami, na jejichž obvodě jsou rozestavěny kameny/. Srovná-

me-li je např. s některou ze starších prací, které visely v jejich sou
sedství, lze zobecnit rozdíly: od popření znázornění přešel autor
k ’’magickému” zobrazení, od významové entropie k novým komunikačním

symbolům.

Archetypální obrazce mají zřetelný minulostní ráz. Přicházejí
z idealizovaných hlubin mimočasovosti a mimoprostorovosti předdějinného

světa. Zpřítomnují takové vrstvy vědomí jako vzpomínání, pamět, zje
vování, Pracují s dvojíc časem: pomyslným, ztraceným kdesi v minulosti^
a s okamži’y bezprostrědfé žitého sváta. Jtrafilovy kresby ne se trvávej í

u konvenční archetypální roviny,/Jej ich skutečnou významovou konstela
ci je třeba hledat až za arche typem, který je použit na způsob mas^y,

za Jejíž elementární formou se ukrývá pulzující senzitivní dění. Ge
netický původ archetypu je u Stratila nezjistitelný. Je takřka lhos
tejné zda ’’pravzorem” Hodre hlavy byla tvář dřevěné sošky Krista za

hlédnutá kdesi na Spiši nebo obrázek jihoamerického kultického objek
tu.
U Stratila není 'árchetypálnost” pouze viděná, ale je reelně žitá.

3 archetypální rovinou je totiž spjat hlouběji, než by se mohlo zdát,
"ejie u něj o její vnější aplikaci, ale o vnitřní nutnost. Promítá
se do jeho každodenního života. V souvislosti se třemi velkými kres

bami často hovořil o stromu, který prorůstal jeho tělem. Přestože

tento Itratilův pocit nemusí být z realizací přímo patrný /není to

ani nezbytně nutné/, cř eis caruje určitý skrytý impuls, který je j vede
ke zkreslení.

Hlavní akcent ležel tudíž v posledních velkých kresbách na kons—

k-f.-i vr Sp m ti vníiTi a nitem ^symbolickém tvaru. Jejich nové pojetí
podstatně umocnil mistrný , do najmenších detailů vypře cizovaný-tec
nicky projev, který q; 1 mimořádně divácky přitažlivý.
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Stratil — muž na rozcestí.
Tyto řádky nemají být hodnocením díla Václava Strati

la* Ostatně, kdybych je chtěl hodnot it, udělal bych to jed
noduše: skoro všechno se mi velmi líbí.Více snad ty kraj

ní -polohy: starší velké šrafované plachty a pak ty obli

čeje,které jsme viděli především na výstavě v makrokoulích.
Syntéza obou ploch,kterou předvedly obrazy na výstavě u

železničářů se mi zdá trochu kompromisní,méně bezprostřed

ní a méně spontánní.
Chtěl bych tu vyslovit jednu domněnku týkající se struk
tury Stratil ových děl,kterou mně tyto obrazy již delší

dobu vnucují.Stratil,zřejmě díky své energii a pracovi
tosti, a díky vášnivému hledačství,nalézá cesty,které pak
sleduje s velkou důsledností.Tak se mu podařilo mimoděk
izolovat a víceméně samostatně rozvinout dvě stránky,kte

ré obvykle bývají in^Licitní součástí snad každého výtvar
ného díla.Mám na mysli za prvé: stránku rukopisu,st opy

pera,grafické struktury kresby,která bývá výsledkem ne
vědomé aktivity tvůrce,mimovolným projevem jeho psychic

kého ustrojení. Za druhé: stránku obsahu,tvaru,který má

autor’’na mysli”,který linie zobrazuje,symbolizuje.Obě
tyto stránky jsou v jisté chvíli u Stratila aktuelní,

jsou tím oč jde.
V černých plachtách z roku 84 a 85 dominuje první

stránka. Není v nich vlastně nic jiného. Autcr zřejmě
vědomě nechce symbolizovat žádný konkrétní /ani abstrakt

ní/ tvar,žádnou hotovou věc,nic,co by mohlo být intencionálním polem vědomí.Tyhle všechny hotové věci jsou

jistým způsobem výsledkem společenské konvence,insti-

tuc i onaliz ovanou strukturou dohodnutých, významů. Tuhle
konvenční,jednou pro vždy hotovou sféru chce autor pře

kročit .Kam? Pochopitelně jako každý umělec ke své osob
ní nekonvenční,nepřevzaté vnitřní spojitosti s vnějším

světem.Tato spojitost může být ovšem chápána velmi různě.Stratil ji chápe stratilovsky radikálně realizací
mystického pracovního procesu,zarputilým šrafováním,ne

osobním realizováním samotného času.Čas sám tu proměnil
bílý papír v živou černou plochu. Aut ořova ruka se stala

nástrojem času,který prostřednictvím lidských aktů klo
pýtá stále vpřed.Ve snaze o překonání objektivního věc

ného konvenčního světa,přišel ke slovu jiný,sice trans
cendentálni, ale opět objektivní neosobní svět,který skrze

autorovu ruku tu obtiskl na papír schema své struktury.

Oba světy se ovšem od sebe liší.Ten první je světem zná
mých věcí každodenních potřeb,svět,který člověk zdánlivě
ovládá,nicméně je zároveň znechucen jeho provisomostí,

nestálostí a ne smyslností. Ten druhý je nerozlíšený svět

vymykající se lidské moci,moci uvádět rozmanitost v jed
notu významu.Je to svět ve kterém je člověk zasazen,ze

kterého koná své kontingentní aktivity.

Na výstavě v makromolekulámím ústavu se objevily

expresívni tváře,které ostře kontrastovaly s výše zmíně
nou etapou Stratilovy tvorby.(Na výstavě v Domě železni
čářů se objevila jiná,více abstraktní zobrazovací ten

dence: hrany,spirály,homole frázovaly prostor nebo si

lová pole.) Myslím,že představují tu druhou,významovou
stránku tvorby.Nejsou to sice tvary objektivního konvenč

ního světa naší každodennosti. Jsou to osobní vize,kterými
se ohlašuje jiný,tajemný neinstitucionální svět.Avšak

také to nejsou figury toho absolutního neosobního světa,

kterého Stratil dosáhl ve svých, šrafovaných plachtách.
Nemají nic z té neosobní symetrie toho skrytého objek

tivního světa,který kdesi v transcendentnu svébytně jest.

Není jich dosahováno odstupem od věcí,ambivalencí významu

z povzdálí bedlivě pozorovaných věcí,blížením se božskému
stanovisku,ze kterého jedině muže být vidět náš svět

v celku, jako naše kulatá země z Měsíce. Tyto figury ve
své tajemnosti a naléhavé obsahovosti vznikly naopak při

blížením ke konkrétní věci,k jedinečné událost i.Přepod
státnění tvaru je způsobeno těsným kontaktem,splynutím,

pohlcením v konkrétní události a vytěžení maxima jejích
možností. Provisornost,nedokonalost lidských možností
ovládnout skutečnost tu není odmítána a překonávána. Je

naopak přijata a s velkou vehemencí aktive vána .Každé umě

ní nutně překračuje daný svět.Avšak jestliže ho autor

šrafovaných kreseb překračoval dosažením stanoviska mimo
svět (ze kterého bylo možno ukázat celek svět a, výsek jeho
objektivní struktury),pak autor expresivních tváří pře

kračuje daný svět vybudováním stanoviska uvnitř světa,
urpostřed jeho dějících se a člověka oslovujících udá
lostí.Tady už autor není jen rukou času. Je naopak jedi

ným pramenem významu. Je sice možno namítnout,že i tady
je emotivně aktivní tvůrce jen průchodištěm implicitních
mýtických významů.Avšak žádný mýtus neexistuje sám o so

bě.K jeho vzniku je třeba aby člověk převzal riziko činu

a výrazu. Mýtus vznikne jen krokem vpřed,ne odstupem.
Ne nadarmo jsou nositeli velkých mýtů hrdinové.V případě

civilních mýtů stojí na místě hrdinství naivita.I ta je schopna rodit význam,nikoliv však skepse.

Naznačená polarita má svou dějinnou dimenzi.Celá
avantgarda myslím byla určena bojem o překonání lidských

zprostředkujících aktů a úsilím o ztotožnění se s absolutnem.Toto úsilí dovedl Stratil do krajnosti tím,že

sám sebe proměnil v nástroj dějícího se absolutna.Nové
umění,které stojí vědomě v opozici k avantgardě,se vzda

lo možnosti ztotožnění s absolutnem.Zdá se,že ví,že člo

věku jsou dány jen konečné akty v oblasti kam oko dohléd

ne,ruka dosáhne, vůle dovolí či

láska do-mil u je . Líd ská

konečné akty jsou jediným podstatným a skutečným obsahem
světa a jen v nich je možno odkrýt transee.nde.ntá~l ní auto
ritu.

Stratil stojí tedy na obrátce dějin.V současné chví
li se

zdá, že si s tím obracením jakoby pohráisá. či váhá.

-vňk-

Jaroslav šerých: Obrazy
v

S odstupem několika let vystavuje svá díla v galerii Mladá fronta

malíř a grafik Jaroslav Šerých. Významové roviny i inspirační zdroje
Šerý chovy tvorby zdařile naznačil v katalogu výstavy Jan Kříž. Uvedu

proto pouze několik glos k ideovému pozadí vystavených děl i jejich

návaznosti na tvorbu minulou®
Vzpomínám si, že na minulé Šerýchově výstavě v této galerii
upoutaly moji pozornost sochařsky cítěné měděné destičky se vsazenými

emaily a rytými náměty. Zaujal mě především

intelektuální přístup

umělce k tvorbě, osvědčený i verbální autointerpretací. Vědomá volba
mědij^ jako ušlechtilého materiálu s archaickými hodnotami /provází

člověka téměř od počátku jeho pozemského bytí/ i užití barevných

emailů poukazuje k tradicionalistickému přístupu v pozitivním
slova smyslu. Sochařsky zpracovaná hmota mědí je rozbrázděna brutálními

trhl i-namí směřujícími do jejího nitra, Z těchto "ran“ , jako by
vytékaly krůpěje barevných emailů. Vzniká tak vizuálně perctpovatelný

z±zx paradoxní vztah mezi brutálností rah a nádherou materiálů i
jejich uměleckým ztvárněním. Ideový i formální koncept děl připomíná
některá podobenství Písma a křestanakých apokryfů , ve kterých rány
a krev mučedníků se mění v drahokami a rány Kristovy se staávají

zlatou branou do věčnosti. Domnívám se proto, že sémantika
vyrůstá

z křesťanských paradoxů, kdy smrt znamená

destiček

život a utrpení

cestu Milosti, V těchto intencixh je mozne považovat tato díla za

jakési relikviáře, které připomínají relikviáře středověké nejen
svým

materiálem, ale i svoji formou, nahrazující svoji akčností

nepřítomnost ostatku i symbolický tvar® Zmínil jsem se o Serýchových

destičkách

proto, prptože si myslím, ze na ně výtvarník navazuje

některými vystavenými díly • Stejně jako na destičkách i zde malíř

cítí sochařsky , vysoké vrstvy barev připomínají reliéf. Velký důraz

je kladen na haptické kvality povrchu malbyí objevují se opět "rány",
tentokráte do nitramalby. Výsledný efekt je akcentován adjustací,

která se stává integrální součástí díla. Myslím si, že je možné
přirovnání těchto obrazů k barokním "krvácejícím" zázračným
obrazům ukrytých a "zklidněných" v zasklených, bohatě zdobených

skříních. Zdá se mi však , že některá díla této skupiny se
pohybují na samé hranici pouze formálního projevu.

Druhou skupinu vystavených děl tvoří obrazy s biblickými náměty.
Tornou i tematikou

mají blízko k umělcově grafice. Volba námětů

koresponduje s expresívním rukopisem a výrazným koloritem s
převahou kraplaků a modré škály. Převládají náměty

s tematikou

smyslu oběti a jejím obecném významu í.Gestika a kontraposty

imaginárnính postav jsou inspirovány konvenčními schématy středověkých
děl , kreslířská zkratka prozrazuj e Šerýchův obdiv ke kresbám

Rembrandtovým.
Na závěr bych se chtěl krátvce zastavit u "liturgické"
hodnoty Šerýchových děl. Jejich "liturgičnost"

nespočívá v

podřízení tradičnímu schématu a požadavku objednavatele , či
IZodolf
konzumenta /tomu se např. nevyvaroval jMÍB Němec v obrazech
křížové cesty v Malém Boru

transcendentních

u Horaždovic /, ale v hlubokém prožití

hodnot zobrazovaných

námětů i ve ádcpnosti

umělce realizovat tyto vnitřní skutečnosti monumentální formou
na malířském plátně.Jsem přesvědčen, že právě Jaroslav Šerých
je po Mikuláši Medkovi opět schopen prolomit hradbu konzervativních

názorů na výzdobu sakrálních objektů. Je načase, aby "quaziduchovní"
projevy v těchto prostorách byly konfrontovány s hodnotnými x

výtvarnými díly a aby opět platilo pravidlo vyslovené již/Nicei
že " zadání patří Otcům a provedení umělci".

R

Krátká glosa k Černé rokli

"Hlad" po silných zážitcích, neustálá hledání něčeho nového,

útočnost výtvarných pro jevů, experimentování, nestálosi, neuspokojenost," objevování" třeba i dočasných " spasitelstev “, radi
kalismus, amerálnest, neodpovědnost, názorová nejednotnost pro

půjčují současné době a jejímu; uměleckému projevu, spolu s další
mi rysy, z nichž na předním, místě stojí zpovrchnění a prostřed
nost, výraz neklidu v očekávání věcí, příštích, které by byly s to
vykoupit " horečnost" stavu, do něhož se současný člověk dostal.

Horší je, že jeho- stopy, jež se blíží signálfnn. vnitřní krize člo

věka, najdeme všude kolem, sebe a nevybírají si.S menší či větší
intensitou doléhají na každého. Snad také proto byla nedávná

akce v Černé rokli u Hsdotínamazvsná. Meži vrstvami"určena všem,
jejichž- zájear se nijakým- způsobem, dotýká, umění a byla také všemi
složkami společnosti zastoupena, počínaje studenty přes výtvar

né-umělce, teoretiky a historiky umění, zaměstnancekulturních
institucí až pe zástupce pražského Geologického ústavu. Opome
nut nezůstal nikdo ani potencionální, zájemci z Moravy a Sloven
ska.

Už sama pozvánka, řešená poutavou fotografií, skalní stěny a
doplněná z rubové strany plánkem, místa konání, nesla v sobě pří
slib zážitku a tajemství, byt byla nepodepsaná. Ostatně i tento

fakt, který u mněných vzbudil nedůvěru, byl pro stav současné
doby příznačný. Z drané strany však bravúrne využíval přirozenou

lidskou zvědavost, chyta
jící se všeho, co. se vymyká, oficiálnosti.
Snad právě proto-, že nikdo nevěděl, kdo " výstavní odpoled

ne" v sobotu dne 17. května připravil a podezříval někoho ze své

ho okolí, sjelo se do Hadotína neuvěřitelně mnoho lidí. Navíc
i počasí se umoudřilo, vyjasnilo se a slunce a nebývalou
lačností upíjelo pot nalákaných výletníků. Mnozí se dokonce

-2oblékli svátečně,

jak. se na příslušnou akci, sluší. Jaké asi muse

lo být to jejích rozčarování, když shledali,

že exponáty " výstav

ního- edpeledne" jseu vlastně všichni, kteří se de Černé rekle
dostavili .

Komičnost situace se vršila již', v Radotíně, protože jen málo(dokázal
kde z místních usedlíků\odpovědět, kde hledaná rekle- je. Žádostiv

ci. zastavovali kdekoho, ptali se každéhe, kde se na. silnici nasky
tl, nakukovali de zahrádek a dotazovali se- do práce zabraných pě

stitelů,

sebe tni cn kutilů a příhodných, opravářů domků, a chat.

Vv.perní nai ~

jsme Jaroslava. Haška- a jeho- Stzaxnx mírného pokroku

v mezích zákona a začali jsme tušit záměr celého podniku.
Na českém člověku, je 1 přes sumu ne příliš vábných povahových
rysů a- zvyklostí milé,

že zůstal i dnes tak trochu Švejkem, dále

i to, že mívá upřímnou radost z toho., když může druhého napálit.

Takový byl i cíl. " výstavního edpeledne " v Černé rokli* Jeho
roštáctví byle namířeno do týla- snobismu a oprávněně, neboť

spíš než o věc samu, jde o společenskou
často
udál oet. Zákonitě muselo dojít k odpovědi*. Tu, kterou přinesla

černá rokle u Hadotína, byla drsná, a chutnala po. pelyňku a ve způ
sobu si nezadala s dadaistickými podniky. Její zvláštní příchu
tí byla ostraha ze všech stran. Myslím,

že se nemýlím, když řeknu,

že mezi příchozím byla celá řada těch, kteří tiše pořadateli

záviděli a litovali,

že s podobným nápadem nepřišli oni a dříve,

čas zřejmě dozrál až nyní. Kdo ví, možná také, že jen hrstka si
uvědomila, co se vlastně Černcu roklí stale. Jedno je však jisté,

výsměch přelétl jak šíp a je neopakovatelný,
jaké

otázkou zůstává,

"akce" budou následovat, budou-li jěště nějaké .
Dnes mnozí vědí, kde Černá rokle je,

že jí podélně prochází

-3úzká asfaltová silnička, která jednoho odvede k hospodě s dobrým
pivem, že tuto. silnici převáži potok s rozložitými listy devětsilu, že pe jedné straně rokle se zvedá úboči se smíšeným lesem,

jnrxdxxsaé kterému z druhé odpovídají obnažené útvary barrandienu
s chráněnými rostlinami, n křovisky.
Ti, kteři volili, únikové pěšiny stoupající mezi skalnatými

vrstvami před ne- zrovna jistou procházkou: po silnici, objevo
vali kromě krásného výhledu ío okol ní. krajiny i zbytky dávného,

zkamenělého světa. Snad, největší údiv vzbudil

žmxjezž

,’■nebývalý

pohyb toho dne- v Černé rokli u dvou ziístnich babek, které , ustro
jené podomácku, seděly na úboči nedaleko skládky občanského odpa
du a pozorovaly, co se v dřivé tak poklidném údolí vlastně děje.

Do té doby žilo tiše svůj čas a aniž- by o to stálo, vstoupi

lo do historie ještě jednou- Ten dnešní krok nebyl ani zdaleka
tak závažný jako ten, který v nedávné minulosti učinil Joachim
Barrande, byl však zapotřebí a. doufejme, že se na něj hned tak

n e z apo m e n e

!

Mahulena Nešlehová

miloš šejn / fotografie,
dům umění města brna
kabinet fotografie jaromíra funka
8.4.- 18.5-1986

kresby,

knihy

Výstava naznačila charakter autorovy práce s médiem fotografie
v časovém rozpětí od konce šedesátých let do současnosti,
především však byla zaměřena k jeho tvorbě posledních pěti let.
"Přes prostorové omezení Kabinetu fotografie - výstava - zároveň
naznačila celou škálu jeho aktivit, vzájemně vnitřně propojených
a spjatých společným zájmem o vytvoření nového vztahu k přírodě."
/op, "Téma : příroda", Směnský večerník, 13.5-1986/

přílohy:
Skalní stěna / Cesta, Zebín 11.9.1585
Nalezené pigmenty, 1979-1985

Výstava obrazů a plastik Františka Skály ml.
Ústav makromolekulami chenie Na Petřinách ,16.6.-27.6.1986.

Na výstavě byla vystavena díla od r,1976 (autor se
narodil v r.1956),olejem malovaný "Lesní dělník”,vou
satý stařec,jako od Důrera,s pozdněgotickým záhybovým

stylem drapéria, odpočíva jící v lesnaté krajině vedle své

ho nástroje: motorové pily podané s gustem superrealis-

tické malby.
Obraz "Moře",z r. 1979,velká kompozice výseku mořské

pláže a hladiny sestavená z předmětů nalezených na moř

ském pobřeží a vykazujících stopy opracování vodou.
Nejstarší "krabička",která nese název "Plovárna"/?/,
má rovněž tuto bezprostřední souvislost mezi použitým
materiálem a tématem obrazu.

Fotografií je dokumentována skulptura ze zámeckého
parku ve Veltrusích/1980/ - v podstatě klasický pokus
o působení elementárních forem (menhir s razeným klo

boukem),ale s tímto formálním působením kontrastuje ne- .
jen kontakt s materiálem,rozpukaným kmenem,ale hlavně
epický element,který obstarávají jakési niky pro trpas

líky, ve které jsou některé pukliny rozšířeny.

Toto jsou některá z děl raného období.Jsou velmi

zdařilá,svěží a inteligentní,pokud mohu posoudit .Nicmé

ně ukazují,proti dalším jisté váhání.Autor od počátku

spoluaktualizuje při své tvorbě reflexi a pochybnosti.
Vypůjčuje se jisté postoje ale ne pasivně,hraje si s ni

mi,zkouší jejich působnost, vždy je zařazuje do vlastní
ho názoru a zřejmě se stále ptá po smyslu tvoření.
Díla z 80-rlet ztrácí zcela charakter nej ist oty.Bývá

zvykem říkat,že se autor v jisté chvíli ujistil o svém

názoru a nalezl svou výtvarnou řeč.Jenomže,názor a řeč,
kterou Skála nalezl je zvláštním způsobem disparátni.

Ještě se o tom zmíním,protože ve specifické nejednotnos
ti názoru vidím jednu z hlavních příčin kouzla Skálová

díla.
Připomenu namátkou některá vystavená díla.Z r.1982

jsou "Krabice pro

ženy".Staré kruhové krabice z ohýba

ného tenkého dřeva s víky krásně pomalovanými ptáky
(např. orebice a jiní bažanti).Skutečnost krabice: její

stáří,tušený účel a minulý svět,který ji užíval,i tajem

ství uzavřeného vnitřku spolupůsobí s dokonalostí malby,

stejně jako spolupůsobí styl malby,přirozeně navazující

na všechny ty historické fáze,v nichž šlo malbě o podá
ní krásy zobrazované věci. V případě podivného ptáka
orebice se ještě připomene kouzlo Pagnolova románu Jak

voní tymián.Není to ilustrace,ale všechny ty přísně vzato
mimový tvarné stránky přirozeně spolupůsobí a plní výt

varné dílo notnou dávkou radosti.
Drobní vtipně a

kultivovaně komponovaní fantastič

tí obludkové jsou ukryti pod skleněnými šturci.Vypovída
jí o sobě a ještě o tajemství přírodovědeckého kabinetu,
nebo něčeho takového.

"Lampička na kojení" je krabice s krajinnou scénou
jako z animovaného filmu. Dá se rozsvítit a stane se noč

ní lampičkou.Název vyvádí dílo z estetické oblasti a bez

prostředně integruje svět imaginace do každodennosti.

"Motýl na květině"/1985/ si nese kus tlustého stvolu
tiefenbachie ve skleničce s vodou zavěšené, na vlastním
nose. Jakkoli tu hraje důležitou roli vtip,působivější se

mi zdál drobný detail,totiž pár skvrn, svítivě zelené bar

vy na živém stvolu květ iny.Svrchovaně naivním,či spíše

svrchovaným způsobem tu autor ignoroval zažitý rozdíl
mezi světem umění a světem biologie.

"Lyra" /

/je udělána ze staré tabule jejíž linky

představují struny a kravského chomoutu.Vyřezaná voluta

napodobuje hlavu houslí.Svět lyry se tu před našima oči
ma rodí z jiných světů,které přijímáme s radostným pře—

kvapením: hele tabule. Jakoby se před nami aktualizoval
nevědomý proces syntézy vnímání věci.

Jedna z krabiček pověšených na zdi uzavírajících za

svým sklem obrazový prostor (po způsobu biedermaierových
obrázků lázeňských kolonád sestavených v několika plánech

s vegetací z barevného mechu) se jmenuje "Paříž".Sterá
nalezená bednička jejíž dřevo poznamenal vydatně zub ča

su ukrývá dvě malé místnosti s dvěma dobře vařezanými

figurkami.Na zemi jedné místnosti leží kus nějaké paříž

ské vstupenky.Zvětšelé dřevo skřínky působí romanticky.
Kus rezavého plechu sloužící za tlačítko lampičky,která

se v interiéru rozsvítí,svědčí o tom,že autor romantiku

použitého materiálu ironizuje.Ale vedle ironie je tu zá
roveň naivita přijímající kouzlo nateriálu do souhry cel

ku,který na tomto materiálovém momentu nevisí .Soustředě

ní na prožitek události zpřítomněné dílem,lhostejno,

zda jde o reálnou vzpomínku,či čistý výplod fantazie,
dovoluje,aby cokoliv bylo přizváno ke spoluúčasti na

výraze,pokud to učiní s chutí.
Obraz "Krajina" je ležatý ovál v rámu,jehož spodní
část tvoří ohnutá tmavá větev. Její horní konec je zakon

čen rozšířením,narostlou sukovitou bambulí a je vytočen

mírně ven před obraz. Krajina je malována ve dvou reál- .

ných,kuliso vitých plánech.Obraz na první pohled zobrazu
je obraz - slavnostní artefakt nad postelí našich praro

dičů.Obsahem obrazu je nejprve jeho vlastní existence a

s ní celý svět lidí věšících si obrazy nad postel.Větě v,
jejíž palicí se obraz sám na seče dívá tento dojem ještě
zesiluje.Pak je tam také něco namalováno: rybář na břehu

rybníka.Scéna je podána tlumenými barvami i konturami.

Jakoby samo zobrazování bylo připouštěno do souhry půso
bení jen s uváženým omezením.Další komplikaci přináší
\
..
kombinace reálného a namalovaného prostoru.
Takto bychom mohli pokračovat dál* Každé dílo před

stavuje složitý komplex formálních a obsahových vrstev.
Skálová tvorba je složitá,intelektuální,plná vtipu a re

flexí.Tato skutečnost však není tím, co tvoří kouzlo těch
to děl.(Výstava byla pro mne jednou z nejpůsobivějších,

které jsem v posledních letech viděl.) Síla působení je

v něčem jiném* Zřejmě v tom,že všechny ty "fígle” a re
flexe nejsou ani samoúčelnou spekulací,ani nejsou dikto
vány výtvarným novátorstvím.Ne jsou to prostředky výrazu,

jsou samy událostmi. Jak jsem poznamenal na začátku,

autorův výtvarný názor,přes zralost,působí nezvykle ne

jednotně. Výrazové prostředky se totiž stále mění.Nezdá

se však,že by to bylo způsobeno tvůrčím neklidem autora.
^si
Spíše jsou za to odpovědna díla sama.Jakoby^každé vynu
tilo vlastní výrazové prostředky.V obsahu každého díla,

v události jeho prožitku je kořen všech prostředků,které
v něm spoluprác ují. Konkrétní dílo a jeho obsah není jen
příležitostí k demonstrování obsahu,který autor nosí ve

své duši.Nejsou výpovědí o světovém názoru svého tvůrce,

ale u událostech radáostných setkání s věcmi.V prožitku
těchto setkání rozkvétá bohatý květ představivosti nebrz
děn předsudky a pře svědčením, které člověk mnohdy sám

v sobě svízelně probojoval a jeho prismatem pak hledí

na svět.Díla staví svého autora,?.Skálu ml. do kouta,
jako někoho,kdo jen laskavě asistoval při jejich zrodu.

Žijí vlastním životem.Jsou připraveny rozběhnout se do
světa,nechtě jí být shromážděny v kóji gale rie , Ne symboli

zují tajemství universa,jsou tajemstvím sebe sama,symbo

lizují přítomné dění otevřené budoucnosti.

Snad ne jpůsobivější díla na výstavě: asi dvoumetrový
letící šíp a malá pomalovaná skřínka se zrcátky uvnitř

- dokazují,že tajemství takto oddaně vytvořené věci pů
sobí velikou silou aniž by potřebovalo pozadí dalekosá
hlých významových souvislostí a hloubku svého smyslu.

-vňk-

MLADÍ PRAŽŠTÍ VÝTVARNÍCI

Bačkovský.Císařovský,David,Diviš,Gabriel,Nikl,
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Placht,Rajnišová,Střížek

Brno,Vysokoškolský klub,Na bidýlku,červen-červenec 1986

/text katalogu:/
Světovým uměním se rozlévá vlna dravosti.Ještě jsme

se zcela neprohráli z okouzlení bezpředmětnými struktura

mi,ještě jsme se plně nepřiblížili smyslově konkréiní

figuraci a dosyta nevyčerpali možnosti "umění v hlavě" a už tu přichází ně co, čemu zatím ještě plně nerozumíme:
krátké spojení umění a bytí jako by chtělo.být ještě

kratší.Malbu (i sochu) ovládla naléhavá potřeba výrazu.
Potřeba bezprostřední,nesublimovaná,nekultivovaná,neo

malená. Dávná touha po hledání řádu v obraze,v tomto sto
letí ztělesněná především Cézannem.je odsouvána stranou.
Obraz není už branou harmonie ,ale vstupem do vulkánu,

z něhož se kouří. Na místo korigovaných emocí nastupuje
vášnivá subjektivita otřásající i Duchampovou noblesní

skepsí i hermetismem jeho mýtů.Toto už není jen skepse,
ale vyslovená lhostejnost vůči moudrosti historie a vě
domá nezodpovědnost před ní,a přece to má d/ale^ofcobra-

zobcrectví a antiumění.Jde dokonce o jejich paradoxní

opak: o důvěřivé spoléhání na možnosti štětce ,barvy a

plátna (nahrazovaného často jen papír em) .Tat o důvěra se
projevuje gigantismem formátů,gigantismem barevné pest
rost i, přemírou gest ,for em,motivů.

Kdysi bývaly nastupující umělecké trendy reakcí na

tendence,jež je přímo předeházely.Dnes,v pluralismu po

stojů a forem, jde o něco jiného .Míst o zavrhování a popírání
tu nastupuje jiný akcent, jiný důraz , polo zený vehementně
e
na nové místo.To,co bylo,nemusí být zavrženo,nová vlna
běží svou cestou a přelévá vše,co se hýbe pomaleji.Vyná

ší na povrch umělecké projevy své zädáštní sympatie ,ne

však pro to, aby se jim obdivovala nebo kořila,ale aby z

nich bezostyšně čerpala vše,co se hodí,so je ještě k užit-

ku.Tak je na vysoké vlně aktualizován Ensor i Munch,Ernst
Ludwig Kirchner stejně jako o dvacet let mladší Jean Du

buffet.Dobře se hodí Karel Appel,Antonio Sauza,Willem
de Kooning i Francis Bacon.

0 mladých reprezentantech české nové vlny se říká,že

jsou nepůvodní,že svou tvorbu odvozují ze zahraničních

katalogů a časopisů.Znají prý tvorbu Davida

Saileho,Sandra

Chii, Juliana Schnabela či Remy Blan char da jen z reproduk

cí.To se ovšem říkávalo stejně o příslušnících Osmy,
o Fillovi nebo o Kubistovi,a nic se tím nezměnilo na jejich
postavení v našem umění. Navíc jsou tito mladí k výtkám
epigonství lhostejní.Takový pojem nemá pro ně žádný sny-

sl,eklekticizmus nepovažují za nectnost,ale za možnost,
které se nezříkají.

I v českém umění nají nepochybně předchůdce. Kdy bychom

je chtěli vysledovat,museli bychom začít od munehovského
expresionismu a zmínit se i o těch,kdo výraz považovali

za významnější než výstavbu,uspořádanost a kázeň díla.
Tu bezpochyby narazíme na Jana Baucha a na jeho vehementní
protest proti bezpohlavnímu obrazu, Patrony dnešních čes

kých divokých bychom však museli hledat až v okruhu ně
kdejšího sdružení Sursum a tam především v osobnosti Jo-

sefa Váchala,pro kterého deformovaný tvar nikdy nebyl

estétskou stylizací,ale výkřikem volajícím po významu.

Váchalovo úsilí o ladný tvar selhávalo nej častěji tam,
kde mu nejvícÝněco šlo,kde nejopravdově ji prožíval svůj
zápas s andělem,kterého nutil vyjevit svou božskou pod
statu.

Jsou tu ovšem předchůdci mnohem bližší,není jich mno
ho,především proto,že tendence k prudké, temperamen tni

tvorbě a k drsné upřímnosti je českému naturelu zřejmě

cizí.My jsme především vždy ulamovali hroty,ny jsme kaž
dou tendenci , spíš zjemňovali a zušlechťovali, zatím co ra
dikálních proudů jsme se báli a nebyly nám blízké.Pokud

jsme se do nich přece odvážil, i, mírnil i jsme je svou jem
nou sensitivností a vytříbeným smyslan pro něhu a poezii.
Vždycky jsme věci uměli dobře udělat,pěkně je zaokrouhlit
a pečlivě vycizelovat,takže ovšem byly hodné obdivu,ale

jen zřídka dokázaly někoho náležitě vyděsit.Mám dojem,že

z té řady dokonalých mistrů vybočili v posledních dese
tiletích jen dvě tři osobnosti - třeba Jitka Válová,Karel
Nepraš nebo Jiří Načeradský.U nich se mladí mohou opřít

o příklad postojů neobalených sentimentem a sebeúctou,
o postoje nebojácně se hlásící i k vlastní ne raoho ucn ost i
a schopné vznésti se z vlastního popela.

Pohyby

v umění nají svá zvláštní pravidla: i když se

zdánlivě vracejí,objevují při tom vždy cosi dosud neobje

veného. Tak i nová vlna připravila diváku zvláštní koktejl
výtvarnosti a literatury,barevného gesta a ezoterických

alegorií,které se domáhají výkladu. Ještě nedávno jsme

pro tento typ literárnosti ve výtvarném projevu neměli
v°~iné pochopení.Přes všechny tolerované přesahy obou umě

leckých medií jsme dávali přednost tzv, čistotě prostřed

ků: tvar měl hovořit tvarem a zůstat tvarem.V nových obra
zech jsou však zdůrazněny věci ležící mimo plochu plátna,
nové sochy mluví o tom,co je nesodEřské. Nové umění chce
být uměním významů,poselství a iluzí, jde v něm o žhav os t

a touhu,o otevřenost,o identitu. Budiž tu citován Sandro
Chia píšící Andy Warholovi: "Nutím tyto obrazy a sochy
tancovat na jedné noze podle mé hudby a pro mé potěšení..

Jsem zde uvnitř jeskyně-labyrintu a myslím,že malíř je

jako Theseus.Na plátně se. honím za tvarem jako bych pro

následoval zvíře,které jsem viděl pouze v jednom-se svých

snů a na jehož pach si sotva vzpomínám.Postupuji téměř
náhodně,připraven zasáhnout pohyblivý a nepředvídaný
terč.”
Není tak snadné postihnout,© čem vypovídají mladí

pražští umělci.I když se jejich verva může tu a tam vy
lévat z břehů, je ve své podstatě hledáním lidskost i, vo

láním po souladu člověka s člověkem a souladu člověka s

přírodou a vesmírem.Někdy se to projevuje přímým obrazem,

jindy nepřímo,symbolem,oklikou.Výběr prostředků formují

cích duchovní poselství této malby je abnormálně široký.
To souvisí^s tím,co už zde bylo řečeno: s využíváním
všeho,co se kde nabízí. Tato tvorba je tvorbou volného

rozpomínání na minulost, ze které ne jča stě ji ' citu je expresionisty (včetně těch abstraktních) a romantiky všech
podob,zejména pokud jde o jejich úsilí o spantaneitu,

otevřenosti,netlumený er o ti smus, fascinaci snem.

To se snadno píše,ale hůř maluje nebo sochaří.A zase
tu hrají roli naše domácí specifika: vždycky jsme byli
o nějaký stupínek vážnější než druzí,a vždy jsme se sta-

rostlivě ptali po odpovědném snyslu věcí. (Snad proto'
u nás nemohlo vzniknout autentické dada, proto že jsme ne

měli důvěru v pročišťující účinek nesmyslu.) Nová malba
u nás nabývá řady poďob a může jistě mít i jistou svéráz
nost. Jednoho však sotva dosáhne: nestane se komerčním ar

tiklem,kterým jinde ve světě už nesporně je.Příslušnost
k nové vlně zůstane zřejmě vždy spojena s pozicí na okraj
tedy s minimální publicitou a nulovou rentabilitou. To

vytřídí novou vlnu podle hledisek,která jsou jí jinde bez
mála protichůdná,totiž podle hlediska osobní mravnosti.

Už ted se zdá,že tato tvorba vyžaduje víc charaktemosti
než tvorba jiného typu. To jí ovšem dává (ne záměr ně, bez
děčně) zvláštní rysy,které se s její podstatou zdánlivě

rozcházejí: proti spontaneitě a lehkovážné nezodpovědnos

ti staví vytrvalost,vůli,stálost ve víře.
Nová vlna je tedy tvorbou bez jednotícího řádu (nebo

spíš tvorbou,jejíž stavebnost teprve objevíme),ale není
to tvorba bez sdělení.Zatím převažují sdělení o vlastním,

osobním světě autorů - a to je,vzhledem k jejich věku,
víc než přirozené.Zdá se však, a tato výstava to v různých

místech naznačuje,že tu vyrůstá i nový kriticismus,který

můžeme označit epitetem sociální.Nová subjektivita nechce
být zaměřena ”ke štastné menšině zasvěcených”. Tuší,že
privátní pocity vždy nějak souvisejí s kolektivními pro

blémy,a že každé umění proměňující umělce signalizuje
současně také nutnost proměny světa.

květen 1986

Igor Zhoř
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Ilustrace Daisy Mrázkové

Mnozí znají D. Mrázkovou jako.' současnou pražskou výtvar

nici, zabývající se především volnou tvorbou pro dospělé. 1
Většina z nás opomíjí její velmi významnou ilustrátorskou a
zároveň autorskou činnost, která se týká zejména tvorby pro
nejmenší.
S průřezem její ilustrátorské tvorby dětské krihy jsme se
mohli seznámit na nedávné výstavě - "Moderní pohádka v tvorbě
českých ilustrátorů" v Oblastní galérii v Liberci, konané na
přelomu března a dubna tohoto roku. Společně s D. Mrázkvou
vystavovali přední současní ilustrátoři tohoto žánru: E. Bed
nářová, D. Berková, A. Born, 0. Čechová, J. Fixl, M. Jágr,
Z. Krejčová, J. Kovařík, M. Prachatická, M. Janáček, J. Ku
dláček, J. Paleček, J. Sigmundová, J. Šalamoun, E. Šedivá.
Nejde pochopitelně o první výstavu xx ilustrační tvorby
této výtvarnice. Její ilustrace jsme mohli shlédnout již na
těchto výstavách:

1967 - BIB, Bratislava, Dom umenia
1971-1974 - Bologna, Ilustrace knih pro děti
197S - Grafika a ilustrace, Orlová, Dům kultury Orlová
1979 - Čeští ilustrátoři dětem, Praha, Mánes
1982 - Ilustrátoři dětem, Ostrava, Galérie výtvarného umění
1986 - Moderní pohádka, Liberec, Oblastní galérie
D. Mrázková se věnuje ilustrační tvorbě již léta a
zaujíma skutečně významné místo v naší dětské knize. Svědčí
o tom řada velmi kvalitních knih, xamÉKŠxk které nejen ilu
strovala, ale i sama napsalaí

Elen O Faolein
Olga Krejčová
Daisy Mrázková
’’
"

Irské pohádky
Malenka a štětec
Neplač, muchcmůrkc
Chlapeček a dalka
Byla jedna moucha

1959,
1'63,
1965,
1969,
1971,

SNDK
SNDK
Albatros
Albatros
Aloatros

Daisy Mrázková
"
"
"
’’
’’
Klára Fehérova
Daisy Mrázkova
’’

Haló, Jacíoku
Neposlušná Barborka
Můj medvěd Flóra
Auto z pralesa
Nádherné Úterý
Kluk s míčem
Budu mít svůj ostrov
Co by se stalo, kdyby
Slon a mravenec

1972, Aloatros
1973,
"
1973,
”
1975,
"
1977,
"
1978,
"
1978,
"
198(7,
"
1982,
"

V moderní literatuře pro děti a mládež se již několikrát

vyskytla jména umělců, kteří spojili profesi spisovatele i
ilustrátora, např. světově 'proslulý Antinie de Saint Exupéry, z našich např. J. Lada, O. Sekora, 0. Hejna, A. Mikulka
a také D. Mrázková, která svým úzkým sepětím textu a ilu
strace zaujímá výjimečné postavení i mezi těmito autory.
"Nelze si nepovšimnout, že u všech knížek vznikla v ma
lé součinnosti ilustrace s textem, kdy nejen jedna složka
doplňuje druhou, ale i podněcuje nebo převráceně súožka ma7/
lířská doplňuje text."
Všechny knihy D. Mrázkové mají vpodstatě stejné téma,
sledují stejný cíl: dítě a xxpúxx jeho zabydlovaní ve
o světě. Obsah tvoří příběhy z denní reality; hrdina se stkáva
s obyčejnými? často -š bezvýznamnými lidmi, předměty, zvířaty
i přírodními úkazy. Všichni společně prožívají neobyčejné
snové příběhy. Prostřednictvím těchto příběhů nutí dítě, ale
i dospělého zamyslet se nad pbyčejností všedního dne. Kniha
mnohdy jen napoví, stáva se pouhým symbolem. Vyprávění spo
lečně s ilustracemi zapůsobí a ostatní "to si z toho vyber
sám".
"Objevování potají a navzdory - to je, o co člověk nejvíc
stojí. Knížka má být jako diamantové pole. Navrch písek a
křoví a tráva, aby nebylo nic znát. Tady máš knížku a čti
si! a co objevíš - je tvoje. Je-li kolem dětí všechno už objevenc a dobyto, pak půjdou dělat cokoli, k čemu nedostaly
návod."

Je těžké určit, co .je v tvorbě > této spisovatelky—ilu
strátorky dominující. Text a ilustrace tvoří uměleckou jednotu,
ale netrpí tím ani jedna z těchto složek.
Ilustrace D. Mrázkové vzbudily a dodnes vzbuzují určité
rozpaky a jsou ostře kritizovány a odmítány. Avšak "jsou to
vlastně obrazy, ktré bychom si mohli pověsit doma, i když se
od přísných pláten paní Mrázkové, jak je vídáme na výstavách
UB 12, liší situační uvolněností... rafinovaným štětcem a
souzvuky vzácných odstínů, vyvolává nálady lesních zakoóutí.
■
To není imprese viděného,
ale evokace pocitu v barvách'.'. 4 /
Ilustrace se stává kontrastem vůči textu. V textu je
popisován, každý detail i několikrát, naopak ve výtvarném dopro
vodu je použito výtvarné zkratky, je zjednodušený, směřuje
k syntéze. Ilustrace D. Mrázkové jsou velmi osobité: při
bližují se dětskému výtvarnému projevu. Jde však o ídětský
výtvarný přejev" důsledně promyšlený a zaměmý.. Děti tyto
ilustrace chápou, i když zpočátku jsou zaskočeny a překvapeny;
to je způsobeno celkovou nízkou estetickou úrovní výtvarné
výchovy. Dšti i dipspělí jsou vychováni "Ladou" a jinému
výtvarnému projevu jsou nepřístupní.
"Nikdy jsem například neviděla člověka, který by byl
lemován čemeru čarou. Je to abstrakce a to dost složitá.
Proč bych dětem nemohla předložit jinou.
Děvčátko, které já jim nabízím, nemá sice vykreslené
detaily, za_to jsem však růžovou skvrnu šatů umístila n'obrazku- - i na stránce v bodu, kde cítí, že má být, kde člení
plochu nějakým dramatickým způsobem...
Děti to poznají, nebojím se."
Barevnost a hra s barvou, hraničící až s experimentem
je prnť, co nás na ilus tracích D. Mrázkové zaujme. Vsec^.y ilu
strace spojuje estetický malířský výraz, barevná kultivovanost
a komorne st, nechybí v nich ani smysl pro barevní cítění,
sladění jednostlivých barev. Ilustrace se tak současně stá
vají klíčem k pronikání do světa barev a tvarů, které v nás
mohou vzbuzovat různě pocity a nálady, ale vždy nějakým způ
sobem estetické vnímání dítěte ovlivní a formují.

Technika ilustrace je volena podle tématu a žánru je^„notlivých knih. Námětem většiny prvních knih je láska k pří
rodě a její oslava. Pro vyjádření hlubokého citového vztahu
k přírodě volila malířka temperu. Malba - zvláště tempera je dětem velmi blízká, s temperou pracují a znají její vlast
nosti. Hrubě našebsovaný podklad dává malbě osobitý ráz a
vytváří zajímavé struktury, které se stávají součástí výtvar
ného projevu.
Kresby mají charakter perokresby. "Pérovky" většinou do
plňují velký malovaný obrázek, ale může tomu být naopak. Ba
revna ilustrace zabírá děj zeširoka, syntetizuje jej. Pero
kresba kontrastuje s mhlbou, rozvíjí, zpřesňuje děj o větší
detaily, je propracovanější.
V knihách D. Mrázkové nalezneme i kombinovanou techniku temperu s perokresbou. V této kombinované technice hraje dů
ležitou roli barva, ale perokresba ti tvoří jakýsi kontrast
k něžné kultivované malbě. Tuší jsou vytaženy obrysy lidských
ci zvířecích postav, alé i detail, který má v textu významné
místo.
V obrázcích této ilustrátorky se objevuje i spousta expe
rimentů. Jak již bylo řešeno, silně našebsovaný podklad nám
sám o sobě nabízí bohatou škálu příležitostí pro experimen
tovaní. Její celá malba temperou je vpodstatě jedna velká
hra s barvou.
Právě dětské ilustrace /přesněji řečeno jejich barevné
podklady
svým charakterem blízké malířskému pojetí obrazu
křajin^byly ty, které ji přivedly žhx k tomu, že se autor
ka začala zabývat problémem křajiny soustavně. Tento přechod
od ilustrace k vclné tvofbě je velmi patrný v ilustracích
ke knížce Kluk s míčem:
"Jednou se mi nedařila ilustrace k Lórince /povídky Mika
a Lori z Modrých hor/, a tak jsem začala te barevný plochy
obtahovat tuší. Moc se mi to líbilo, orctcže jsem z toho
5/
cítila určité napětí, vzrucn." '
Tak objevila D. Mrázková výmluvnost obrysové linie, která
je výsledkem určitého víceméně náhodného procesu.Tušová kontu
ra sledující barevne skvrny a členité útvary různobarevní rod-

malby vytvořily pozoruhodné,dobrodružné,dramatické tvary.Tento
problém ji.velice zaujal a touto technikou zpracovavala další
barevné plochy nepoužitých nebo "zkažených" ilustrací a vytvo
řila několik barevných kreseb,od nichž byl jen kríček k vlastní
řxxx±xxx± perokresbě.

-uj-

poznámky k textu:
y/ Kresby.ÚríĽŽ,Praha.Květen 1984

Příběh čáry.KS Opatov,Praha,leden-únor 1986
Kreš by.Divedlo hudby OKS,Olomouc,červen 1986
2/ Stehlíková,3.:Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež,
Praha,SPN 1978,str155

3/Mrazkcva,D.:Zlatý maj, 1 971,str63
4/Pohribný,A.:Neplač,muchomúrko,Zlatý máj , 1 966,č.8,str.515
5/ úryvek z přímého rozhovoru s D.Mrázkovou
6/
dtto
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Daisy Mrázková:
Co by se stalo,kdyby*..

ROZHOVOR

Rozhovor s Vladimírem Janouškem.

Co pro vás znamenala redukce objemu v plochu? Chápal jste

tuto proměnu z hlediska tradiční interpretace přesunu od

sensuálního k duchovnímu pólu?

Zploštování objemu je u mne staršího data a je součástí pohy
bu od realistických forem školních a těsně poškolních let směrem

ke svobodě v práci

a v sobě samém.

Když jsem si znovu přečetl první otázku a svoji odpověď, uvědo

mil jsem si, jak závazné je pro mne slovo, jak jednoznačný je je
ho význam proti významu tvaru či barvy a jak mi bude obtížné ver
balize vat to, co je často dílem náhody nebo prozření, nezávislé
ho na úvahách.

Za mnohé může mé celoživotní kolísání mezi plastikou a malbou.

V dobách, kdy jsem modeloval zcela konvenčně co do techniky a
vlastně nejen techniky, tehdy jsem skoro každou sochu omalovával

a přitom jsem se potácel mezi použitím barvy 1 oká* ní, které jsem
se nedokázal zříci, a barevností nezávislou na realitě ve -smyslu
1
autonomního výtvarného prostředku. Kolik jen času jsem ztratil

pokusy o studené barvy v hloubkách a teplé ve výškách plastiky,
tento princip se mi zdál být rozumný a správný. Nakonec téměř
zákonitě barva překryla barvu a socha zůstala černá. Tak obtíž

ně jsem znova zjištoval, že barva mi není vyjadřovacím prostřed
kem a koloristům, jichž je ostatně u nás pomálu^jsem záviděl.
Zploštování a barva, dvě cesty, které vedou ke zduchovnění plas

tiky, mohu-li parafrázovat ilatissův výrok. Pokud jsem po této
cestě někam došel, pak z druhé strany.

■Již ve svých raných sochách jste kladl důraz na pohyb. Ja
ký měl jejich kinetický aspekt pro vás smysl?

K pohybu jsem se dostal takto. Ještě dřív, než jsem začal re
dukovat hmotu io plochy, zabýval jsem se otázkou kontrastu.
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Z oné dooy zůstalo několik menších plastik /je to druhá polovina
padesátých let/, v nichž byl plastický a pro mne smyslový tvar za

věšen do konstrukce svařené z přímých drátů, které mi byly symbo

lem světa rozumu a zákona. To jistě nebyl žádný objev, ostatně

každý si objevuje sám pro sebe, ale nabízelo se mi tu cosi, co
mi bylo blízké a co bylo, jak se ukázalo později, zcela základ

ní pro mou další práci. Ve snaze oba systémy od sebe ještě víc
oddálit, se mi objevila možnost, dát oné smyslové složce pohyb,
pohyb pro ni logický a organický, pohyb kyvadla. Tak byla racio-

no'! ní struktura pevné sítě postavena proti smyslové neurčitosti
a to základním životním gestem. Ostatně nemohu pominout, že šlo

o princip, který mi byl technicky dostupný /osa pohybu byla zbrou
šena do břitů/ a který byl zároveň obsahotvorný od maximálního

vychýlení po naprostý klid. A tak jsem přišel k něčemu co ovliv

nilo moji práci posledních patnácti let. Totiž k možnosti zapo

jit diváka přímo do vnímání plastiky jeho spoluúčastí. Je totiž
na něm, aby porušil klid pohyblivé části a sledoval tak měnící

se vztah pevného a pohyblivého, konstantního a nestálého. Tato

závislost, toto odměřování času se mi ztotožnilo s vědomím, že

oas je kategorie zcela osobní. Že nic není stálé a v rámci pev
né struktury je vždy něco neurčitého co však s pevným systémem
tvoří celek.

Odtud nebylo daleko ke zjištění, že podstatou dění v plastice

je změna. Toto slovo je totožné s tím, co dělám dnes. Pasivní
vnímání má příliš provokuje, než aby mě nezaujala myšlenka na
p-"J-ný kontakt s divákem, na možnost spolupráce. Děje se tak v rám

ci součinnosti, jejíž pravidla vymezuji v základních axiómatech já.

?ro tuto spolupráci jsem připravil prostor nekonečného množství
variací, proszor vztahů jimiž jsou spjaty jednotlivé články mnou

určeného tématického systému. Tak umožňuji hru, která mého part-
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nera vede jako spolutvůrce k uspořádání jednotlivých, prvků, dJe
jeho schopností, fantazie a představ. To však mluvím o další po

loze, jíž byl bližší a logičtější figurální námět. Figura dává mož
nost kontroly, lze se řídit

obecnými zkušenostmi: tělo, hlava, dvě

ruce, dvě nohy. Divákovi, který má s plastikou manipulovat, se pře-:
dem nabízí sdělnost a čitelnost kompozice a je před ním celý sou

bor operací, které vedou k různým řešením daného námětu.

V současné době není příliš snadné vaši práci specifikovat
umeleckohistorickými termíny. Snad nejlépe závěsné variabil
ní reliéfy?Jak se na to sám díváte?
Termín reliéf není přesný ani pro útvar určený k zavěšení. Když

zvrstvím jeden profil na druhý, nepředvádim jeho hmotnost, ale je

ho kresbu. Reliéf byt byl sebenižší hmotu nikdy nezapírá. Plošnost
proto ukazuje spíše ke kresbě, která ostatně práci v materiálu před-

U vašich posledních prací se mi zdá, že navazují.na některé
principy syntetického kubismu. Rejen ve formální, ale i v ná

mětové rovině /např. motiv Harlekýna/. Východiskem je pevný
obrys, který ve vašem případě může být různým způsobem va-

riován, čímž získáte několik obsahových vyznění. Co pro vás
kubismus znamenal obecně a co syntetický kubismus zvláště?
To co dělám by bez lekce kubismu vypadalo asi jinak, třeba by

neexistovalo vůbec. Po léta se mi kubismus, a to právě jeho syn
tetická poloha, ztotožňoval s pojmem modernosti, llezitím se rodi

lo nové umění; snad nebudu v tomto bodě podezírán z neznalosti,
domnívám se však, že moje generace kubistické východisko nezapře.
Pohybujeme se po cestě od zobrazujícího tvaru k jeho znaku, od in

dividuálního k obecnému. Tady se lišíme od generace následující,
která si počíná právě naopak. Co do témat, domnívám se, že

nema

jí s kubistickými nic společného. Tam byla převážně záminkou pro

4
formální řešení, jejich význam byl nepodstatný. To co dělám nyní

má mít společenský dopad; variabilita umožňuje změnu námětu až

po přesun od tragického ke komickému. Vy mluvíte o Harlekýnovi,
ale právě název Kejklíř je podstatný a asi by nevznikl bez mé

osobní zkušenosti.
Ve své dřívější i současné práci počítáte s aktivní účastí

diváka: uvádí kyvadlo do pohybu, volí podle vlastních psy
chických či estetických dispozic postavení figury, čím je
pro vás tento aspekt moderního umění, tj.aktivní zapojení

diváka, podnětný?

V akt i vním zapojení dováka vidím jednu z cest budoucího umění.
Sechnika přináší už nyní další možnosti, vím o nich, ale j sou mi
nedostupné. Nedostupné pro nedostatečnost mého technického myšlení.
Výtvarník se pohybuje ve vlastním formálním jazyku, který si

během doby vytvořil. Autonomní tvarová struktura jeho díla
jej může dovést k novým podnětům. Jakou roli má v této sou
vislosti pro vás rozvíjení formálních zásad a jakou vnitřní
zkušenost?

Na takto položenou otázku nedokáži odpovědět. TJž proto ne, že

forma je vždy obsahotvomá a obsah je dán životní zkušeností. Dá
se to říci jistě jinak, především zapojením do celé struktury ná

hod a prozření, kdy se umělec dostává někam, kam vůbec nepředpo

kládal, že se dostane.

Jaké má místo ve vaší práci imaginace?
Několik týdnů letošního roku jsemproležel v nemocnici, při

píchnut infuzí k posteli jako brouk ve sbírce, jen s pohledem
do stropu. 3yla to pro mne nová a trpká zkušenost a proto kres

by, které jsem v duchu do té bílé plochy nade mnou kreslil byly
kresbami smrti. /A dnešní smrt je definitivní a nesentimentální,

víc než dříví Dokázal jsem si je však pamatovat, každou čáru.-
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Stejně tak si umím představit plastiku v rohu místnosti. Ví ním
tam něco, co ještě neexistuje; postupně mi mizí reálné situace

a já vidím jen nový vymyšlený tvar. Ale to snad dokáže každý vý
tvarník. Tolik o imagira ci, kdy se objevuje to, co ještě není.
Obvykle se tvrdí, že moderní umění vyrůstá z osamění a izo

lace. Právě dnes, kdy se tato distance zvětšuje, díky tomu,

že umění samé je do značné míry zmanipulované, je obtížné
uhájit jeho autentickou podobu. Jak se díváte na postavení
umělce v dnešní společnosti?
Je-li otázka položena takto, pak z ní vyplývá, že to, co je

pro veřejnost a pod jejím přímým dohledem, moderním uměním není.
V hrubých rysech je tomu tak, protože nadevše jsou důležitější
další neumělecké faktory, komise a úředníci. Je zcela snadné na

plnit jejich estetický ideál a. je zcela obtížné prosadit proti
tomu svou představu. Zkrátka veřejná prostranství nejsou nakloně
na autentickému výtvarnému projevu, forota, ta sestava funkcioná

řů, se shodne na konfekcí^na frázi, na zavedeném tématu. Mluvíme-

li o projevu s větším společenským dopadem, pak není odpověď na
postavení umělce ve společnosti jednoduchá. Celkový rámec veřej

né tvorby určuje několik činitelů. Také jsem měl kdysi možnost

zasahovat do kulturního dění. Z pozic porotce a za tuto možnost
jsem zaplatil časem a svobodou projevu. Za cenu jistého nepohodlí

jsem udělal v posledních letech víc práce než za mnohem menší do

bu předtím. Jediná nevýhoda mé dnešní činnosti je ta, že ji asi

neuvidím vystavenu ve větší šíři. 3 touto situací mě smiřuje sku

tečnost, že za všechno se platí a nejvíc za veřejný úspěch.

Občas pracujete s tradičními motivy /např. Slepci/. Vaše
práce mají jak osobní, tak obecnou platnost, '.'y slité, že

současný umělec může reagovat na konkrétní podněty doby,
aniž by jeho projev ztratil vlastní autenticitu?
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Podstatná je hloubka osobní zkušenosti. A nedělá se vždy pro
něco, často také proti někomu a něčemu. Být autentický, kdysi

bylo toto slovo velmi zprofanováno, je tím těžší, čím obecněji
je téma zavedeno. Pro ilustraci: malovat Hradčany po Kokoschkovi.

Ovšem otázka se ptá po nových tématech. Téma a autentičnost jsou
na sobě závislé veličiny.

některé práce ukazují, že jste pohlédl pod povrch probíhají
cích události, aniž byste na ně přímo reagoval Je to např.

Kus země. Znamená tato práce reakci na pohnuté události teh
dejší doby?

Kus země z roku 1968 je konec války 1945, Vrátil jsem se z totál-»

ního nasazení a pohyblivé dráty to byl symbol naděje. Ten nápad je
tedy dost starý, jen jsem neměl technické prostředky k realizaci,

konkrétní událost mi byla podnětná jen tenkrát, viděl-li jsem za
ní něco obecně platného.

Ve své práci se vyhýbáte religiózním motivům. Myslíte že ješ
tě dnes je možné s nimi moderním způsobem pracovat?

Když František Tichý nä.oval Milosrdného samaritána, byl uro něreligiozní? Obecne je pro mne nametý
ho tento námět materiálein 'pró~lepší komunikaci, tam snad platí hi

erarchie témat, která tak jsou nositeli sblížení. A nejen s divá
kem, také s mými současnými myšlenkami.

Jedna z nejdiskutabilnějších otázek dneška je vztah sochařs

tví a architektury. Právě na něm se projevuje síla a slabost

společnosti. Vy sám jste se realizacemi v architektuře zabý
val od svých uměleckých začátků. Jak byste tento vztah spe✓
cifikovalr

Spolupráce s architekty byla podstatnou časti mé činnosti. Ži
vila mě. Obvykle se tvrdí, že se má začít hned od projektu. Může
tomu tak být, ale zárukou úspěchu to není. Úspěch je věcí stast-

né náhody a sám jej vidím v kontrastu obou složek, v architektuře,
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která tvoří rámce> autonomnímu výtvarnému dílu. Myslím, že tam, '

tedy v kontrastu, je skryt stylotvorný princip naší doby. Opak,
tedy harmonie s okolím, vede k banálnímu dekorativismu, jak se

ostatně ukázalo v padesátých létech.

Které veřejné realizace pro vás byly v poslední době nejpodX, V W
>
v
W
9
netnejsi a ktere povazujete za ne jdotazene j si vůbecr
Odpovím, že nevím. Snad co do obsahu i formy Hrozba války v na
šem pavilonu v Ósace 1S70. Potom snad plastika v Třebíči z roku
1583 s tematem pohyblivých křídel. U těchto prací jsem měl největ

ší svobodu a bez té, je-li nutné přesvědčovat komisaře a investož,’
,
ry, je j icly fantazie je mizivá, není možné mluvit o autenticitě

uměleckého díla.

Ostatně svoji váhu má i finanční stránka. Těžko provádět sochy
ze zlaceného bronzu, není-li ruka dost otevřená. Bylo by asi za

jímavé srovnat honoráře dnešní s objemem prostředků tak před dva
ceti lety a výsledky, k nimž se došlo. Často mám dojem, že dnešní

tvůrci nemají tušení, jaký plat má třeba začínající lékař nebo
soustružník v továrně či švadlena u pásu.

Jste absolventem "Vágnerovy školy", avšak ke kterému z na
šich sochařů jste měl nejblíže?

Ano, chodil jsem k Vágnerovi celá studia, pokud nepočítám jeden
rok na Akademii v Sofii. Absolvoval jsem v létě 1556. Josef Wag
ner byl umělec, větší umělec než sochař, dá-li se to tak říci.

Snad odtud pochází ta rozdílnost v projevu jeho absolventů, pro
tože, říkám-li umění, myslím tím také svobodu. A svobody bylo ve

Vágnerově škole dost i když často na úkor výsledků. Přímý vliv
Vágnerův nebyl velký. To znamená, že nechtěl abychom přebírali

jeho témata a napodobili jeho fakturu. Jak si nevzpomenout na
výstavu, kterou koncipoval Václav nebeský v roce 1547 pod názod Gutfreunda k Vágnerovi. Ve Vágnerově škole tomu bylo právě
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naopak a to především dík jeho velikosti. Tak tomu bylo. Nejbliž-

ší nám byl Gutfreund . A Kubista.
Patříte ke generaci "zakladatelů" českého poválečného moderní
ho umění, ke generaci, která úspěšně přehodnotila podněty před

válečného kubismu a surrealismu, ale která se současně obra

cela i ke světovému umění. V čem tkví podle vás v našem pro
středí stále diskutovaný problém vztahu domácí tradice a svě
tové tvorby?

Na tuhle otázku nohu odpovědět jen pokračováním odpovědi předeš
lé. V termínu národní tradice je nemálo rysů zpátečnictví, nebo

to bude přesnější, rysů konfekce. Tedy opakování toho, co už bylo

zažito, běžný námětový rejstřík. Banalita a plochost, živnosten

ské rysy nás příliš nereprezentují. Příkladů je bezpočet. A přitom
u ná® umění vzniká, ti, kteří tvoří po léta bez ohledu na dopad

své práce, o finančním efektu nemluvě, ti sotva sahají po moci.
Zdá se mi, že pro tuto situaci nenajdeme v minulosti obdoby. A

přesto právě zde nacházíme stopy původnosti, bez níž nemůžeme
ml n vi t o národním umění.
Do všeho co jsem řekl cítím zásah svých let. Když jsem se dostal
k hranici permutacionálního projevu, jak jsem stručně popsal, ob

jevil jsem jeho první manifest, který sestavil Abraham Moles. Je

tu podivuhodná věta: Umění začalo jako hra, vyvíjelo se jako po
volání, kvetlo jako kult. Vrací se opět ke hře? V této větě je

obsažena myšlenka na demokratizaci projevu. -'htěl bych, aby se
objevila v mé práci.
Děkuji za rozhovor.

červen 1986

-KS-

Na následující straně: V.Janoušek, Proces, 1983-1985

"... Ztráta paměti,vole"

Vašku Stratile,
ve

4.čísle NN máš pěkný rozhovcr. Chtěl 'bych přiči

nit poznámku k jedné jeho větě,která mě hned praštila přes
nos.Je to ta poslední věta o ztrátě paměti jako charakte

ristickém rysu nového umění,specielně eklekt icismu.

Mohlo by se to rozebírat z různých strens Ze jména by
bylo zajímavé analyzovat pojem "parnět" na pozadí faktu,že

teoretici nového umění,cizí i naši,zdůrazňovali vždy u no

vého umění právě oživení paměti.Jsou to dvě opačná tvrzení
o tomtéž pojmu,nebo je v obou případech obsah pojmu "parně?"

jiný?' Myslím,že platí druhý případ,ale to ted nechrne být.

Přijměme ten obsah po jmu,který máš asi na mysli. Parně? tu
asi znamená souvislost idejí,které vstoupily do povědomí

jistého společenství na základě společných dějin,a do ži

vota člověka na základě jeho zkušeností.V dějinách společen
ství či osobních,se zkušenost polarizuje a zakládá povědomí,

na kterém je budováno sebevědomí a sebeurčení společenství

a každého člověka. Součástí tdhodle povědomí má asi,podle
Tvé věty,být umění.

Tvrzení o ztrátě paměti v tomto smyslu je obviněním,
které sahá na sám nerv naší přítomnosti.Objasňovat všech
ny souvislosti tohoto obvinění by bylo velmi dlouhé a

nad mé síly. Pomohu si tím,že připomenu diskuzi,která
o tomto tématu proběhla v nedávné době,v podobě diskuze

o dějinách,na stránkách různých neoficiálních periodik a
samostatných prohlášení.Ukázala až omračující rozpětí sta
novisek a někdy udivující sebejistotu jistých "pamětí".

Václav Bělehradský ve svém příspěvku k diskusi poukázal

na rysy,které se v posledních letech probudily v západo
evropském myšlení a které musí být pro mnohé,snad nejví
ce pro-ty ’’více pamatující ”, překvapující: "Je proto nalé
havější otázka po právu na to dějiny nemít,vymknout se

tomuto vražednému mýtu nové doby. Dějiny jsou mýtem,kte

rým bílý člověk legitimuje svou planetární moc”(Svědect

ví, 76).
Z hlediska této,jak říkají Ševčíkovi "opačně vyladě

né světové scény",a např. diskuze o dějinách ukázala,že
nejde jen o výtvarně slohovou proměnu,nýbrž o hluboký

ideový obrat,je třeba si vážit každého projevu umění,kte
rý překračuje instituční ráz myšlení.Toto překročení ale

neznamená,že se jedna instituce nahradí jinou,která vy
padá pravdivěji. Nejmasivněji pracuje tlak instituce

uvnitř nás sáných,kde se i těžce vydobyté zkušenosti
usazují ve formě posvátných přesvědčení.K rozbití této
institucionalizované struktury naší mysli nestačí sestup

od objektivních,konvenčních pojmů k osobní zkušenosti,
k vlastnímu "svědomí”,k vlastní autenticitě.Stejně nutný

je i protipohyb rozbíjející usazenost vlastních přesvěd
čení stálým živým stykem s vnějškem,stykem,ve kterém

jsou přijímány i věci bez porozumění, bez zařazení do
paměti, věc i, které se vnucují jen svou existencí a jsou
touto existencí posly ještě neuchopené budoucnosti.

Pamět,v tom smyslu jak jsme ji zde přijali,je jistě
nevyhnutelná pro zdravý život společnosti i každého

člověka.Ale je pozitivní,tvůrčí a nebrzdící jen ve spo
lupráci se zapoměním,s rozbíjením všech jistot a s vydaností otevřené budoucnosti ohlašující se v realitě pří-

tomu osti.
Hlavním podnětem k napsání této reakce na Tvá slova

byl mi jeden zážitek.Už skoro před, dvěma lety jsem byl

s několika přáteli pozdě večer na návštěvě v jednom fo
toateliéru. Fotograf ovaly se tam obrazy jedné malířky.
Divoké barevné obrazy visely na bílých st ěnách ,prudké

světlo,hudba,víno,spousta dlouhých barevných pásů lehké

látky vlajících ve větru silného větráku.Taneováli jsme
nebo něco takového,až se v tom mumraji postupně prosadi

li dva z nás a ti ostatní,jak si jich časem všimli,se
posadili ke zdi. Jistě více než hodinu jsne pak hleděli
na pantomimické divadlo,které ti dva předváděli.? živel
ně se valícím proudu improvizovali scénky,po sílali si

nápady,brali do ruky věci a proměňovali je v jiné.Byl

jsem po celou dobu fascinován.Bylo to tak čistounké,

protože ti herci nepředváděli sebe,nedávali nám nic ze
své paměti.? jejich nápadech nebyla žádná geniální my

šlenka.Oni byli jen prostředníky pří temnosti, která se
jimi přebohatě rozpovídala.Připadal jsem si jako při

stvoření světa.?šechno bylo absolutně nové, jako právě
vyloupnuté ze skořápky,bez minulosti a úchvatné.
To byl pro mne velmi poučný příklad ’’ztráty paměti”

a Ty jsi jistě pochopil,proč Ti tohle píši,nebot jsi
si jistě vzpomněl,že ten kdo tehdá předváděl tohle di
vadlo byla Margita Pytlová a Ty.

Ahoj.

-vňk-

KINO

Vesnička aneb ’’Přitakání kladům našeho života"

Jiři Menzel (1938) debutoval v profesionální tvorbě
dva roky po absolutoriu FÁMU pod šťastnou hvězdou Perliček
na dně spolu s Věrou Chytilovou, Jaromilem Jirešem, Jiřím.

Němcem a Evaldem Schormem. Film předznamenal jeho další
spolupráci s Bohumilem Hrabalem, kterému zůstal Menzel

věrný vlastně dodnes. Po úvodní Smrti pana Baltazara na
točil podle Hrabala Ostře sledované vlaky, které přinesly

naší kinematografii Oscara (druhého Csoara získal Obchod
\
na korze J. Kadára a E. Klose). V roce 1969 natočil volně
na motivy Hrabalovy prózy Inzerát na dům, ve kterém už

nechci bydlet, film Skřivánci na nitích, který se už ne
dostal ani do premiéry a pečlivě uložen v trezoru snad čeká

na svou dobu. K Hrabalovi se Menzel vrátil až po útrpně hle-

dačských sedmdesátých letech filmem Postřižiny. Zdařile
v nich využil jak Hrabalovy popularity, tak vlny retro

(byt tehdy už ustupující). Na úspěch Postřižin cntěl navá
zat další nraoalovskou adaptací - Slavnostmi' sněženek.
Usoěch se sice částečně dostavil, ale objevilo se zde to,

co je u Vesničky už zcela zjevné: zjednodušená "poezie
všedního dne", sentimentalita, orvoolánová komika, samoúčelná bizarnost české malosti atd.
Bohužel jen dvakrát stačil Menzel zpracovat předlohy

V roce 1976 natočil komedii Na samotě u lesa, která
byla klasifikována jako protiměštácká satira, ale i tak

patřila mezi to nejlepší, co barrandovské ateliéry v po

lovině sedmdesátých let vyrobily.
Po holdu průkopníkům české kinematografie Báječní

muži s klikou a hrabalovském návratu natočil dlouho oče
kávanou komedii Vesničko má středisková, která je perlou
letošního letního repertoáru. Diváky, kteří absolvují

dlouhou frontu před pokladnou kina Sevastopol, přita
huje nejen jméno režiséra, ale i herecká účast Rudolfa
Hrušínského, Rudolfa Hrušínského mladšího (a nejmladší

ho, jak oznamují titulky i-plakáty ) , Petra čepka, ale
i nám dosud neznámého Jánoše Bána, který patří mezi

nejúspěšnější a nejobsazovanější maďarské filmové herce.

(Jeho herecký výkon je pozoruhodný i tím, že se vůbec

neopírá o mluvený projev: dvě věty, které ze sebe
venkovský prostáček Otík pracně, vyrazí, jsou zanedba
telné . )

Autorem scénáře\ je Zdeněk Svěrák, který napsal Ves
ničku přímo pro Jiřího Manžela. Jeho dřívější cimrmanovské ostentativní amatérství, druhdy sympatické, svěží

a originální, se profesionalizovalo. Svěráková komika
ale ztratila svou původnost, protože v "současné" téma

tice se už. vyčerpala. Svěrák napsal Vesničku tak, že by

stačilo svěřit scénář jinému režisérovi a vzniklo by

vesnické drama z první poloviny padesátých let s veškerou
schématičností, zjednodušením a primitivní agitací. Snad
právě proto hodnotil Jan Kliment Vesničku tak vysoce

(HP 20. 6. 1986). "Velký zájem" vzbudila už rada jeho

kritik, zejména na filmy režisérů bývalé české nové vlny
(např. zcela absurdní recenze Kalamity Věry Chytilové).

Paličské články a recenze Jana Klimenta, které jsou samy
o sobě oozoruhodným dokladem úrovně české filmové kritiky

sedmdesátých a osmdesátých let, uchou ještě lépe osvětlit

ubohý stav naší filmové produkce poslední doby.
Kliment píše, že Vesnička je "kus v nejlepším smyslu
slova lidový, sdělný a úsměvný, při kterém nám je v kině

dobře u srdce...", že "baví inteligentně, nenásilně, bez
samoúčelncstí". Připomene-li pak (jako jediný!) Menzelův
film Kdo hledá zlaté dno, na který Vesnička údajně navazuje,

stává se z jene recenze fraška, v níž bychom marně hledali

seriozní myšlenku a stopu pravdy. Když se navíc dočteme,
že "film přitakává kladům našeho dneška," "dýchá radostí

a chutí žít tento náš dnešní život" a ještě "dýchne poho
dou, zaslouženou a reálnou dnešní pohodou lidí, dýchne

zrovna stestm pri vesmere prostore a pravé zimy ni , můžeme

se naštvat, poxrcit rameny nau recenzentovou omezenosti,
napsat jiný názor. Například že "lidovost" lienzelovy Vesnic-

ky se projevuje tak, že se film podbízí lacinými prostředky

deformovanému vkusu nenáročného publika letních kin. Vesnič
ka už nemá půvab starších Manželových filmů. Na první pohled

jsou patrné pseudohrabalovské rysy, jež se sem dostaly jed
nak ze scénáře, který je zalidněn směšnými figurkami bez
hlubšího smyslu a významu, jednak díky tomu, že Menzel stá
le ještě vykořistuje papírovou atmosféru kulis ze Slavností

sněženek. Komika postrádá dřívější Menzelovu eleganci a jem
nost. Ulpívá na úrovni "bakalářského", televizního humoru

bez podtextu. Některé gagy (celkem profesionálně provedené)

mohou utkvít v divácké vzpomínce, ale samoúčelnos.t, naprostá
nenáročnost, selankovitost filmu je zarážející (a místy
urážející). Doufejme tedy, že Menzel v příštích filmech

nebude už "přitakávat kladům našeho dneška",a bude nás bavit
skutečně "inteligentně, nenásilně, bez samoúčelností" a že

jeho filmy budou mít významuplný obsah a smysl.
Při vší úctě k smandartně kvalitním hereckým výkonům

ve Vesničce a x Menzslově osobnosti se marně zbavuji dojmu,

že by tento film o střediskové družstevní obci (nad níž
se jakoby vznass. "uaskavý cucn pana Lacy", pise uan Kliment)

posloužil docela dobře jako náborový film, ale jako
artefakt ...?

Filmografie Jiřího Menzela (hraná tvorba)

X

1964

Smrt pana Baltazara (Perličky na dně)

1965

Zločin v dívčí škole (Zločin v dívčí škole)

1966.

Ostře sledované vlaky

1967

Rozmarné léto

1968

Zloěin v šantánu

• 1969

Skřivánci na'nitích

1974

Kdo hledá zlaté dno
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Na samete u lesa

1978

Báječní muži s klikou

1980

Postřižiny

1982

Slavnosti sněženek

1986

Vesničko má středisková

PŘEKLADY

H. ARENDTOVÁ

: CO JE SVOBODA ? /dokončení/
III

Toto pojetí vzájemné závislosti svobody a politiky

stojí ve zřejmém protikladu vůči sociálním teoriím mo

derního věku® Z toho však bohužel neplyne, že stačí,
abychom se póze vrátili k starším," předmodemím tradi

cím a teoriím. Největší obtíž na cestě k tomu, abychom
porozuměli, co je svoboda,“ vzniká z toho, že nám pouhý

návra.t k tradici a zvláště k tomu, co jsme navyklí nazý
vat velkou tradicí,’ nepomůže-. V politické zkušenosti ne
má svůj základ ani filosofický koncept svobody,' který

vzniků v pozdní antice, v němž se svoboda stala fenomé
nem myšlení,, jehož pomocí se člověk mdáL ze světa vyčle
nit, ani křesťanská a moderní představa svobodné vůle®

Celá naše filosofická tradice je v podstatě téměř zajed
no v tom, že svoboda začíná až tam,- kde člověk opustil
oblast politického života, v níž pobývá množství; j irak

řečeno svobodu nelze zakoušet ve spojení s jinými, ale

pouze tehdy, zabýváme-li se sami sebou, ať už formou
vnitřního dialogu, který od dob Sokratových nazýváme my

šlením, či v konfliktu uvnitř sebe sama,; ve vnitřním bo
ji mezi tím, co bych měl činit, a tím; co skutečně číním,

v boji, jehož vražedná dialektika odhalila nejprve Pavlo

vi a poté Augustinovi dvoj smyslnosti a nemohoucnost lid
ského srdce.

V historii problému svobody byla křesťanská tradice
skutečně rozhodujícím činitelem. Dnes takřka automaticky

klademe rovnítko mezi svobodou a svobodnou vůlí, vlast
ností, jež byla v klasické antice prakticky neznámá®

Vůle v té podobě, v jaké ji odhalilo křesťanstv_í, má
totiž tak málo co společného s dobře známými sklony něco

srdce"^, lze zakusit její přítomnost.

Klasické antice nijak nechyběla zkušenost fenoménu
samoty. Bylo jí dobře známo, že osamocený člověk není
jeden sám, nýbrž dva v jednom; že v momentě, kdy byl

aí už z jakýchkoli

důvodů přerušen styk s jinými lid

mi,4 ustavuje se vztah sebe k soběý Kromě této duality,
jež je nutnou podmínkou myšlení, vyznávala klasická fi

losofie od Platona také dualismus mezi tělem a duší.

To, že je člověk schopen pohybu, umožňuje duše, o níž
se přjápokládá, že pohybuje jak tělem, tak i s^ama sebouf

Tato schopnost duše se v rámci platónského myšlení do
sud interpretovala jako vláda, duše nad tělem. Avšak

augustincvská samota "prudkého sporu" uvnitř duše samé

byla naprosto neznámá,1 protože boj, o nějž šlo Augusti

novi, se neodehrával mezi rozumem a vášní,; mezi chápáním

a TEYMOS“^, t j*. mezi dvěma různými lidskými vlastnostmi,
ale šlo o konflikt uvnitř vůle samotné. Tato dualita

uvnitř téže schopnosti byla známá jako charakteristika
myšlení, jako dialog, jejž vedu se sebou samým-. Jinými
'slovy : ona dualita, rozdvojenost v jednom, v níž se
osamocený nachází a jež uvádí v pohyb myšlení, má na vů

li účinek právě opačný: paralyzuje ji a uzavírá uvnitř

sebe sama. Chtít v samotě znamená vždy

n o '1 1 e ,

v e 1 1 e

a

chtít a nechtít zároveň.

Ochromující účinek, který má zjevně vůle na sebe
samu, překvapuje tím více, že její vlastní podstatou je

přece poroučet a být poslouchánu. To, že si člověk může
přikázat a zároveň nebýt poslušen, vypadá jako zrůdnost,

vysvětlitelná jedině současnou přítomností jak "chci",
nc
tak i "nechci". To však je již interpretace Augustina;

historickým faktem se zdá být to, že fenomen vůle se pů
vodně vyjevuje ve zkušenosti, že to, co bych chtěl činit,

nečiním, že existuje cosi jako “chci" a "nemohu”. To, co

v antice známo nebylo, není zde možný vztah ”vím", avšak

"nechci", ale to, že "chci" a “mohu” není totéž hoc

est

velle,

q u o d

posse

non
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’’Chci” a ’’mohu” bylo,přece v antice velice dobře známo.

Stačí si připomenout, jak velký důraz kladl Platon na to,
že pouze ti, kdo vědí, jak vládnout sobě samým, mají prá

vo vládnout i

druhým a' sami být zproštěni závazku posluš

nosti1;' Dále je pravda,' že sebekontrola zůstala jednou ze
specificky politických ctností, a? už pouze proto, že

právě ve význačném fenoménu virtuozity musí být "chci"
a "mohu” sladěny do té míry, že prakticky spadají v jedno.

Kdyby si starověká filosofie byla vědoma možného kon

fliktu mezi tím, co mohu a tím, co chci, jistě by feno
ménu svobody porozuměla jako inherentní kvalitě onoho

"mohu” nebo by

ji snad definovala jako shodu mezi "chci"

a "mohu"; Rozhodně by však neuvažovala o svobodě jako o
atributu "chci” a

"chtěl bych". Toto tvrzení není prázd

ná spekulace; dokonce i

euripidovský konflikt mezi ro

zumem a THYMOS, které jsou v duši současně přítomny, je
jevem relativně pozdním. Typičtější a v našem kontextu
relevantnější bylo přesvědčení, že vášeň může sice lid

ský rozum zaslepit, avšak jakmile již jednou rozum uspěl
a byl vyslyšen; pak již člověku nemůže žádná vášeň za

bránit, aby neučinil to, o čem

v í ,- že je správné.

Tento názor se opírá c Sokratovo učení, že ctnost je
určitým druhem vědění. Náž úžas nad tím, že si vůbec
někdo mohl kdy myslet, že ctnost je "racionální” a že

ji lze naučit, nevyplývá ani tak z nějakého vyššího vhle
du do domnělé bezmoci rozumu, jako mnohem spíše z toho,

že je v nás povědomí o vůli, jež je v sobě samé rozlome

ná, jež chce i nechce zároveň;
Jinými slovy t vůle, vůle-moc a vůle k moci nám, před
stavují cosi téměř identického. Sídlem moci je pro nás

schopnost vůle tak, jak ji člověk má a zakouší ve styku
se sebou samým. Díky tomuto chápání vztahu vůle-moc jsme

však oklestili nejen naše rozumové a poznávací schopnosti,
ale i jiné “praktičtější". Avšak není dokonce ani nám
zřejmé, řečeno slovy Pindarovými, že "největším hořem je

toto : být donucen stát svýma nohama mimo to, o čem víme,
„
,
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,
ze je dobre a krásné"
? Nutnost, která mi braní dělat

to, co vím a co chci, může povstávat ze světa či z mého
vlastního těla či může být způsobena nedostatkem vloh,
darů či kvalit, jimiž je člověk při narození obdařen a

jež prakticky nejsou v jeho moci o nic více, než ostatní
vnější podmínky. Všechny tyto činitele včetně psycholo
gických představují pro člověka/ pro ono jeho "chci" a

"mohu" vnější podmínky. "Mohu" je právě ona moc, jež se

s těmito okolnostmi střetává a jež toho, kdo ví a chce,

vlastně z pout nutnosti osvobozuj et Jedině tehdy, když
mezi "chci" a."mohu" panuje shoda, je svoboda skutečností.

Existuje ještě jedna možnost, jak naši běžnou představu

o svobodné vůli, zrozenou z náboženského problému a formu
lovanou jazykem filosofie, konfrontovat se starší výlučně

politickou zkušeností svobody. V období renezance politic
kého myšlení, jež doprovázela nástup moderního věku, mů

žeme .rozlišit mezi těmi mysliteli, kteří by klidně mohli
být nazváni "otcové politické vědy", jelikož své teze

zformulovali na základě nových objevů přírodních věd
/jejich nejvýznamnějším představitelem je Hobbes/, a
těmi, kteří se relativně nevyrušení tímto moderním vývo
jem navrátili k politickému myšlení antiky, a to ani ne

tak z jakési záliby pro věci minulé, ale jednoduše pro

to, že oddělení státu a církve a náboženství a politiky
dalo vzniknout nezávislé sekulární, politické oblasti,

jež byla od pádu Římské říše neznámá. Největším před
stavitelem politického sekularismu byl Montesquieu, kte

rý i přesto, že mu problémy striktně filosofické pova
hy byly lhostejné, si byl hluboce vědom neadekvátnosti
křesťanského a filosofického pojetí svobody pro účely

politiky. Aby tuto disproporci odstranil, rozlišoval
Montesquieu výslovně mezi filosofickou a politickou

svobodou; Tento rozdíl spočíval v tom, že filosofie ne

vyžaduje více svobody než nějaké cvičení vůle /l* e x -

de

cerci s. e

1 a

volonté/, jež ne

závisí na okolnostech a na tom, zda cíle? jež si vůle
stanovila, dosáhne. Na rozdíl od toho spočívá politic

ká svoboda v tom, že člověk je s to udělat to, co by

měl chtít. /L a
sister
ce

que

li berte

q u*

a

1z c n

se důraz klade na

ne

pouvoir
doit

pouvoir

peut

con-

faire

vouloir - kdy

/; Montesquieu,

právě tak jako lidé v antice, považoval za samozřejmé,
že o jednající osobě by nebylo možno říkat, že je svo

bodná, kdyby ztratila schopnost jednat - lhostejno
zda působením vnějších či vnitřních okolností.
Výše uvedený příklad sebekontroly nám představuje

jasný případ fenoménu vůle a její síly. Řekové uvažo-

váli daleko intenzivněji než kdo jiný o potřebě umírně

nosti duše a o nutnosti krotit ono spřežení, kjieré ji
řídí'; Nebyli si však pritom vědomi vůle jako určité
schopnosti, která je od jiných lidských mohutností od-

dělenáf Člověk odhalil v historii vůli teprve tehdy,
když učinil zkušenost o j ejí nemohoucnosti; když bylo

nutno říci se sv.Pavlem ? "Vždy? to, že chci, je ve mně

přítomné. Avšak nenalézám-; jak vykonat to, co je dobré".
Je to táž vůle, na niž si stěžuje Augustin,’ že pro ni
jakoby "nebylo nestvůrně z části chtít! a z části ne

chtít!" a ačkoli podotýká, že tento stav je "nemocí du
cha”; dodává též, že tato nemoc je pro mysl ovládanou

vůlí takřka přirozená? "Vůle totiž velí, aby vůlí byla,
ne jinakou, ale jaká sama je st"... .nebo?; by plna byla,
w
‘
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ani by nevelela, aby byla; poněvadž by jiz byla“

Jinými slovy: jestliže má vůbec člověk vůli, musí, se
to vždy jevit tak, jakoby v tomtéž člověku byly záro
veň. přítomné dvě vůle navzájem bojující nad jeho myslí.

Proto je vůle jak mocná, tak i nemohoucí, jak svobodná,
tak i nesvobodná.

Hovoříme-li o nemohoucnosti a o omezeních, jež se

na sílu vůle kladou, obvykle máme na mysli lidskou bez

moc vzhledem k okolnímu světu. Je tudíž do jisté míry

důležité všimnout si, že v těchto raných svědectvích
není vůle přemáhána nepřekonatelnou silou přírody či
vnějších podmínek. Spor, o nějž jde, není ani konflikt
mezi jedním a mnohými, ani zápas těla a ducha. Naopak,

vztah ducha k tělu byl pro Augustina příkladem obzvláš
tě důležité síly, jež je vůli vlastní: "Velí duch tělu,

a zároveň poslouchá těla; velí duch sobě a vzpírá se

proti sobě"2Ot Tělo v této souvislosti představuje vnější
svět a v žádném případě není totožné s

vlastním lidským

ego. Právě uvnitř sebe soma, v tomto "vnitřním obydlí"
/interior

d o m u s /; tam/ kde ještě podle

Epiktetovy víry je člověk absolutním pánem, vypuká kon
flikt/ v němž byla vůle poražena. Křesťanská síla vůle

byla nalezena jako orgán sebeosvobození a cfiamžitě byla
shledána nedostatečnou. Jakoby ono "chci" okamžitě para

lyzovalo "mohu", jakoby v tom okamžiku, kdy se lidem

zachtělo
bodnými

svobody, ztratili svoji schopnost svo

být. Zdá se, že co vůle ve svém těžkém zápa

se se světskými žádostmi, od nichž měla její síla osvo
bozovat, byla nanejvýš schopna dosáhnout, byl útisk'.

Protože se vůle ukázala být bezmocná, neschopná zplo
dit opravdovou sílu, protože neustále podléhala v boji

se sebou samotnou, v boji, v němž moc onoho "já mohu”

vyčerpává samu sebe, vůle k moci se Směňuje ve vůli
k útisku*. Fatální důsledky tohoto ztotožnění slobody
s lidskou schopností vůle zde mohu pouze naznačit, avšak

právě to je jedna z příčin, proč dokonce ještě dnes té

měř automaticky ztotožňujeme moc s útiskem, nebo ales
poň s vládou nad jinými.

Ať už se má věc jakkoli, to, čemu obvykle rozumíme
jako vůli či jako vztah vůle-moc, povstalo z konfliktu
mezi já, které chce, a já, které koná, ze zkušenosti

"chci", a přesto "nemohu"? v ní se ukazuje, jak je ono
"chci" bez ohledu na to, co je předmětem jeho tužby,

s já nerozlučně spjato, a to ať je s úspěchem pobízí '
a popohání, neboíať utrpí naopak porážku. Vůle k moci
může dospět jakkoli daleko, dokonce i ten, kdo s ní

disponuje, může začít dobývat celý svět, to však, aby

se “chci" odpoutalo od svého já, možné není. Je totiž

k němu připoutáno navždy, je jeho věčným zajatcem. Tím

to zajetím vlastním já se "já chci“ odlišuje od “já my
slím"', To se sice též odehrává ve mně, avšak v jeho dia
logu já není tím, o co jde. Skutečnost, že "já chci“

začala takovým způsobem žíznit po moci, že vůle a vůle

k moci znamená prakticky totéž, mohlo způsobit právě to,
že “já chci“ zakusilo nejprve svoji bezmocnosti V kaž

dém případě tyranie, jako jediná forma vlády, povstáva

jící přímo z “já chci", vděčí za svou nenasytp_pu kru
tost právě egoismu, jenž naprosto chybí v utopických ty
raniích rozumu, jejichž pomocí chtěli donucovat lid^i

filosofové a jež koncipovali podle modelu “já myslím“;

Řekla jsem,' že filosofové se počali zabývat svobodou
až tehdy, když se její zkušenost vytratila z jednání me

zi lidmi, když ji bylo možno zakusit pouze při chtění

a zabývání se svým vlastním já, krátce řečeno, když se

svoboda stala svobodnou vůlí. Od té doby pak začala být
i filosofickým problémem prvního řádu a v této podobě
se dostala

i do politické sféry a ustavila se jako po

litický problém. Díky filosofickému posunu od jednání

k síle vůle, od svobody jako stavu určitého jsoucna,

který se projevuje jednáním, k

liberum

arbi

tr i u m , přestal být ideál svobody virtuozitou v tom
smyslu, jak jsme uvedli výše, a stal se suverenitou,
ideálem svobodné vůle, která je na jiných nezávislá,

či popřípadě která nad jinými převládne. Filosofický

původ naší obvyklé politické představy o svobodě je
zcela zjevný i u politických autorů 18.století. Např;

Thomas Paine tvrdil, že "k tomu, aby byl /člověk/ svo

bodný, stačí, že tomu chce" a Lafayette; když hovořil
o nacionálním státu, užil tohoto výroku: "Pour

une
ffit

nation

soit

q u ' e 1 1 e

libre,

veuille

il

au

s u-

1'etre."

Tato slova připomínají politickou filosofii Jeana

Jacquesa Rousseaua, který, jakožto nej důslednější za

stánce teorie suverenity, ji odvodil přímo z vule'.Proto
•
mohl pojímat striktně, v rámci individuální síly vůle
i politickou moc. Rousseau dokazoval proti Montesquieu-

ovi, že moc musí být suverénní, tj. nedělitelná, proto
že "nemonolitní vůle by byla nemyslitelná"; Důsledkem

tohoto extremního individualismu se Rousseau nevyhýbal
a zastával stanovisko, že "v ideálním státu nesmí být
občané ve vzájemném kontaktu"; aby s.e zabránilo vzniku

stran; "každý občan by měl mít pouze své vlastní myšlen

ky"; Rousseauovu teorii však ve skutečnosti vyvrací již
ten prostý argument, že totiž "pro vůli by bylo absurd,
,
21
nx, aby se vazala do budoucnosti"
Společnost, jez by

skutečně byla na takovéto suverénní vůli založena, by
stála nikoli na chatrných základech, ale přímo na písči

ně, která se bortí pod nohama. Veškerá politická činnost
se přece odehrává a vždy odehrávala uvnitř pečlivě vybu
dovaného systému vazeb a pout pro budoucnost - jako
ústavy, zákony, smlouvy a pakty - které všechny vposledku vycházejí ze schopnosti soci slíbit a slib dodržet

i tváří v tvář bytostným nejistotám budoucnosti. A nadto
stát, v němž neexistuje styk mezi občany a kde si každý
obča pouze myslí svoje, je per deficionem tyranie. To,

že vůle a její síla je sama o sobě, bez spojitosti

s jinými schopnostmi bytostně nepolitickou, či dokonce
antipolitickou mohutností, se nedokazuje nikde jinde
tak zřejmě, jako v absurditách, k nimž Rousseau dospěl,
a v oné zvláštní bodrosti, se kterou je přijal.

V politickém ohledu je ztotožnění svobody se suve
renitou možná tím nej zhoubnějším a nejnebezpečnějším
důsledkem filosofické identifikace svobody se svobodnou

vůlí; Neboť tato koncepce vede bučí k popření lidské svo
body vůbec - a sice tehdy, nahlédne-li se, že lidé jsou
čímkoli jiným jen ne suvereny, anebo k názoru, že svobo

du jednoho člověka nebo určité skupiny lidí lze vykou

pit jedině ztrátou svobody, tedy suverenity všech ostat
ních; Uvnitř rozvrhu tradiční filosofie lze opravdu jen
velice těžko pochopit, jak může svoboda existovat společ

ně s nesuverenitou či řečeno jinak jak mohla být v pod

mínkách nesuverenity dána lidem svoboda; Odmítat svobo
du kvůli skutečnosti, že člověk není suverenem, je stej
ným způsobem neuvážlivé a nebezpečné jako věřit, že člo

věk - ať už individuum nebo skupina lidí - může být

svobodný pouze tehdy/ je-li suverénní. Proslulá suvere

nita politických útvarů byla vždy iluzí, již lze nadto

udržet pouze násilným způsobem, tj .prostředky bytostně
nepolitickými. V lidských podmínkách, jež určuje skuteč

nost, že na zemi nežije jediný člověk, ale lidé, má svo

boda se suverenitou tak málo co společného, že ani nemo
hou existovat současně vedle sebe. Kde si lidé přejí být
suvereny, ať už jako jednotlivci či organizované skupiny,
musí se podrobit útisku vůle, buď. individuální, jejíž
pomocí donucuji sám sebe, či "obecné”, již má organizo

vaná skupina. Chtějí-li lidé být svobodni, pak je to

právě suverenita, jíž se musí zříci.

IV
Jelikož celý problém svobody nám vyvstává na pozadí

jednak křesťanské a jednak původně nepolitické filosofic

ké tradice, připadá nám obtížné nahlédnout,“ že by mohla
existovat svoboda, která by nebyla atributem vůle, ale

která by doprovázela jednání a čin. Vraťme se tedy ještě

jednou zpět do antiky, tj. k jejím filosofickým a předfilosofickým tradicím. V žádném případě však tuto cestu
nekonáme proto, abychom prohloubili svoje vědomosti, a
dokonce ani ne proto, abychom

zachovávali kontinuitu

tradice;- jde čista o to, že svoboda, zakoušená "ýlučně
v jednání nikdy nebyla zvýslovněna s touž klasickou jas

ností,! když se však tato zkušenost nikdy nevytratila
úplně;
Avšak uchopit toto zvýslovnění není z důvodů, o nichž
jsme se zmínili výše a které' zde nemůžeme rozvádět, nikde

obtížnější než právě v dílech filosofů. Dostali bychom
se příliš daleko, kdybychom se snažili "vydestilovat"

příslušné pojmy z nefilcsifické literatury, z poezie, dra

matických děl, z historických či politických pojednání,
v jejichž výpovědích jsou tyto zkušenosti pozdviženy

v oblast krásna-, tedy mimo oblast pojmového myšlení. Pro

naše účely to není zapotřebí. Neboť vše, co nám litera
tura starověku - ať řecká či latinská - má o těchto věcech

cc říci, je vždy založeno na zvláštní skutečnosti, že

totiž jak řečtina tak i latina mají pro to. co označu
jeme jedním slovem ’’jednat’’, dvě slova. Jde o řecké slo-

y o ARCHRTU; počínat, vést a také vládnout a PRATEIN,

něco zdolat, dokončit. Latinskými ekvivalenty jsou

a g e r e, něco uvést do pohybu,

a

g e r e r e ,

dosti těžko přeložitelné slovo, které znamená zhruba
brát na sebe a podporovat kontinuitu minulých činů,

čehož výsledkem jsou

res

gestae,4 skutky a

události, jež nazýváme historické. V obou případech se

jednání objevuje ve dvou stupních. První stupeň je po

čátek, jímž na svět přichází cosi nového. Řecké slovo

ARCHEZK, jež zahrnuje počínání, vedení, vládnutí - tj.
význačné vlastnosti svobodného člověka - svědčí o zku
šenosti, v níž být svoboden a počínat něco nového bylo

totožné. Svoboda byla zakoušena coby spontaneita, jak

bychom řekli dnes. Rozmanitý význam slova ARCHEIN na

značuje následující? počít něco nového mohli pouze ti,
kdo již byli vládci /hlavami domácností ovládajícími

otroky a rodinu/, kdo se již osvobodili od starostí
o nutné životní potřeby a mohli se tudíž věnovat vý
pravám do cizích zemí či občanským záležitostem v poliš.

Při tom však tito lidé již nevládli, ale byli vládci
mezi vládci, pohybovali se mezi sobě rovnými, usilova

li o jejich pomoc, aby jako vůdcové byli s to počít
něco nového, zahájit nový podnik. ARCHON, vládce, za
kladatel a vůdce totiž mohl doopravdy jednat, PRATEIN,

dokonat vše, co začal dělat pouze s pomocí druhých.

Výrazy být svoboden a začínat jsou v latině též
propojeny, avšak jiným způsobem. Římskou svobodou bylo
dědictví, jež římskému lidu odkázali zakladatelé Říma.

Svoboda Římanů byla svázána s počátkem, který uskuteč

nili předkové tím, že založili město, jehož záležitosti

pak museli potomci spravovat a nést na svých bedrech a

jehož základy museli "rozšiřovat”. Toto vše dohromady
vytváří

res

gestae

Římské republiky. Proto

římská historie, jež byla právě tak podstatně politická
jako historie řecká, se nikdy nespokojila s pouhým vy
právěním o velkých skutcích a velkých událostech; Řím

ští historikové se na rozdíl od Thukydida a Herodota vždy
cítili být svázáni s počátkem, neboť tento počátek obsa

hoval autentický element římské svobody a činil římskou
historii politickou. Ať již chtěli římští historikové vy

právět o čemkoli, vždy začínali

a b

urbe

con-

d i t a , založením města - záruky římské svobody.

Již jsem se zmínila, že starověký koncept svobody ne
hrál v řecké filosofii žádnou roli právě díky svému vý

lučně politickému původu. Je sice pravdou, že římští
spisovatelé příležitostně proti antipolitickým tendencím
sokratovské školy bouřili, avšak jejich podivný nedosta

tek filosofického nadání očividně zabraňoval tomu, aby

nalezli takový teoretický koncept svobody, jenž by od

povídal jejich vlastním zkušenostem a velkým institucím
založeným na svobodě, které byly v římské

publica

r e s

přítomné. Kdyby byla historie idejí kon

sistentní tak, jak si to historikové občas představují,

pak bychom mohli ještě méně doufat, že nalezneme držitelnou politickou ideou svobody u Augustina, velikého
křestanského myslitele, který do dějin filosofie vlast

ně uvedl Pavlovu svobodnou vůli s celou její problema
tičností. Nicméně však
úvahu o' svobodě jakožto

u m ,

u Augustina nenalezneme pouze

liberum

arbitri-

i když právě ona byla pro tradici rozhodující,

nýbrž i zcela jiné pojetí, které se význačně projevuje

v jediném Augustinově politickém pojednání

ví t a t e

D e i .

D e

ci

V Boží obci promlouvá Augustin,

což je jenom přirozené, v daleko větší míře z onoho zá
zemí specificky římské zkušenosti než v kterémkoliv svém

jiném díle; Svobodu zd_e nechápe jako nějakou vnitřní
lidskou dispozici, ale jako rys lidské existence ve

světě. Člověk svobodu nevlastní, nýbrž mezi ním, resp.
mezi jeho příchodem do světa, a zjevením svobody lze
položit rovnítko. Člověk je svobodný, poněvadž je po

čátkem a byl tak stvořen poté, co byl počat vesmír :
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Zrozením každého človeka se tento první počátek
znovu potvrzuje, neboť v každém takovém případě při

jde do světa již existujícího, který bude i nadále

existovat po každé individuální smrti, něco nového.
Protože sám je počátkem, člověk může počínat; být

člověkem a být svobodný je jedno a totéž; Bůh stvořil
člověka, aby uvedl do světa schopnost počínání - svo

bodu;

Výrazné antipolitické tendence raného křesťanství
jsou tak známé, že představa, že to byl křesťanský

myslitel, jenž jako první formuloval filosofické dů
sledky starověké politické ideje svobody, nám připadá
takřka paradoxní. Jediné vysvětlení, které nás napadá,
je to, že Augustin byl právě tak Říman jako křesťan

a že v této části svého díla zformuloval ústřední po

litickou zkušenost římského starověku, která spočívala
v tom, že svoboda jakožto počátek se stala zjevnou

v aktu fundace. Nicméně jsem přesvědčena, že tento do

jem by se podstatně změnil, kdybychom vzali slova Ježí
še Nazaretského vážněji v jejich filosofických důsled

cích. V těchto částech Nového Zákona můžeme totiž na
lézt zvláštní pochopení svobody a zvláště pak moci,jež

je lidské svobodě vlastní. Avšak lidská schopn_ost,

která této moci odpovídá, která, řečeno slovy evange

lia, je s to hory přenášet, není vůle, ale víra. To,

co evangelia nazývají "zázrak“, což jest slovo s mnoha
významy v Novém Zákoně a těžko pochopitelné, je právě

dílem víry, tím, co víra skutečně vytváří. Obtíže v tom
to bodě můžeme opominout a odvolávat se pouze na ty pa

sáže, v nich^Jde o zjevně nadpřirozené události, a
v nichž jsou zázraky - ať už je uskutečňují lidé nebo
nějaká božstva - jenom tím, čím jakožto zázraky musí

být t přerušením přirozeného chodu událostí, automa
tického procesu vznikem čehosi zcela neočekávaného.

Lidský život situovaný na zemi je bezpochyby ob
klopen automatickými procesy - přirozenými zemskými
pochody, jejichž rámcem jsou zase procesy kosmické.

Dokonce i nás samotné ovládají obdobné síly a to v té
míře, v jaké jsme součástí organické přírody. A nadto
se i náš politický život, přesto, že je sférou jedná
ní, odehrává uprostřed procesů, jež nazýváme historic

kými, jež, i přestože je uvádějí do chodu lidé, směřu
jí k stejnému automatismu, který vládne procesům pří

rodním či kosmickým. Inherentní součástí všech proce-

su, at uz je jejich původ jakýkoli, je automatismus.
Právě proto .však nemůže člověka či národ či celé lid

stvo nikdy spasit nějaký jednotlivý čin, nějaká jedno

tlivá událost jednou pro vždy. K přirozené povaze auto
matických procesů, jimž je člověk poddán, avšak vůči

nimž může činem osvědčit sebe sama, patří to, že mohou

pro lidský život znamenat pouze zkázu. Jakmile se histo
rické procesy, i přesto že je vytváří lidé, ;^_tanou automatismem, nejsou zšičivé o nic méně než pochody přírod
ní ovládající náš organismus a vedoucí ve svých vlast

ních periodách, tj. biologicky, od bytí k nebytí, od
života k smrti. Historické vědy znají až příliš dobře

případy zkamenělých a beznadějně upadajících civilizací,
které vypadají, jakoby byly předurčeny s biologickou
nutností ke zkáze, ale které, protože takovéto historic

ké pochody stagnace mohou trvat a postupovat po staletí,
zaujímají největší část zaznamenané historie'. Období svo

body byla v historii lidstva vždy relativně krátkát
Co obvykle zůstává nedotčeno v epochách komatění
předurčených ke zkáze, je svoboda samotná, čirá schop

nost počínat, jež oživuje a inspiruje veškerou lidskou
činnost a je skrytým zdrojem tvorby všeho velkého a krás

ného. Avšak pokud tato síla zůstává skryta, není svoboda
světskou, "hmatatelnou" skutečností a není tedy politic

ká. Protože však zdroj svobody je přítomný i tehdy, když
pdiTický život zmrtvěl, když politický čin přestal být
schopen automatické procesy přerušovat, lze svobodu jed

noduše zaměnit za nějaký bytostně nepolitický fenomen.
Za takovýchto okolností není svoboda zakoušena jako

způsob bytí jsoucna, jež má svou vlastní "virtůs" a
virtuozitu, ale jakc na_j vyšší dar, kterého se ze všech

zemských tvorů

dostává pouze člověku a jehož stopy a

znamení ulpívají sice takřka na všem, co člověk koná,

nicméně se plně rozvíjí pouze tehdy, jestliže se nějakým

činem vytvoří ve světě vlastní prostor, v němž tento dar
může jakoby vystoupit ze skrytu a zjevit se;
Každý čin z perspektivy nikoli toho, kdo jej koná,

ale právě onoho pochodu, v jehož rámci k němu dochází a
jehož automatismus je takto přerušen, je “zázrak“; tj.

něco, co nebylo možno očekávat; Je-li pravdou, že čin
a počátek jsou bytostně jedno a totéž, pak z toho ply

ne, že možnost dělat zážraky musí být rovněž v dosahu
lidských možností. Zní to podivněji, než tomu ve skuteč

nosti je. V samé povaze každého nového počátku je, že

vtrhává do světa jako “nekonečná nepravděpodobnost“,
a přesto je to právě toto nekonečně nepravděpodobné,
co vytváří, samotnou tkán všeho, co nazýváme skutečným.
Naše celá existence koneckonců jakoby závisela na řetězu

zázraků: vznik jsoucna na Zemi, rozvoj organického živo
ta, vývoj lidstva z živočišných druhů. Neboť z hlelska

procesů v univerzu a v přírodě a jejich statisticky

nesmírných možností je to, že se z kosmických procesů
vynořila Země, že se z anorganických pochodů vytvořil

organický život, a konečně to, že se z procesů organic

kých vyvinul člověk, čímsi "nekonečně nepravděpodobnými
Jscu to vlastně prostě řečeno "zázraky". Díky tomuto
elementu “zázračnosti", jenž je ve vší skutečnosti pří
tomný, nás události, když k nim dojde, překvapují a

šokují - lhostejno, zda jsou očekávány ve strachu či
v naději. Vlastní účinek událostí nelze nikdy zcela vy
světlit, neboť její reálná podoba principiálně překra

čuje všechny anticipace. Zkušenost, jež -nám říká, že
události jsou zázraky, není ani ýl-i bovolriá ani vyspeku-

lovaná. Naopak je naprosto přirozená a je v běžném živo

tě vskutku téměř všední® Bez této běžrkjé, všední zkuše
nosti by úloha, již dává nadpřirozeným zázrakům nábožen

ství, byla takřka nepochopitelná.
Abych ukázala, že to, co nazýváme vedeni každodenní

zkušeností jako skutečné, počalo existovat shodou jakých
si okolností/ jež jsou podivnější než fikce, vybírám
příklad přírodních procesů, jež js^jcu přerušovány vzni

kem něčeho ’’nekonečně nepravděpodobného". Tento příklad
má ovšem svá omezení a nelze jej jen tak jednoduše pou

žívat v oblasti lidských věcí. Doufat v zázraky, v "ne
konečně nepravděpodobnosti" v rámci automatických histo
rických procesů by byla čirá pověra, ačkoli ani to ne

lze vyloučit® Historie je na rozdíl od přírody plná
událostí. Zázraky náhod a nekonečné nepravděpodobnos

ti se zde objevují tak často, že se zdá až divné vůbec
o zázracích mluvit. Důvodem této frekvence je však pou

ze to, že historické procesy vytváří a neustále přeru

šuje lidská iniciativa, tedy právě ono

i n i t i u m,

jímž člověk je potud, pokud jest bytostí jednající.

Proto hledat v politické sféře nepředpověditel né a
nepředvídatelné, být připraven očekávat zázraky, není

koneckonců pověrčivost, ale naopak realistická rada,
čím více se rameno vah kloní ke katastrofě, tím zázrač

nější se bude jevit čin vykonaný svobodné® Vždyť právě

katastrofa a nikoli spása se děje automaticky, a tudíž
se vždy musí zdát jako nezastavitelná®

Objektivně řečeno, tj. viděno zvnějšku a nehledě
na to, že člověk je počátkem, tím, kdo počíná : prav
děpodobnost, že zítra bude jako včera vždy převažuje;

je obrovská takřka stejně jako pravděpodobnost, že z kos

mických dějů nepovstane

nického světa se nevyvine
živočišné říše nevzejde

žádná

žádný

Země, že z anorga
život, že z vývoje

žádný člověk; Rozhodujícím

rozdílem mezi "nekonečnými nepravděpodobnostmi", na nichž

spočívá skutečnost našeho pozemského života, a zázračným
charakterem, jenž je vlastní všem událostem, na nichž se

zakládá historická skutečnost, je to, že ve sféře lidských

věcí známe autora "zázraků". Jsou to lidé, kteří je kona
jí, lidé, kteří díky onomu dvojímu daru - svobody a
jednání - mohou zakládat svou vlastní skutečnost.

ROZHOVOR S HANSEM HAACKEM
Flash Art 126, únor-březen 1986, zkrácená verze

Hans Haacke: Nikdy jsem docela nepochopil, co má moje práce
společného s "konceptuálním uměním*’, pokud se tato nálepka

neužívá pro všechno to, co Duchamp spojoval spíš než s retinou

s "šedou kůrou". Na konci 6O.let jsem se zpolitizoval jako
řada dalších. Jelikož jsem se zabýval tím, co jsem v té době
považoval za fyzikální a biologické "systémy", bylo z hlediska

všeobecné teorie systémů a zvláště vzhledem k tomu, co se
ouenrávalo ve společenské

mk,'

jen logické, že jsem přikročil

ke společenským otázkám. Vyžadovalo to však posun media.
Uvědomil jsem si, že objekty nebo fyzikálně "procesná! ní"

práce nevyhovují spojení se společenskými záležitostmi. ío mne
přivedlo k začleňování slov. Naše společenské vztahy jsou

strukturované a široce srozumitelné pomocí verbálních konstrukcí.
V mé tvorbě tento vývoj souvisel s přílivem slov na uměleckou
scénu té doby.
Paul Taylor: V HOMMAGE A MARCEL BROODTHAERS

poukazuje nezvyklý

obraz Donalda P.eagana na nepřirozený vztah mezi postavou

politika a masami. Chceš tím upozornit na divadelnost politiky?
Hans Haacke: Ne, to jsem na mysli neměl. Masové demonstrace

nejsou novým fenoménem. Nicméně se politika stala prostřednictvím
tisku vskutku divadlem. Chytří politikové toho využívají.

Mistrovsky to dokázal Hitler a naposled i herec Donald P.eagan.
Paul Taylor: Hrálo by umění odlišnou roli v takovém konteztu,

kde se i politika zdá nereá! né?
Hans Haacke: Nebučme pošetilí. Politika funguje dál i za divadelní

kulisou, s dlouhým nosem a reálná jako vždy. A i když je politika
vystavěna na fikci, její výsledky jsou xžžgr přecejen necitovány
v reálném světě. Černošské rebelie v Jižní Africe jsou potlačovány

skutečnými kulkami. Nemohou si dovolit ten přepych zjevovat se
jako fikne. Skutečně hrozivou myšlenkou je vsak stupeň, jímž
je fikce pokládána za realitu v Reaganově Bílém Domě.
Reaganův obranný koncept "hvězdných válek" pochází přímo

z továrny snů. Jestliže je globálu/ politika rozvíjena podle

linií Hollywoodského scénáře, můžeme dost dobře vyhodit svět
do povětří. To bude divadlo! Reagan je žák Marinettiho.

Paul Taylor: Co si smyslíš o vystupňování ironie v dnešním
umění?

Hans Haacke: Moc se mi to líbí, pokud to není jen uhýbání a
flirt. Ironie nachává věci otevřené a vyzývá diváka, aby

zaplnil mezery. Jinými slovy, je to výzva divákově inteligenci.
Paul Taylor: Proč zaznamenává politické umění větší rozkvět

než před 10 lety?
Hans Haacke:

Hernám jednoduchou či jednoznačnou odpověň. Jedním

z důvodů je jistě příchod Reaganovy administrativy. To je důkaz,
že politika nezmizela: když skončila válka ve Vietnamu, propukla

aféra Watergate. Vakuum zanechané politickými pády bylo brzy
zaplněno vzkříšením Nového Práva. V uměleckém světě to sahá
od Hilton Iramer po Saatchi whiz kids. He je tu snad i jiný

důvod: zdá se, že mezi mladšími umělci je za značně rozšířen

pocit odcizení.Ti, kteří se nepřipojili k yuppies a cynicky

zachovávají pravidla hry, jsou naprosto znechuceni
všepronikající tržní mentalitou současné umělecké scény. kzžž
V důsledku toho se politizují. Ideologická polarizace v této
zemi dala takovým přístupům nové ospravedlnění, už nevypadají
/
směšně. Zdá se, že "já-gener..ce" je na ± ustupu, stejně jako

mizí nostalgie po ýC.letech. Lze na to pohlížet v pojmech trhu.

Umělecký svět, i svět vůbec, je tak saturován produkty podezřelého
individualismu a ostýchavé rebelie, že jen kvůli utěku z nudy

a nikoliv z lepšího důvodu vyžaduje publikum něco odlišného,

A ještě dodám, že druh umění, na nějž jsem právě opovržlivě
narážel,měl právě tak ideologický a ve svém důsledku

politický dopad jako tzv. politické umění. Je naivní se

domnívat, že uměleckým dílům bez politického záměru politický
rozměr chybí. To věděl velmi dobře právě Marcel Broodthaers.

Paul Taylor: Jednou ses mi zmínil, že časopisy jako
MANHA1AM lne., které mají přidruženou Kulturní semci, dělají

totéž, čemu ses věnoval už léta, tj. zabývají se spojením

obchodních společností s tím, co považujeme za kulturu. Proč
se rozšiřují podobné kritiky?
Hans Haacke: Faktické splynutí Whitney Musea s obchodními zaset
společnostmi, nová úprava části Chase Manhatan Bank s Soho

na uměleckou galerii a ze jměte. způsob, jakým se umění
strategicky vypžívá, aby přilákalo nájemníky do nového

Equitable Life Insurance Building v New fořtu - všechjy tyto
události slouží jato signály, že se něco děje. Rovněž dopis
Philips Morrise zaslaný muzeím, která při jímala “dary" od

obchodních společností^ nutící je, aby interpeloval“ zz proti
xsžxpýsz očekávaným omezením týkajícím se kouření na veřejných

místech, mnoha lidem neseděla. Ani Metropolitan xzzkdsk Museum
nezískalo vědeckou reputaci uvedením programu se vznešeným

názvem Člověk a kun, prosazujícím Palph Laurem. Ale toto jsou
jen nejokázalejší i nejhloupější aspekty vpádu obchodních S33±
společností do světa umění, drnění rychle napodobovat.
Důležitější problémy zatím ignorovány nejsou, často se jen

staví proti argumentu, že umění bylo vždy podporováno
speciálně zainteresovanými skupinami - církví, panovníky apod.

a že ty tylu bezdůvoiul uu^ávat, že ty obchodní společnosti
nechtěly nic za své tenise. rento

^t se často uvéní

v pojmech, které vyvoi&vají mlĽcxL-u-vy obdiv k cynismu této
souhry ne nepodobný obdivu k podnikatelskému duchu jistých

umělců. Jsem si jist, že si nikdo nedovede představit, 2akou
cenu jsme zaplatili, když jsme přizvali business ke spoluúčasti.
Paul Taylor: 5 návratem malby na uměleckou scénu se pojetí
umění nějak proměnilo?
Hans uaacke: Umělecká díla hrála vžuy víceznačnou roli. Jednou

z nich je role zboží. Malířství se k této funkci propůjčuje
lépe než mnoné výtvory, které se objevily na konci 60. a

na začátku 70.let. mnohé z nich byly navíc příliš suché a
přísné. Proto nepřekvapuje, že zapůsobily jako výzva. Lidé
chtěli vidět opět barvy, něco pro smysly, trochu legrace a

chtěli opět věřit v genia. Existuje bezpochyby mnoho dalších

důvodů pro tento "hlad po malbě*. Nejnápadnějším znakem však
je, že vypočítavost

umělce

rozvíjejícího tržní strategii

pro získání “pozic* je hodnocena jámo umělecké naplnění

vlastních práv.
Paul Taylor: 1 když jsem v té době nebyl přitom, myslím si, že se

prožitek z nepředmětného umění

dostal hluboko. Lidé věřili, že

se umění opravdp. změnilo. Byli toho názoru, že se pojetí umění
osvobodilo od zbožního charakteru a že je éteričtěji umělecké.

Mysleli si to i umělci?

Hans Haacke: Ano, existoval silný pocit, že dělat umění nemá nic
společného s vyděláváním peněz. Pravda, stále je ještě nutné

platit nájem, vždy existovali “velcí" lidé, ale sláva se neměří
v pojmech prodeje. Nejsem sám, kdo má pocit, že hodiny jdou

pozpátku.
Paul Taylor: Byl by návrat ke konceptuálnímu umění ironický?

Hans Haacke: Spíš než opravdu ironický by byl smutný jako všechny
návraty•
psvz
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Duben
Olbram Zoubek.
OKD Atrium, Praha 3. 10.4.-4.5. Úvodní slovo E. Stehlíko
vá a J. šetlík. Katalog. Text J.Šetlík.

Josef Hampl. Kresby.
Junior klub Na chmelnici, Praha 3. 1.4.-21.4.
Michal Rittstein. Kresby.
KS Opátov, Praha 4. Duben. Katalog.

Jasan Zoubek.
Ústav makromolekulární chemie, Praha 6. 1.4.-10.4.
Katalog. Text S. Machonin.
Karel Puchnera - Svatopluk Klimeš. Kresby a papírové
objekty. Ústav makromolekulární chemie, Praha 6. 14.4.-24.4.
Katalog. Text I. Janoušek.
Konfrontace IV.
Smíchov, Praha 5. 25.4. Setkání studentů a absolventů
AVU a VŠ UPM a dalších umělců z nejmladší generace.

Adriena Šimotová. Práce na papíře.
Dům pánů z Kunštátu. Brno. 8.4.-13.5. Katalog. Text
J. Valoch.

Miloš šejn. Fotografie, kresby, knihy.
Dům pánů z Kunštátu, Brno. 8.4.-13.5. Katalog. Text
A. Dufek a J. Valoch.
Devétsil. Česká výtvarná avantgarda dvacátých let.
Dům umění, Brno. 22.4t-25.5.
GHMP, Praha. 10.6.-13.7.
Katalog. Text F. Smejkal.

Martin Němec. Obrazy, kresby, grafika.
Galérie mladých, Brno. 17.4.-13.5. Katalog. Text I. Neu
mann.

Václav Boštík. Kresby.
Divadlo hudby, Olomouc. 9.4.-11.5. Úvodní slovo P. Za
tloukal. Katalog. Text V. Boštík.
Otto Placht. Obrazy.
Galérie Pod podloubím, Olomouc. 18.4.-9.5. Katalog.
Text I. Janoušek.

Květen
Miroslav Machotka. Fotografie.
Výstavní síň Fotochemy, Praha 1. 14.5.-1.6. Úvodní slo
vo A. Dufek.

František Dvořák. Obrazy.
ÚKDŽ, Praha 2. 7.5.-1.6. Katalog. Text M. Pánková a .
F. Dvořák.
Alena Kučerová. Grafika.
Galérie V. Kramáře, Praha 6. Květen.
Jaroslav Rona. Obrazy a plastiky.
Ústav makromolekulami chemie, Praha 6. 12.5.-22.5.
Katalog. Text M. Mžyková.

Mezi vrstvami.
Výstavní odpoledne. Černá rokle u Radotína, Praha.
17.5.
Jiří Anderle. Obrazy, grafika.

Galérie umění Karlovy Vary. Květen, červen. Katalog.
Text J.' Mašin.“

Václav Bláha. Kresby.
Československý spisovatel, Brno. 7.5.-27.5.
Jiří Sobotka. Plastiky, reliéfy, kresby.
Galérie mladých, Brno. 15.5.-10.6. Zahajovací slovo
I. Zhoř.
A. Bartůněk, M.B. Haštal, S. Mauthnerová, P. Mika,

M. šarše.
Stavoprojekt, Brno. Květen. Katalog.

Štěpán Grygar. Fotografie.
Divadlo hudby, Olomouc. 14.5.-1.6. Zahajovací slovo
A* Pufek.______________
Vladimír Merta a Margita Titlová-Ylovsky.
FMK Budapest. 2.5.-18.5.
červen
Václav Stratil. Kresby.
ÚKDŽ, Praha 2. 5.6.-29.6. Katalog. Text M. Pánkové a
V. Stratil.
Jiří Sopko. Kresby.
KS Opátov, Praha 4. 19.-6.-5.7. Katalog.
František Skála, jr. Plastiky.
Ústav makromolekulární chemie, Praha 6. 16.6.-27.6.
Milan Knížák.
Experimentální design odívání 1960-86.
Art Centrum, Praha. 30.6. Hudba a režie večera M. Kní
žák.

Richard Konvička.
František Toman.
Odborový dům kultury pracujících, Ústí n.L. 13.6.-30.6.
Katalog.

Pavel Holouš. Kresby. Topografie.
Galérie mladých, Brno. 12.6.-8.7. Zahajovací slovo
J. Valoch.
Jan Bačkovský, Tomáš Císařovský, Jiří David, Stanislav
Diviš, Milada Dočekalová, Michal Gabriel, Pavel Host, Petr
Nikl, Otto Placht,_Magdalena Rajnišová, Antonín Stříšek.
VŠ klub, Brno. Zahájení 27.6. Katalog. Text I. Zhoř.

Daisy Mrázková. Kresby.
Divadlo hudby, Olomouc. 4.6.-27.6.Katalog. Text J.Valoch

Josef Hampl. Kresby, grafika.
Foyer Těšínského divadla, Český Těšín. 7.6.-28.6.

