3/2020
červenec
srpen
září
IV . ročník

ART
Populárně vědecký a odborný občasník
zaměřený na kulturu, umění a výtvarnou pedagogiku

Vydává spolek přátel umění Dr.Igora Zhoře

ve spolupráci s Unií výtvarných umělců ČR v Hradci Králové

Redakce časopisu ZHOŘ-ART
děkuje všem čtenářům a blízkým přátelům
za projevy kondolence ku dni 25.7.2020
© ART – TISK ŠUMICE – 2020

Populárně vědecký a odborný
občasník zaměřený na
kulturu, umění a výtvarnou
pedagogiku
vydává
SPOLEK PŘÁTEL UMĚNÍ DR.IGORA
ZHOŘE
v Uherském Hradišti
ve spolupráci
s UNIÍ VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ
v Hradci Králové
a uměleckým spolkem
SVATOBOR v Praze
Elektronický časopis určený pro
příznivce a sympatizanty učení J. A.
Komenského, výtv. pedagoga Dr.Igora
Zhoře a pro milovníky umění časů blahé
paměti. Časopis je nezávislý a jeho
obsahem jsou pouze nepopíratelná a
nezvratitelná fakta, vycházející z
doložitelných historických a
dějepisných skutků a pravd založených
na logice a racionální věcné
argumentaci. Nevyhýbá se aktualitám a
problematice současnosti.
Časopis vychází v programu PDF
Adresa redakce:
68731 ŠUMICE 110, okres Uherské
Hradiště
Telefon (mobil):723 920 492; 603 98 45
69
Příspěvky od vybraných dopisovatelů,
přihlášky k účasti na diskuzích…,lze
redakci zasílat po telefonické dohodě
nebo na e-mail adresu:
Zhor Art <zhor-art@outlook.com
Uveřejněné obrazové i textové materiály
využívají povolených webových stránek,
soukromé sbírkové archivy a knihovny
se souhlasem jejich majitelů
Členové redakce:
Lumír Stehlík – redaktor literární rubriky
Alena Klímová - Brejchová –
spisovatelka, básnířka,

Vladimír Pospíšil – redaktor - výtvarný
teoretik,

Vladimír Kodrla – malíř;
BcA Irena Goldfinch – Edinburgh,
Londýn, zahraniční zpravodajství z oblasti
kultury ;
Šéfredaktor:
PaedDr.Oldřich Páleníček, dr.h.c.
Časopis vychází zdarma, šíření e-mailem
povoleno, kopírování zapovězeno!

OBSAH čísla 3/2020
ročník čtvrtý
červenec – srpen – září
KALENDÁRIUM
EDITORIAL
KNIŽNÍ ILUSTRACE DŘÍVE A DNES
1.

MIKOLÁŠ ALEŠ

OSUDOVÉ ŽENY a DNEŠNÍ SVĚT OČIMA
DYNAMICKÝCH ŽEN
VĚRA JIROUSOVÁ
a jedenáct dalších portrétů

SVĚT LITERATURY- prózy a poezie
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MIKULÁŠ MEDEK
GALERIE VYSOKÉ MÝTO
DVOŘÁKOVA PRAHA – ohlédnutí
HUDBA…OTÁZKY A ODPOVĚDI

ČESKÁ GRAFIKA
JAN ŠEMBERA
BOHÉMOVÉ a jejich KONFRONTACE
ANTONÍN DVOŘÁK, JOSEF SUK
vs. ZDENĚK NEJEDLÝ
VINCENT VAN GOGH vs. PAUL GAUGUIN

UMĚLCI BEZ PORTFEJE
VINCENT VAN GOGH a PAUL GAUGUIN

EX LIBRIS A JEHO TAJEMNÝ SVĚT
EX IBRIS ROŽNOVSKÝ SKANZEN
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PIKOVÁ DÁMA OD TOYEN PRODÁNA
NOVÁ „SOCHA“ MARIE TEREZIE V PRAZE
Změna kontaktu a adresy
na UVU Hradec Králové

Z NAŠEHO ARCHIVU
SBÍREK A KNIHOVNY
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Nové Regionální Museum v Šumicích
u Uherského Brodu
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KALENDÁRIUM
ČERVENEC
1.7.1950 - + LEOPOLD FIRKUŠNÝ – muzikolog
2.7.1796 - * MICHAEL THONET – něm.vynálezce , návrhář a výrobce ohýbaného nábytku,
zakladatel firmy THONET v Bystřici pod Hostýnem

2.7.1930 - * OTA PAVEL – čs. spisovatel, také sport. reportér

4.7.1900 - * LOUIS ARMSTRONG – americký jazzový zpěvák a trumpetista
5.7.1889 - * JAN KUBELÍK – čs. houslista
6.7.1415 - + MISTR JAN HUS upálen v Kostnici
6.7.1915 – byl odhalen pomník Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí.
Autorem pomníku je sochař LADISLAV ŠALOUN
7.7.1655 - * KRYŠTOF DIENZENHOFER – bavorský stavitel a architekt barokního slohu
9.7.1609 - Podepsal císař RUDOLF II. na pražském hradě MAJESTÁT NA SVOBODU NÁBOŽENSKOU
9.7.1901 - * JAN KOBZÁŇ – malíř, grafik, spisovatel a povídkář valašského národopisu
10.7.1887 - * TOMÁŠEK JINDŘICH – učitel a významný veřejný pracovník v Bystřici pod Hostýnem
10. 7. 1509 * JAN KALVÍN - přední reformátor ve Švýcarsku

12.7.1932 - + TOMÁŠ BAŤA – čs. podnikatel – zakladatel obuvnického průmyslu

13.7.1866 - * FRANTIŠEK URBÁNEK – kazatel Jednoty českobratrské,
který pochoval Herberta, Charlottu, TGM a Jana Masaryka

13.7.1925 – tým archeologa Karla Absolona objevil pod jeho vedením „VĚSTONICKOU VENUŠI“
13.7.1925 - * IVAN MEDEK - čs.novinář a publicista ( vnuk malíře Ant. Slavíčka )
13.7.1985 - + OLDŘICH MIKULÁŠEK – čs. básník
14.7.1902 - * JOSEF TOUFAR – čs. kněz utýrán komunistickým režimem
14.7.1776 - + FRANTIŠEK MAXMILIÁN KAŇKA – čs. významný architekt barokního slohu
15.7.1606 - * REMBRANDT HARMENSZOON VAN RIJN – GENIÁLNÍ HOLANDSKÝ MALÍŘ
16.7.1872 - * ROALD AMUNDSEN - norský polární badatel
16.7.1902 - * STANISLAV NEUMANN - čs. herec
16.7.1876 - * KAMIL KROFTA – čs. historik a politik

16.7.1952 - + FRANTIŠEK HLAVICA – čs. ak.malíř, zvláště moravské a valašské
provenience, ilustrátor

16.7.1661 - se začaly v Číně jako první na světě používat bankovky jako platidla
19.7.1937 - † GEORGE GERSCHWIN - amer. skladatel
19. 7. 2017 † KAREL FRANTA – český výtvarník
23.7.1926 - * LUDVÍK VACULÍK – čs. spisovatel a publicista
24.7.1802 - * ALEXANDER DUMAS st. – franc. spisovatel
24.7.1911 – americký cestovatel Hiram Bingham objevil ztracené město Inků – MACHU PICCHU
25.7.1980 - + VLADIMÍR SEMJONOVIČ VYSOCKIJ – ruský herec a písničkář

25.7.2020 - † JANA PÁLENÍČKOVÁ – moravská učitelka, metodička
elementárních předmětů 1. a II. stupně ZŠ, zakladatelka dětského
folklorního tanečního souboru „DŘINKY“

26.7.1856 - * GEORGE BERNARD SHAW – irský dramatik a kritik

27.7.1939 - * GABRIELA VRÁNOVÁ, česká herečka
28.7.1750 - + J.S.BACH - hud. skladatel
28.7.1655 - + CYRANO de BERGERAC – franc. básník a prozaik

28.7.1856 – byla poprvé slavnostně otevřena Petřínská rozhledna
28.7.1741 - + ANTONIO LUCIO VIVALDI – italský skladatel a houslista

29.7.1793 - * JÁN KOLLÁR – slov.básník a slávista

29.7.1856 - + KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ – čs.básník a novinář
29.7.1856 - + ROBERT SCHUMANN - něm.hud. skladatel
31.7.1866 - + FERENCZ LISZT – maďarský hud.skladatel a klavírista
31.7.1627 - MANDÁT císaře FERDINANDA II., jímž bylo prohlášeno
za jediné oprávněné římsko-katolické náboženství v Čech

SRPEN
4.8.1875 - + HANS CHRISTIAN ANDERSSON - dánský básník a pohádkář
5.8.1845 - + MAGDALENA DOBROMILA RETTIGOVÁ – čs. národní buditelka
6.8. -

světový dne boje za zákaz jaderných zbraní

9.8.1981 - + ADOLF ZÁBRANSKÝ – čs.malíř (ilustroval např. poezii Františka Hrubína)
9.8.1975 - + DMITRIJ ALEXANDROVIČ ŠOSTAKOVIČ - ruský skladatel
9.8.1941- * JANA PÁLENÍČKOVÁ – moravská učitelka a metodička základních elementárních předmětů
na školách I. a II. stupně (ZŠ)
10.8.1296 - * JAN LUCEMBURSKÝ – čs. král, manžel Elišky Přemyslovny

10.8.1986 - + VRATISLAV EFFENBERGER – čs. básník, dramatik a teoretik umění

11.8.1805 – zavedena podruhé povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let.
Povinnou školní docházku pro děti od 6 do 12 let zákonem ustanovila
císařovna Marie Terezie 6.12.1774.

11.8.1996 - + RAFAEL JERONÝM KUBELÍK – čs. dirigent, skladatel a houslista

11.8.1956 - + VILÉM ZÍTEK - český operní pěvec-basista, člen Národního divadla v Praze,
pohřben na Slavíně v Praze
12.8.1928 - + LEOŠ JANÁČEK – čs. hud. skladatel

13.8.1988 - + VÁCLAV HOLZKNECHT – klavírista, hud. kritik a pedagog

14.8.1853 - * JOSEF BARVIČ - knihkupec Brně , zakladatel 1. Čs. hudebního nakladatelství
14.8.1893 - * FRANTIŠEK DVORNÍK - historik – prof. UK v Praze
14.8.1956 - + BERTOLD BRECHT – něm. básník a dramatik
16.8.1928 - + ANTONÍN SOVA – čs. básník a prozaik
17.8.1753 - * JOSEF DOBROVSKÝ – čs. jazykovědec a historik

18.8.1998 - + OTTO WICHTERLE – prof. chemie (150 vynálezů – silon, kontakt. čočky…)

19.8.1968 - + AUGUSTIN MERVART – čs. malíř, jeden z předních krajinářů s náměty Valašska a Hané
20.8.1878 - * JAKUB DEML – čs. básník a překladatel
20.8.1813 - + JAN KŘTITEL VAŇHAL – čs. skladatel a pedagog

20.8.1935 - + OTAKAR OSTRČIL - čs. hud. skladatel

20.8.1845 – prvně zahájena železniční doprava na trati Olomouc – Praha.
22.8.1925 - + VOJTĚCH HYNAIS – čs. malíř, autor opony Národního divadla

25.8.1918 - * LEONARD BERNSTEIN - amer. dirigent a skladatel

26.8.1880 - * GUILLAUME APPOLINAIRE – fr. básník a spisovatel
27.8.1965 - + EDUARD le CORBUSIER – fr. architekt 31.8.1908 - * WILIAM SAROYAN - amer. spisovatel a dramatik
31.8.1546 - * DANIEL ADAM Z VELESLAVÍNA – čs.humanistický vzdělanec

ZÁŘÍ

1.9.1941 - + JIŘÍ ORTEN – český básník

1. 9. 2017 - + VLADIMÍR BRABEC - český herec.

3.9.1984 - + JAN ZÁBRANA – čs. básník a překladatel
3.9.1883 - + IVAN SERGEJEVUČ TURGENĚV – ruský spisovatel

3.9.1948 - + dr. EDWARD BENEŠ – druhý president ČSR

4.9.1791 * JAN SVATOPLUK PRESL – čs. zakladatel přírodovědecké literatury
r. 1821 začal vydávat první český vědecký časopis KROK, také buditel
4.9. 1965 - + ALBERT SCHWEITZER – něm.filosof, lékař, spis.,muzikolog,
1953 Nobelova cena
5.9.1946 - * JINDŘICH ŠTREIT – fotograf
5.9.1878 - * ANTONÍN SVOJSÍK – zakladatel čs. skautingu

5.9.2020 - † JÍŘÍ MENZEL - český režisér, herec a spisovatel.

6.9.1891 - * SAŠA RAŠILOV, čs. herec
6.9.1998 - + AKIRA KUROSAWA – významný japonský film. režisér
7.9.1901 - * JARMILA GLAZAROVÁ – čs. spisovatelka
8.9.1841 - * ANTONÍN DVOŘÁK – čs. skladatel
8.9.1981 - + ADOLF ZÁBRANSKÝ – čs. malíř a ilustrátor
8.9.1921 - + MUDr. JAN JÁNSKÝ- čs. lékař, objevitel krevních skupin
9.9.1901 - + HENRI DE TOULOUSE – KAUTREC - franc. malíř
11.9.1936 - * PAVEL LANDOVSKÝ - herec a dramatik
12.9.1688 - * FERDINAND MAXMILIÁN BROKOFF – sochař, řezbář, mistr. českého baroka
12.9.1888 - * MAURICE CHEVALIER, - franc. zpěvák
13.9.1868 - * OTOKAR BŘEZINA – učitel, básník a esejista

14.9.1886 - * JAN MASARYK – syn T.G.M. – čs. politik, diplomat a spoluzakladatel OSN
14.9.1321 - + DANTE ALIGHIERI – italský básník počátku renesance
14.9.1936 - * JIŘÍ ANDERLE – čs.malíř a grafik
15.9.1958 - + FRANTIŠEK GAHURA – architekt, sochař, zlínský funkcionalista

15.9.1976 - + JOSEF SUDEK – čs. významný fotograf

16.9. 1871 - + JAN ERAZIM VOREL – zakladatel čs. archeologické vědy, historik výt. umění,
spisovatel
18.9.1898 - * JAN SLÁDEK – významný varhaník a řed. chrámového kůru
v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem
20.9.1926 - * ALEXANDR ORT – politolog a historik
22.9.1896 - * ZDENĚK ŠTĚPÁNEK – čs.herec, režisér a dramatik
23.9.1871 - * FRANTIŠEK KUPKA – čs. malíř
23.9.1901 - * JAROSLAV SEIFERT – čs. básník, nositel Nobelovy ceny

25.9.1896 – * ELSA TRIOLETOVÁ – franc.spisovatelka

21.září 2018 - † LIBOR VOJKŮVKA – čs. malíř
25.9.1906 – * JAROSLAV JEŽEK – čs.skladatel
25.9.1906 - * DIMITRIJ ŠOSTAKOVIČ – ruský skladatel a klavírista
25.9.1626 - + MIKULÁŠ DAČICKÝ Z HESLOVA – čs. básník

26.9.1898 - * GEORG GERSHWIN - amer. skladatel

27.9.1891 - * OSKAR ODSTRČIL – filosof, teolog, evang. farář a knihovník T.G.M
29.9.1886 - * JINDŘICH PRŮCHA – český malíř

29.9.1923 - + ANTONÍN CYRIL STOJAN – významný katolický kněz,
olomoucký arcibiskup

30.9.1906 - * JAROMÍR TOMEČEK – čs. spisovatel

30.9.1901 - + BOLESLAV SCHNIRCH – čs.sochař,
autor Trig na střeše Národního Divadla

30.9.1906 - + HERBERTA MASARYKOVÁ - vnučka T.G.M., muzikoložka a překladatelka

EDITORIAL
Vážení a milí čtenáři,
v dnešní době se nacházíme obzvláště ve velmi složité celospolečenské krizi
masového světového rozsahu. Nenacházím proto žádný důvod k tomu, abych tuto krutou realitu obešel,
byl výmluvnější a přehodil téma tohoto úvodního vstupu do jiných klidných a stojatých vod. Stále ještě
mnoho lidí si tuto skutečnost bohužel neuvědomuje, nebo si ji nechce připustit, anebo ji vědomě
ignoruje či zlehčuje. To se nevyplácí!!! Většinově ale lze konečně pozorovat pomalu vzrůstající
společenskou disciplinu, opatrnost a respekt před vládními opatřeními v boji proti koronavirové
pandemii, která nám nechtěně vnutila vyhlášení nouzového stavu v celé České republice.
Zavírají se téměř všechny obchody, ruší se koncerty, vstup do mnoha kulturních zařízení je omezen,
nebo dokonce zakázán, kulturní a sportovní akce a objekty jsou uzavřeny, noční vycházení po deváté
hodině večerní je rovněž všem striktně zakázané, kromě těch, co jsou vystaveni pracovním
zaměstnaneckým povinnostem. O čem tedy psát? Kdo vyjde na veřejné prostranství bez roušky riskuje
vysokou finanční pokutu, ale dokonce i nebezpečné virové onemocnění, které může skončit …
Na část naší společnosti tato opatření působí depresivně a vyvolává u mnohých stresující pocity. Ve
své podstatě na této situaci mají podíl i některá komunikační média – reportéři – redaktoři –
dopisovatelé…, kteří barvitě líčí vize černé budoucnosti a srovnávají ji se středověkými morovými
epidemiemi. Ovšem vyhrotit tuto situaci tak dramaticky až k absurditě lze považovat také nejen za
cynické, ale dokonce i za trestné. Pravda ale také je, že současný stav naší společnosti je zrcadlem a
odleskem toho, jak se člověk sám k sobě a k ní samé chová, jak se chová k přírodě a ke všemu živému
co nás obklopuje. Nezkrotná touha po bohatství a vlastní důležitosti pod rouškou svobody a demokracie
nás dovedla až na okraj propasti, do níž může člověk jako dílo přírody spadnout a už se z ní na zem
nevrátit. Aneb jak se lidově říká: Kdo druhému jámu kopá, sám do ní padá. Příroda je mocná a není
žádné síly, ani lidské, která by ji obelstila. Vědecko-technický optimismus sice tvrdí, že člověk nakonec
přece jen nad přírodou zvítězí, ale už dnes je jasné, že tomu tak není a že pokud člověk nedospěje
společně s přírodou ke vzájemnému kompromisu – příroda si to s ním hravě vyřídí. V čase tohoto
současného až surrealisticky vypjatého dění snažme se tedy ještě více a urputněji udržet jakousi
pracovně-psychickou i fysickou vnitřní rovnováhu a rozvahu a žít nekonfliktně ruku v ruce společně
s přírodou jako její neoddělitelná součást. To mně dává tu sílu, tu naději a optimismus do života a do
dalších let – byť již samozřejmě
s ohledem na svůj věk nebude jich
asi moc.
V dnešním třetím čísle časopis
ZHOŘ ART-2020, jsem se již
tomuto pandemickému tématu
záměrně vyhnul.
Těch dramatických okamžiků
v letošním roce již bylo tolik, že je
snad ani nelze unést. Nechci je sám
sobě ani Vám připomínat.
Přece
jen
však
několik
kulturních perliček si Vám dovoluji
připomenout
s přáním
mnoha
zdraví a optimismu před vstupem
do závěrečného čtvrtého periodika
tohoto roku. Věřme, že bude
šťastnější.
TRIUMPH OF DEATH
by Pieter Bruegel

Srdečně Váš

Oldřich Páleníček

KNIŽNÍ ILUSTRACE DŘÍVE A DNES
ÚVODNÍ SLOVO k novým kapitolám na stále aktuální téma
Čtenářům předkládám nový „seriál“ na pokračování, zasluhující si pozornost zejména u
milovníků dětské knižní literatury. Protože svou profesí jsem učitel – pedagog, tíhnu niterně
samozřejmě k dětem. A z tohoto jednoduchého důvodu zamýšlím se nad dětskou knihou, ke které
neodmyslitelně patří ilustrace. Nepatřím mezi suverénní kreslíře, ale knižních ilustrací jsem svým
objednavatelům (většinou to jsou nakladatelé) odevzdal vždy podle potřeby. Nevýhodou knižních
ilustrací je fakt, že nakladatelé si většinou ponechávají ilustrace jako originály, případně se „ztrácí“
někde v kancelářích či regálech tiskáren…. Ale to je už asi nutné zlo, zejména ta skutečnost, že na trvání
návratu ilustrací – tedy originálů, zbývá málo času, neboť ilustrátor musí postupovat kupředu, stále
pracovat a nehrát si na detektiva, pátrajícího v archivech po zastrkaných kresbách atd. V podstatě vzato
jejich autor dostává mj. „autorský honorář“ v podobě určitého počtu zadaných knih dle dohody
s nakladatelem. Tisk knihy se tedy „organizuje“ ve spolupráci nakladatele s ilustrátorem, spisovatelem,
tiskařem atd. Tato spolupráce je velmi složitá, neboť je založena na důvěře ale i na vzájemných
zkušenostech a tradicích české ilustrace. Vše podléhá také recenzi a kritice a běda tvůrcům, kteří tvoří
nesystematicky a podléhají subjektivním názorům a nesledují objektivně vývoj oborů, v nichž tvoří.
V našem případě tedy v ilustrační tvorbě. Z mé zkušenosti vyplývá, že hodnotit ilustraci, aniž by byl
text knihy přečten - prostudován, je neodpovědný čin, který často deformuje mysl potencionálního
čtenáře. Také se setkáváme občas se “čtenáři“, kteří se v knihkupeckých regálech a v obecních
knihovnách jen přehrabují, listují, posuzují knihu dle „obrázků“ a vyslovují stanoviska evidentně
diletantská. Je pravda, že v dnešní době se setkáváme v knihkupeckých obchodech se záplavou knih,
jistěže kvalitních a vydavatelsky luxusních, ale také i s bezcennými texty a špatnými ilustracemi. Není
výjimkou, že i ilustraci vynikající umělecké hodnoty doprovází slaboduchý text. A obráceně, vynikající
literární dílo je doprovázeno výtvarným ilustračním kýčem. Z toho ze všeho je patrné, že kvalita textu
a kvalita ilustrace se musí vzájemně doplňovat - „asimilovat“ , musí se prolínat a musí tvořit
jednotu. Jedině tak vzniká kvalitní kniha. Toto zjištění je definitivně a zkušenostně pravdivé a
opírá se o historický národní vývoj knižní literatury vůbec. Tak vznikly obory teorie dětské
literatury a vedle ní teorie ilustrace dětské knihy. Smyslem a cílem ilustrace je především
„dokreslení“ psaného textu, citově ho podpořit, ale současně i podpořit obrazotvornost a fantazii
čtenáře. A u dítěte je to prvořadá záležitost! Je to výchovně a psychologicky výtvarně podpůrná
metoda, jak podpořit duševní rozvoj dítěte…atd. Ovšem existuje také druhá negativní stránka tohoto
faktu. Nedokáže-li umělec – ilustrátor - adekvátně svou ilustrací a svým kresebným či malířským
uměním citově a abstraktně podpořit daný
psaný text (např. pohádky), pak je lepší, když
od ilustrování upustí a zaměří se na jiný
literární text (žánr), se kterým více duševně i
výtvarně splynul. Dětská ilustrace je těžká, je
náročná, má dnes již svůj historický vývoj a lze
ji z dějinného kontextu vývoje knižní ilustrace
vyjmout jako samostatný obor. V té praktické
stránce nemá dětská ilustrace v naší národní
historii mnoho umělců. Teprve až vstupem
Mikoláše Alše do řad knižní ilustrace vůbec,
byly položeny základy české moderní knižní
ilustrace pro děti. Je proto osobnost Mikoláše HANUŠ SCHWEIGER *1854 †1912
ADOLF KAŠPAR * 1877 †1934
Alše skutečně mimořádným zjevem, který
defakto nemá v tomto oboru žádného předchůdce! Snad bychom mohli mezi
ně zařadit Adolfa Kašpara – prvního ilustrátora BABIČKY Boženy Němcové, ale ani ten není svým
stylem a kreslířským rukopisem výslovně dětským. Dokonce ani Hanuš Schweiger, pověstný a
vynikající svými pohádkovými bytostmi – hastrmany, pištci…, inklinující spíše svým malířským
rukopisem k německému romantismu…

Ani Josef Mánes neodpovídá svým geniálním kreslířským
figurálním a portrétním rukopisem představám o dětské ilustraci,
přestože je jeho dílo položeno na základech lidových národních tradic.
Ve své hlavní podstatě téměř všichni předalšovští ilustrátoři tvořili
z potřeb posílit v zásadě slovanskou entitu českých zemí v německy
po staletí mluvící habsburské říši. Veškeré osvícenské hnutí
českého národa a úsilí o obrozenectví českého jazyka se soustředilo
proto na získání vlastní národní politické svébytnosti.
Tím žil celý národ a jeho probouzení se jako samostatného státu,
mělo svou nesmírnou a nenahraditelnou cenu právě v dílech
Mikoláše Alše, Aloise Jiráska a dalších pozdějších umělců. Jim
patří věčný dík za uchování českého jazyka, za oživení obrazových
představ z dávných kronik, legend a bájí, ale i skutečné a dávné
historie ze života českého národa.
JOSEF MÁNES *1820 †1871

JOSEF MÁNES - ILUSTRACE

ADOLF KAŠPAR
ILUSTRACE OBÁLKY KNIHY BABIČKA OD
BOŽENY NĚMCOVÉ

HANUŠ SCHWEIGER – PIŠTEC

Oldřich Páleníček

-1MIKOLÁŠ A L E Š
Mikoláš Aleš patří k českým nejvýznamnějším osobnostem
„Generace Národního divadla“. Takový je záznam ve Wikipedii. Je
to klasik českého umění 19. století, ale jeho ilustrátorské umění
nejen v jeho době ale i dnes, ve 21. stol., dosahuje absolutního
mistrovství. Je to především zakladatel moderní české ilustrace
pro děti.
V ranném období svého života tvořil v pozdně romantickém
stylu, vycházel z odkazu Josefa Mánese, později směřoval spíše
k secesi. Kreslit začal už ve čtyřech letech. V roce 1862 nastoupil na
školu v Písku a v roce 1865 na gymnázium, které pro neshody s
jedním z tamních pedagogů musel opustit. Roku 1867 vstoupil do
druhé třídy písecké reálky, kde studoval do roku 1869. Poté odjel do
Mikoláš Aleš - *1852 - † 1913
Prahy na Akademii výtvarných umění. Během studia si přivydělával
vyučováním kreslení a drobnými ilustracemi…
V roce 1879 společně s Františkem Ženíškem zvítězil s cyklem Vlast v konkursu na výzdobu
foyeru Národního divadla, šlo celkem o 14 lunet. 29. dubna téhož roku se v Miroticích oženil se svou
dětskou láskou Marinou, rozenou Kailovou (1858–1941) a společně začali bydlet na Malé Straně v
Praze. Následně odjel na studijní cestu do Itálie a po svém návratu v letech 1880–1881 pracoval na
oněch čtrnácti velkých lunetách pro Národní divadlo a ilustracích pro Arbesův časopis Šotek.
V roce 1889 vytvořil cyklus ilustrací národních písní Osiřelo dítě a následovaly další cykly. Jeho
posledním dílem byl akvarel Svatý Václav, který namaloval na jaře roku 1913.
Pro neshody s vedením Národního divadla v Praze ztratil na čas práci a pracoval pro různé
různé časopisy, například pro slovenský časopis
Černokňažník, který vycházel v Martině. V letech 1893
a 1897 cestoval po Slovensku; při druhé cestě navštívil i
Bratislavu. Zemřel na mozkovou mrtvici 10. července
1913 na Vinohradech v ulici Bělehradská (kdysi
Havlíčkova) 1018/64 (viz obr. pamětní deska od Josefa
Šejnosty z roku 1930 s textem: „V tomto domě 13 let
tvořil a dne 10.7.1913 zemřel Mikoláš Aleš“). V tomto
třípokojovém bytě bydlel od roku 1900. Pohřben byl
na Vyšehradském hřbitově (hrob 12B-60) v Praze.
Alšovo kreslířsko-malířské celoživotní dílo je
obrovské a také různorodé (sgrafita, fasády, cyklus pro
foyer ND, dekorativní návrhy…). Právě pro tuto
rozsáhlost se stává jeho ILUSTRÁTORSKÁ ČINNOST
pouhým zlomkem, nicméně nikoliv bezvýznamným.
Připomeňme si proto Alšovu práci v tomto oboru:
Alšovo dílo převážně čerpá z národních a
slovanských dějin a ze života lidu své doby. Vytvořil
celkem na 8000 nejrůznějších kreseb, náčrtů, kartonů,
ilustrací a asi 65 olejomaleb. Na prvním místě jsou to
ilustrace pro literární díla Aloise Jiráska, Františka
Ladislava Čelakovského, K.V.Raise, Jakuba Arbese
Pamětní deska
(české lidové písně, Špalíček pohádek, pověstí a na domě v Bělehradské ulici 1018/64 v Praze 2
přísloví,
vytváří
také
kresby
pro
časopisy Květy, Zlatá Praha a Šotek.

MIKOLÁŠ ALEŠ
v kresbě Maxe Švabinského

Mezi množstvím drobných děl vyniká např.
Nepromíjitelný hřích české kritiky (trojdílná
satirická báseň beze slov - Osud talentu v
Čechách). Ilustroval Ohlas písní ruských (1883)
Františka Ladislava Čelakovského, Rukopis
zelenohorský a královédvorský
(1884),
Sládkovy básně Zvony a zvonky (1894),
Jiráskovy Psohlavce
(1900), Máchův Máj,
dále Karla Havlíčka Borovského, Karla Václava
Raise, Václava Beneše Třebízského, Jakuba
Arbesa aj.
Ve svých ilustracích zpodobnil hrdinské
postavy národních dějin - kníže Václav, Jan
Hus, Jan Žižka, postavy husitských hejtmanů a
bojovníků, Chody, zbojníky, selské rebely aj. Se
zvláštní oblibou maloval vojenské motivy hulány, dragouny, husary, čikoše (maďarští
pastevci koní), cikány aj. V Obecním domě v
suterénu je bar, kde visí osm jeho kolorovaných
kreseb… Jeho velký význam tkví v ilustraci
lidových českých a moravských písní, z nichž
vznikl známý a populární Alšův Špalíček
národních písní a říkadel, znovu vydaný roku
1996.

Kreslil i obrázky do snářů, lidových kalendářů. Ilustroval množství dětských knížek, např. DOMOV,
POHÁDKY, ROK NA VSI, SLABIKÁŘ, STARÉ POVĚSTI ČESKÉ, cyklus pohádkových balad
Ladislava Quise HLOUPÝ HONZA aj.
U příležitosti jeho šedesátých narozenin mu pražské děti napsaly blahopřání
a on jim tímto dopisem poděkoval:

Čteme:

Na Královských Vinohradech, 20. února 1913
Milované dítky!
Já Vás nastokrát pozdravuji a za přání Vaše k mým
šedesátým narozeninám upřímně děkuji a přeji si vroucně ,
abyste Vy, naděje naše, naděje národa dospěly prací a
láskou k vlasti ku oněm svatým cílům naším, které nám
dosáhnout popřáno nebylo.
V duchu Vás objímá
Váš Mikoláš Aleš

Spisovatelka JANA SEMELKOVÁ a autorka knihy ILUSTRÁTOŘI A KNIHY ve vztahu
k ilustrátorskému umění Mikoláše Aše se vyjádřila následovně:
… Alšovy obrázky mne oslovují od dětství, jak ráda jsem listovala Špalíčkem, obdivovala ilustrace k
národním písním, v nichž najdete vše, co v textu je uloženo, i něco navíc. Stejně Aleš ilustroval i
národní pohádky. Proto jsem zajásala, když jsem objevila v knihovně Alšovy pohádky – šest příběhů
se šesti celostránkovými ilustracemi.
Bylo rozhodnuto, tato kniha, která dlouhá léta nevyšla, má právo opět zamířit ke svým čtenářům.
A tak jsme s výtvarnicí Alexandrou Horovou připravily malou knížku s pohádkovými texty a
hladivými ilustracemi – takovými, jaké uměl jen malíř vskutku národní…“

V Alšových kresbách ožívají husitské boje a slavné hrdinské činy a epochy v historii našeho národa.
Naproti tomu dobu pobělohorskou Mikoláš Aleš líčí jako údobí nejhlubšího národního ponížení, smutku
a houževnatého lidového odporu. Aleš nepopisuje pouze události, ale zásadně se staví ve svých
ilustracích za pokrok a spravedlnost a slovanskou pospolitost. V časech našeho probouzejícího se
intelektuálního osvícenství a později (českého) národního obrození, jevil se boj proti zoufalému
vzedmutí barokního a zejména habsburgského religionismu přinejmenším za nejvýše potřebný, neboť
šlo o zachování a získání svébytnosti slovanských národů, tedy i českého národa. Z těchto důvodů byly
snahy českých soudobých historiků opírat se o všechny prameny dokladující existenci českého národa
zcela pochopitelné a nutné.
Český národ byl až do první světové války silně
germanizován a boj za občanskou svobodu, národní
svébytnost, demokracii a lidská práva byl pro něho
existenčně zásadní. Nebyla to jen ekonomicko-vojenskopolitická vůle porobených národů v rakousko-uherské
monarchii, ale i vůle části intelektuální třídy, tedy i umělců –
výtvarníků (Mikoláš Aleš, Josef Mánes,…) básníků (Karel
Havlíček Borovský…), hudebníků (Bedřich Smetana…),
spisovatelů (Alois Jirásek…). Ti všichni šli ruku v ruce za
jediným cílem - probudit v lidu vlastenectví, hrdost nad
příslušností ke slovanské národnosti, k historii a kultuře
slovanské, neméně tak významné jako jsou kultury západní.
Bohužel ve vysvětlování našich novodobých dějepisných
událostí objevuje se občas úsilí některých současných mladých
porevolučních
(1989) pseudohistoriků „pravdivěji vysvě
tlovat“ naše dějiny v pozměněných souvislostech ve prospěch
eurokosmopolitních tendencí, inklinujících ke změnám ve
vysvětlování dějin českých, (vedoucích dokonce až ke zrušení
Benešových dekretů atd.). Tak nebezpečně vznikají falešné
pochybnosti o pravdivosti Jiráskových literárních děl a činí z Jiráska fantastu, opírajícího se o
pomatené dávné „lžikronikáře….“ . Konečně i divadelní hra Františka Ringo Čecha „DÍVČÍ VÁLKA“,
vytržená z celého kontextu Jiráskových STARÝCH POVĚSTÍ ČESKÝCH, je
nepodařenou úsměvnou a vtipnou protijiráskovskou parodií na české dějiny.
Pro výchovu té nejmladší dětské generace má ale Alšovo ilustrační dílo
ohromný význam. Je velká škoda, že jeho výpravné kreslířské umění směrem
k lásce k vlasti, k českému národu a jeho dějinám, téměř zcela úplně vymizelo ze
školních učebnic.
Je lidsky pochopitelné a samozřejmé, že mnohé Alšovy kresby a ilustrace
nejsou skutkově doložitelné a opírají se pouze o dávné a prastaré legendy,
pověsti a báje. Nicméně i ty vytváří kulturní minulost a bohatost národa, jeho
smysl pro etiku a mravní život….
Nebýt pohádkových bytostí, právě oněch bájí a nedoložených pověstí, byť jsou
vymyšleny stejně tak jako např. antičtí bohové, nevznikly by ani vznešené ideály o
pravdě a humanismu, nevznikly by princové a hrdinové, nebylo by ani trestů pro
darebáky a zlé čaroděje. Pohádky se odehrávají většinou na neurčitém místě za
devaterými horami a za devaterými řekami…, kde každý z nás v nich najde to, co
potřebuje. Jde tedy nejen o vymyšlené děje, ale i děje pravdivé, vzniklé na
skutečných základech a lidských zkušenostech.

Mikoláš Aleš
SLABIKÁŘ

A v tomto smyslu má Alšovo dílo pro český národ nesmírnou a
nenahraditelnou cenu jak dnes tak i v budoucnosti.
Připravil a z i-stránek čerpal

Oldřich Páleníček

OSUDOVÉ ŽENY a UMĚNÍ OČIMA ŽEN
1. VĚRA JIROUSOVÁ
FEMME FATALE UNDERGRUNDU

> n e xt

Foto Tomáš Vodňanský, - Český rozhlas

Kunsthistorička, básnířka, publicistka a kurátorka Věra Vařilová - Jirousová byla žena křehké
konstituce, ale o to silnější osobnost. Manželka Ivana Martina Jirouse zasáhla i do života dalších
významných mužů své doby. Čelila komunistické perezekuci i společenskému odsouzení za svůj
nekonvenční osobní život.Věra Vařilová se narodila v pražské Libni roku 1944. Otec pocházel z
vorařské rodiny, pracoval v ČKD a po roce 1948 se z něj stal komunistický funkcionář. A ke
komunistické ideologii se přikláněla i Věřina matka, která byla sudetská Němka.

Umělecká duše
„…Dospívající Věra byla intelektuálně velmi vyspělá a s rodiči si příliš nerozuměla.
Studovala elektrotechnickou průmyslovku, ale zajímala se o literaturu a výtvarné umění. Její ranou
láskou se stal výrazně starší Alexej Kusák, redaktor časopisu Výtvarné práce. Šlo ovšem o
nevyrovnaný vztah, který skončil po nějaké době rozchodem. Byla to osobnost velmi autonomní,
hrdá a schopná odolávat tlakům doby. Vždy si byla jistá tím, co chce říkat a dělat …“.
Říká Radim Kopáč, literární a výtvarný historik

Kdo byl Ivan Martin Jirous ?!
Věra se brzy nato zamilovala do svého spolužáka
z kunsthistorie Ivana Martina Jirouse a v roce 1966
se vzali. Měli se rádi a rozuměli si na mnoha
úrovních. Podle Radima Kopáče to byla právě
Jirousova manželka, kdo ho zasvěcoval do
rozbíhajícího se undergroundu na konci 60. let.
Hluboký vztah měl ale také svoji bouřlivou stránku,
která souvisela s Jirousovým nevázaným stylem
IVAN MARTIN JIROUS,
básník, hudebník, signatář Charty 77, zv. „Magor“ života.Věra už jako vdaná paní dokončila studium s
foto: Václav Jirsa,Právo / Profimedia
diplomovou prací zaměřenou na dílo a komunisty
zapuzeného básníka grafika Bohuslava Reynka. Ten jí doporučil, aby navázala spolupráci s
filosofem Jiřím Němcem, jednou z předních osobností kulturní scény a později duchovních vůdců
disentu.

Ze vzpomínek Věry Jirousové:
„….v 70. letech už se mi nechtělo s Ivanem Jirousem běhat po hospodách. Navíc k životním
rozhodnutím docházím, jakmile se dostanu na hranici 42 kilo. To už je kritický a měním životní
styl. Tehdy jsem na tom byla tak bídně, že jsem nevyšla Nuselské schody a říkala jsem si: Tak
takhle ne!
Ivan Jirous je medvěd z Vysočiny, který když jsme byli někde na stopu, tak si sundal tesilové
kalhoty – džíny ještě nebyly – pověsil je na větev a spal pod stromem. Nic se mu nedělo. Já jsem
tuhletu výdrž neměla, zvláště po hospodách. Neměla jsem co ztratit. Jen jsem se obviňovala, že
nejsem schopná svého muže odvrátit od jeho životního stylu, k němuž patřilo pití bez míry. Na této
situaci se podepsal i začátek normalizace, po studiu nás nečekaly nové možnosti pracovat v oboru,
ale sprostá nabídka kolaborace….“

Život v Ječný
V roce 1972 se Věře Jirousové narodil syn Tobiáš. Jeho otcem nebyl ovšem její manžel Ivan,
ale Jiří Němec, s nímž Věra po delší přátelské známosti navázala i milostný vztah. Začalo období,
kterému jeho protagonisté – manželé Jirousovi a Němcovi – říkali „Život v Ječný“.

The Plastic People of the Universe ve zkušebně v Holešovicích (rok 1972)
foto: Oficiální stránky The Plastic People of the Universe

Jejich oficiální vztahy formálně existovaly dál, manželé ovšem fungovali ve zvláštním
partnerském čtyřlístku. Přátelili se, a dokonce spolu také bydleli ve velkém bytě Němcových v
Ječné ulici.
„Celá 70. léta tento byt fungoval jako soukromá univerzita, kde se potkávali ti, kdo už nemohli
působit na oficiálních univerzitách, tedy vysokoškolsky vzdělaní lidé, s mladými nadšenci, kteří
vstupovali do literárně-hudebního undergroundu. Nevěnovali se jenom literatuře, hudbě,
divadlu… Byla to jakási komplexní škola života,“
popisuje Radim Kopáč.

Chartistka
Jiří Němec patřil mezi ty, kteří připravovali prohlášení Charty 77. Její podpis Věru Jirousovou
degradoval ze zaměstnání v Akademii věd na uklízečku a toto povolání se stalo jejím zdrojem
obživy na několik dalších let. Bezprostředně po podpisu Charty 77 Věru minimálně jednou
měsíčně vyslýchala StB, opakovaně u nich prováděla důkladné domovní prohlídky a sledovala
každý její pohyb.

V roce 1975 se Věře a Jiřímu Němcovi narodil druhý syn Daniel, kterého ale dali hned k adopci
do rodiny evangelického faráře Miloše Rejchrta. Koncem 70. let se vztah Věry a Jiřího Němce
definitivně rozpadl.

V exilu na Vysočině
Osmdesátá léta přinesla do života Věry Jirousové zásadní změnu. Jejím partnerem se stal Jan
Dvořáček, narodila se jim dcera Sára a Věra se rozhodla uniknout z Prahy, kde byla pod neustálým
drobnohledem StB. Přestěhovala se do Kostelního Vydří, kde měla malé hospodářství se zvířaty,
psala básně a vychovávala Tobiáše a Sáru.

Konečně svobodná
Po listopadu 1989 se z Vysočiny opět vrátila do Prahy a tím i do veřejného života. Historička
fotografie Anna Fárová ji oslovila, aby vedla agendu spisů komise pracující na rehabilitace
perzekvovaných umělců.

Věra Jirousová se konečně mohla začít naplno
věnovat tomu, v čem ji normalizační režim bránil
– publicistice, kurátorství a vydala také dvě
sbírky svých starších básní. Zemřela nečekaně
roku 2011 ve věku
LetPřipravila

Irena Goldfinch
Londýn

JIŘÍ NĚMEC, český filozof, psycholog a disident (1983)
foto: Public domain, Sokoljan

I díky Věře Jirousové se dílo Bohuslava Reynka
vrátilo v 90. letech do povědomí širší veřejnosti
foto: Galerie hlavního města Prahy

DNEŠNÍ SVĚT UMĚNÍ JE PLNÝ DYNAMICKÝCH ŽEN,
které vytvářejí jedinečné a vyzývavé umění. Zde je 20 výjimečných umělkyň, které Vás inspirují,
ohromí a přimějí přemýšlet. Tyto umělkyně vytvářejí úžasné sochy, obrazy, kresby, nástěnné malby,
pouliční umění, šablony a další. Budoucnost je žena a budoucnost jí patří teď a navždycky!

Žena první - ALEAH CHAPIN
* 1. března 1986 34 let, Seattle, Washington, USA – americká malířka
http://www.aleahchapin.com/about
Aleah Chapin se narodila v roce 1986 a vyrůstala severně od Seattlu ve Washingtonu. V roce 2009
získala BFA na Cornish College of the Arts a MFA na Newyorské akademii umění v roce 2012. Aleah
se zúčastnila rezidenčních pobytů na mezinárodním uměleckém programu v Lipsku v Německu a na
MacDowell Colony v New Hampshire. Nedávné výstavy zahrnovaly Invitational Exhibition of Visual
Arts 2016 , American Academy of Arts and Letters, New York; The Ingram Collection: Bodies ,
Woking, UK and a solo show, Within Wildsv Galerii květin v Londýně. Byla držitelkou Ceny Willarda
L. Metcalfa za umění od Americké akademie umění a literatury, stipendia Nadace Posey Foundation,
Grantu nadace Elizabeth Greenshieldsové, postgraduálního stipendia z Newyorské akademie umění a
získala portrét BP Cena v National Portrait Gallery v Londýně v roce 2012. Aleah nyní žije a maluje na
pacifickém severozápadě, kde jsou základem její práce lidé a místo jejího domova.
Epické obrazy Aleah Chapin jsou oslavou lidského ducha. Odvážně zobrazuje mystické výjevy, často
vržené do chladně zbarveného světla, kterými manifestuje vnitřní svět jejích subjektů. Její pozornost
věnovaná detailům propůjčuje nuance lidské formy pocitu síly a důstojnosti.

Žena druhá - ALONSA GUEVERA
*13. prosince 1986 33 let, Rancagua, Chile
https://www.alonsaguevara.com/about
Práce Alonsy Gueverové jsou ovlivněny
tropickým prostředím jejího dětství. Skvěle
vykreslené ovoce a rostliny obklopují a proplétají
půvabné nahé postavy, jako by byly součástí
posvátného obřadu. Připomínají práci FRIDY
KAHLO a její detailní kompozice sršící
exotickými barvami.
Alonsa Guevara Aliaga se narodila
v Rancagua v Chile a vyrůstala 7 let v
ekvádorské džungli než se v roce 2011
přestěhovala do Spojených států. Umělecké
umění začala dělat ve věku 12 let. Studovala
na Papežské katolické univerzitě v Chile a na
magisterském studiu na newyorské Akademii
umění , než získala stipendium v roce 2015.
Žije v New Yorku.

Guevarova raná díla se zaměřovala na
konstrukce vymyslených světů obsahujících
postavy v podobě ženských módních modelů
představovaných jako zmačkaný papír složité
struktury ovoce, představující „touhu, plodnost
a plodnost“ a obsahovala pocty další umělkyně
jako Judy Chicago .
Její současné práce staví vedle sebe tropické
ovoce a většinou ženské akty, které představují
životní cykly, spojení mezi lidstvem, přírodou a
duchovními tématy.

Žena třetí - ANN GAL –
* 1966 - americká malířka se
sídlem v Seattlu ve Washingtonu USA
http://www.dolbychadwickgallery.com/
artists/ann-gale
Mozaikové portréty Ann Gale se
skládají z malých barevných skvrn, které
se organicky mísí. Pro diváka zůstává
hodně nevyřčeného, vyplní mezeru, když
se její subjekty spojí s jejich prostředím.
Zachycuje zvláštní přirozené světlo
pacifického severozápadu, její práce je
promyšlená
a
introspektivní
při
zachování pravdy a přítomnosti jejích
subjektů.
Ann
Gale . Je
známá
svými
portrétními malbami, které spočívají v
hromadění malých barevných skvrn
vyjadřujících měnící se světlo a měnící
se pozici jejích modelů v průběhu
času. Mezi její hlavní vlivy patří Lucian
Freud , Alberto
Giacometti a Antonio
López García .

Ann Gale,
RACHEL, 2007, olej na plátně

Ann Gale pracuje od živých modelů a její proces
je zdlouhavý. Jakmile začne malovat, pracuje na
tříhodinových sezeních a dokončení malby trvá čtyři
měsíce až dva roky. Její kousky mají silnou
psychologickou složku kvůli množství času, který
tráví se svými modely.
Ann Gale získala BFA na Rhode Island College v
roce 1988 a MFA na Yale University v roce 1991. Je
držitelkou několika ocenění, včetně: Western States
Art Federation / National Endowment for the Arts
Fellowship
(1996), Elizabeth
Greenshields
Foundation Grant ( 1997), Trust Grant / GAP Award
(2003)
a John
Simon
Guggenheim
Fellowship (2007). Umělcova práce byla představena
v galeriích a muzeích po celých Spojených státech,
včetně samostatných výstav v Portland Art Museum ,
Portland, Oregon (2007) a Weatherspoon Art
Museum na University of North Carolina v
Greensboro (2008).
Gale je profesorkou malby na Schol of Art
University of Washington.
Je vdaná za klasického kytaristu a skladatele Michaela Nicolellu .

Žena čtvrtá - BETH CAVENER
* 25.listopadu 1972 (věk 47) - Pasadena , Kalifornie, Spojené státy
https://followtheblackrabbit.com/

Beth Cavener , také známá jako Beth Cavener Stichter , je americká umělkyně se sídlem
v Montaně . Je to klasicky vycvičená sochařka - její výtvarný proces zahrnuje vytváření složitých
kovových armatur za podpory obrovského množství hlíny. Cavener je známá svými fantastickými
zvířecími postavami, které ztělesňují složitost lidských emocí a chování.
Sochařka Beth Cavener vytváří keramická a kameninová zvířata, která vyjadřuji lidskou psychologii.
Tvorové vytvoření s elegancí a zdatností se zapojují do nefiltrované akce. Její sochy, které jsou
zachyceny ve chvílích extrémního napětí, odráží lidské boje, připomínají divákovi naše vrozené zvířecí
instinkty.

Žena pátá - CHELSEA GUSTAFFSON
* 1991 - Austrálie
https://www.chelseagustafsson.com/
Portréty každodenních předmětů - židle, banánové
slupky - jsou neočekávaným předmětem poutavé práce
Chelsea Gustaffson. S jasnými, šťavnatými barvami,
které kontrastují s hlubokými stíny, symbolizují židle
mezičasový okamžik. Symbolizuje lidskou přítomnost a
její obrazy vzdorují kategorizaci kombinací prvků zátiší,
interiéru, portrétu a vyprávění.
„…Objekty vybrané pro každou kompozici byly vybrány
pro to, co představují a jak spolu interagují. Jsou to brilantní věci, které sbírám, sentimentální
předměty, předměty každodenní potřeby a obecná akumulace lstivých kousků, které se objevují, když žiji
s dětmi. Jednotlivé položky nejsou nijak zvlášť neobvyklé, ale když se postaví vedle sebe, stanou se
jedinečnými
a
někdy
zdánlivě
nesmyslnými…“.
Vlastními slovy

Chelsea Gustafsson,

Žena šestá - COLLEEN BARRY
* Itálie
MILÁNO (AP) – Jediná současná černá návrhářka patřící k vlivné italské módní radě. Požaduje
od svých kolegů „dlouho zpožděnou kulturní reformu“ pod heslem: Black Lives Matter in Italy?
Colleen Barry maluje světelné portréty emocionální hloubky. Její subjekty často odvracejí pohled od
diváka ponořeného do soukromého světa. Pod promyšleným pohledem umělkyně jsou její obrazy
postaveny s jemnými, půvabnými vrstvami barvy proloženými glazurami a impastem.

Žena sedmá - DANA ZALTZMAN
*1982, Izrael
https://www.danazaltzman.com/portfolio
Zaltzmanové snaha o umělecké vzdělávání ji zavedla na cestu mimo
vyšlapané cesty izraelského umění. Jako studentka umění na Tel Hai
Academic College studovala figurální malbu v soukromém ateliéru
Amir Nir na Kibucu Hagoshrima (2005-2007). Poté odcestovala do
Norska studovat u Odd Nerdrum, umělce, jehož díla jsou velmi
ovlivněna Rembrandtem a Caravaggiem, a nabízí obnovené
pozorování kýče. Zaltzmannová pak cestovala do Florencie, aby
studovala ve Florencii na akademii umění (2009-2012 Itálii) a pokračovala ví v tradici 19. století
francouzské akademické malby.
Díky vynikajícím detailům a promyšleně zpracovaným kompozicím zátiší Dany Zaltzmanové
přeměňují všední věci na vznešené. Její práce kombinuje klasickou estetiku s čerstvým minimalismem.
Smysl pro realitu je hluboký v její ikonické reprezentaci krásy jednoduchých předmětů.

Žena osmá - DILLEEN MARSH *USA
https://www.dilleenmarsh.com/collections/21498
Dilleen Marsh je ilustrátorka a malířka, která mnoho let
pracovala jako designérka v kostele. Ilustrovala 10 dětských knih a
vystavovala své práce na různých přehlídkách a galeriích. Ilustrace
z její knihy The Bamboo Cutter a The Moon Maiden byly vybrány,
aby se objevily v každoročním ilustračním magazínu
Communication Arts Magazine. Její Instagram je zajímavá řada
denních skic (viz níže). Marsh žije v Utahu.
V ilustraci má tvorba Dilleen Marshové jádro ve vyprávění.
Stejně jako Norman Rockwell má oko naladěné na zvláštní
okamžiky uprostřed normálního života. Pomocí smíšených médií
včetně barevné tužky, pera a inkoustu vytváří Marsh jedinečně
barevné světy, které jsou osvěžující směsicí reality a představivosti.

Žena devátá - ESTHER HUSEROVÁ – LUBADIKA
Afričanka, která vyrostla v Česku
http://www.estherhuser.com/
Obrazy Esther Huserové jsou vynikající tapisérií flóry a fauny. Její mikro vidění přírody způsobuje, že se její
subjekty stávají něčím jiným, než čím jsou. Tím, že vytrhuje botaniku z kontextu a vykresluje s odbornými
detaily, vytváří dechberoucí a nečekané krajiny

Žena desátá - GABRIELA HANDAL
*Panama
https://gabrielahandal.com/
Umělkyně svými vlastními slovy:
„....Jsem panamský umělec, který v současné době produkuje díla v New Yorku. Mým preferovaným
médiem je kresba, na práci na papíře používám grafit… Moje práce má tendenci se zaměřovat na
lidskou postavu, mám sklon silně upřednostňovat portrét a autoportrét. Jsem VELKÝ fanoušek lidského
těla, pokud jde o jeho funkci a design…..“
Intenzivně emotivní grafitové kresby Gabriely Handalové se zabývají tématy násilí, ticha a boje o
moc ve složitých lidských vztazích. Při práci se silným rozsahem tónových hodnot jsou části kompozic
stěží vykresleny, zatímco důraz je kladen na osobu, která je podrobena. Výsledkem je ukázka chvíle
extrémního napětí a touhy po síle v situacích plných napětí.

Žena jedenáctá - HIBA SCHAHBAZ
*1981 - Pákistán - Karáčí
http://www.hibaschahbaz.com/about
Hiba Schahbaz je pákistánsko-americká malířka. Je známá svými současnými obrazy, které
vyvolávají klasické styly. Schahbaz studovala miniaturní malířství na National College of Arts v
Lahore v Pákistánu a získala titul MFA na Pratt Institute v Brooklynu
Okouzlující svět umění Hiby Schahbaz je ukázkou ženské síly a krásy. S užitím perské miniatury se
Schahbaz zaměřila na práci v obrazových papírových výřezech v životní velikosti. S použitím médií na
bázi vody a černého čaje jsou její jemné kompozice scénické i pohlcující. Svou kariéru začala
malováním řadou miniaturních obrazů, později ji rozšířila o díla většího rozsahu.
Schahbaz žije a pracuje v New Yorku.

Pokračování a dokončení v příštím čtvrtém čísle.
Pro čtenáře ZHOŘ – ART připravila

Irena Goldfinch

- Londýn

SVĚT LITERATURY- prózy a poezie
ČESKÁ LITERATURA V 1. POL. 20. STOLETÍ
(MODERNA --- LITERATURA BĚHEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY)
V české literatuře se první polovina 20. století chápe jako období od nástupu české moderny v
polovině 90. let 19. století po konec druhé světové války v rove 1945. Tehdy došlo k zásadním
společensko-politickým událostem, odrážející se samozřejmě i v české próze a literatuře vůbec.
Víru v silnou individualitu a technologický rozvoj zcela ochromila první světová válka, jež taktéž
ovlivnila i českou literaturu. Po ukončení světové války došlo k rozpadu Rakouska-Uherska a bylo
umožněno, za velké podpory západních zemí, včetně USA, vzniknout Československé republice. Během
prvních 20. let se v Československu neskutečně rychle rozvíjí kultura, a to i v místech, kde působila
početná německá menšina.
Ve 30. letech naši literaturu velmi ovlivnila nastupující hospodářská krize, jež postihla v jistých
mezích celý svět. Všechno v téhle době vedlo k prohlubování sociálních rozporů a vše se vyhrotilo v
roce 1939, kdy začala 2. světová válka.
Literatura v 1. pol. 20. století navazuje, a nemůže tomu být jinak, na události druhé poloviny 19.
století. Tato doba se nesla ve znamení výrazných proměn ve společnosti. Byly to především vědecké
objevy, rozvíjející se technika a také po dlouhých stoletích úpadek církve a její vliv na veřejný život.
Tohle dění kolem církve mělo za následek krizi tradičních hodnot a vyvolávaly v lidech hromadné
pocity nejistoty. Východiskem měl být silný individualismus podle filosofa Arthura Shopenhauera
a Fridricha Nietzscheho.
V tomhle duchu se v českém prostředí vyvíjela generace české moderny. Významnou část literární
produkce však stále zastávali starší lumírovci a autoři realistické, naturalistické a historické prózy.
O sblížení literatury s běžným životem se od počátku nového století snažili tzv. anarchističtí buřiči.
Složité abstraktní symboly nahrazovali věcností, vyznačovali se daleko větší materializací lidského
života než jejich předchůdci.
Autoři generace předválečné moderny zase tíhli k novým uměleckým směrům, jako kubismus,
futurismus, nebo civilismus.
Důvěru v lidský pokrok zastavila na dlouhé čtyři roky světová válka. Ta zásadně ovlivnila způsob
pohledu na svět. V českém prostředí bylo období války spojeno s intenzivním bojem o samostatný
československý stát. Stupňující se tlak politické a kulturní veřejnosti vyústil v tvrdé perzekuce. Josef
Svatopluk Machar a Viktor Dyk dokonce skončili ve vězení.
Po nástupu císaře Karla I., jehož kroky vedly k částečnému zmírnění situace, někteří politici vyjádřili
věrnost monarchii. Proti tomu se postavili literáti zveřejněním tzv. MANIFESTU ČESKÝCH
SPISOVATELŮ z května 1917, který podepsalo přes 200 autorů!!
Po válce nastal rozvoj demokracie – v literatuře charakteristický pro skupinu kolem Lidových novin.
Na druhé straně však začalo být Československo ohrožováno nástupem totalitních režimů, a to
zejména v Polsku, Německu, Maďarsku, ale také i ve Španělsku. Tato situace se stále více projevovala
na domácí literární scéně. V tomto období vzniklo, případně se rozšířilo několik filosofických proudů,
které ovlivnily literaturu.
Mezi tyto směry patří: PRAGMATISMUS. Tento filosofický směr zdůrazňuje princip užitečnosti.
Podle něj může být svět zachráněn pouze lidskými skutky. Zdůrazňuje individualismus a popírá
rozumové poznání světa. Představitelem byl hlavně KAREL ČAPEK.

KAREL ČAPEK (1890 – 1938)
„Zdá se, že už tu nemám co dělat, byl bych tu směšnou
figurkou, můj svět umřel, věřil jsem totiž v jakési závazky, v
takzvanou čest ve smlouvě a podobné věci, že bych se v téhle
tlačenici nevyznal.“
Domnívám se, že není až tak nutné rozepisovat Čapkův život
a jeho dílo, protože jsou všeobecně známy. Jeho členství v
PÁTEČNÍCÍCH, působení v různých novinách a HOVORY S
T.G.M známe snad skoro všichni. Karel Čapek byl optimista,
avšak Mnichovská dohoda ho takříkajíc srazila na kolena.
Zrada západních spojenců, Francie a Velké Británie ho velmi
bolela. Byla to dozajista jeho osobní tragedie.
Když se Čapek vzpamatoval z tohoto prvotního šoku, snažil
se o ospravedlnění vládních a prezidentových kroků v situaci hledání viníků. Snažil se zabránit
rozdělení národa a usiloval o jeho jednotu. Po abdikaci prezidenta Beneše se však stal, bohužel, jediným
viditelným symbolem první republiky a často plnil roli “obětního beránka“. Součástí této kampaně se
tak stávaly nejen četné urážlivé anonymní dopisy a telefonáty, ale také i vytloukání oken Čapkova domu
apod. V reakci na útoky na svou osobu zveřejnil úvahu JAK TO BYLO, otištěnou 26. listopadu 1938 v
Lidových novinách, kde se pokusil vysvětlit své aktivity v roce 1938.

Pro zajímavost přikládám rukopis Karla Čapka.
Tento je zajímavý tím, že vypovídá o jeho až přílišné pečlivosti
co se týče chodu jeho domácnosti.

EXISTENCIALISMUS
Tento filosofický směr neguje vědu. Pravdu a poznání
považuje za subjektivní akt. Z toho vyplývá popírání
rozumového poznání světa. Přichází uvědomění si smrti jako
nutného konce, z toho pramení úzkost a vědomí samoty,
osamělosti.
Nicméně o existencialismu v 1. polovině 20. století nemá
velkého smyslu hovořit, protože teprve 2. polovina 20. století
byla obdobím, kdy se i v českých poměrech existencialismus
závažněji projevil. Snad zmínit bych mohl spisovatele FRANZE
KAFKU, jehož dílo je touto filosofií protkáno.

FRANZ KAFKA (1883 – 1924)

Franz Kafka vystudoval práva a kromě spisovatelské činnosti ještě zastával úřednický post v
pojišťovně. Kafka se nikdy neoženil a ani neměl děti. Za zajímavou stojí informace, že byl abstinent,
nekuřák a vegetarián. Mezi jeho nejznámější patří tři romány a řada povídek a novel. Romány nesou
názvy AMERIKA, PROCES a ZÁMEK. Podle něj vzniklo i přídavné jméno “kafkovský“ jež existuje
také v mnoha dalších světových jazycích a je typické pro situace obsažené v Kavkových románech.
Dalšími filosofickými směry ovlivňující českou literaturu 1. poloviny 20. století byly:
MARXISMUS – LENINISMUS
FAŠISMUS a NIHILISMUS
Prvkem, který výrazně ovlivnil literaturu byl prudký rozvoj gramotnosti a vzdělanosti vůbec. To
zvýšilo poptávku po literatuře a spolu s rozvojem techniky tak umožnil pokles ceny knih i časopisů.
Na konci 30. let dochází k omezování svobod, cenzura je přísnější a po roce 1938 téměř absolutní.
Opoziční autoři, ať už pravicoví, nebo levicoví jsou dokonce zatýkáni a vězněni. Tohle všechno se dělo
ještě za existence Československé republiky, tzv. druhé republiky, která trvala od září 1938 do března
1939.
Důležité bylo osobité vidění světa a jeho prožívání, což vedlo k vyhranění mnoha uměleckých směrů.
Každý z nich vyjadřoval určitý životní postoj a filosofický názor. Některé skupiny se doplňují, jiné si
odporují. Drtivá většina básníků a spisovatelů prošla během svého vývoje několika styly, proto je nelze
jednoznačně zařadit. Většina směrů této doby pocházela z Francie, Itálie a Španělska. Jejich trvání

lze vymezit relativně krátkým obdobím. A to asi 20 let.
ČESKÁ MODERNA
V průběhu 19. století prochází česká literatura bouřlivým vývojem. Ovšem až v 90. letech se
podařilo mladým autorům, volně spojeným podpisem Manifestu české moderny (1895) vymanit
uměleckou tvorbu z podřízenosti společenským funkcím a politice staročeské a mladočeské strany.
Ostře se vymezují proti starším generacím, především lumírovcům, s nimiž se často dostávají do
vzájemných sporů. Představitelé české moderny jsou silně ovlivněni symbolismem* v díle “prokletých
básníků“**. Zájem o lidskou duši se přenesl i do jejich tvorby. Realismus je nahrazen složitou
symbolikou a pouhými náznaky. Typickými autory jsou OTOKAR BŘEZINA, ANTONÍN SOVA a
KAREL HLAVÁČEK. Na přelomu století však vliv symbolistické poetiky výrazně upadá.
Delší působnost v české literatuře si zachovalo dekadentní křídlo okolo literárně-výtvarného
časopisu MODERNÍ REVUE, vydávaného od roku 1894 až do roku 1925.
Třetím významným směrem této doby byl IMPRESIONISMUS. Pro svou menší vyhraněnost byl
často kombinován s jinými uměleckými směry. Mezi hlavní představitele patřili ANTONÍN SOVA s
FRÁŇOU ŠRÁMKEM, dále pak VILÉM MRŠTÍK, JIŘÍ MAHEN, MARIE PUJMANOVÁ,
RUDOLF TĚSNOHLÍDEK, nebo RŮŽENA SVOBODOVÁ.
*SYMBOLISMUS – umělecké hnutí vzniklé ve Francii. Jeho největší rozmach byl na přelomu 19. a
20. století. Byl reakcí na popisnost naturalismu a parnasismu (v Čechách skupina Lumírovců). Cílem
symbolismu je zobrazit věci, které nelze racionálně popsat! (nálady, emoce, myšlenky, city).
**PROKLETÍ BÁSNÍCI – jedná se o označení francouzských nekomformních básníků poslední
třetiny 19. století. Hlavním tématem bylo psaní o dosud tabuizovaných tématech.

Tihle

Básníci (PAUL VERLAIN, CHARLES
BAUDELAIRE, ARTHUR RIMBAUD)
jsou spojováni s dekadentním stylem života,
spojeným s pohrdáním většinové společnosti
a jejím pravidlům.

Prokletí básníci Paul Verlaine (první zleva) a Arthur Rimbaud ( druhý zleva – oba stojící),
znázornění v malbě Henriho Fantin –Latoura z roku 1872
Více se o prokletých básnících (velmi zajímavém tématu) zmiňovat nebudu, ale jistě si čtenáři
najdou samostatnou kapitolu v jednom z příštích vydání ZHOŘE (samozřejmě rovněž v i-stránkách!!!)
ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI
Anarchistická idea byla v první polovině 20. století v českých zemích a české literatuře velmi
populární. Tito umělci často odmítali sociální, ekonomické, politické hierarchie a jiné formy nadvlády
člověka nad člověkem. (např. náboženská, ideologická, rasová, genderová, nebo také věková)
Cílem anarchistů je společnost bez vlády, tedy anarchie. Tato společnost ovšem není chaotická,
ale organizovaná na principu federalismu v decentralizovaných samosprávných jednotkách
vzniklých na základě dobrovolného přijmutí přirozeného a zvykového práva.
Anarchističtí buřiči se v českém prostředí začali sdružovat kolem S. K. NEUMANOVA časopisu
NOVÝ KULT. Tihle buřiči opovrhovali soudobou společností, její konzervativní morálkou a
spořádanou existencí. Snažili se šokovat, psali o nevhodných tabuizovaných tématech, vedli bohémský
život. Svoje umění se snažili přiblížit obyčejnému životu.
Důležitými představiteli jsou: PETR BEZRUČ, JOSEF MACH, S. K. NEUMAN,
FRÁŇA ŠRÁMEK, KAREL TOMAN a FRANTIŠEK GELLNER.

PETR BEZRUČ (1867–1958)
„Když si neodpočineš na ňadrech ženy, tak to není láska.“

„Sotva jsem vylezl z gymnázia, čichnul jsem si ke sklenici
a pak už jsem byl jen opilý.“
Petr Bezruč

PETR BEZRUČ je literární pseudonym, pod kterým tvořil původně se svým pravým jménem
Vladimír Vašek. Je považován za autora jediné sbírky původně nazvané SLEZSKÉ ČÍSLO, později
známé jako SLEZSKÉ PÍSNĚ. Literární historikové řadí Petra Bezruče do generace tzv.
Anarchistických buřičů, byť je to sporné, protože jeho názory se s buřiči v mnohém rozcházely. Jeho dílo
je dosti ovlivněno symbolismem a českou modernou.

JOSEF MACH (1883-1951)

Bohudíky! Přijde-li ten atentát, nemůže se mi nic zlého stát,
neboť kapsa má je pořád čistá.
V tomto ohledu jsem posud anarchista.
Josef Mach
Josef Mach, 1929 (Pestrý týden, aprílová fotomontáž)
JOSEF MACH byl český autor, spisovatel, básník,
překladatel, novinář. Působil jistou dobu v USA, kde i publikoval
a také učil češtině v české komunitě v Chicagu. K
nejvýznamnějšímu dílu Machovu patří sbírka básní s názvem
ROBINSON CRUSOE.
Však anarchismu zanechal jsem brzy.
Kterápak legrace za čas neomrzí?
Celé to hnutí nehodí se pro mne.
Mám požadavky celkem skromné
a žiju v poklidu a lhostejnosti
v zpuchřelé měšťácké společnosti,
jež saje moje mozoly.
Mne to však příliš nebolí.
Snad skupina bývalých kamarádů
v mém jednání bude vidět zradu
a jejich pomsta strašlivá mne zdrtí.
Snad je už podepsán můj ortel smrti.
Strach mívám občas věru,
že jednou v nočním šeru
vystoupí na mne z příhodného místa
některý pražský anarchista
ve tmavém plášti, s rozcuchaným vlasem
a řekne tichým, příšerným však hlasem:
„Padouchu zrádný! Ani krok zpátky!
– Půjč mi dvě zlatky."

Bohudíky! Přijde-li ten atentát,
nemůže se mi nic zlého stát,
neboť kapsa má je pořád čistá.
V tomto ohledu jsem posud anarchista.

Josef Mach, ANARCHISTI, úryvek z básně (závěrečné sloky)

STANISLAV KOSTKA NEUMAN (1875-1947)

Ve čtvrté třídě gymnázia přivábili jsme k sobě
Františka Němce, později známého soudničkáře z Českého
slova. Všichni tři jsme se v té době pokoušeli marně psát verše,
všichni tři jsme se zamilovali do Františka Gellnera a všichni
tři jsme počali téměř nezřízeně uctívat St. K. Neumanna. Byl to
pro nás literární i politický bůh. Všichni tři jsme se dali k
anarchistům.
Jaroslav Seifert

S. K. NEUMAN byl český novinář a básník. Jeho dílo je velmi obsáhlé. Už v mládí mu v těle
kolovala buřičská krev. Nedokončil žádné středoškolské vzdělání ( studoval na gymnáziu a poté na
obchodní akademii) a nakonec na přímluvu otce dostal práci v deníku HLAS NÁRODA. Nicméně už
na gymnáziu projevoval velký zájem o literaturu a také jako sextán již začal publikovat v dobových
časopisech.
Ve svém díle bojoval proti maloměšťáctví. Rovněž měl odpor k TEISMU, a proto někdy psal básně
jako parafráze modliteb. Oslavoval člověka, život, zemi, slunce, radosti a krásy. Používal nerýmovaný
volný verš. Počet veršů i slov je také spolu s rytmem nepravidelný. Slova jsou zdůrazňována svým
samostatným postavením na řádku, popřípadě svým opakováním. Jako každý dobrý básník přinášel
neobvyklá slovní spojení, obrazy a metafory.

FRÁŇA ŠRÁMEK (1877-1952)

Fráňa Šrámek byl český básník, prozaik, dramatik a buřič.

„Po špičkách se má chodit kolem mládí, neboť tam, kde je skutečné, krásného života schopné mládí, tam
se stále leží v bolestech. Po špičkách chodit, a ne řinčet řetězy!“
Fráňa Šrámek
Vystudoval práva, avšak hned poté se začal věnovat naplno literatuře. Když se dostal do Prahy,
připojil se k časopisu NOVÝ KULT, jehož vůdčí osobností byl S. K. Neuman. Za svoji
aantimilitaristickou činnost byl i vězněn.
První světovou válku z části prožil na frontách a toto válečné běsnění dalo vzniknout pracím
týkajících se přímo pobytu na frontě.
Druhou světovou válku přežil v úkrytu a naštěstí nebyl vypátrán a dopaden. Jeho tvorba je silně
ovlivněna impresionismem, antimilitaristickými až pacifistickými postoji. F. Šrámek se také angažoval
v anarchistickém hnutí a stal se významným představitelem tzv. Anarchistických buřičů. Všechna jeho
díla jsou silně levicová, ovlivněná anarchismem. Jeho tvorba měla značný vliv na mladou generaci mezi
světovými válkami.
Dílo F. Šrámka můžeme rozdělit do těchto témat.
1. příroda
2. odpor k válce ( odmítá i válku obrannou)
3. milostné vztahy mladých lidí neschopných se podřídit konvencím.
Mezi jeho nejznámější dílo patří STŘÍBRNÝ VÍTR a MĚSÍC NAD ŘEKOU. Jedná se o román
a divadelní hru. Obě díla byla v 50. letech zfilmována a jsou velmi silně
ovlivněna inpresionismem.

KAREL TOMAN (1877-1946)

Žena a muž si nejsou nikdy blízko, pokud si nebyli nejblíž.
Karel Toman

„V osobnosti Tomanově dohořívaly nám životy i legendy prokletých
básníků. Milovali jsme ho. Ztělesňoval nám romantickou svobodu umělců a
pokoušeli jsme se ho napodobit...Říkám my, ale opravdu jsem nebyl sám. I
Halas měl rád Tomanovy verše, i když si do náručí s Tomanem nepadli.
Zato já sešel jsem se s ním v uctivém přátelství.“
Jaroslav Seifert

Karel Toman, vlastním jménem Antonín Bernášek, byl básník, novinář a překladatel, zejména z
francouzštiny. Karla Tomana také známe jako lyrika, který patřil k demokratickému proudu naší
literatury. Nejčastěji bývá řazen do tzv. generace anarchistických buřičů.
Jeho tvorba shrnuje zkušenosti z tehdejšího společenského dění, soustředí se především na sociální
hnutí, první světovou válku a revoluce. Je básníkem zkratkovitého slohu. Bezprostřední prožitek
stylizovaný tímto způsobem soustřeďuje v sobě rozpornou složitost života. Přitom i v melodických,
písňově komponovaných verších má každé jednotlivé slovo značnou významovou samostatnost.
Jeho dílo je z části ovlivněno symbolismem a dekadencí. Vyjadřuje pocity člověka, život vnímá ve
dvojím ostrém lomu, bolesti a rozkoše. Jeho milostné verše mívají mnohdy tragický ráz.
Ukázka z Tomanova díla :
„Kdo ticho miluješ a samotu
a v lesích hlubokých a v míru sněžných polí
nasloucháš rytmu života,
zde někdy neslyšíš
hlas hlubin?
Zní z dálky karneval vražd, krve, umírání.
Mlčení země bolí.
Však dole
tep srdce chvěje se a skrytý pramen z temnot
dere se k světlu.
A píseň mladých vod
tvé srdce opije a hlavu štěstím zmámí,
že v zoufalství snad, ve víře však nejsme sami.“
K. Toman, sbírka Měsíce, báseň Únor

VIKTOR DYK (1877-1931)
„Pan Dyk je z nejmladší naší literatury člověk snad
nejoriginálnější, nejpoctivější a snad i nejsilnější. Každým způsobem
člověk bolestně a zhluboka pracující, temně a skřípavě smílající si na
srdci všecko kamení, které nasbíral na své české cestě. Odtud někde
zatrhliny a uzle v jeho verších, jinde jich abruptnost, jinde skřipot a
baroknost – ale také často linie tak slavně a ryze veliká, obrys tak
královsky tragický a vroucně dechnutý, auroela tak bledá a vroucně
mlčící, jaká může se zavěsit jen na hlavy zmučené horečkami vlastního
bytí. Všude, kdekoli nitro je rytířsky a věrně dáno do služeb poctivosti,
musí si toto nalézt komplementární hodnotu ve výrazu, dikci a stylu a tou
je symbolická velikost a vykvašená linie tragiky.“
F. X. Šalda
Viktora Dyka známe jako básníka, prozaika, dramatika, publicistu a
jako nacionalistického politika. Zasedal po vzniku Československa v
Revolučním národním shromáždění, poté v Národním shromáždění. Tyto
posty držel od roku 1918 až do roku 1931.
V mládí byl jeden z představitelů tzv. generace anarchistických buřičů. Později se orientoval
nacionalisticky, byl členem Státoprávní pokrokové strany a také Československé národní demokracie.
Za první světové války byl členem domácího českého odboje a také signatářem Manifestu českých
spisovatelů.

Mezi jeho nejznámější díla patří novela KRYSAŘ, drama ZMOUDŘENÍ DONA QUIJOTA, či
básnická sbírka DEVÁTÁ VLNA.
Po Dykově smrti v Jugoslávii, kdy ho při koupání v moři stihla mrtvice se rozšířila legenda, že
svou smrt předpověděl v básni SOUMRAK MOŘE ze sbírky DEVÁTÁ VLNA.
„Náhle slyšíme hlas: "Dyk se utopil!" A vzápětí sto hlasů – či jich bylo tisíc? – propuká v bouřlivé
volání, které jako by se mísilo s ozvěnou. "Dyk se utopil! Viktor Dyk je mrtev!" Je snad zbytečné líčit
naše ohromení. Nebyli jsme schopni slova. Dav utichl a mlčky nás vedl do malé, nízké místnosti, v níž
ležel na stole Dyk, přikryt prostěradlem. Kdosi zvedl lucernu, abychom na něj lépe viděli. – Smrt už
odešla, z jeho tváře zmizela hrůza a utrpení, zůstalo jen ticho, to těžké, mramorové ticho, které padá na
srdce živých...Takový byl konec básníka Deváté vlny.“
Zdeněk Štěpánek

FRANTIŠEK GELLNER (1881-1914)
„Nechci se vyvyšovat, ale průkopníci nových směrů uznají, že já to
byl, jež zavedl do českého básnictví moderní vymoženosti jako
pivo, viržinka atd. Volný verš jsem si neoblíbil, je v něm málo citu.
Proti upřílišněným požadavkům srdce je marno bojovat.“
František Gellner
FRANTIŠEK GELLNER byl český básník, prozaik, kreslíř,
malíř, představitel generace tzv. Anarchistických buřičů. Zemřel
tragicky v bojích první světové války na haličské frontě. Mezi jeho
nejznámjější dílo patří sbírky PO NÁS AŤ PŘIJDE POTOPA a
RADOSTI ŽIVOTA.
Ukázka z díla f. Gellnera :
„Já držím pohár ve své dlani.
Je zpěněný a přetéká.
Já držím pohár ve své dlani,
jenž čeká na rty člověka.
Jenž čeká, zdali víno jeho
se do brázd vyschlých rozleje,
na snivých květech v jiných světech
zda zavěsí své krůpěje.
Jenž čeká, zda se sehnou květy
pod onou tíží ku zemi.
Jenž čeká, zdali jiné světy
rozzáří svými vůněmi.
Já držím pohár ve své dlani,
jenž čeká na rty člověka.
Já držím pohár ve své dlani:
své srdce, které přetéká.“
(Báseň PŘETÉKAJÍCÍ POHÁR ze sbírky PO NÁS AŤ PŘIJDE POTOPA)

„Všichni mi lhali, všichni mi lhali,
blázna si ze mne dělali.

Přede mnou citem se rozplývali,
za zády se mi vysmáli.
(…)
Srdce mé stále po lásce prahne,
nikomu však již nevěřím.
Když někdo ke mně ruce své vztáhne,
ustoupím bojácně ke dveřím.“
(Z básně VŠICHNI MI LHALI ze sbírky RADOSTI ŽIVOTA)

LITERATURA V ČASECH PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY
O vzkříšení národní tradice během této války se pokoušeli např. VIKTOR DYK, nebo KAREL
TOMAN. Symbolem odporu proti rakousku-uhersku se však stal již více než šedesátiletý ALOIS
JIRÁSEK se svým románem TEMNO (1915)
Literární produkce se v tomto období vyznačovala krizí hodnot lidstva. Zásadní vliv na tvorbu získal
EXPRESIONISMUS. jeho prvky se objevovaly především v dílech bratrů Čapkových, ještě výrazněji
pak u Richarda Weinera. Typickým příkladem úpadku byly provokativní texty prozaika a filosofa
Ladislava Klímy.

RICHARD WEINER (1884-1937)

„Nic není naposled, pokud žijeme“
„Československo bolestně postrádá zoufalých a “bláznů“
Richard Weiner

Richard Weiner byl český básník, prozaik, publicista. Pobýval ve Francii, odkud posílal své fejetony,
politické články i recenze děl francouzské literatury. Dlouhodobý pobyt v této zemi a kontakt s tamními
umělci měl výrazný vliv na charakter jeho tvorby.
R. Weiner jako básník je považován za jednoho z výrazově nejkomplikovanějších autorů české
literatury. Vlivy jeho poezie zahrnují odkazy na lidové říkanky, formy českého barokního básnictví,
experimenty s jazykem v českém národním obrození, stejně tak mají svůj obsahový zdroj v českém
symbolismu, aby posléze přejímal řadu podnětů i z novější francouzské literatury.
Velkým tématem jeho poezie je téma mystiků-dobrovolné přijetí břímě neuvědomělé viny a trestu za
ni. Je možné, že toto vyplývalo i z Weinerovi trojí cizoty ve světě. Cizoty žida, který se navíc zřekl své
víry, cizoty homosexuála a cizoty emigranta. Weiner dlouho bojoval o pozici výsostného básníka.
Jeho rané sbírky jsou spíš dokladem hledání výrazu a až na nějaké vyjímky nejsou dodnes považovány
za rovnocenné jeho vrcholným sbírkám z 20. let minulého století.
Kromě toho je potřeba zdůraznit, že i tyto jsou natolik výrazově složité, že se nikdy nestaly
učebnicovými, ani hojně citovanými, ani masově oblíbenými.

Přitom např. Básnická skladba MEZOPOTÁMIE snese srovnání s největšími poémami české literatury
20. století.
V próze Weiner dozrává rychleji, jeho expresionistické sbírky LITICE (1918) a ŠKLEB (1919) patří
dodnes mezi nejčtenější součást jeho odkazu.
Podnětem pro jejich napsání byla Weinerova přímá zkušenost z první světové války, zaznamenaná
úzkost se v nich vyvíjí v odcizení od reálného světa, v jehož vidění se mísí realita a halucinace.
Weinerovy pozdní prózy jsou opět ovlivněny tvorbou mladších autorů surrealistické frakce LE
GRAND. Weiner se řadí na čestné místo české experimentální tvorby. Ve své době zůstal českými
čtenáři nedoceněn, jeho vliv na další generace českých básníků a prozaiků byl však mimořádný. (JIŘÍ
ORTEN, JIŘÍ KOLÁŘ, IVAN BLATNÝ).
Mezi další Weinerovo dílo bych chtěl vzpomenout básnickou sbírku PTÁK (1913) a USMĚVAVÉ
ODŘÍKÁNÍ (1916). Dále NETEČNÝ DIVÁK (1917), jež byl knižní debutem. A dále básnické sbírky
ROZCESTÍ (1918), MNOHO NOCÍ(1928). Sbírka Mnoho nocí je vyjímečná zejména tím, že je psána
a složena z nejkomplikovanějších Weinerových textů.
Další básnická sbírka, která obsahuje i několik kratších próz nese název: ZÁTIŠÍ S KULICHEM,
HERBÁŘEM A KOSTKAMI (1929). Ještě vzpomenu LAZEBNÍKA, vydaného v roce 1929 a HRA
DOOPRAVDY (1934). A nakonec se zmíním o prózách: HRA NA ČTVRCENÍ a HRA NA ČEST
ZA OPLÁTKU.
Weiner se zde dostává na hranici abstrakce a filosofického textu.
Výše mnou napsáno je vše pro číslo 3. ZHOŘE-ART/2020 . Záměrně jsem nerozepisoval životopisy a
díla velmi známých autorů, ba naopak jsem vyzdvihl opomíjené.
Snažil jsem se poukázat na 1. polovinu 20. století, nicméně dál než k prvorepublikové době jsem se
nedostal.
Toto období 1. poloviny 20. století v české literatuře bude napříště pokračovat avantgardou,
Almanachem na rok 1914, proletářskou poezií a prózou, poetismem, surrealismem, legionářskou
literaturou, padne také zmínka o levicově orientovaných autorech, prodemokratických autorech,
Skupině 42, katolické literatuře, historické literatuře, divadelní avantgardě.

Ze zdrojů e-encyklopedií,
vlastní knihovny a za pomoci
svých úvah napsal pro čtenáře
časopisu ZHOŘ-ART

Lumír Stehlík

BÁSNICKÉ OKÉNKO LUMÍRA STEHLÍKA

Neodcházej

Ne, miláčku, neodcházej,
i hodina pouhá má cenu nejvyšší.
A třeba jen jednu noc mé sny obcházej,
jako pasáček, co hlídá stádo
před šelmou nejkrutší.
Zaplat ím dobře tou mincí vzácnou.
Tou mincí, co do kolébky jsem dostal.
Jinak mám lásko truhličku prázdnou,
však dnes bych se, milá, ze všeho rozdal.

Ještě pár úplňků

V hlubinách zahrad, zahrad plných tůní a ohýnků.
V oněch zahradách já tušil něco posvátného.
Tam plápolalo snad t isíc plamínků.
Však tušení, to byl jen sen nesplněného.
Snad zas půjdu zahradou,
třebas´zahradou lučních kvítků.
A oči mé spatří nevšednost jedinečnou.
Čekat moc nemohu, kdoví kolik je ještě zítřků.
Snad několik úplňků mí dá radost neskutečnou.

Krása a nejistota
O létě s prvním bouřkovým mrakem
se započal jeden ze vzácných příběhů.
Ty čtyři oči měly být společným zrakem,
ty čtyři oči hledaly tu překrásnou
a nekonečnou něhu.
Pak přešlo pár zim a léto je tu zas.
Na společných myšlenkách si ujíždíme.
Hledáme stále zemi plnou krás ?
Nebo se vytrácí to, co zat ím ještě netušíme ?

Vše se opakuje

A přišel další léta slunovrat.
A znovu kvetl a tolik voněl bez.
A pořád touha v těle, ten nezvratný fakt.
A krok za krokem, cesta přes nebezpečný jez.
A houf černých havranů, těch ptáků,
přeletělo přes tak jasné, modré nebe.
Jako předzvěst jednoho z posledních svátků,
Kdy ještě alespoň uslyším milá Tebe.

Zapomínám

I v dešťových kapkách jsem tě poznával.
I ve větru severním byl slyšet Tvůj smích.
I sluneční svit se s Tebou srovnaval.
I na konci všech cest ja vnímal Tvůj vzdych.
Dnes vůbec netuším, kde jsi a s kým piješ čaj.
Dnes procházka bez Tebe voní zádušní mší.
Dnes milá nevím, kde býval Tvůj sladký kraj.
Dnes zapomínám, však věz, bývala jsi mi vším.

Tak nashledanou !
Váš Lumír

NOVÉ KNIHY
Z nejnovějších knih jsme vybrali tu nejaktuálnější
s názvem HRDINKY
Šedesát hrdinek z českých dějin se sešlo v knize. Od kněžny Ludmily až po architektku Jiřičnou
NAKLADATEL Universum DATUM VYDÁNÍ srpen 2020 ISBN 978-80-242-6888-0 POČET STRAN 168
PEVNÁ VAZBA - CENA 359,- Kč

Kniha Hrdinky představuje šedesát žen z různých období českých dějin. Byly panovnicemi,
političkami, umělkyněmi, badatelkami či sportovkyněmi, společná jim ale je především
odvaha. Jejich příběhy sepsaly Kateřina Tučková, Lenka Křížová a Renáta Fučíková a
ilustracemi doprovodili studenti plzeňské fakulty Ladislava Sutnara.

Kniha připomíná příběhy českých hrdinek
„….Zvítězily ty, které nabízely nejzajímavější příběh, třeba se musely dostat přes různé
překážky, které jim osud nastražil, k hrdinskému činu…..“
uvedla k výběru knižních hrdinek spisovatelka Kateřina Tučková.
Do knihy napsala medailony jednotlivých osobností, předělové texty o jednotlivých dějinných obdobích
doplnila spisovatelka a ilustrátorka Renáta Fučíková. „…Mluvíme o hrdinkách, ale když někdo neví,
v jakém prostředí žily, s čím se musely potýkat, nemusíme hrdinství vždycky docenit,….“
podotýká.
KNIHU ILUSTROVALI STUDENTI
Fučíková zároveň se studenty Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, kde učí, knihu ilustrovala.
Mladí výtvarníci si mohli sami zvolit, koho chtějí znázornit. „Vybrala jsem si Boženu VikovouKunětickou, první českou poslankyni. Slovo ‚poslankyně‘ tehdy ani neměli, v titulku stálo
‚poslanec – žena‘,“ prozradila například Anna Marie Mišterová.
Kniha vypráví také o osudech kněžny Ludmily, nobelistky Berthy von Suttnerové, političky Milady
Horákové nebo gymnastky Věry Čáslavské či architektky Evy Jiřičné. Ilustrované příběhy významných
žen jsou dobře srozumitelné i mladším čtenářům. Kromě ilustrací vytvořili studenti také plakáty, které
hrdinky české historie představily prostřednictvím Českých center i ve světě.

UMĚNÍ A EKOLOGIE DUŠE…
Otevřeme-li knihu českého spisovatele Karla Funka,
vydanou na přelomu tisíciletí s názvem „Cesty ke světlu“
zjistíme s jak velkou mírou poctivosti, pokorou, nabytými
zkušenostmi a vynikajícím vhledem se v ní vydává za
mystériem lidské tvorby. Jako nosné médium si pro své
závěry vybral dva velikány tvorby, a to Františka Drtikola
(1883 – 1961) a PhDr. Ing. Zdeňka Hajného (1942-2014).
Je zřejmé, že většina psychicky zdravých lidí má
vrozenou potřebu hledat dokonalost, krásu a pohodu v tom,
co dokážeme vnímat svými smysly a tím dosáhnout vzletu
vlastní duše k hodnotám vytvořeným Nejvyšší Inteligencí.
Toto vše i dnešnímu člověku smí zajišťovat i empatická
profesionálně zvládnutá tvorba. Například hudba-muzika…
KAREL FUNK * 1948
pochází z řeckého slova „musiké“, což znamená „umění
Spisovatel, umělec a fotograf.
múz“.
V dnešní nepřehledné záplavě duchovních
Dobré a povznášející umění, obecně vzato, je též od
nauk všeho druhu z celého světa trvá zájem i o
slova „uměti“ a je do mysli, oka a rukou tvůrcových
tradiční evropské hodnoty směřující k
mravnímu a inteligenčnímu rozvoji člověka, vkládáno prostřednictvím jeho sensibility, zatím těžce
které vycházejí z esoterního křesťanství. definovatelným transferem. Zdá se, že mnohdy má až
Karel Funk je právě jedním z představitelů
zázračně léčivý charakter. Týká se tohle vše samozřejmě
tohoto směru.
hudby, sochařství, malířství v neposlední řadě projevů
slovních, například dobré poezie. Stejně jako hudba, barvy a tvary na obrazech i sochách, tak hlavně
„slova“ však mohou mít i opačný účinek na lidskou psychiku, a tím i na podřazené součásti lidské
bytosti, na vitální síly a následně i na hmotu těla.
Zraňující jsou nenávistné projevy, destrukce a zrůdné vyhřezliny odporností na obrazech a
všechna ta pokleslost a patogenní matérie lidských projevů, presentovaná bohužel i v galeriích,
v dnešních masmédiích i v knihách. O čem tyto projevy svědčí? Samozřejmě, že o neblahém stavu
psychiky a chaosu v myslích těch, kteří toto vše negativní tvoří. Zdá se, že čím horší zprávy, čím
krutější a zrůdnější obraz či jiné dílo, tím lépe. Vše dobré a krásné jako by bylo spíš k výsměchu a
k nudě. Navíc krutí, ješitní a amorální kritici, kteří nic nevytvořili, si dávají záležet, aby podpořili
„Šoking“, aby významně prezentovali tvůrcovu onemocnělou duši, její rozervanost, eventuální agresi a
vše, co by mohlo zklidnit a povznést lidská nitra, házejí do košů kýčovitosti a bezcennosti. Nechce se
ani pomyslet na fakt, že jen na destrukci, perverzitě, ohyzdnostech a chaosu se dnes dá dobře vydělávat.
Aby se „Tvůrcové“ zviditelnili a tím nabyli materiálního ocenění a eventuální slávy, musí dnes
„šokovat“ ubohého znejistělého diváka. V jedné pražské galerii kdysi trůníval obří trpaslík a před ní
ležely zpřeházené vodovodní trubky, jako umělecký artefakt. To, co vypadalo jako neuklizené trámoví
po rekonstrukci střechy galerie bylo umělecké dílo. Bohužel „zasvěcení kritici“ dokázali a stále dokáží
s výmluvnou bravurou popsat genialitu takovéto „tvorby.
Dnes už dobře víme, že každé lidské dílo je přijímačem duchovní energie toho, který jej na tento
svět vyslal. Tuto energii si hotové a dokončené dílo zachová NAVŽDY a vysílá jí do prostoru, do očí,
mysli i duše divákovy. Mnohdy tisíciletí vysílá. A takto dochází ke kladně či záporně působícímu vjemu
díla i jeho účinku. Divák či čtenář nebo posluchač hudby je ovládán tím, co tvůrce v okamžicích své
práce na díle cítil, jeho tehdejším psychickým stavem, ale i tím, co dokázal ve chvílích tvorby, z vysoké
nadreality sensibilně přijmout a ztvárnit v hmotě světa
Je nepříjemné, že současná doba přináší jakousi otupělost při vnímání přírody, pravdivých faktů,
ale i krásy kolem nás. Informací je jaksi přespříliš a v té chvíli, zdá se, přijímajících receptorů v nás
ubývá. Mladí odchovanci všelijakých Terminátorů a Vetřelců se v běžném životě nudí… nesoustředí.
Přesto, nebo právě proto, je úchvatné vnímat nadějeplná slova spisovatele Karla Funka, který v této eseji
popisuje životy F. Drtikola a Z. Hajného, jejich duchovně laděnou tvorbu. Tvorbu, která dokáže léčit
agresí, zrůdností a ošklivostmi tohoto světa znejistělá lidská nitra.

Funk popisuje strmou kariéru světoznámého uměleckého fotografa F.D., jehož pražský atelier
sloužil k setkávání nejvýznamnějších osobností doby desátých až třicátých let min.st. Je zajímavé, že se
později, náhle… vzdal své světské slávy v oblasti fotografie a počal se věnovat malbě. Navíc
progradoval i jeho zájem o východní filozofie, buddhismus, taoismus či jógu, ale i o evropskou mystiku
a evangelia, takže se dá říci, že přiblížením se ke stáří u něho došlo k vysokému stupni duchovního
prozření a ke kliduplnému kontemplativnímu bytí. Dá se říci, že jeho, snad v budoucnu plně zhodnocené
malby, zachycují mystická poznání, stavy a zážitky, které na této cestě měl. Mohou se stát jakýmisi
magickými médii, do kterých jsou vtisknuty vibrace metafyzických sil a energií, zřejmě pozitivní
hodnoty.
Je evidentní, že přijímat inspiraci z vysokých úrovní lidského Vědomí, možná z jakéhosi
informačního zdroje, obklopujícího naši planetu, bylo dáno i druhému muži, jehož dílo Funk popisuje a
osvětluje ve své knize a přikládá mu hojivý účinek. Zdeněk Hajný viditelně dokázal otevřít brány Světlu
nadsmyslového Poznání a dokonale jej integroval svým výjimečným talentem a pracovitostí do obrazů.
I jeho zaujala antická mytologie, ale i staré tibetské nauky či psychotronika. I on byl křesťanského
založení.
Dá se říci, že Z. Hajnému jde především o diváka. Jeho tvorba odvádí od traumat naší doby a
předkládá divákovi vize a perspektivy duchovní obnovy a integrace ducha, vztahující se dokonce až do
hlubinných prostorů kosmických. Zrozen ve Vodnáři dosáhl ve své touze po volnosti a vzletu
maximálních výšek a rozhledu. Jeho pozitivně laděné dílo působí na mnohé diváky jako „Zvěstování“.
Obrazy otevírají… prezentují vyšší úrovně astrální a u mnohých diváků mnohdy vzbudily až vrcholně
extatické prožitky.
Zdeněk Hajný na okraji Prahy vybudoval velkolepou a potřebnou galérii, nejen pro svá díla.
Tvůrci zde vystavující jsou ti, kteří úzkostlivě dbají o „Ekologii lidské duše“ a to je skvělé poznání.
Hojní návštěvníci zde mimovolně vstoupí do svého vlastního ticha a zklidnění. Pak jsou úchvatně
zasažení tajemnou atmosférou vykouzlenou proměnou hudby, přebíhavým a dokonale promyšleným
osvětlením obrazů i zářícími krystaly.
Vydávají se radostně a okouzleně na vlastní cestu ke
Světlu… Ke Světlu vlastní Duše, které září v každém z nás.
Zážitek je jedinečný a člověk si zde uvědomí Čas a jeho plynutí.
Uvědomí si svou záhad plnou existenci, zrození i smrt, ale i
vlastní mnohonásobné návraty. Rozumářské vysvětlování zde
selhává a zbývá jediné… nalézání řádu a harmonie, který je
základem nadreality Kosmu, cesty lidského pozemského Bytí i
úkolem zdravého Umění.

Alena Klímová-Brejchová

OSOBNOSTI
JAROSLAV TVRDOŇ
Z VLČNOVA
Český grafik a rytec
slaví významné životní jubileum
V letošním roce slaví své významné narozeninové jubileum
grafik, rytec a výtvarník celou svou osobností - JAROSLAV
TVRDOŇ z Vlčnova.
Narodil se10. 6. 1950 ve Starém Městě u Uherského Hradiště.
Od roku 1978 žije a tvoří v rázovité obci moravského Slovácka –
ve Vlčnově, známé každoročními národopisnými slavnostmi s
Jízdou králů.
Podobně jako velká postava české známkové tvorby Josef Herčík,
začínal svou ryteckou činnost ve Zbrojovce v Uherském Brodě ,
kde rytinami zdobil celou řadu střelných zbraní.
V letech 1974–1992 pracoval na rytinách pro výrobu odznaků, plaket a medailí ve firmě Kovoznak Vlčnov. V té době vznikaly jeho první grafické listy. Za výtvarný projev si zvolil dnes vzácně
ojedinělou grafickou techniku – ocelorytinu. Jeho nevšedně svědomitý přístup k práci, v níž hlavní roli
hrála důsledná autodidaktika a soukromé studium u akademického malíře a grafika R. A. Kubíčka st.,
mu umožnil pracovat od roku 1993 „na volné noze“ se zaměřením na grafické listy, novoročenky, ex
libris, cenné papíry a posléze i poštovní známky.
Vynikající rytecká kvalita ve spojitosti s dokonalou kompozicí zadaných i umělcových volných
témat, ho zařadila mezi špičkové umělce nejen naší republiky, ale i Evropy vůbec. Do známkové tvorby
vstoupil z podnětu věhlasného umělce akademického malíře a grafika Josefa Lieslera, který se zapsal na
listinu tvůrců našich známek více než stovkou poštovních známek. Šlo o nabídku ke spolupráci na
Lieslerově poslední známce emise Europa-cirkus. Svými ocelorytinami se Jaroslav Tvrdoň zúčastňuje
řady souborných i autorských výstav doma i v zahraničí.
Jaroslav Tvrdoň patří neodmyslitelně do prvních řad významných mistrů české ocelorytiny, kterou
tvoří příkladně Karel Seizinger, Bohumil Heinz, Jindra Schmidt, Jan Mráček, Jiří Švengsbír, Miloš
Ondráček a další. Tvrdoňovy rytiny jsou nejen drobnou součástí a chloubou mnoha zahraničních galerií
a soukromých sbírek po celém světě, ale jsou i nositelkou tradic českého reprezentačního rytectví od
dob Hollarových až po dnešek.

Výstava byla otevřena ve Vlčnově,
v galerii „Na měšťance“ dne 6. září a potrvá
až do 15. listopadu t.r.
Z dostupných článků a recenzí o umělcově
tvorbě vybrala redakce časopisu ZHOŘ-ART
jeden z nejvýstižnějších, jehož autorem je
dopisovatel Slováckého deníku pan Zdeněk
Skalička.
Ze zahajovacího ceremoniálu umělcovy vernisáže dne 6.září 2020 – GALERIE NA MĚŠŤANCE – VLČNOV
Na fotografii zleva: PETRA BRANDÝSOVÁ – KUČEROVÁ; ředitelka KSK Vlčnov
JAROSLAV TVRDOŇ (uprostřed),
LADISLAV BEDNAŘÍK – úvodní slovo k umělcově tvorbě a výstavní expozici

Citace:
Vlčnovský grafik a rytec Jaroslav Tvrdoň slavil sedmdesátku
….Rád vzpomínám na to, jak jsem se stal koncem září v roce 1996, coby spolupracovník Slováckých
novin, hostem vlčnovského Jaroslava Tvrdoně, tenkrát šestačtyřicetiletého, který mně ve svém bytě
zasvěcoval do grafické a rytecké činnosti, ale i sběratelského koníčka pohlednic. Ačkoliv Jaroslav
Tvrdoň nebyl tenkrát ještě slavným rytcem, 2. října téhož roku vyšel v tehdejších Slováckých novinách
můj článek o něm s názvem Život na pohlednicích.
Čas však letí kosmickou rychlostí a Jaroslav Tvrdoň, rodák ze Starého Města, slaví sedmdesátiny. Za
těch 24 let, co jsme se neviděli, bych mu těch sedm křížků nehádal. Umělecky dozrál a stal se rytcem
českých poštovních známek.
„Úplně první známka, na které jsem se rytecky podílel na výzvu profesora Josefa Lieslera, byla
Českou poštou vydána až 7. května 2002, a to s cirkusovým motivem, vyhlášeným Poštovní světovou
unií. Vzápětí mi byla zadána další práce na známce, která byla vydána už 6. března 2002 k stému
výročí narození skladatelů Vejvody, Poncara a Vacka. To proto, že se známky tvoří s více než
půlročním předstihem pro přípravu jejich tisku,“ vysvětluje pan Jaroslav.
Prozatím poslední známka, v pořadí 59., k poctě herce Miroslava Horníčka byla vydána 24. října
2018. „Tím nekončí moje spolupráce na známkách s Českou poštou, neboť delší dobu prochází
reorganizace a stěhování Poštovní tiskárny mimo Prahu,“ říká Jaroslav Tvrdoň a dodá, že zatím
poslední jeho rytina pro obálku v pořadí už pětadevadesátou byla vydána 20. ledna 2020, a to k 500.
výročí Jáchymovského tolaru.

Mistr Jaroslav Tvrdoň vysvětluje zájemcům metodiku tvorby ambigramů
Foto: Rostislav Pijáček

„V roce 2005 jsem ryl FDC (First day cover - obálky prvního dne vydání známek) pro Slovensko,
pak po jedné známce s FDC ve spolupráci České pošty, Belgie, Francie a Slovinska. 11. června 2010
byly vydány dvě známky se stejným námětem:
700 let nástupu Lucemburků na český trůn s portréty Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny,
pro Českou poštu a pro Lucemburskou poštu. Výtvarné návrhy vypracoval Karel Zeman,“
poznamenává vlčnovský rytec a grafik. Jeden z pětice grafiků a rytců České republiky, ale také jediný,
který žije na Moravě. V ČR je dokonce ojedinělým tvůrcem ambigramů (slova, která lze číst stejně i po
obrácení o 180°).

Jaroslav Tvrdoň a Ladislav Bednařík na besedě s návštěvníky výstavy
Foto: Rostislav Pijáček

„…Z Tvrdoňových rytin 59 známek vzešlo 111 milionů kusů, které obletěly celý svět. Z 95 obálek
prvního dne vydání poštovních známek jich bylo vydáno půl milionu. Spolupracoval 10 let i se Státní
tiskárnou cenin. Dále vytvořil a vytváří ex libris a novoročenky,“ vypočítává Ladislav Bednařík, ředitel
Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti.

Na malé ploše za sklem se skrývá velké umění ocelorytiny Jaroslava Tvrdoně

Foto:: Rostislav Pijáček
Umění Jaroslava Tvrdoně na malé ploše, ale svým velkým významem mohli vidět lidé na výstavách
mnoha míst v České republice, ale i v Koreji, Kanadě, Jugoslávii, Rumunsku a v Polsku.
To všechno by nebylo bez jeho píle, snahy, pokory a trpělivosti.

„Za to, že můj koníček se stal pracovním posláním, vděčím Bohu. Za to, že se léta mohu svému
koníčku věnovat, vděčím zase své manželce, která mně k tomu vytváří ty nejlepší podmínky,“ svěřuje
se vlčnovský grafik a rytec.

Nezbytnou součástí vernisáže bylo vynikající pěvecké vystoupení
VLČNOVSKÝCH BÚDOVÝCH UMĚLKYŇ
Foto: Rostislav Pijáček

Od roku 1918, tedy od vzniku samostatného Československa, je Jaroslav Tvrdoň 21. rytcem poštovních
známek. „Jsem zatím posledním rytcem poštovních známek. V pětici současných rytců jsem jediný,
žijící na Moravě.“ dodává Mistr s velkým M.

Ke zhlédnutí byla k dispozici sklem zakrytá expozice Mistrových medailí, odznaků a plaket
Foto: Rostislav Pijáček
Autor: Zdeněk Skalička

U příležitosti umělcova jubilea vyjadřujeme k jeho umění upřímný obdiv, úctu a přání mnoha zdraví a
tvůrčích sil do dalších let.
Redakce časopisu ZHOŘ-ART

SLOVO A ČAS
vzpomínáme 200. výročí narození
české spisovatelky BOŽENY NĚMCOVÉ
Významná
osobnost
české
literatury,
BOŽENA
NĚMCOVÁ, se podle nejčastěji dostupných pramenů narodila 4.
února roku 1820 ve Vídni. Datum narození Barbory Panklové, jak
znělo rodné jméno slavné spisovatelky, je dodnes předmětem
sporů odborníků. Vychází se z předpokladu, že byla zřejmě o dva
až čtyři roky starší. Zpochybňováno bývá také rodičovství matky
Terezie, roz. Novotné (1797 – 1863) a Johanna Pankla (1794 –
1850). Dodnes existují nedoložené doměnky, že Božena
Němcová může být i dcerou kněžny Kateřiny Vilemíny Zaháňské.
Opusťme však vědecké hypotézy a pohybujme se v rovině
doložených dat ze života Němcové.
DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ
Johan Pankl, otec Barbory a dalších 12ti dětí, pracoval jako panský kočí u kněžny Zaháňské,
majitelky ratibořického panství. Vždy v zimě odjížděl s panstvem do Vídně a vracel se až na jaře. Matka
Terezie na zámku pracovala jako správcová. Rodina nežila na Starém Bělidle, jak by usuzovali čtenáři
stěžejního díla Němcové BABIČKA. Ve skutečnosti Panklovi obývali kamenné stavení v blízkosti
zámku. Babička Magdaléna Novotná s nimi ovšem skutečně žila a významnou měrou zasáhla po citové
stránce do života malé Barunky. Jak je známo, s matkou nikdy Barbora vřelý vztah neměla. Babička
Magdaléna se přistěhovala do Ratibořic roku 1825 a žila zde údajně čtyři roky.
Do školy chodila malá Barunka Panklová v České Skalici. Od srpna roku 1830 pobývala v rodině
zámeckého správce ve Chvalkovicích, kde se seznámila i s německou literaturou v duchu vládnoucího
romantismu. Do Ratibořic se vrátila v roce 1833.
MANŽELSTVÍ
Podle oficielních zdrojů bylo tedy Barboře Panklové pouhých 17 let, když byla 12. září roku 1837
provdána na nátlak matky za úředníka finanční stráže Josefa Němce, který byl o generaci starší.
Manželství nebylo šťastné. Barbora, nyní již psána Božena, byla mladá, plná ideálů a snů. Josef byl již
usedlý muž, unavený těžkou službou, v jejímž důsledku se rodina často stěhovala, jeho hlavním rysem
byla odměřenost a nekomunikativnost. Němcová tímto velmi trpěla, proto svůj zájem soustředila
alespoň na čtyři děti, které postupně z manželství vzešly: Hynka (nar. 1838), Karla (nar. 1839),
Theodoru (nar. 1841) a Jaroslava (nar. 1842).
PRVNÍ LITERÁRNÍ TVORBA
V letech 1842 – 1845 pobývala Němcová s rodinou v Praze, kde pronikla mezi vlasteneckou společnost.
Silně na ni zapůsobilo setkání např. s básníkem Václavem Bolemírem Nebeským (1818 – 1882) či s
lékařem Josefem Radomilem Čejkou (1812 – 1862). První jmenovaný v Němcové podněcoval
myšlenku, aby se i ona sama pokusila o vlastní literární tvorbu. V průběhu roku 1843 a v roce
následujícím publikuje Němcová své první práce. Jedná se zpravidla o básně a pověsti. Po krátkém
pobytu u rodičů v Ratibořicích v roce 1844 odchází o rok později s manželem do Domažlic. Josef
Němec je roku 1845 jmenován komisařem finanční stráže II. třídy.
V té době vznikají OBRAZY Z OKOLÍ DOMAŽLICKÉHO, které od listopadu 1845 do srpna
1846 vycházejí v Květech a poté v České včele. Do roku 1847 zveřejnila B. Němcová povídky
DLOUHÁ NOC, DOMÁCÍ NEMOC a různé další práce s tématikou Domažlicka. V letech 1845 – 1847
vycházejí NÁRODNÍ BÁCHORKY A POVĚSTI, kam zahrnula několik druhů lidové slovesnosti –
pohádky, pověsti a legendy.

REVOLUČNÍ ROK 1848
Tento rok byl pro Němcovou a jejího manžela díky politické situaci osudový v tom, že se i přes
rozdílné povahy shodli ve společném vlasteneckém zájmu. V době červnových revolučních bouří přijela
Božena Němcová v převleku do Prahy. Její mažel kandidoval dokonce za poslance. Němcovi upadli v
nemilost u rakouských úřadů a sledováni tajnou policií. Josef Němec byl stále častěji překládán z místa
na místo.
KRITICKÁ I ÚSPĚŠNÁ 50. LÉTA
Roku 1850 musí odjet do Uher, zatímco Němcová zůstává s dětmi v Praze. Za svým manželem se
vypraví na několikatýdenní návštěvu až o rok později. Roku 1852 publikuje povídku BARUŠKA. Opět
navštěvuje manžela v Uhrách a r. 1853 jede do Uher naposledy. Téhož roku je Josef Němec zbaven
služby a dochází k osobní tragédii v životě manželů Němcových – 19. října na tuberkulózu umírá syn
Hynek. Koncem téhož roku začala zřejmě bolestnou ztrátou zlomená Němcová pracovat na svém
stěžejním díle BABIČKA, což jí pomohlo překonat nelehké období. Svou práci na BABIČCE oficielně
zveřejňuje roku 1854, kdy se v nelehké situaci ocitá Josef Němec, žalovaný rakouskými úřady. Je mu
znemožňován návrat do Prahy, kam smí přijet až roku 1855, kdy jeho ženě vycházejí postupně čtyři
sešity BABIČKY.
Roku 1855 podnikla Němcová cestu do Uher. Zejména při projíždění Slovenskem se zaměřuje na
sbírání jejich pověstí a báchorek, které později vydává knižně (v letech 1857 – 1858). Němcová
projevila velký zájem o život prostého slovenského lidu.
V soukromém životě dochází k hmotné nouzi, podrážděný a vyčerpaný manžel se jí stále více
odcizuje. O to hlouběji se Božena Němcová ponořuje do psaní. Publikuje povídku KARLA o chlapci,
jehož jeho matka ve snaze uchránit vojenské služby vychovává a strojí jako dívku.
V kalendáři ČESKÁ POKLADNICE na rok 1856 vychází 18. prosince roku 1855 povídka DIVÁ
BÁRA, jejíž hlavní hrdinkou je odvážná dívka, jež překoná pověry a strach proto, aby zahnala nemilého
nápadníka své přítelkyni. Sama se pak ocitne v zavržení téměř všech obyvatel rodné vsi.
Roku 1856 publikuje B. Němcová povídku V ZÁMKU A V PODZÁMČÍ, v níž vytvořila konfrontaci
života pánů v zámku a chudých obyvatel v podzámčí. Na jedné straně bohatství, pohodlí, nadbytek, na
straně druhé nedostatek, hlad, bída a rozšiřující se hrozba cholery. Další osudy prostého českého lidu
popsala Němcová např. v povídkách POHORSKÁ VESNICE, CHYŽE POD HORAMI (publikovaná
v r. 1858 v almanachu MÁJ) či DOBRÝ ČLOVĚK.
Roku 1857 zveřejňuje Němcová v kalendáři KOLEDA překlad srbských pohádek. Josef Němec, nyní
již zcela postavený mimo státní službu, odchází za prací do Zdic, kde získává místo v cukrovaru.
Později vystřídá ještě několik míst – pracuje jako účetní revident u hraběte Kolowrata-Krakowského,
pracuje v jeho archivu, působí též na revizích v Novém Bydžově.
ZÁVĚR ŽIVOTA
Roku 1859 se mezi manželi Němcovými schyluje dokonce k
rozvodu, k němuž nakonec nedojde. Němcová žije v Praze, je již
těžce nemocná. Přesto roku 1861 odjíždí do Litomyšle, kde dohlíží
u nakladatele Augusty na vydávání svých spisů. Protože trpí
hmotnou nouzí, očekává od Augusty hmotnou podporu, ale odjíždí
s nepořízenou. Těžce nemocnou a vyčerpanou ji o Vánocích roku
1861 odváží manžel zpět do Prahy, kde 21. ledna roku 1862 umírá.
O tři dny později byla pochována na vyšehradském hřbitově.
Zpracováno s využitím těchto literárních zdrojů:
BALAJKA, Bohuš: PŘEHLEDNÉ DĚJINY LITERATURY – I. DÍL, vydalo nakladatelství
Fortuna, Praha, r. 1995, 3. vydání, ISBN: 80-7168-198-9
GALÍK, Josef a kol: PANORAMA ČESKÉ LITERATURY, vydalo nakladatelství Rubico,
Olomouc, r. 1994, I. vydání, ISBN: 80-85839-04-0
Hrob Boženy Němcové v Praze
na Vyšehradském hřbitově

Autor: Petra.Barbie
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si i prohlédnout dosud vydaná čísla dle jednotlivých ročníků.
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NAVŠTIVTE VÝSTAVU OCELORYTIN
JAROSLAVA TVRDONĚ ve VLČNOVĚ
spolutvůrce československých a českých poštovních známek
Srdečně Vás zveme na jedinečnou výstavu pana Jaroslava Tvrdoně – grafika a rytce z Vlčnova,
který se letos dožívá životního jubilea 70 let. Všeobecně je známa jeho známková tvorba, ocelorytiny a
tzv. ambigramy, kterými se zabývá jako jediný u nás v republice. Laicky řečeno je ambigram výtvarně
zpracované slovo či jméno tak, že se dá číst stejně i po otočení „vzhůru nohama“.V kulturním programu
zazpívají Vlčnovské búdové umělkyně.
Výstavu zahájil a úvodním slovem doprovodil pan Ladislav Bednařík.

Jaroslav Tvrdoň
PORTRÉT TOMÁŠE BATI
detail – ocelorytina

Foto: Rostislav Pijáček

Vážení čtenáři,
otevřete si jedním kliknutím následující vebové stránky a spatříte krásu umělecké
ocelorytiny v provedení grafika a rytce Jaroslava Tvrdoně, kráčejícího ve stopách slavných českých i
zahraničních rytců a grafiků.
https://www.youtube.com/watch?v=K7B3GopLOnU
Jaroslav Tvrdoň svou profesní dráhu odstartoval v uherskobrodské Zbrojovce. „Tam jsem začal
pracovat jako rytec zbraní," připomněl Tvrdoň.
Jako první ze světově proslulých osobností jeho práci ocenil už v roce 1972 někdejší předseda
Olympijského výboru lord Michael Killanin.
Na Slovácku profesně zůstal i v dalším působišti, ve Vlčnově, kde žije od roku 1978. Tam se
téměř dvacet let věnoval výrobě odznaků, medailí a plaket. „Odznaků jsem vyryl přes dva tisíce,
medailí kolem padesáti, z toho polovinu oboustranných," zavzpomínal umělec.
Uherskobrodský rodák a rytec poštovních známek Josef Herčík Tvrdoně podněcoval, aby zkusil rýt
známky. Na to se nejdříve necítil, ale v oboru dosáhl tak vysoké úrovně, že v roce 1993 odešel na
volnou nohu. O dva roky později už spolupracoval se Státní tiskárnou cenin v Praze. Jeho první
poštovní známka se dostala na světlo světa v roce 2002 a měla cirkusový námět vypsaný Evropskou
poštovní unií. Od roku 1918 je v českých zemích teprve jednadvacátým rytcem poštovních známek.
V šestici nyní žijících je jediný mimopražský.
Na hodonínské a poslední letošní výstavě ve Vlčnově představil navíc i složité ambigramy, což
jsou graficky ztvárněná slova, která lze číst i zrcadlově.

MISTROVSKÉ OCELORYTINY MORAVSKÉHO GRAFIKA
A TVŮRCE ČESKÝCH A ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK
JAROSLAVA TVRDONĚ Z VLČNOVA

Národní galerie vystavuje retrospektivu

MIKULÁŠE MEDKA
příznačně nazvanou NAHÝ V TRNÍ.
VALDŠTEJNSKÝ PALÁC – KLÁŠTER SV.ANEŽKY ČESKÉ
a VELETRŽNÍ PALÁC

MIKULÁŠ MEDEK
Syn legionáře, prvorepublikového generála a také spisovatele Rudolfa Medka,
vnuk výtvarníka Antonína Slavíčka, bratr muzikologa a prezidentského kancléře Ivana Medka
Mikuláš Medek vyrůstal jistě v duchovně i umělecky inspirujícím prostředí.
Po úvodním tápání (i tato raná kubizující zátiší v tempeře jsou
v jízdárně k vidění) – se zvláště počátkem padesátých let
společně se svou ženou Emilou, významnou fotografkou,
přimkl k pražské surrealistické skupině.
Kurátoři Lenka Bydžovská a Karel Srp, společně s dalšími
kolegy, připravili ve Valdštejnské jízdárně, ale i v klášteře sv.
Anežky České a ve Veletržním paláci nejen podrobný průřez
tvorbou malíře, jehož díla se – po zásluze – prodávají za velké
peníze. Díky koncepci celé výstavy přibližují i zajímavé
paralely, pojící Mikuláše Medka s dalšími výtvarníky, jako
například Liborem Fárou, Janem Koblasou, Toyen či
Františkem Janouškem.
Ovšem jak je vidět z řady obrazů, jako jsou třeba Svět
VELKÁ HLAVA PLNÁ MALÝCH NEZBEDNOSTÍ
cibule I, Svět cibule III a Svět cibule IV (všechny z roku
1946), již tehdy k surrealismu nezadržitelně směřoval. Ostatně právem vedle nich visí obraz Jindřicha
Štyrského Obraz IV z roku 1932, stejně jako s Medkovými díly Zázračné matky II a Zázračné matky
III z roku 1948 sousedí olej Františka Janouška Zimní krajina I z roku 1933.
Společně například s
dílem Bez názvu (Kukuřice) z roku 1947, na němž je Medek
již zcela svůj, jsou kurátory zařazeny do
oddílu Tkáně.
Na vlnách surrealismu i krve
Další kapitola, nazvaná poeticky Hluk
ticha, nabízí obrazy, z nichž některé jsou
možná docela známé, jako je Vajíčko
(Snídaně) z roku 1949, provázené fotografií
umělcovy manželky Emily z téhož roku,
nebo Imperialistická snídaně (Emila a
mouchy) z roku 1952.
Dlužno ale dodat, že Medek nikdy
nepodlehl surrealistické ortodoxii či
diktátu, k němuž jak francouzští, tak
POHLED DO VÝSTAVNÍ SÍNĚ S MEDKOVOU INSTALACÍ
domácí surrealisté rádi inklinovali. Naopak,
a vyjadřoval to i v různých dobových
interních anketách skupiny, od těchto pravověrných surrealistů jej vždy dělil existenciální moment jeho
díla, který s postupujícími lety nabýval na důraznosti. „Technika mého obrazu je podřízena výhradně
zákonitosti systematického přepisu exklusivní věrohodnosti ‚úděsné reality‘,“ napsal malíř již v roce
1951.

Stejný zápis však mohl vzniknout i o deset patnáct let později.
Medek se od původně surrealistické dikce dostal až k abstraktním kompozicím, neseným v té době
motivem agrese, zraňování, bolesti, krutosti. Jistě, není divu, doba byla taková, a Medek „jen“ reagoval.
Příznačně je tato část výstavy nazvaná Destrukce naděje, a proč na ilustraci neocitovat pár slov z
Medkovy tehdejší literární tvorby: „Sedím s čelem opřeným o hřebíky…“ (1951), „u prostupných zdí
plných krvavého kamení brousím břitvu…“ (1951) či „svatý Šebestián ronící slzy vlahého masa…“
(1949). Zvláště zmínku o křesťanském mučedníkovi bychom neměli pominout, v pozdější tvorbě bude
totiž stále výrazněji akcentována i duchovní tematika.
Zmíněná agrese a všemožné utrpení je náplní oddílu příznačně nazvaného Ostny, s obrazy
jako Nahý v trní z roku 1954, plném zraňování. Vidíme zde ale i zcela abstraktní olej Černý
gambit (1957/1958) či obraz 12. září za velikého větru (1958).
A od té doby tvořil Medek pouze abstraktně či nefigurativně, jak vidíme v kapitole Preparované
obrazy s díly, jako je Oslava 21.870 červených cm2 z roku 1962, ještě plná zraňujících otisků, v
obraze Kříž železa I se již objevuje symbol kříže.
Příliš mnoho alkoholu i křížová cesta
Neveselé, silně existenciálně prožité obrazy vidíme i v částech výstavy nazvaných Těla signálů,
eventuálně Hosté bez hostitele, kdy třeba olej Dva inkvizitoři předvádí jak duchovní rozměr, tak z
pohledu informely pojaté struktury, a příznačně i různé hroty, bodce, pronikání, zraňování a svírání. A
to vše je přitom magicky krásné!
Obraz Hrob z roku 1962, ale především Rána v boku (1960) odkazuje na křesťanskou symboliku.
(Mimochodem, v jízdárně sice není, ale již v roce 1942 namaloval Medek expresivně pojatý
obraz Kristus a kalvárie.) Najdeme zde ale také díla prozrazující Medkův vztah k „démonu alkoholu“, a
to nejen v oleji Příliš mnoho alkoholu I z roku 1964.
Již byl několikrát zmíněn Medkův posun od „neduchovního“ surrealismu k tvorbě vycházející ze
symbolického odkazu křesťanství. Tato díla vidíme jak ve Valdštejnské jízdárně, tak především v
Anežském klášteře. Tam totiž kurátoři umístili Medkovy oltářní obrazy vzniklé pro kostely v Jedovnici,
Senetářově a Kotvrdovicích.
A je to až k neuvěření, jak moc se Medkovi podařilo – aniž by podlehl nějaké devótnosti či
prvoplánovému zobrazení – spojit svůj zcela osobitý výraz s duchovním poselstvím. Výstižně to
vyjádřil kunsthistorik Antonín Hartmann: „…podány v jednotící výtvarné struktuře medkovsky
zpracované barevné hmoty, v rozpětí a intenzitě ‚jeho‘ barevného rejstříku, v naléhavé úspornosti
formové výtavby, jsou svědectvím jednoho naplněného setkání současného umění s křesťanskou
zvěstí.“ A skutečně, duchovnem, v tom nejlepším, neortodoxním slova smyslu, jsou prodchnuty jak
oltářní obraz z Jedovnice z roku 1963 s impozantním motivem kříže – motivem, který se, jak bylo
řečeno, objevoval již dříve –, obraz, o němž Medek sám napsal, že „cestou oslavy oběti se pak obraz i
rám snaží (se vší tíhou lidskosti) určit a zpevnit místo v našem životě k pohledu vzhůru“, tak cyklus 14
zastavení křížové cesty z roku 1971 pro Senetářov či oltářní obraz pro kostel Nejsvětějšího srdce Páně v
Kotvrdovicích z roku 1970. A že mu tehdy jeho bývalí surrealističtí kolegové za toto „pánbíčkaření“
láli, jen potvrzuje sílu Medkova gesta.
Medek na letišti
Celá výstava je doplněna impozantními realizacemi pro ČSA, sedmnáctimetrovými panely pro letiště v
Ruzyni a Košicích a také kancelář aerolinek v Damašku, ta má „jen“ necelých pět metrů… Zvláště u
ruzyňského a košického plátna můžeme mít sice pocit, že zde Medek nešel tak do hloubky, vzhledem k
jejich určení (ruzyňský visel v restauraci a je náležitě odřený od židlí hostů) se ale jisté dekorativnosti
ubránit nejspíš nešlo. V každém případě je ovšem dobře, že je kurátoři do expozice zařadili – jinak by je
totiž těžko kdo viděl, zvláště když ono košické dílo bylo posléze rozřezáno na čtrnáct částí a
rozprodáno…
Výstava Mikuláše Medka potrvá do 10. ledna 2021, provází ji i bohatý doprovodný program,
galerie nechala vytisknout řadu pohlednic a také katalog. A my můžeme jen doufat, že se její brány
kvůli epidemii nezavřou – raději si ale pospěšte!

NAHÝ V TRNÍ – 1954

Mikuláš Medek - PLETAŘKA, 1957

VELKÉ JÍDLO - 1956

Pohled do výstavní síně
ČT 24 - Zdroj:

Josef Rauvolf

KDYŽ VE VYSOKÉM MÝTĚ UMĚNÍ VYHODILI DVEŘMI, VRÁTILO SE OKNEM
aneb z nouze ctnost
V živý orloj se v pátek proměnila Městská galerie ve
Vysokém Mýtě. Plánovanou vernisáž nové výstavy se rozhodla
uskutečnit navzdory platnému nařízení o zákazu kulturních akcí
– obrazy totiž pracovníci galerie ukazovali návštěvníkům v
oknech.

GVysokém Mýtě vytavovala obrazy z okna

V polovině října chtěla galerie otevřít novou výstavu, na níž by představila tvorbu výtvarníků
Rudolfa Polláka a Petra Špačka, kteří jsou spojeni s pardubickým regionem. Jenže vyhlášení
nouzového stavu nejprve výrazně omezilo počet možných účastníků vernisáže a následně vláda ještě
zpřísnila a kulturní akce, včetně výstav, zakázala úplně.
„Kolegyně si krátce po vyhlášení nouzového stavu povzdychla: ‚Tak teď už můžeme opravdu ukazovat
obrazy jen z oken!‘ A ostatní řekli: ‚To je skvělý nápad!‘,“ vypráví Dagmar Sabolčiková, ředitelka
společnosti Vysokomýtská kulturní, která spravuje mimo jiné městskou galerii.
„Mělo to udělat radost nám, ale především lidem venku v tomto období, kdy nikam nemohou.“
Iveta Danko - kurátorka
Pět oken vedoucích na náměstí se pracovníci rozhodli využít pro „vysokomýtský orloj“. V den
zahájení výstavy každou celou hodinu procházeli s krátkou zastávkou kolem otevřených oken jako
apoštolové na pražských astronomických hodinách.
Původně měla po netradiční vernisáži ještě následovat možnost privátní komentované prohlídky s
oběma výtvarníky, ale zpřísnění protikoronavirových opatření tuto část programu úplně zrušilo.
Aby byly obrazy z oken v prvním patře dobře viditelné, bylo třeba vytvořit jejich zvětšené kopie.
Galerie doufá, že originály si zájemci stihnou ještě prohlédnout přímo na výstavě, která by měla trvat do
17. listopadu.

Vernisáž obrazů v oknech v Městské galerii ve Vysokém Mýtě

DOMEK LEOŠE JANÁČKA v Brně
ZDOBÍ NOVÁ EXPOZICE. Návštěvníky zavede i do pracovny s klavírem
Včera Brno

Domek v Brně, kde žil a tvořil skladatel Leoš Janáček, nabízí obměněnou stálou expozici. Nahradila
instalaci z roku 2004 v bývalém salonu Janáčkových, která už přestala vyhovovat současným nárokům.
Podle ředitele Moravského zemského muzea Jiřího Mitáčka klade větší důraz na Janáčka jako člověka.

Nová expozice v domě Leoše Janáčka
V domku na zahradě za varhanickou školou žil Janáček v letech 1910 až 1928, kdy zemřel. Nová
stálá expozice v salonu se zaměřuje právě na tu část skladatelova života, kterou strávil v domku.
Zájemci si prohlédnou třeba fotografie Janáčka v zahradě.
„Prostřednictvím vystavených skladatelových autografů, které mají velkou výpovědní i vizuální hodnotu,
připomeneme také Janáčkovo operní, symfonické a komorní dílo,“ uvedl autor expozice Jiří Zahrádka.
Nově otevřená část expozice doplňuje autenticky zachovanou mistrovu pracovnu s původním
mobiliářem a klavírem Ehrbar. V domku je také přednáškový sál, kde se konají komorní výstavy. Nově
tam lidé najdou umělecká díla českých i zahraničních autorů, kteří se v letech 2008 až 2014 zúčastnili
projektu Druhotvary a výtvarně reagovali na Janáčkův notový záznam, tištěný či rukopisný.
Autor: Václav Šálek
ČTK

Zdroj:

Nová socha Leoše Janáčka sedí v Ostravě.

OHLÉDNUTÍ ZA DVOŘÁKOVOU
PRAHOU 2020
Dvořákova Praha dnes patří mezi dva divácky
nejnavštěvovanější festivaly svého druhu v České
republice.
Program festivalu je uspořádán do
charakteristických programových řad (Dvořák
Collection, Komorní řada, Po stopách Antonína
Dvořáka, Den D, Spirituální koncert), a věnuje péči
celému
Dvořákovu
odkazu.
Vedle
jeho
nejslavnějších děl jsou do programu zahrnuty
skladby z prvního desetiletí Dvořákovy kompoziční práce. Posluchači tak mají možnost lépe porozumět,
jak se jako skladatel vyvíjel, hledal a zdokonaloval. To celé v kontextu jeho současníků, ale i
předchůdců a pokračovatelů. Od prvopočátku je hlavní myšlenkou mezinárodního hudebního festivalu
Dvořákova Praha propagace dobrého jména české kultury prostřednictvím odkazu díla Antonína
Dvořáka, jeho současníků a žáků. A protože jediným měřítkem festivalu je kvalita, setkávají se na
pódiích Dvořákovy Prahy jen špičkoví sólisté, dirigenti, mezinárodně nejuznávanější orchestry a
komorní soubory, které představují mezinárodnímu publiku Dvořákovu hudbu i díla dalších světových
skladatelů. Těžiště jeho programu přitom spočívá v klasicko-romantické hudbě s vybočeními ke
klasicismu na straně jedné a nezpochybnitelné a časem prověřené hudbě 20. století, ve výjimečných
případech 21. století, na straně druhé. Rezidenčním orchestrem festivalu je Česká filharmonie. Její
historicky první koncert se uskutečnil v roce 1896, taktovky se tehdy ujal skladatel Antonín Dvořák, po
němž byla poté hlavní koncertní síň Rudolfina pojmenována.
Jedním z nejvýraznějších a z nejvýznamnějších českých dirigentů České filharmonie 20. století byl
Václav Talich (*1883 - †1961). Jeho osudy jsou spjaty také s orchestrem Národního divadla.
Interpretační umění obou orchestrů pozvedl Václav Talich na světovou úroveň. Talichova rodina
generačně přenesla svůj vztah k hudbě i do dnešní doby a v současné době žezlo této geneze prezentuje
vnuk Václava Talicha – špičkový houslista Jan Talich, člen Smetanova tria (plus Jan Páleníček –
violoncello a Jitka Čechová - klavír). Koncerty festivalu Dvořákova Praha se odehrávají v Rudolfinu
(hlavní koncertní prostor), Anežském klášteře (komorní řada), katedrále sv. Víta a na místech
spjatých s životem a dílem A. Dvořáka (Lužany, Nelahozeves, Vysoká u Příbramě, Zlonice, Plzeň), i
pod širým nebem.
Hlavní myšlenkou mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha je propagace dobrého
jména české hudby prostřednictvím odkazu díla Antonína Dvořáka a jeho současníků a žáků. A protože
jediným měřítkem festivalu je kvalita, setkávají se na pódiích Dvořákovy Prahy jen špičkoví sólisté,
dirigenti, mezinárodně nejuznávanější orchestry a komorní soubory, které představují mezinárodnímu
publiku Dvořákovu hudbu i díla dalších světových skladatelů. Těžiště jeho programu přitom spočívá v
klasicko-romantické hudbě s úniky ke klasicismu na straně jedné a nezpochybnitelné a časem prověřené
hudbě 20. století, (ve výjimečných případech 21. století, na straně druhé).
Třináctý ročník mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha se měl uskutečnit v původně
plánovaném termínu, tedy od 4. do 20. září 2020. Konstantou zůstávala hudba Antonína Dvořáka, a to v
rozsahu možná v historii festivalu doposud nejširším.
Ovšem v zrcadle dnešní nešťastné pandemie COVID 19 – a dalších okolností s ní souvisejících,
oslovil festival pouze českou interpretační špičku, sólisty, dirigenty i tělesa. Heslem festivalu byl slogan
„Češi hrají Čechům“. Je už dnes jisté, že určité negativní stopy pandemie zanechává nejen na našem
zdraví, ale i v ekonomické krizi a v kultuře. Buďme optimisté a věřme, že příští 14. ročník festivalu
Dvořákova Praha již bude tradičně mezinárodním a úspěšnějším.

Oldřich Páleníček

HUDBA…OTÁZKY A ODPOVĚDI
Celé věky zní na Modré planetě tóny – hudba, která více či méně působí na emoce člověka.
Starodávný spisovatel Fabre d´Olivet ji zajímavě dělí na hudbu světskou, posvátnou a dokonce
nebeskou. Není bez zajímavosti, že hudbě byl odedávna přisuzován božsky vznešený původ. Umění
kombinovat zvuky tak, aby harmonický zvukový vjem navodil v nitru člověka kladné a tolik potřebné
emoce, prý dokonce přesahuje umění slova – umění poezie. V té prý se básník vydává čtenáři, kdežto
hudbě je posluchač vydáván. Jisté je, že ne na každého jedince působí stejný druh vyluzovaných tónů a
ne každý zažívá stejně silné emoce při poslechu různých druhů nástrojů, presentujících hudební kreace
z pera povolaných a mnohdy i nepovolaných tvůrců.
Harfa, trubky buben, činely, nástroje strunné, klávesy a dnes všudypřítomná elektronická hudba.
Orfeova lyra – i starodávné barbito, božská želva dávných Řeků, lahodné svatební písně z doby velké
básnířky Sapfó jsou… zdá se, dávno zasuty v čase a přehlučeny decibely vzrušujících a extatických
módních skladeb!
Je to samozřejmý odraz doby. Je však jisté, že hudba odedávna podbarvovala chvíle lidského
zrození, svateb, svátků… ale i válečných peripetií a úmrtí. Tvorba zasvěcených mistrů tónů vždy
dokázala navodit stav duše, ve kterém jsme naplněni štěstím a hlubokým mírem, stav, kdy se vznášíme
v moři božské harmonie a zůstáváme bez touhy a bez přání. Náboženské rituály hovoří o posvátné
hudbě. Má moc působit na naše spirituální Já a my s jejími vibracemi rezonujeme. Smíme být
prostřednictvím tónů inspirováni kosmickými Silami. Mnozí z nás, již dnes, v naší moderní současnosti,
dokáží využívat jejich příslušné vibrace k relaxaci i k navození meditačního stavu, který v nás nastoluje
kýžený stav mysli, a takto se tedy stává hudba i muzikoterapií lidské duše. Je známo, že melodie nástroji
produkované hudby, působí jak na rostliny, tak i na zvířecí populace.
Už dávný Pýthagorás byl přesvědčen o blahodárném účinku hudby na lidské zdraví a psychiku, za
předpokladu, že je správně používána. Je nutné zkušeně přihlédnout k duševnímu stavu každého
jednotlivce. Učil, že je možno hudbou usměrňovat a odvádět i negativní emoce, jakým jsou smutek,
přehnané vzrušení, hněv, strachy i iracionální touhy, přílišná vznětlivost. Pak se ona… hudba, stává
lékem.
I daleko mladší filozof… Schopenhauer, napsal, že vliv hudby je pronikavější a silnější, než tomu
bývá u jiných druhů umění, a to přímým působením na naše city a tím i na lidskou duši. Má
transcendentní dimenzi i metafyzické síly a inspirovaný skladatel ve své tvorbě dosahuje splynutí se
spirituální sférou...
Není však možné nezamýšlet se nad stavem některých současných žánrů hudby a nad jejich
tvůrci. Nad skladbami plnými disonancí, nabitými extatickými rytmy, které připomínají dobu dávných
pohanů či drogami ze známých kaktusů ovlivněné šamanské exhibice a rituály. Pravidelné a sluch ničící
bubnování, podia plná svíjejících se a zpocených kytaristů, hudební kreace hardrockových kapel,
podbarvené k epilepsii vedoucími světelnými výboji. Ohlušení… sršící efekty… ohně připomínající
inferno, temná oblečení živých upocených „ikon“, kovová symbolika Zla.
Tohle tedy, z nějakého neuchopitelného důvodu, vyhledávají dnešní mladí lidé, kteří se v těžko
definovatelném opojení touto nervy drásající hudbou kymácejí pod pódii svých hudebních božstev a se
vztýčenými pažemi připomínají obilné pole, rozvlněné větrem. Decibely – zničující hluk, duše drtící
rytmus… výron temných emocí, eskalace hlubinných vášní, extáze v davovém efektu. Ano… dav je
vydáván napospas i této „hudbě“! Proč?...

Proč je toto evidentně neblahé dění pro člověka. Co skrytého musí vystoupit na povrch, co
potlačené je takto odhalováno, odblokováno?
Výdej energie statisícových enkláv tanečníků na
megalomanských hardrockových produkcí je nezměřitelný!

technopárty

a

posluchačů

těchto

Tato „také hudba“ rozhodně není božskou sladkostí a není poslouchána v osamění vlastního Ticha
s hlavou v dlaních. A přece existuje a používají ji, tíhnou k ní doslova miliony mladých jedinců. Nic
však není na tomto kamenném globu náhoda. Vše má svůj hluboký smysl a lze tedy věřit, že děj je
správně konstruován pro naše nutné dozrávání.
Snad tedy v budoucnosti odhalíme pravý účel megakoncertů, technopárty, Loveparrád, které v
Německu dokonce zabíjely. Hrůzným dojmem působí technoparty, kde na odpadky pokrytých,
zdupaných polích a zablácených loukách, bez hygienického zařízení, se pod zničujícím vlivem té
nejhlučnější hudby, hodiny a hodiny kymácejí v žalostném stavu, zdrogovaní teenageři, naše
milované děti, naděje národů, budoucnost lidstva. Je dobré se ptát, proč se v době našich předků
tohle dění nemohlo odehrávat? Proč nebyl potřebný tento výdej přebytečné a zřejmě nahromaděné
energie? Vždyť odpověď je nasnadě. Už není nutné si chléb svůj vezdejší vydobývat v potu tváře.
Tělesná aktivita mladých, energií nabitých těl, se přenesla z dříve těžce obdělávaných polí, luk a
lesů do potem čpějících fitnes a na megalomanské platformy technokoncertů, přehnaná
demokracie podkopala kruché zdivo dnešní morálky a přikazování vhodného a zakazování
zavrženíhodného v těchto končinách západních kultur neexistuje.
Má snad tato směsice drsných tónů a disonancí vygenerovat negativitu z vědomí těchto
decibely ovlivněných a ohlušených tanečníků, má odbourat, vyplavit temné emoce stresu,
nedůvěry v sebe a okolní svět, eliminovat beznaděj? Kam odplují mračna této odloučené energie,
nad kterými částmi lidské populace se shluknou – vybijí? Je na místě obava o další vývoj jedinců
této planety? Je tento vývoj kýmsi záměrně řízen? Co je očkováno do niter našich dětí…?
Pokud je za tím vším jen obří masový byznys nejen
drogových dealerů, hlad po slávě dýdžejských hvězd a
neschopnost dnešních politiků, pak je to tragické. Potom
však na tom neseme společnou vinu. Snad však vše zlé je
dobré k pochopení, že tudy cesta nevede. Snad tedy zbývá
společná víra a představa, že pánové Bach, Beethoven,
Mozart, Dvořák, Smetana, Janáček, Chopin, Wágner ale i
Wangelis, Petr Eben a další a další kosmem inspirovaní
tvůrci zasáhnou včas. Že svou hudbou vyléčí znejistělé a
podvedené duše našich milovaných dětí, a že na dobré
změní neblahé schizma naší doby…

Alena Klímová-Brejchová
Jedním - tím varovným prstem a neblahým již probíhajícím schizmatem dnešní doby, se stává
bohužel současná celosvětová pandemie. Zdá se, že by to mohla být i odveta přírody za to, jak se k ní
člověk chová. Zbývá už jen věřit a doufat, že lidská populace se vzpamatuje a rozumným, racionálním
chováním zachrání nejen samu sebe, ale i přírodu. Pokud to ovšem člověk dokáže. Čas ukáže.

ČESKÁ GRAFIKA
JAN ŠEMBERA
*8. 3. 1884 –† 12. 11. 1939
JAN ŠEMBERA pedagog, grafik, ilustrátor a písmař se
narodil 8. března 1884 v Bystřici pod Hostýnem jako syn
dílovedoucího továrny na ohýbaný nábytek Thonet .Vystudoval
učitelský ústav v Kroměříži. Poté působil jako učitel v řadě
moravských obcí; se slečnou učitelkou Františkou „Duškou“
Štarnovskou (1882-1956) se i oženil. Manželka se stala jeho
duševní spolupracovnicí, podněcovala jej v umělecké tvorbě. Po
1. svět válce působíl na brněnských školách jako odborný učitel.
Jako čtyřicetiletý začal studovat na brněnské škole uměleckých
řemesel (1924-1927) pod vedením grafika prof. Emanuela Hrbka.
U Jana Šembery se výrazně projevovalo kreslířské a
pismomalířské nadání. Studoval písmo starých rukopisů v
Zemském archivu v Brně, v 1931 pak ve vídeňské Nationalbibliothek.
Založil a redigoval časopis Písmo a škola (1933-1941), vydával příručky
pro školy, učebnici „Předlohy písma“ jejíž tisk uhradila továrna na pera v
Bílovci.Za zmínku stoji i jeho další aktivity: členství v pěveckém souboru
Moravských učitelů (od dob studií až do jeho skonu) a podporování
esperanta. Dcera Zora vypráví, že se ve Španělsku setkala s antikvářemesperantistou, který jejího otce znal z korespondence a měl i jeho exlibris.
Jan Šembera svou činností daleko přesáhl hranice regionu. V letech 1921
až 1924 organizoval uměleckou výchovu žactva v zahraničí, r. 1931
vyučoval písmo na Pedagogické akademii v Brně, v roce 1928 instaloval
novinářský pavilon na výstavě soudobé české kultury v Brně. V r. 1937
upravoval expozici ČSR v Paříži o užité grafice a přednesl tam
přednášku.
Vystavoval na XI . mezinárodní
výstavě exlibris v Los Angeles, kde
1. X2, 72x53 mm, 1927
obdržel čestné uznání. O jeho tvorbě
informovala rakouská ročenka Osterreichisches Jahrbuch für Ex libris
und Gebrauchsgrafik (1936). Byl i autorem volných grafických listů,
diplomů, knižních obálek, novoročenek a knižních značek. Brněnský
sběratel Mojmír Helcelet (1879-1959) ve svém dopise Janu Šemberovi z
listopadu 1934 charakterizuje Šemberova exlibris „jako listy vytvořené
pro majitele knih, kteří knihy čtou a milují“. Lásku k uměleckému písmu
přenášel autor i na exlibris a to až do té míry, že písmo převládalo nad
obrazovým motivem. Umělcovou snahou bylodát písmu zcela
samostatnou úlohu. Exlibris měla sice prosté náměty, ale byly
vypracovány s citem a touhou po dokonalosti.Osobnost majitele je
charakterizována jemnými náznaky.
Ve výše jmenované rakouské ročence byl uveřejněn list Ludvíka
2. X2, 77x41 mm, 1927
Kundery jako příklad krásného exlibris. Od r.1926 až do listopadu 1939
vytvořil 66 knižních značek převážně technikou dřevorytu. Jan Šembera
zemřel 12. listopadu 1939 v Brně. Posmrtná výstava jeho díla se konala již v červnu 1940 v Brně.
V depozitu bývalého Krajinského muzea byly nalezeny dosud netisknuté štočky i s materiály
dokumentujících jejich vznik. Díky pochopení sběratele exlibris MUD r.Františka Nedělníka, MÚ-odbor
kultury, bylo možné po úpravách vytisknout novotisky v soukromé tiskárně dr.Oldřicha Páleníčka ART
-TIS k v Šumicích v letech 2002/03. Poděkování patří Mgr. Marii Heczko, Městské muzeum Bystřice
p. Hostýnem a Mgr. Martině Vyšohlídové, Národní muzeum Praha

REFERENCE:
- Archiv Městského muzea v Bystřici p. Hostýnem.
- časopis Knižní značka 1939, č.4, str. 27
- Knižní značka 1940, č. 3. str. 25-28
Josef Solar – ŠEMBERŮV ODKAZ
- Knižní značka 2003:4/94 - Oldřich Páleníček
POSMRTNÁ VÝSTAVA V BYSTŘICI P. H. 2003
- Soupis exlibris Jana Šembery č. 1 z 1940, SSPE Praha
- OBJEVUJEME GRAFICKÉ DÍLO
A OSOBNOST BYSTŘICKÉHO RODÁKA
JANA ŠEMBERY - Oldřích Páleníček
- separát Vladimír Pospíšil
Lektorovala Bc. Kristina Kvapilová
X2, 51x68 mm, 1940
X2, 65x85 mm, 1934
3. X2, 95x65 mm, 1935

5. x2, 60 x 104 mm, 1930

4. X2 b, 80x45 mm, 1927

6. X2, 51x68 mm, 1940

Text a několik ukázek z exlibristické tvorby JANA ŠEMBERY připravil
7. . X2, 52x41 mm, 1927

Vladimír Pospíšil
V podobné úpravě byl vydán KATALOGOVÝ LIST JAN ŠEMBERA
ve spolkovém časopisu KZ 3/2020

BOHÉMOVÉ A JEJICH KONFRONTACE
1. ANTONÍN DVOŘÁK vs. ZDENĚK NEJEDLÝ,
2. JOSEF SUK vs ZDENĚK NEJEDLÝ
Všechny tři osobnosti naše veřejnost velmi dobře zná. Nicméně jen kratičkými větami si je
připomeneme:

A/ - ANTONÍN DVOŘÁK - * 8. Září 1841 - † 1.květen 1904 –
nejvýznamnější český hudební skladatel a světově nejhranější český
skladatel vůbec

B/ - JOSEF SUK – * 4.leden 1874 - †29. květen 1935 - vynikající český a
světově proslulý houslista

C/ - ZDENĚK NEJEDLÝ - *10.únor 1878 - † 9.březen 1962 – významný
český historik, muzikolog, literární historik a politik.
Maturoval na litomyšlském gymnáziu v r. 1896 a téhož roku začal studovat
historii na FF UK. Měl již za sebou cestu do Ruska a na Kavkaz i návštěvu u L.
N. Tolstého. Jeho vysokoškolskými učiteli byli J. Goll, T. G. Masaryk, O.
Hostinský a soukromě i Zdeněk Fibich. Intenzivní odborná a veřejná aktivita
provázela Nejedlého celý život. V Moskvě působil jako profesor
Lomonosovovy univerzity, dále v Akademii věd SSSR, a byl také
místopředsedou Slovanského výboru. Po II.sv.válce v osvobozené republice byl
jmenován ministrem kultury a osvěty první vlády, pak ministrem sociální péče, a po únoru 1948
ministrem školství a kultury. R. 1952 se stal prvním prezidentem právě založené ČSAV. Jednou z příčin
nepřátelství mezi Josefem Sukem a Zdeňkem Nejedlým bylo, že dcera Antonína Dvořáka - Otilie,
Zdeňka Nejedlého jako budoucího manžela odmítla a vzala si Josefa Suka,
Po stránce teoretické a muzikologické Nejedlý po neúspěchu s Otílií začal Dvořáka celoživotně
ignorovat a věnoval se dílu Bedřicha Smetany.

VINCENT VAN GOGH vs. PAUL GAUGUIN
Nešťastné nedorozumění a vzájemné nepochopení mezi oběma umělci vyvrcholilo
konfliktem přímo až tragickým, což je všeobecně známou věcí. Alespoň k částečnému
vysvětlení a objasnění tohoto vztahu bylo následně v textu použito několik důležitých úvah a
životopisných popisů uvedených v i-stránkách a životopisných knihách. Podobných konfliktů i
zbytečné nenávisti bylo a dosud je mezi umělci mnoho. V hudbě – literatuře – malířství,….
Často i ke škodě národní kultury.
Arles 1888:
Vincent van Gogh maluje slunečnice. Je posedlý žlutou barvou a vidí ji jako povznášející. Znovu a
znovu produkuje zátiší slunečnic, vše ve snaze nalákat Paula
Gauguina, aby přišel do Arles.
Van Gogh sní o umělecké kolonii, o místě, kde by umělci mohli
malovat bez jakýchkoli omezení z buržoazní Paříže, a vidí
Gaugina jako dokonalého partnera.
Paul Gauguin nemá zájem o vstup do sociálně trapného a
plachého Van Gogha. Nakonec neochotně souhlasí jen kvůli
dohodě, kterou uzavřel s Theem van Goghem, Vincentovým
bratrem. Theo by financoval celé jejich živobytí, včetně
Gauguinovy cesty do Arles, výměnou jednoho obrazu za měsíc.
Gauguin jde, nikdy s úmyslem zůstat dlouho, i když rozhodně
nepředpokládá boj, který by označil jeden z největších mýtů v
historii umění.
Tahiti 1901:
Gauguin se vydal do exilu do Francouzské Polynésie a nyní si
sám maloval slunečnice. Vincent je mrtvý už 11 let, ale zdá se, že
Gauguin na něj nezapomene. Znovu a znovu se o něm zmiňuje ve
své autobiografii „Avant et Après“. Ačkoli blahosklonně hodnotí
Vincent Van Gogh,
van Goghovo umělecké nadání a tvrdí, že to byl on, kdo poprvé
SLUNEČNICE 4. verze, 1888,
začal experimentovat se žlutou barvou, v popisu jeho vrstevníka je
Národní galerie v Londýně
prvek melancholie. Gauguin uvádí, že myšlení na van Gogha mu
pomáhá v dobách deprese, protože ví, bez ohledu na to, jak moc trpí, van Gogh utrpěl dvojnásobek.
Van Gogh a Gauguin jsou v historii umění zvláštní dvojicí. Sdílejí tolik podobností a stále jsou svým
charakterem úplným opakem; jejich přátelství se jeví jako jedno z nejvíce špatně sladěných a přesto
nejdokonalejších ve způsobu, jakým si navzájem stimulovali kreativitu.
Oba byli samouci a k umění se dostali v relativně pozdním věku Vincent ve věku 27 let, Paul ve
věku 33 let. Oba byli v rozporu s pařížskou buržoazní společností a jejich vkusem v umění. Spojil je
zájem o exotiku a jejich přání cestovat. Oba byli fascinováni japonskými tisky a do svého umění
začlenili prvky.
Přes to všechno se nemohly lišit více. Paul Gauguin se narodil do privilegované rodiny. Vyrostl v
Limě v Peru bohatým strýcem Gauguinem a už jako mladý muž v námořnictvu cestoval po světě. Než
se stal umělcem, měl již úspěšnou kariéru makléře, byl ženatý a měl 5 dětí. Výměna z usazeného
buržoazního života za bohémský umělecký byla úmyslná.
Vincent van Gogh se naproti tomu narodil v hluboce náboženské nizozemské rodině, možná ne chudý,
ale rozhodně ne dobře. Stejně jako Gauguin působil van Gogh nejprve v jiných profesích, nejprve jako
knihkupec, poté jako pastor. Ani s ním však nikdy nebyl úspěšný.Povahově se zdálo, že Paul Gauguin je
ten vtipný, charismatický, agresivní a mužný, kterého dámy zbožňovaly a který neměl problém najít
modely na malování. Van Gogh byl ten zvláštní; plachý, přímý, směsice společensky trapných a
extrémně tvrdohlavých. Vícekrát se stalo, že van Gogh ztratil zaměstnání nebo byl požádán, aby opustil
místo, protože znepříjemňoval jeho obyvatele.

Umělecky, i když se zajímali o podobné věci, vždy byli ve vzájemném rozporu. Zatímco van Gogh
miloval malování ze dveří a zachycování světla, přičemž za svůj vzor vzal krajinářské umělce, jako je
Jean-François Millet, Gauguin upřednostňoval malování z paměti a uvnitř svého ateliéru, přetvářel svá
díla do toho, co chtěl, a zbožňoval přímé linie Jean-Dominique Ingres a fascinován Raffaelem. Jejich
vzájemná tvrdohlavost a neochota dělat kompromisy znesnadňovaly hledání společných základů. Z
obou stran zůstávají účty, které podrobně vypovídají o argumentech, které vedly, nejznámější je
poslední v noci 23. prosince 1888, což způsobilo, že si Vincent uřízl ucho a Paul se narychlo vrátil do
Paříže.
Zajímavé je, že nedávno přišla teorie, kterou většinou prosazují němečtí historici umění Hans
Kaufmann a Rita Wildegans, že to nebyl sám van Gogh, ale ve skutečnosti Gauguin, kdo uřízl ucho v
zápalu hádky. Jednou z možných stop byla skutečnost, že Gauguin byl velmi vášnivý šermíř a do Arles
přivezl s sebou několik šavlí. Skutečnost, že řez byl čistý, jako by byl vyvolán jedním rychlým, přímým
řezem, by také mohl naznačovat, že byl proveden jinou osobou. A konečně, Gauguin, předtím, než odjel
do Paříže, mohl dát policii úplný záznam o tom, jak a kdy to van Gogh rozřezal, jak to předal prostitutce
z nevěstince, kterou oba často navštěvovali, po celou dobu tvrdil, že on (Gauguin) nebyl při činu
přítomen. To přijde jako velmi zvláštní. Dobře to však odpovídalo postoji Arlesianů k tomu, že van
Gogh byl blázen, který byl potenciálně škodlivý, a tak se mohlo velmi dobře stát, že policie byla s touto
zprávou spokojena, zejména proto, že van Gogh byl krátce poté nucen opustit Arles, kvůli nepohodlí
vesničanů v jeho přítomnosti.
Až do dnešního dne je zcela nejasné, co se během té noci stalo. Je důležité si uvědomit, že VanGoghovo muzeum v Amsterodamu tuto teorii odmítá a stojí za obecně přijímanou verzí, že to byl van
Gogh, který mu při nervovém zhroucení uřízl ucho jako výraz jeho strachu z Gauguinova odchodu.
Navzdory nešťastnému konci 9 týdnů, kdy oba žili společně, lze bezpečně předpokládat, že to byla
jedna z nejplodnějších spoluprácí dvou umělců. Během těchto 9 týdnů se Gauguinovi podařilo dokončit
16 obrazů, zatímco Van Gogh vytvořil přes 32. Chtěl bych uzavřít jeden z Van Goghových obrazů z této
doby, který ukazuje Gauguinův vliv na jeho tvůrčí práci, z čehož vyplývá, že i když má zcela odlišné
názory , formovali si navzájem práci. Van Gogh's The Sower z roku 1888 byl jedním z mála obrazů,
které namaloval ne plenérem, ale ve svém ateliéru. Zobrazuje muže rozsévajícího obilí na poli s
klesajícím sluncem, muže v popředí s nataženou rukou, jako by naznačoval, abychom se přiblížili. Střed
obrazu se zdá být diagonálním kmenem stromu,jehož tvar odráží tvar rozsévače a narušuje obraz
způsobem, který obraz připomíná japonský tisk. Odvrácená tvář postavy, stejně jako skutečnost, že je v
polostínu, navozuje ponurou atmosféru, kterou lze interpretovat jako předobraz smrti, možná ne osobní,
ale jako výraz van Goghova strachu z příchodu konec umělecké spolupráce projektu Gauguin-Van
Gogh-Arles, ke kterému došlo tak krátce po dokončení tohoto obrazu.ale výraz van Goghova strachu z
ukončení umělecké spolupráce projektu Gauguin-Van Gogh-Arles, ke kterému došlo tak krátce po
dokončení tohoto obrazu.ale výraz van Goghova strachu z ukončení umělecké spolupráce projektu
Gauguin-Van Gogh-Arles, ke kterému došlo tak krátce po dokončení tohoto obrazu.
Jak je vidět u Van Goghova Sowera, stejně jako u Gauguinových slunečnic, přestože mezi nimi byly
obrovské spory, nelze tvrdit, že na sebe neměly trvalý dopad. Van Gogh by se bez Gauguina nestal van
Goghem, kterého nyní známe, a Gauguin by se nestal umělcem úniků, kterého jsme si zamilovali, bez
van Gogha a jeho mimořádné lásky ke žluté.
Autor: Magdalena Polak
1.

Itzkoff, Dave. „Chybějící ucho Van Gogha: Byl Gauguin viníkem?“, The New York Times , 5. května 2009.
https://www.nytimes.com/2009/05/06/arts/design/06arts-WASGAUGUINTH_BRF.html

UMĚLCI BEZ PORTFEJE
aneb ze SVĚTA SLAVNÝCH SAMOUKŮ A AUTODIDAKTŮ
Talent a nadání jsou mimořádným darem a vkladem do myslí jejich nositelů a pozdějších
tvůrců. Akademické vzdělání není ani v nejmenším tím nejdůležitějším a prioritním
předpokladem k realizaci uměleckého díla – ať již jde o umění výtvarné, literární, hudební atd. Ne
nadarmo se říká, že talent je darem od Boha. Pakliže je umělec pracovitý, trpělivý, houževnatý a
vytrvalý – nepotřebuje ke své seberealizaci žádnou akademii.
V následujících textech na pokračování, dočteme se o
osobnostech, které psaly dějiny umění, aniž by k tomu bylo třeba
vysokoškolského akademického studia či titulu… Protože je
Vincent van Gogh tím nejznámějším důkazem, příkladem i
vzorem – začínáme psát o těchto geniálních autodidaktech právě
jeho osudem.
1- VINCENT WILLEM VAN GOGH, SAMOUK
byl holandským malířem a kreslířem. Byl jednou z největších
osobností světového výtvarného umění a je dnes pravděpodobně
nejznámější postavou holandské historie. Gogh vytvořil v relativně
malém časovém intervalu deseti let zhruba 900 maleb a 1100 kreseb.
Goghovo dílo bylo za jeho života takřka neznámé (prodala se jen
jedna malba necelý rok před Goghovou sebevraždou). Za života se
van Gogh nedočkal výraznějšího uznání. Posmrtně však jeho sláva
stoupala závratnou rychlostí; zejména po výstavě v Paříži 17. března 1901 (11 let po Goghově smrti).
Svým stylem zapadá van Gogh nejvýrazněji mezi fauvisty, expresionisty, z části pak i mezi ranou
abstrakci. Novátorským pojetím reality změnil náhled na tradiční impresionistickou malbu a z
uměleckého hlediska významně ovlivnil především první polovinu 20. století.
Vůlí vyjádřit vlastní pocity se stal mimoděk jedním ze zakladatelů právě nastupující umělecké větve
zvané expresionismus (z Goghovy generace expresionistů jmenujme např. Edvarda Muncha, nebo
Henriho de Toulouse-Lautreca).
Některé z Goghových maleb zaujímají vysokou pozici v seznamu nejdražších maleb na světě. 30.
března 1987 byl prodán Goghův obraz Kosatce za tehdy rekordních 53,9 milionu dolarů a 15. května
1990 zlomil jeho Portrét doktora Gacheta další rekord, když se ho podařilo prodat za 82,5 milionů
dolarů.
Život a dílo
Vincent se narodil do protestantské rodiny v Zundertu jako syn Anny Kornelie Carbentové a Theodora
van Gogha. Otcova profese se Vincentovi zdála zajímavá a později se pro ni dokonce rozhodl. Jeho
sestra popisovala bratra jako neustále vážného a uzavřeného.
V šestnácti letech začal van Gogh pracovat pro galerii Goupil a spol. v Haagu. Jeho o čtyři roky
mladší bratr Theo Vincenta později následoval. Přátelství obou bratrů bylo zdokumentováno v mnoha
osobních dopisech, jež byly uveřejněny v roce 1914. Theo Vincenta finančně podporoval po celý jeho
umělecký život. V roce 1873 ho firma přeřadila do Londýna, posléze do Paříže. V roce 1876 jej Goupil
propustil pro nedostatek motivace. Van Gogh se v té době intenzivně zajímal o náboženství. Stal se
učitelským asistentem v Ramsgate (v Kentu, Anglie) a posléze se vrátil do Amsterdamu, kde studoval
od roku 1877. Po vyloučení v roce 1878 se stal laickým farářem v Belgii, kde poznal hornickou
komunitu v chudém regionu Borinage. Dokonce čas od času fáral a byl v těsném kontaktu s mnoha
pracujícími. Byl po šesti měsících propuštěn a pokračoval bez platu. V tomto období počal uhlem
malovat skicy a nákresy.

V roce 1880 Vincent uposlechl rady svého bratra Thea a začal se malování věnovat vážně. Nějaký čas
Vincent dokonce bral hodiny malování od Antona Mauva v Haagu.
Ačkoliv Vincent a Anton se později rozdělili pro odlišné náhledy na malbu, vliv haagské školy na
Vincentovi zanechal následky; zejména ve způsobu, jakým si hrál se světlem, a v jasnosti tahů. Avšak
způsob, jakým van Gogh používal barev nebo zvýrazňoval tmavé tóny, jej od jeho učitele výrazně
vzdálil.
V roce 1881 vyznal lásku své ovdovělé sestřenici Kee Vos, která jej odmítla. Později se nastěhoval do
jednoho bytu s prostitutkou Sien Hoornik (i s jejími pěti dětmi) a doufal se s ní oženit; Goghův bratr a
dokonce i Theo ho od takového vztahu zrazovali.
Goghův pokus o napravení hříšnice a spasení jejích dětí se tedy nakonec nevydařil.Ohromen a
ovlivněn Jeanem-Françoisem Milletem se van Gogh zaměřil na malbu vesničanů a všeobecně na
vesnické scény. Přestěhoval se do dánské provincie Drenthe, později do Nuenenu a do severního
Brabantu (Nizozemí), kde jeho vesnická tvorba vrcholila malbou Jedlíci brambor (holandsky
Aardappeleters, nyní ve van Goghově muzeu v Amsterdamu). Van Goghovy Aardeppeleters byly jeho
prvním velkým dílem.
V zimě 1885–1886, van Gogh navštěvoval uměleckou akademii v Antverpách. Gogh byl po několika
měsících profesorem Eugènem Siberdtem propuštěn. Přesto se však během tohoto krátkého času van
Gogh stačil seznámit s japonským uměním, které začal horlivě sbírat. Obdivoval jeho světlé barvy,
použití plátna a hlavních linií. Tento zážitek jej silně ovlivnil. Van Gogh dokonce provedl několik maleb
v japonském stylu a některé jeho portréty jsou malovány s pozadím připomínajícím japonské umění.
Na jaře 1886 van Gogh odjel do Paříže, kam se přestěhoval i se svým bratrem Theem; sdíleli
domeček na Montmartru, kde se Vincent potkal s malíři Edgarem Degasem, Camillem Pissarrem,
Émilem Bernardem, Henrim de Toulouse-Lautrecem a Paulem Gauguinem. Objevil impresionismus,
oceňoval jeho použití světla a barvy, avšak kritizoval „nedostatek sociálního cítění“. Je třeba
poznamenat, že van Gogh si připadal spíše jako post-impresionista. Zvláště se mu ale líbila technika
zvaná pointilismus, který zanechal výrazné stopy i na jeho vlastním stylu. Van Gogh také používal
doplňující se kontrastní barvy (zejména modrou a oranžovou) aby tak zvýraznil nádheru každé z nich.
Odtud pochází poznámka z jednoho jeho dopisu: „Chci používat barvy, které navzájem kontrastují, aby
každá z nich zářila ještě výrazněji, aby kontrastovaly jako muž se ženou.“
Když se Goghovi život s bratrem ve městě ukázal jako špatně snesitelný, v roce 1888 Paříž opustil a
odstěhoval se do Arles (Bouches-du-Rhône). Ozdobil zde svůj „žlutý dům“ a vytvořil sérii známých
kreseb se slunečnicemi. Byl ohromen zdejší krajinou a doufal zde najít, či vytvořit novou uměleckou
skupinu. Ze všech jeho nadějí jediný Paul Gauguin, jehož zjednodušená schémata barev a tvarů (známé
jako syntetismus) van Gogha přitahovaly), následoval jeho pozvání. Obdiv byl vzájemný a Gauguin
namaloval van Gogha malujícího slunečnice. Přesto však jejich setkání skončilo hádkou.
Van Gogh trpěl psychickou poruchou (možná způsobenou absinthem) a uřízl si kus levého ucha, které
následovně umyl a zabalené přenechal na vrátnici jedné z jeho bývalých prostitutek.
Gaugin odjel v prosinci 1888.
Jeden ze slavných van Gaughových obrazů (Ložnice v Arles), používá světlou žluť a nebývalé
perspektivní efekty, kterými líčí vnitřek ložnice. Odvážné vynechávaní linií je často připisováno jeho
psychickému stavu. Jediná malba, kterou kdy v životě prodal (Červené vinice), byla vytvořen v roce
1888. Nyní je vystavena v Puškinově muzeu v Moskvě.
Van Gogh vyměnil své typické body za malé čárky. Trpěl silnou depresí a v roce 1889 byl na jeho
vlastní požádání přijat do psychiatrického centra v Klášteře Svatého Pavla v Saint Rémy de Provence.
Během jeho pobytu mezi stěnami ústavu se stala klinika samotná a její zahrady hlavním objektem
malířova zájmu. V této době jeho dílům začaly dominovat převážně kroužení a kudrlinky. Tato technika
je nejpatrnější v malbě Hvězdná noc .
V květnu 1890 Vincent opustil kliniku a odešel k doktorovi Paulu Gachetovi v Auvers-sur-Oise
blízko Paříže, kde byl blíže svému bratru Theovi. Gachet mu byl doporučen Pissarrem; léčil totiž již
předtím několik známých umělců. Zde vytvořil van Gogh svůj jediný lept: portrét melancholického
doktora Gacheta. Van Goghova deprese se prohlubovala a 27. července 1890 (ve věku 37 let) se
postřelil do hrudníku. Aniž by si uvědomil, že je smrtelně raněn, vrátil se do hostince Ravoux, kde dva
dny nato zemřel před zraky svého bratra Thea. Jeho poslední slova zněla: „La tristesse durera toujours.“
(z francouzštiny: „Smutek potrvá navždy.“)

Byl pochován na hřbitově v Auvers-sur-Oise. Theo – neschopen smířit se s bratrovou smrtí – zemřel
o šest měsíců později a na žádost jeho ženy byl pochován vedle Vincenta.
Mnoho lidí se posléze domnívalo, že van Goghovým posledním obrazem před sebevraždou bylo
Pšeničné pole s vránami (zřejmě kvůli výrazně turbulentními stylu). Ve skutečnosti však van Goghovým
posledním dílem byla Zahrada u Daubigny.
Van Goghova sláva po jeho smrti rychle vzrostla. Největší výstavy se uskutečnily v Paříž (1901),
Amsterdamu (1905), Kolíně (1912), New Yorku (1913) a Berlíně (1914).
Autor:nana6913

2, - PAUL GAUGUIN - samouk
Životopis

Eugène Henri Paul Gauguin byl francouzský malíř, vůdčí
osobnost postimpresionismu.
Paul Gauguin se narodil 7. června 1848 antibonapartovskému novináři Clovisi Gauguinovi a Aline, rozené Tristanové,
dceři radikální feministky Flory Tristanové.
Když se roku 1852 dostal k moci Napoleon III., rozhodl se
Clovis pro jistotu i s manželkou a dvěma dětmi, Marií a Paulem,
odcestovat do Peru, kde měla Aline příbuzné. Náročnou plavbu
však Clovis nepřežil.
U matčiných příbuzných v Limě prožil Paul rané dětství, ale
po několika letech se s nimi jeho matka nepohodla a i s dětmi se
roku 1854 vrátila do Paříže. Tam se Aline ujal bohatý burzián a
sběratel umění Gustavo Arosa. Když zemřela, přijal Paulovu sestru Marii a Paula do svojí rodiny.
Gauguin se přihlásil k obchodnímu námořnictvu. V letech 1868–1871 absolvoval námořní vojenskou
službu, po jejím ukončení získal práci u burzovního makléře Bertina, kde působil jako úředník v jeho
kanceláři. V tomto zaměstnání si Paul počínal obdivuhodně dobře - byl zrovna čas velkého
hospodářského vzestupu a obchodníci na burze vydělávali obrovské peníze.
V té době začal ve volném čase malovat a sochařit. Také nakupoval obrazy prozatím zatracovaných
impresionistů, se kterými, zvláště pak s Pissarrem, se seznámil v Arosově rodině.
Jeho první a jedinou ženou se stala Dánka Mette-Sofie Gadová, se kterou se oženil roku 1873. S ní
měl čtyři syny (Emil, Clovis, Jean-René a Paul Rollon zvaný Pola) a dceru Aline. Také díky ní Gauguin
ze svých výdělků nenashromáždil větší množství peněz, protože Mette je obratně utrácela.
Když pak nastal propad na burze (1883), Paul přišel o práci a jejich manželství se zhroutilo. Když
Mette zjistila, že ji a děti hodlá živit malováním, odjela zpět do své vlasti. Paul se poté protloukal jak
mohl, ze zbohatlíka se stal tulák. Žít v Paříži pro něj bylo příliš nákladné, proto v té době často pobýval
a maloval v Bretani v městě Pont-Aven. Velké pokroky ve své tvorbě ale nedělal, stále se držel k obrazu
svému pozměněného impresionismu.
Po nějaké době se s přítelem Lavalem vydali za prací úředníka do Střední Ameriky, kde u přístavu
Colón probíhal první - francouzský - pokus o stavbu Panamského průplavu. Brzy však práci v otřesně
špinavém přístavu nemohli snést a uchýlili se na ostrov Martinik. Během pobytu na tomto ostrově
namaloval Gauguin jen 12 pláten, ale na těch je vidět velký pokrok v hledání sebe sama (například
plátno Pod mangovníky).
Po návratu žil střídavě v Paříži a Pont-Avenu, ale život v Evropě jej začal
znechucovat. V té době došlo k osudovému setkání: galerista Theo van Gogh Gauguinovi představil
svého bratra Vincenta. Theo navrhl, aby oba malíři zkusili vést společnou domácnost va Vincentově
oblíbeném městě Arles, ale jejich nedlouhé soužití skončilo absolutní katastrofou, když se van Gogh
pokusil na Gauguina zaútočit nožem a poté se sám zmrzačil.
Gauguin se opět uchýlil do Bretaně, ale atmosféra v Pont-Avenu, který se mezitím stal oblíbeným
cílem umělců i výletníků, mu přestala vyhovovat, a proto se tentokrát usadil v rybářském Le Pouldu.
Kvůli nevydařeným finančním spekulacím a následným dluhům se rozhodl uniknout na Tahiti, podle
jeho představ stále civilizací nedotčeného tropického ráje. V pařížské aukční síni u Drouota uspořádal
aukci svých děl, která mu vynesla dost prostředků na cestu a přibližně tři roky života v Tichomoří.

Po příjezdu se usadil v městě Papeete, správním centru Tahiti, ale to brzy vyměnil za vesnici Mataica.
Našel si domorodou ženu Teha'amanu jako milenku a modelku pro své obrazy. Když mu došly vydělané
peníze, vrátil se do Paříže, kde uspořádal prodejní výstavu svých děl, která však nebyla tak úspěšná jako
dražba před odjezdem. Zavítal do milované Bretaně, kde se v přístavu Concarneau připletl do rvačky a
utrpěl těžkou zlomeninu nohy. Také díky postupující syfilidě se mu toto zranění již nikdy plně
nezhojilo. Roku 1897 se pokusil o sebevraždu, ale byl zachráněn. Podnikl novou cestu do Tichomoří,
tentokrát měl, se zastávkou na Tahiti, namířeno na Markézy, kde se usadil na malém ostrově Hiva-Oa.
Galerista Vollard se uvolil mu posílat pravidelnou apanáž ve výši, která na Markézách znamenala slušný
příjem. Navzdory klidnému životu bez existenčních problémů se jeho syfilida rychle zhoršovala a malíř
se stal závislým na uklidňujícím morfiu a alkoholu.
Paul Gauguin zemřel 8. května 1903 na zástavu srdce.

Vincent van Gogh –
PŠENIČNÉ POLE S HAVRANY

Paul Gauguin – DVĚ TAHIŤANKY a ŽLUTÝ KRISTUS

EX LIBRIS A JEHO TAJEMNÝ
SVĚT
ROŽNOVSKÝ SKANZEN
Motto 1):
Muzeum je veřejná sbírka kulturněhistorického.....materiálu a zárověň
instituce, která tento materiál sbírá,
uchovává ... a zpřístupňuje veřejnosti.
Instituce
pro
záchranu
uměleckých děl vznikaly již v dobách
antiky (Řím, Alexandria). V průběhu
času vznikala specializovaná muzea s
cílem
zachytit
vývoj
lidových,
řemeslných a průmyslových produktů,
když s postupující industrializací se
Anna Grmelová – EX LIBRIS KNIHA VALAŠSKÉHO MUZEA
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - 1967
začala měnit i městská a venkovská
zástavba. Pro cenné stavby venkovském architektury musel být nalezen jiný způsob záchrany. Řešení se
našlo v tzv. Freilichtmuseen - seskupením stavebních objektů na volné ploše. Většinou šlo o přemístěné
originální stavby, méně pak o rekonstrukce. Pro muzea tohoto typu se ujalo jméno skanzen, a první
vzniklo ve Stokholmu, na ostrově Djurgärten, kam byly r. 1891 přemístěny charakteristické stavby z
celého Švédska, doplněné o botanickou a zoologickou zahradu. 1), 3)
Stokholmský skanzen a skanzen Bygdoy u Osla navštívil Alois Jaroněk kol r. 1910 cesty po
muzeích v severských zemí. Zajímal se o stavby v muzeích i o organizační struktury, to vše v rámci
příprav na uvažovaný projekt rožnovského muzea v přírodě. 4)
Samotné slovo "skanzen" znamená ve švédštině "hradby" a o vznik se zasloužil učitel Artur
Hazelius. V češtině pak se tento typ muzeí označuje jako "muzeum v přírodě" 2), často s přídomkem
"živé muzeum", kde nejsou vystavovány "mrtvé"
exponáty, ale pracovníci předvádějí dobovou činnost kaváři, tkalci před zraky návštěvníků zhotovují výrobky
svých řemesel, rolníci chovají ovce, pěstují plodiny.
Za "hradbami" měl zůstat i tři sta let starý
roubený kostelík v Gutech (Třinec). Přečkal věky,
nepřečkal žhářství tři mladíků. Kostel Božího těla
zapálili z dosud neznámých důvodu 2. srpna 2017.
Skanzeny mají regionální až lokální charakter,
kde se muzeum specializuje jen na jeden objekt.
V českých zemích vznikl první skanzen v Přerově
nad Labem v r. 1900. Zakladatelem byl cestovatel a
učenec Ludvík Salvátor Toskánský /1847-1915/ s cílem
zachovat polabskou lidovou architekturu 18. - 19. stol. 5)
K nejnavštěvovanější skanzenům patří Veselý Kopec
u Hlinska -historická osada obývaná rolníky již od 16.
stol. Skanzen Strážnice na jihovýchodní Moravě zahrnuje
Ilja Hartinger
lidovou aerchitekturu moravského Slovácka. Skanzen
EX LIBRIS VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ
Kouřim čerpá z regionů severních východních Čech.
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - 1965
Jediný skanzen Třebíz u Slaného presentuje převáženě
kamenné stavby.

Vladimír Pospíšil

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM 3)
Založeno bylo v r. 1925. Stavět se začalo v
dubnu a v červnu téhož roku se konalo slavnostní
otevření druhého nejstaršího skanzenu v České
republice a to zásluhou Aloise a Bohumila
Jaroňkových. Skanzen je národní a kulturní památkou a
nyní zahrnuje cca 100 originálních staveb.
Bratři Bohumil /23.4.1866 Zlín - 18.1.1933/ a
Alois /1870-1944/ vyrůstali ve specifickém kulturním
prostředí barvíře v Malenovicích u Zlína. Bohumil,
malíř, grafik, vystudoval reálku v Novém Jičíně.
Častým cílem jeho malířských cest se stalo rázovité
městečko Štramberk, kde roubené domky šplhají po
stráni až k hradu Trúbě. Po studiích se vydal do světa, procestoval řadu evropských zemí, včetně
Egypta. v roku 1895 navštívil Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze, jejíž součástí byla
Valašská osada, dílo architekta Dušana Jurkoviče a stavitele Urbánka ze Vsetína. O rok později, za
svého pobytu v Budapešti, se seznámil s maďarskou lidovou architekturou. V roce 1909 se bratři
Jaroňkové stěhují do Rožnova, hned se zapojují do činnosti místního Musejního spolku - a do "války" o
radnici. Většina měšťanů byla pro zbourání (vadila dopravě), nakonec byl přijat návrh na převezení
radnice do parku. Město požádalo ministerstvo veřejných prací o subvenci 15 tisíc korun na uchování
této památky. O její stav se zajímala i příslušná komise ve Vídni a uvažovalo se o způsobu jejího
zachování. 4). Přestěhování radnice do městského parku se mělo stát počátkem Valašského muzea v
přírodě. 1. světová válka odsunula jeho vybudování.
"V půvabném údolí na březích Bečvy", začíná J. Bartůněk 6) svoje vyprávění, autor popisu
Rožnova kolem roku 1880. "....tulí se v zeleni sadů, lučin nejznámější lázeňské místo moravské Rožnov". Město mělo mít na 500 domů, včetně "rázovitých úhledných domků valašských". Už tehdy
mělo město velké náměstí "uprostřed pěkným libosadem okrášlené ... kde se za koncertu hudby lázeňské
vlní proudy hostů, turistů a svižných Valašek. Střediskem lázeňského života je však rozsáhlý, ku městu
obloukovitě přiléhající park, který velikým nákladem do délky 1, 5 km z bývalého pralesa byl pořízen."
Tehdejší lázeně byly klimatické, vodoléčebné, "podle vzoru Gräfenberského", dnešní lázně Jeseník.
Lázeňští hosté pili žincici, nápoj z ovčího mléka podobný kefíru, který obsahuje množství bakterií
podporujích trávení. Ze všech lázeňských staveb zůstaly zachovány jen lázeňský dům a hudební altán v
parku.
Výstavba muzea nebyla jednoduchá. Ke kritikům projektu patřil i obecní úřad, sadová a lázeňská
komise a předevší vlivný Okrašlovací spolek. Ten dokonce požadoval odvezení všech staveb mimo park
s odůvodněním, že "museum v parku, který je chloubou města, působí rušivě." A nakonec i sám B.
Jaroněk připouštěl, že park není pro lidové stavby vhodným prostředím. K projektu "živého muzea"
chybějí palouky, potoky, ovocné stromy. Dřevěné městečko, jak se nazývá tato nejstarší část,
představuje malé venkovské městečko v 19. a poč. 20. stol. To "chybějící" přišlo s Mlýnskou dolinou a
Valašskou dědinou. Třicátá léta 20. stol. a roky následující nebyla pro muzeum nijak příznivá. Přesto
PhDr. Jaroslav Štika hodnotí práci bratří Jaroňkových takto : "Záměrem Jaroňků bylo zachránit
hodnotné a typické lidové stavby a využít jich k propagaci lidové kultury..... Jaroňci usilovali o
opravdové "živé muzem",které by žilo prací, řemeslem, písněmi a tancem" a to se jim podařilo.
Valašské muzeum v přírodě zahrnuje stavby z oblasti tzv. Moravského Valaška, t.j. přibližně
Kopřivnice, Rožnovsko a Vsetínsko až k řece Vláře. Dále oblast Těšínska na severu a Kopanic na jihu.
K okrajovým oblastem patří Ostravsko na severu, na západě Přerovsko, okolí Napajedel a část
Moravského Slovácka. "Když návštěvník prochází areály valašského muzea, otvírá se mu svět bezemků,
prostých pasekářů, horských pastevců, řemeslníků, ... sedláků, ...i měšťanů a to od konce 18. stol. 9, str.
5). Muzeum disponuje 40 objekty lidové architektury. A nebýt bezmála stoleté práce všech, kteří se v té
či oné míře na výstavbě podíleli, tak by byly "všechny objekty .... dávno převedeny na tepelné kalorie
... pokud by nebyly dříve převezeny do muzea". 9, str. 33)

Návštěvník může navštívit tyto památečné objekty:
Dřevěné městečko
"Cílem expozice je ukázat celou společenskou strukturu malého východomoravského městečka v
období 19. a první třetiny 20. stol. 8, str. 10).
Kolem centrálního náměstíčka jsou soustředěny kostel, radnice, dům rodiny Billů v úpravě
měšťanské rodiny z druhé poloviny 19. stol. V tu dobu si již celá řada měšťanů přebudovávala první
patra na ubytovací prostory pro lázeňské hosty. A samozřejmě nesmí chybět hostince pro půl milionu
žíznivých a hladových návštěvníků za rok. Idea "živého muzea" bratří Jaroňkových se uskutečňuje pod
názvem Valašský rok, což je sled kulturních, řemeslných akcí, zachovávajících valašské tradice.
Mlýnská dolina
vznikla v letech 1972-1973 na Struze, původně to byl poč. 16, stol. mlýnský náhon, který zásoboval
městskou zástavbu užitkovou vodou. Realizací souboru vodních staveb ... se podařilo vytvořit
charakteristické prostředí představující ... využití vodní energie na Valašsku -olejna, pila, valcha,
mlýn.... a to s cílem provázat tak městskou a venkovskou část muzea. (8, str. 45).
Valašská dědina
- vyrostla na stráni za Mlýnskou dolinou. Byla vybudována v letech 1962-1973. Podle původního
záměru Jaroňkových mělo být celé muzeum bylo na stráni. Sem byly postupně sneseny drobné
venkovské stavby. I tato část muzea je "živá" Figutanti bydlí celou sezónu v chlupách, obdělávají pole,
sady a jsou si vědomi toho, že nesmí zasahovat do uspořádání objektů. 8, str. 31). Mnohdy šli majitelé
dosud nepřevezených památkových staveb tak daleko, že důsledně dodržovali archaický způsob života.
Pustevny
název podle poustevníků sídlicích v horském sedle mezi rožnovskou stranou a Frenštátem. Turistický
spolek Pohorská jednota Frenštát tam nechal vybudovat útulny pro túry na památný Radhošt. V letech
1887-99 vznikly roubené stavbu Maměnky a Libušína podle projektu Dušana Jurkoviče. Libušín nesl
jméno podle kněžny Libuše a jeho interiér byl vyzdoben malbami M. Alše na motivy moravských a
slovenských lidových pověstí. Za 2. svět. války byly poničeny pobytem německé branné mládeže.
Poškozené objekty zachránil v roce 1947 sám D. Jurkovič /tehdy 79-letý/ před demolicí. Jejich
posledním majitelem se stalo Valašské muzeum; objekt Libušína vyhořel pro technickou závadu
3.3.2014. 8, str. 52)
Původ Valachů
Dr. Kadlec 9) ve své studii uvádí že Valaši tvořili na Balkáně původní obyvatelstvo. Byli to
pastevci a kočovali na území dnešního Srbska. Slovanští přistěhovalci jim říkali Vlaši, Valaši. Postupně
putovali s ovcemi po karpatském oblouku přes Polsko, Slezsko, snad (podle mnohých) až do Anglie
(Wales). Do slezského Jablunkova přišli z Oravska. Vrchnost jimi osídlovala dosud pusté lesní oblasti,
koncem 16. stol už byli usedlí. Jejich nelehký život zachycuje rožnovský spisovatel Čeněk Kramoliš.
Literatura:
1) - Velký slovník naučný, Didero 1999
2) - Wikipedia - heslo Skanzen
3) - Almanach k 75. výročí založení Valašského muzea v přírodě 1925-2000, Rožnov 2000
4) - Almanach k 75. výročí založení ..., str. 10 a následující, PhDr. Jaroslav Štika
5) - Wikipedia -heslo Přerov n. L.
6) - Letem český světem. Půl tisíce fotograf. pohledů z Čech, Moravy, Slezka a Slovenska.
Tisk
:
Josef R. Vilímek 1898
7) - Dřevěné městečko - autor textu Mgr. Lenka Drápalová, vydalo Valašské muzeum v přírodě, Rožnov
p. r. 2008
8) - Eva Románková a kolektiv - Uchování budoucím generacím, devadesát let činnosti Valaškého
muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštem, 2015
9) - Dr. Karel Kadlec : Valaši a valašské právo. nákladem Akademie císaře Františka Josefa I. pro
vědy, současnost a umění, Praha 1916, str 2 a 418

Vladimír Pospíšil

TISKOVÉ ZPRÁVY
Redakce časopisu ZHOŘ-ART dává na vědomí umělcům, čtenářům, školám a všem potenciálním
návštěvníkům, příznivcům umění etc., že v místě jeho redakce, v Šumicích č.p.110, byla založena
komorní

„GALERIE SELAVÍ“
C'EST LA VIE
Galerie bude slavnostně otevřena vernisáží výběrem z archivu a kabinetu sbírek grafiky na jaře příštího
roku (2021), datum bude včas zveřejněno (upřesněno pravděpodobně již v čísle č. 4 t.r., nejpozději
v čísle prvním příštího roku (ZHOŘ-ART č.1/2021). V nové galerii vystavovat mohou sběratelé a tvůrci
grafiky, odběratelé našeho časopisu, přátelé umění a samozřejmě také žáci a studenti všech stupňů
výtvarného studia.
Předměty výstavních dvourozměrných – tedy plošných exponátů (pod sklo):
1. Kresby, skizzy, kresebné ale i malířské studie, akvarely…)
2. Grafická díla – autorské originály vytvořené grafickými technikami, ale i koláže…
Upřednostňovány budou práce s tématem EXLIBRIS, NOVOROČENKY a akcidenční tisky
(pozvánky, vizitky, poděkování, blahopřání,…)
3.

Autorské i staré a vzácné dobové fotografie (všechna témata – portréty, zátiší, figurální,
vojenská, krajinná témata,…)

4. Texty prozaických děl a básní (povídky, příběhy, novely, lyrika,…)
5. Vystaveny mohou být i kolektivní dětské – žákovské výtvarné práce ve všech technikách, tedy i
v akvarelové malbě, koláži…
6. Vystaveny mohou být i Vaše zajímavé sbírky (s instalací pouze pod sklo).
7.

Vystavované exponáty může vystavovatel uvádět (doprovázet) vlastním slovem,

Pozn.:
- Skla k zavěšení jsou zajištěna. Počet skel o formátu 70cm x 50cm je (=) 20 (slovy dvacet skel)
- Výstavy se budou obměňovat dle dohody s vystavovatelem, jinak každé tři měsíce, t.zn., že
během jednoho roku mohou návštěvníci zhlédnout 4 výstavy, tedy jedna výstava každého čtvrt
roku.
- Vystavovatel je povinen podílet se na organizaci a instalaci výstavy.
- Pořadí a program výstav je závislý na počtu přihlášek a na domluvě s redakcí časopisu
ZHOŘ- ART (mob.: 723 920 492).
Program výstav pro r. 2021:
I.
II.
III.
IV.

čtvrtletí - (obsazeno) z archivních sbírek
„-„
- (obsazeno) fotografie krajiny Bílých Karpat
„-„
- (obsazeno) Adolf Born
„-„
- neobsazeno
Těšíme se na Vaši tvorbu a návštěvu - Vaše redakce ZHOŘ-ART

PIKOVÁ DÁMA OD TOYEN
PRODÁNA
na aukci za 78,65 milionu Kč, jde o nejdražší
obraz v Česku
Za bezmála 78,65 milionu korun se v neděli
na aukci v Praze vydražil obraz malířky
Toyen Piková dáma. Stal se tak nejdražším
obrazem vydraženým v Česku.
PIKOVÁ DÁMA
malířky Toyen
(výsek – detail)

Vyvolávací cena díla byla 29,9 milionu Kč.
ti: Piková dáma se vydražila za 78,65 milion
„Musím přiznat, že takovou částku jsme nečekali, přestože obraz je skvostný,“ komentuje prodej
Vladimír Lekeš z aukční síně Adolf Loos Apartment and Gallery ( výstavní síň MÁNES – PRAGUE).
Dílo se dražilo asi dvacet minut, přihazovalo se v sále i po telefonu. Novým majitelem je kupec z New
Yorku. „Když jsem se ho dotazoval, co bylo impulsem pro koupi,
sdělil mi, že se mu tak líbil, když šel kolem aukční síně, že nemohl
odolat a byl ochoten tuto částku zaplatit,“ doplňuje Lekeš.
Rekordní obraz od TOYEN v originále nazvaný La Dame de
pique pochází z malířčina sběratelsky velmi ceněného období.
Namalovala ho krátce po svém příchodu do Paříže v roce 1926. „Olej
Toyen srovnatelné galerijní kvality a významu se na českém a
světovém aukčním trhu ještě nikdy dosud nedražil,“ uvedla aukční
síň.
Dosavadním autorským rekordem Toyen v tuzemské aukci byl
obraz Šero v pralese. V roce 2017 za něj kupec zaplatil 36 milionů
korun včetně přirážky.
Za milionové částky na nedělní dražbě v pražském Mánesu prodala i
další díla významných českých umělců. Za zhruba 8,35 milionu
korun získal nového majitele obraz Zimní květ od mistra šerosvitu a
světla JAKUBA SCHIKANEDERA. „Jedná se o mimořádně
půvabné dílo, kde se malíř inspiroval japonským dekorativním
uměním,“ popisuje aukční síň. Vyvolávací cena díla z roku 1887,
PIKOVÁ DÁMA
které bylo dlouho nezvěstné, byla 2,7 milionu korun.
malířky Toyen
Za olej JOSEFA ČAPKA Děti v trávě dal kupec 7,9 milionu
korun. Práce náleží do takzvané dětské periody v malířově tvorbě z přelomu 20. a 30. let minulého
století. „Jde o Čapkův nejdražší obraz s motivem hrajících si dětí,“ podotkla Aneta Kopecká z
pořádající aukční síně.
Nový autorský rekord má po nedělní aukci malíř PRAVOSLAV
KOTÍK. Jeho olej z roku 1946 nazvaný Rekreace šel do dražby s cenou
850 tisíc korun, aby nakonec našel nového majitele za 3,35 milionu. Za
dosud nejvyšší cenu v Česku bylo vydraženo dílo chorvatského malíře
Vlaho Bukovace. Obraz s motivem dívky v oranžovém šálu se prodal za
téměř tři miliony korun.

Zdroj: ČTK
Autor: Adolf Loos Apartment and Gallery

Výstavní síň Adolf Loos Apartment and Gallery v MÁNESU
Historie budovy MÁNES
Budova Spolku výtvarných umělců Mánes vznikla v letech 1928 – 1930 v místě bývalých
Šítkovských mlýnů, které byly za tím účelem zbourány, a v těsné blízkosti renesanční Šítkovské
vodárenské věže, jež se tak stala známou dominantou této funkcionalistické budovy. Spolek sestavil
stavební komisi, které předsedal architekt Josef Gočár a členy byli mimo jiné například sochaři Otto
Gutfreund a Bohumil Kafka nebo malíř Emil Filla. Vypracováním projektu budovy byl pověřen
architekt Otakar Novotný, který navrhl jedinečný most propojující Masarykovo nábřeží se Slovanským
ostrovem, na který postavil funkcionalisticky jednoduchý a prostornými okny prosvětlený kvádr s
výstavní síní, restaurací vyzdobenou Emilem Fillou a dalšími prostory. Díky Novotného unikátní
konstrukci tak pod celou budovou protéká pravé rameno řeky Vltavy.
Výstavní síň
Výstavní síň Adolf Loos Apartment and Gallery se v Mánesu otevřela po jeho rekonstrukci
ukončené v roce 2015 a nachází se na jižním ochozu budovy v prostoru s výhledem na Tančící dům
architektů Franka Gehryho a Vlada Miluniće a Jiráskův most Vlastislava Hofmana.

Pohled na MÁNES

První „socha“ MARIE TEREZIE v ČRNejen mně, ale i přemnoha návštěvníkům Prahy a konečně většině Pražáků – milovníkům a
znalcům umění a samozřejmě i procházek pražskými parky a přírodou vůbec - údivem a dokonce i
zklamáním mizí úsměv a spokojenost z tváře při pohledu na nové okrašlující „artefakty“ – objekty.
Jedním z mnoha z nich je „prý socha“ Marie Terezie v parku u Prašného mostu v Praze 6. Jde o
„sochu“, za který Praha 6 zaplatila 3,6 milionu korun jejímu autoru Janu Kováříkovi, a která již byla
veřejnosti odhalena zástupci městské části společně s jejím autorem. Rád bych se k tomuto
„sochařskému“ artefaktu trochu odborně vyjádřil, neboť mně jako ke skutečnému sochaři, který strávil
kus svého života v tvrdé práci do kamene s majzlem, špičákem i sbíječkou, umělecký a sochařský vkus
pana Jana Kováříka a jeho přátel – konšelů městské části PRAHA 6, jaksi nesedí a nejen mně.
Chápu, že doba kráčí kupředu a s ní i zpracovatelské technologie. S umělými hmotami jsem už také
pracoval. Ale patřím ke generaci, která respektovala a dosud respektuje tradiční pojetí a vnímání zrodu
sochařského díla a také sochařský a urbanistický charakter Prahy. A to je mj. práce do klasických
přírodních materiálů. Jaksi se názorově na vznik uměleckého díla s některými tvůrčími moderními
technologiemi neshoduji a dostávám se tak do rozporu především s chápáním současného pojetí
moderního sochařského díla (resp.postmoderního). V případě nové „sochy“ Marie Terezie totiž nejde o
sochu, ale o jakýsi třírozměrný umělohmotný objekt, který se sochou nemá nic společného, neboť ve
své tvůrčí praktické většině patří do kategorie moderního designu a tvarování průmyslových
výrobků (resp. i hraček).
V našem případě jde o kuželku či figurku ze stolové hry „Člověče nezlob se“, která se liší od
originálu jen svou velikostí a technologií zpracování. Tento objekt skutečně nemá se sochou nic
společného. Je to levný !!!!! laciný nápad vhodný snad pro uplatnění ve školních zahradách (MŠ) a
snad i jako zábava pro oči v dětských parcích a hřištích atd. Ve vztahu k osobnosti Marie Terezie chápu
tuto tzv. „sochu“ jako zesměšňující, přinejlepším veselý pohled na její mnohočetnou plodnost a nikoliv
její moudrost, prozíravost a obdiv a úctu k jejím státnickým zásluhám… atd. Tak se pomalu a plíživě
Praha stává pokusným králíkem v nazírání na plynoucí dějiny českého národa a na postmoderní umění
začátků 21.století. Příkladů není málo (Zpochybnění Kaplického Chobotnice, likvidace sochy Koněva, pamětní deska Vlasovcům…)
Abych nečinil dojem, že upřednostňuji výhradně svůj názor před jinými, dávám tento svůj „vhled“ na
vnímání Kováříkovského pojetí sochařského díla v šanc veřejné debatě a diskuzi a to samozřejmě i
mimopražské. A tím jaksi i zpochybňuji arogantně suverénní současný „vkus“ mnohých pražských
politiků (nebo neschopnost) a rádoby uměníznalců, kteří mj. dokáží i neodpovědně mrhat velkými
penězi za úsměvné byť líbivé nesmysly. Praha nepatří jenom Pražákům, ale také celému národu, takže
my všichni máme co k tomu dodat. A protože jsem z Dejvic (Velvarská 41), pak je mně samozřejmě z
takového díla dvakrát tak špatně (i když je jeho design dokonalý).

Oldřich Páleníček
Přečtěme si zprávu, jejíž text byl čerpán ze
Zpravodajství ČT 24 – dne 20.10.2020
VYTVOŘENÍ SOCHY RAKOUSKÉ PANOVNICE
A ČESKÉ KRÁLOVNY
PLÁNOVALA MĚSTSKÁ ČÁST OD ROKU 2013.

„Je to významná socha ve veřejném prostoru, která
bude budit debaty,” řekl místostarosta městské části
Jakub Stárek (ODS).
Uvedl, že na sochu Marie Terezie je od úterního
dopoledne možné se podívat i v online prostoru. Na
webu městské části je k vidění digitální „dvojče”
sochy spolu s pojednáním o panovnici.
(Marie Terezie rozhodně významná je, ale Kováříkova
„socha“ ani přinejmenším!!!! Ptáme se: co je na této „soše“ jako objemné hmotě významného? NIC! – poznámka
O.P., resp.redakce).

Socha je v parku, který pražský magistrát na žádost městské části pojmenoval park Marie Terezie.
Oficiální představení sochy jediné ženy na českém trůnu bylo na 20. října 2020 podle místostarosty
Prahy 6 Jana Laciny (STAN) stanoveno záměrně.
Tohoto dne roku 1740 Marie Terezie nastoupila na rakouský trůn. Pomník, jehož návrh vytvořil
sochař Kovářík spolu s architektem Janem Proksou, svým tvarem připomíná figurku ze hry „Člověče,
nezlob se“.
Socha panovnice je umístěná na podstavci z odlehčeného betonu, jádro sochy vzniklo z polymerní
směsi podle Kováříkovy receptury.
Soutěž na podobu pomníku vyhlásila městská část v roce 2013. Výsledky byly vyhlášené na jaře
roku 2014. Kvůli volbám se však realizace projektu zdržela. V roce 2016 začalo proti stavbě
protestovat několik stovek lidí, kteří kritizovali zvláště umístění sochy do parku, kde v roce 1942
padl člen protinacistického odboje Václav Morávek. Podobné výtky vznesli odpůrci stavby sochy i v
roce 2019, tedy rok poté, co Praha 6 podepsala smlouvu se sochařem Kováříkem.
Záměr radnice naopak podpořila monarchistická strana Koruna Česká, jejíž zástupci zaslali podporující
otevřený dopis starostovi městské části Ondřeji Kolářovi (TOP 09).
Konec citace textu

Několik poznámek k novému pomníku císařovny Marie Terezie na Praze 6
aneb očima většinové ale nerespektované veřejnosti i odborníků a vůbec všech občanů ČR

Jan Kovářík: Pomník Marie Terezie, Praha 6

20. října 2020 bylo na Praze 6
odhaleno výtvarné dílo připomínající
císařovnu Marii Terezii. Autorem je
sochař Jan Kovářík (1980). Pomník budí
četné emoce a nějaký čas určitě ještě budit
bude. Začnu malým ohlédnutím do
historie. Jak se vlastně stalo, že byl v
soutěži porotou vybrán k realizaci právě
tento návrh? No, on vlastně vybrán nebyl.
V prosinci 2013 byla vyhlášena
Prahou 6 výtvarná soutěž na pomníky
Marie Terezie a Žofie Chotkové. Ze 37
návrhů na pomník Žofie Chotkové byly
porotou 3 vybrány k ocenění. O realizaci
rozhodnuto nebylo. Na pomník Marie Terezie se sešlo 28 návrhů, podmínky však splnilo pouze 19 z
nich. Porota se pak shodla na tom, že žádný z nich není dostatečně kvalitní na to, aby se umístil na
prvním, druhém, a dokonce ani na třetím místě.

Soutěž byla ukončena s tím, že některým účastníkům (jednalo se o pět lidí ) byla vyplacena finanční
odměna za účast, nicméně realizovat se nebude ani jeden z jejich návrhů, jak tehdy potvrdil mluvčí
radnice.
V roce 2014, kdy byla soutěž vyhodnocena a ukončena, byl již místostarostou Prahy 6 pan radní
Lacina. Ten se rozhodl, z nějakého záhadného důvodu, že dva projekty dovede do zdárného konce. V
případě pomníku Žofie Chotkové se tak stalo v roce 2019.

Martina Hozová: Pomník Žofie Chotkové

V případě pomníku Marie Terezie měl ale daleko složitější úlohu. Protože zde porota jasně řekla,
že žádný z návrhů nebyl dostatečně kvalitní, nabízelo se řešení soutěž opakovat. Ostatně podle
vyjádření paní profesorky Bartlové to bylo i z toho důvodu, že zadání soutěže bylo neurčité,
nekvalitní, takže se nelze divit, že i výsledné návrhy byly špatné. Co s tím?
Na položené dotazy on i pan architekt Beránek (doprovázel p. Lacinu při jednání na
magistrátu HMP) odpovídali: Proč vybrali projekt „kuželka“ sochaře Jana Kováříka? Protože
získal o jeden hlas víc, než ostatní. Proč se neopakovala soutěž? Protože by se to zase protahovalo
a stálo by to spoustu peněz.
Jan Kovářík je jistě zajímavý a úspěšný autor. Při své práci používá různé materiály a má řadu
zkušeností i s exteriérovými instalacemi. Nic prý není nemožné a vše je zdánlivě povoleno, ale stále v
přísných mezích klasického sochařství a zákonitostí vnitřní stavby, formy a proporcí.
(Bohužel pan Jan Kovářík o klasické sochařině ví velmi málo, téměř nic! - Pozn.redakce ZHOŘ-ART)

Podle mého názoru však jeho dílo často neodpovídá výše řečenému a spíše než za sochy,
označil bych většinu z jeho prací za objekty. Jako sochařské dílo nebo chcete-li sochu, konzervativně
vnímám artefakt, který pracuje výhradně s objemem a hmotou členěným a rytmizovaným tak, aby
vznikala působivá hra tvarů, objemů, světla a stínu, která slouží k vyjádření ideje díla. Ať už přinese
drama nebo harmonii. Výtvarný jazyk je možná zdánlivě omezený, ale o to víc probouzí kreativitu
talentovaného tvůrce. Každý materiál má svůj typický povrch, strukturu a optické vlastnosti. Svou roli
může sehrát i barva. Podstatná je, ale tektonika díla.
https://www.irozhlas.cz/fotogalerie/8343926?fid=9499070 [online]. c 2020, [cit. 2020-10-23].
https://www.praha6.cz/aktuality/exkluzivne-navrhy-pomniku-z-chotkove-a-m-terezie-2014-04-17 [online]. c 2014, [cit.
2020-10-23].
https://www.mcae.cz/mcae-u-vzniku-fontany-vejir-zofie-chotkove/ [online]. c 2019, [cit. 2020-10-23].
https://praha6.pirati.cz/aktuality/marie-terezie.html [online]. c 2020, [cit. 2020-10-23].
https://www.sculptureline.cz/cs/praha-2017/of-02.10 [online]. c 2020, [cit. 2020-10-23].

Marius Kotrba: Kolíbka 6

Na objektech jsou často využívány různé efekty které jsou dány přímo fyzikálními, optickými či
strukturálními vlastnostmi materiálů. Což je, samo o sobě, v pořádku a může přinést i překvapivé
výsledky. Jistě mohou vznikat i zajímavé objekty s nadčasovým vyzněním. Bohužel, často jsou, ale tyto
efekty tím nejzajímavějším, co takový objekt přináší a prvotní okouzlení se tak rychle vyčerpá. Myslím,
že bychom také měli poctivě říci, že objekt není sochou, je to jiná, svébytná kategorie, která má
jiné vlastnosti než socha.

Jan Kovářík: Buchty

Kováříkova Marie Terezie není bohužel ani kvalitní sochou ani zajímavým objektem. Působí
spíše jako designérský počin.V designu jde o dokonalý a funkční tvar. Ano, může vzbuzovat emoce, v
některých oblastech je vzbuzovat dokonce musí, neboť design má velký podíl na prodejnosti výrobku.
Příkladem může být automobilový průmysl. Vzbuzuje ovšem spíše prvoplánové emoce ve snaze
pobídnout k rozhodnutí k nákupu.
Design má své opodstatnění ve funkci a v tomto rámci se snaží o dokonalý tvar. Umělecké dílo by však,
samo o sobě, mělo být nadáno schopností vzbudit hlubší prožitek abychom se analýzou tohoto osobního
prožitku pokusili dobrat ke sdělení, jehož je nositelem. Pokud mohu soudit z publikovaných fotografií
je, v tomto případě, Kováříkovo dílo "pouze" součástí, byť podstatnou, architektonického konceptu,
ale těžko by obstálo jen samo za sebe. Samozřejmě objekt byl určen na konkrétní místo a sochař i
architekt to měl jistě na mysli. To je přirozené. Já jsem, ale přesvědčen, že to nestačí. Skutečné
umělecké dílo musí mít především sílu samo v sobě.
Pro pomník císařovny byl zvolen světlý umělý kámen a je otázkou, jak objekt bude vypadat až materiál
začne přirozeně stárnout.
https://www.mistnikultura.cz/marius-kotrba-nemenne-zakladni-vztahy [online]. c 2018, [cit. 2020-10-23].
http://jankovarik.blogspot.com/ [online].[cit. 2020-10-23].
Pozn.: I když moc nerozumím smyslu vodních prvků před pomníkem.

Umělý kámen

V případě Kováříkovy císařovny všichni zainteresovaní mluví o tom, že dílo vzbudí kontroverzi, že se s
tím tak nějak počítá, vlastně se na to čeká. Výše kontroverze, ale nemůže být měřítkem kvality.
Abych to tedy shrnul, v nově odhaleném pomníku vidím spíše objekt, jehož vzhled by mohl být
považován za solidní design. Jeho funkcí je být součástí celkového architektonického konceptu a
symbolicky představovat císařovnu Marii Terezii. Jako socha by mi připadal nudný.
Poznámka nakonec.
Zůstává národním paradoxem, když si vzpomeneme, jakou bouři vzbudilo obnovení Mariánského
sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, ve kterém někteří mylně vidí symbol habsburské
poroby národa. A naproti tomu postavení pomníku nejvýznamnější habsburské panovnici se
obešlo bez podobně zaměřených protestů. Ani autor textu však žádné reakce v tomto smyslu
vyvolávat nechce! Hodnocení úlohy osobností z našich dějin je věcí historiků.

Zdeněk Kutra
Není mnoho významných žen v české historii, o kterých
by se toho dalo mnoho napsat (uvádí i-stránky). OMYL!! Nová
kniha Kateřiny Tučkové, Lenky Křížové a Renáty Fučíkové
s názvem HRDINKY, však toto tvrzení vyvrací a naopak
potvrzuje, že v dějinách i v současnosti máme významných a
slavných žen dostatek a v budoucnosti tomu bude nejinak a
bude jich přibývat. Samozřejmě, že se jedná o české ženy.
S přihlédnutím k tomu, jak se mj. vyvíjí a chová mužská
dorostenecká populace teenagerů dneška, zejména ta
fotbalového věku, radikálních ultras hooligans, (nebo
pivní…), lze usoudit, že budoucnost bude čím dále tím více
patřit inteligentním a vzdělaným ženám.
Nicméně tou nejslavnější ženou na české půdě byla
bezesporu arcivévodkyně rakouská, královna česká a
uherská Marie Terezie, jediná vládkyně na českém trůně. Je
také označována za císařovnu, ale byla pouze manželkou
Františka I. Štěpána Lotrinského, který byl zvolen za římského císaře 13. září 1745. Celým jménem
MARIE TEREZIE WALBURGA AMÁLIE KRISTÝNA.
Marie Terezie se narodila 13. května 1717 ve Vídni v Hofburgu jako nejstarší dcera Karla VI. a
Alžběty Kristýny Brunšvické. Jejich jediný syn však zemřel jako nemluvně a vzhledem k tomu, že se
královskému páru nedařilo zplodit dalšího syna (měli tři dcery), prosadil Karel VI. pragmatickou sankci,
která udělala z Marie Terezie dědičku habsburských zemí. Zemřela 29. 11. 1780 rovněž ve Vídni.
Nu a ostatní velmi zajímavá fakta a vědomosti o této mimořádné ženské osobnosti, která se mj.
zasadila a proslavila v roce 1774 zákonem o povinné školní docházce dětí a dalšími reformami, si
lze doplnit ve wikipedii na internetových stránkách...
o.p.

Nové kontaktní údaje pro UVU HRADEC KRÁLOVÉ :

Z NAŠEHO ARCHIVU, SBÍREK A KNIHOVNY

ZDENĚK MÉZL
*1934 -† 2016
Zdeněk Mézl je český grafik – ilustrátor. Patří ke světově špičkovým umělcům v technice
dřevorytu. Jeho výjimečný a skvělý rytecký rukopis je tak typický svým pojetím a stylizací, že si ho
nelze splést s podobnou tvorbou jiných grafiků – dřevorytců. K umělcově zvláštnosti patří ta skutečnost,
že veškeré knižní ilustrace, které mu byly zadány, provedl jen a jen dřevorytecky.
Zdeněk Mézl suverénně ovládl materiál i techniku a ve svých grafických listech a ilustracích uplatňuje
smysl pro jasnou a přehlednou siluetu, konturu a kontrastní linii, vyplněnou často až miniaturně
pojatými detaily. Má smysl pro jednoduché, lapidární vyjádření děje, pro zvláštní až pohádkovou
stylizaci a úsměvný často i ironizující pohled na svět. Tvorba Zdeňka Mézla je svérázná, také kritická a
často i úsměvná ke světu. Je také zrcadlem a odrazem jeho rodinného a složitého niterného života –
nikoliv jednoduchého. Během svého života ilustroval více než 70 knih, vytvořil řadu exlibrisů,
pamětních grafických listů i listů s volnou tématikou. Zabýval se v posledních letech svého života též
drobnou literární prací – bibliografií pro své nejbližší přátele, kterou si rovněž ilustroval, samozřejmě
v dřevorytecké technice. Z našeho archivu zveřejňujeme jen několik ukázek. V každém případě
počítáme s tím, že návštěvníci naší galerie SELAVÍ budou moci shlédnout Mézlovy grafické listy pod
sklem v původním dřevoryteckém tisku, včetně jeho literárních ukázek s ilustracemi.
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