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Katarína Vavrová

ROBIŤ SI V ŽIVOTE RADOSTI
Jak jste zvládala v současné době situaci v souvislosti s nákazou koronavirem?

Corona ma zastihla v období vrcholu mojich pracovných aktivít. Pracovala som nie len v ateliéri, ale 
aj v mojej súkromnej galérii v Starom meste Bratislavy. Zo začiatku to nebolo ľahké, bola to nová  
a nečakaná situácia. Snáď najviac „nad vodou“ po psychickej stránke ma držal môj syn Milan. Žije  
v Nemecku, kde sa stal majiteľom spoločnosti KUW – Kunst Und Wiederafbau na reštaurovanie zám-
kov, kaštieľov, starých objektov a umeleckých monumentov. Tešíme sa veľmi z jeho úspechov, je to 
veľký pracant a perfekcionista, je našou najväčšou radosťou. 

Izolácia ma dostala do úplného stavu koncentrácie. Ako umelec, ktorý trávi takmer všetok čas v ate-
liéri a môže vykonávať svoju prácu doma, je to nesmierne veľká výhoda. Vytvorila som viac obrazov 
s veľkou chuťou, kde som dala všetky emócie zo seba aj tie obavy z budúcnosti. Samozrejme že ma 
napadli úvahy, či vôbec ľudia budú prijímať umenie naďalej, či táto práca bude mať ešte zmysel. 
Pozitívne myslenie mi prinieslo pozitívne vibrácie a nestratila som ani klientov ani mojich priaznivcov. 
Dostala som spätnú väzbu, ľudia vycítili, že dávam do tvorby oveľa viac ako inokedy. 

Život mi do cesty priniesol úžasnú dievčinku, milú a šikovnú Zuzanu, ktorá mi dnes robí manažérku  
a asistentku. Manžela som si našla v mojich 15 rokoch, ale ju som hľadala celý život. 

TRI GRÁCIE Z LESBOSU, komb. technika na japonskom papieri, 100 x 70 cm, 2013
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HUDBA V DIAĽKE, kombinácia techník na papieri, 70x 35 cm, 2016

Južná Kórea, Soul, Galéria moderného umenia, samostatná výstava Kataríny Vavrovej, 2018

Byly v rámci pandemie zrušeny nebo pozastaveny nějaké Vaše výstavy ?

Je to zvláštne, ale samostatné výstavy som v tomto období až tak moc nepripravovala. Bola som 
vyčerpaná z výstav predošlých – Múzeum grafiky SIEAC v Číne, Turčianska Galéria v Martine, Sloven-
ské impresie a Slovenský inštitút vo Viedni, kde prebehla tiež samostatná výstava Cesta za svetlom. 
Prioritnou udalosťou pred dvoma rokmi (v júni roku 2018) bola samostatná výstava maľby a grafiky 
v Južnej Kórei v hlavnom meste Soule, kde bol pobyt pre mňa veľmi inšpiratívny. Najmä historické 
obdobie dynastie Čoson a ich tradičný odev plný žiarivých farieb. Vytvorila som cyklus malieb na 
špeciálnom ručnom kórejskom papieri. 

V tomto roku bola zrušená akurát moja prezentácia v americkom Seattle na svetovom veľtrhu ume-
nia. Mrzí ma zrušenie cesty do Talianska, kde chodievam už roky v lete kresliť a túlať sa. Vždy si tam 
prenajmem dom a vytvorím malý súkromný ateliér. Taliansko mi bude veľmi chýbať.



TAJOMSTVÁ ZÁHRADY, komb. technika na papieri, 100 x 160cm, 2018



Práca na maľbe MODLITBA ZA SLOVENSKO 2, 
73 x 50 cm, 2020

MÁRIA MAGDALÉNA, detail z GOLGOTY,  malba 
na papieri, 35 x 20 cm, 2020

MODLITBA ZA SLOVENSKO 2, komb. technika na papieri, 73 x 50 cm, 2020

Co plánujete do budoucna ?

Do budúcna najbližšie pripravujem výstavu v novembri, ale vzhľadom na situáciu je to všetko v pro-
cese. Budem informovať včas na mojej stránke. 

V tomto období nás zastihla veľmi milá správa. Hovorím zámerne nás, lebo sa to týka našej knihy  
a kniha je teamová práca. Ocitli sme sa v popredí medzi najkrajšími knihami na Slovensku a kniha 
bola ocenená ministerstvom kultúry za vynikajúce ilustrácie. Vydavateľstvo Perfekt vydalo knihu Karla 
Jaromíra Erbena Kytica, prebásnenú našim skvelým Ľubomírom Feldekom. Pavol Balík je autorom 
grafickej úpravy, Boris Kvasnica skenoval a fotil. 

Moja mladosť a srdcová záležitosť je Alexander Sergejevič Puškin. V čase pred coronou som vytvo-
rila v rakúskom Caprune cyklus kresieb k jeho básnickej zbierke Daj bože, nech sa nezbláznim, ktorú 
taktiež prebásnil Ľubomír Feldek. Uvidíme, či sa projekt podarí zrealizovať, ambície máme, že táto 
kniha musí byt ešte lepšia. 

Jak teď probíhá Váš běžný den ?

V poslednom čase som celé dni trávila v ateliéri. Situácia sa pomaly zlepšuje, otvárajú sa galérie. 
Budem dúfať, že to najhoršie máme za sebou a ľudia sa naďalej budú môcť venovať knihám a aj 
umeniu a robiť si v živote radosti.

Dagmar Petrášková

11



GOLGOTA 2, komb. technika na papieri, 100 x 70 cm, 
2019

Vernisáž samostatnej výstavy Kataríny Vavrovej v Kórei 
v hlavnom meste Soule, 2018

Kurátorka výstavy Slovenské impresie Danica Loviško-
vá, Katarína Vavrová a manažérka Zuzana Mazúrová  
v Turčianskej galérii v Martine, 2019

Priečelie Turčianskej galérie v Martine, kde na prelome 
minulého a tohto roka prebehla samostatná výstava 
Kataríny Vavrovej Slovenské impresie, 2019

Vernisáž samostatnej výstavy Kataríny Vavrovej Cesta 
za svetlom v Slovenskom inštitúte vo Viedni, 2019
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VÍTANIE JARI ,  komb. technika na papieri, 70 x 100 cm, 2020



MODLITBA ZA SLOVENSKO 3, komb. technika na papieri, 73 x 50 cm, 2020

Vernisáž výstavy Kataríny Vavrovej v Múzeu SIEAC v Číně 
spojená s workshopom o Slovenskej grafike, lektor profesor 
Boris Kvasnica

Vernisáž výstavy Kataríny Vavrovej v Múzeu SIEAC v Číně 
spojená s prezentáciou tlače leptu Martina Štěpánka pomo-
cou video projekcie

Výstava Kataríny Vavrovej v Múzeu SI EAC v Číne, priečelie 
múzea, 2019

V Múzeu SI EAC v Číne s rodinou a majiteľom múzea, 2019



SNAŽÍM SA VKLADAŤ 
DO OBRAZU DUŠU, CIT A VÁŠEŇ

S menom Kataríny Vavrovej sa stretávame na slovenskej výtvarnej scéne od začiatku 90. rokov 20. 
storočia. Hoci absolvovala štúdium knižnej ilustrácie u profesorov Albína Brunovského a Karola 
Ondreičku na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení (1990), jej výtvarný prejav sa postupne 
rozvíjal v záujme o kresbu, grafiku a maliarske techniky. Už kolekcia kresieb Dni a noci z rokov 1989 
–1991 jasne naznačuje, že ide o prirodzený a prekvapujúco vyhranený talent, pre ktorý orientácia 
na figurálnu tvorbu bude určujúca. Základnými atribútmi jej výtvarného prejavu sú predstavivosť, 
zmysel pre detail, precízna kresba a citlivé farebné videnie. Autorka je bravúrna kresliarka, ktorá 
niekoľkými suverénnymi líniami, raz dynamickými, inokedy disciplinovanými, dokáže vystihnúť cha-
rakter, podstatu a dušu motívu.

V prvých maliarskych dielach začiatkom 90. rokov kladie väčší dôraz na kresbu a farba len emotívne 
dotvára príbeh. Postupne sa však formuluje základný princíp výstavby obrazu – kontrast medzi ľahko 
perokresbou načrtnutými detailmi a precízne maliarsky spracovanými motívmi. 

V priebehu 90. rokov 20. storočia Katarína Vavrova zapĺňa a rozvíja celú plochu obrazov a kresba 
ustupuje maliarskemu stvárneniu deja, myšlienky, kompozície alebo vytvára rovnováhu oboch zložiek. 
Postupne si vytvára vlastnú maliarsku techniku, v ktorej kombinuje gvaš, pastel, air-brush a tuš. 

Na ploche obrazov sa rozvíja viacero dejov, motívov, priestorov, ľudských postáv, medzi ktorými hľa-
dáme súvislosti. Diela sú plné skrytých významov. Autorka nás udivuje premyslenosťou kompozície, 
jej rozihranosťou do množstva segmentov, detailov. S príznačnou ľahkosťou, uvoľnenosťou, odva-
hou a fantáziou maľuje a kreslí svoje príbehy. 

Tematické rozpätie jej maliarskych, grafických prác a kresieb je veľmi široké. Katarína Vavrová, veľmi 
citlivá a vnímavá voči všetkým podnetom reality, siaha po témach dávno minulým i tých súčasných. 
Rovnako blízka je jej literatúra, poézia, hudba, náboženské, mytologické témy i svet, ktorý ju obklo-
puje. Literárne postavy, biblické príbehy, spomienky na detstvo, cestovateľské zážitky (Thajsko, Kórea, 
Čína a predovšetkým Taliansko) ožívajú v dielach, aby ich naplnila novými významami. 

Ústredným motívom jej príbehov je žena. Krásna, ušľachtilá, nežná, krehká i odvážna, záhadná, zrani-
teľná i zranená, zahalená tajomstvami, smútkami i radosťami. Najväčší akcent kladie autorka na tvár, 
do ktorej koncentruje všetky emócie, podstatu príbehu. Citlivými ťahmi štetca a jemnými farebnými 

PANI BOVARY /detai l/ ,  komb. technika na papieri, 73 x 70 cm, 2020
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IZABELKA V KRAJINE ZÁZRAKOV, komb. technika na papieri, 50 x 35 cm, 2020 Árpád Tözsér, Ľubomír Feldek a Katarína Vavrová, prezentácia kníh na Bibliotéke 2020

valérmi, precízne, do tých najmenších podrobností, modeluje jej typicky oválne predĺženú podobu so 
živými i smutnými očami. Jej až renesančnú krásu, zmyslový pôvab, vznešenosť zvýrazňuje mnohými 
pozoruhodnými detailmi – ozdobami, šperkmi, kvetmi, nádhernými toaletami, cez ktoré sa prekva-
pujúco vinie fragment krajiny či rastlinná ornamentika. Sú raz bohato nariasené, inokedy úsporne 
modelované a len čiastočne prekrývajúce zmyselné ženské telo. Ich sprievodcami sú väčšinou len 
zľahka lineárne načrtnutí a záhadní muži. Muži pokorní, zúfalí i vyzývajúci, ovplyvňujúci letokruhy 
života, naznačujúci permanentné dialógy o odcudzovaní sa i približovaní. Postavy niekedy spolu ne- 
komunikujú, sú zahĺbené do seba, do svojich úvah, myšlienok, žijú si svojím vlastným životom.

Tieto iskrivé príbehy o samotnej podstate ľudskej existencie sú obklopené a popretkávané množstvom 
nádherných a magických detailov. Fragmenty architektúry, výseky krajiny, kvety, ovocie, ušľachtilé 
zvieratá, pestrofarebné vtáky, motýle, ryby, včely, rastliny, detaily interiérov i segmenty prírodného 
prostredia tvoria súčasť figurálnych výjavov. Často sa objavujú anjeli, ich krídla či pierka ako strážco-
via a ochrancovia našich istôt a osudov. Mnohé detaily nepodliehajú zemskej príťažlivosti, vznášajú 
sa, levitujú, aby obohatili a ozvláštnili dejovú rovinu diela. 

Rytmus línii, jemný kresbový rukopis, mäkko obopínajúci a charakterizujúci tváre a tvary, umocňuje 
farba. Raz sú to veľkoryso poňaté plochy čistej farby, inokedy jemné, nežné farebné valéry. Žiari, je 
sýta, odvážna i mäkká, pulzujúca nevšednými odtieňmi, poltónmi, zostavami a akordmi. Je až démo-
nicky rafinovaná, snivo a intenzívne rozoznieva akordy našich nálad. Jej chvejivé vibrácie umocňuje aj 
špeciálne upravovaný ručný japonský papier, ktorý svojimi nezameniteľnými textúrami a štruktúrami 
vytvára zaujímavý iluzívny priestor a znásobuje emocionálny náboj výpovede. Nádherné reliéfne línie 
povrchu papiera využíva na originálne vrstvenie štruktúr, farieb, tvarov a príbehov. 

21



VYZLEČENÍ Z PÝCHY, komb. technika na papieri, 100 x 160 cm, 2020
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Neodmysliteľnou súčasťou tvorby Kataríny Vavrovej sú ilustrácie. Už jej diplomová práca z roku 1989 
na ilustrácie ku knihe Grozdany Olujićovej Nebeská rieka naznačila základné atribúty jej originálneho 
ilustrátorského prejavu: prekvapujúco vyzretý fantazijný náboj, zmysel pre pôsobivé detaily, silné 
koloristické cítenie, celok organicky komponovaný z množstva nádherných detailov, bravúrna línia, 
čo precízne a v majstrovskej charakterizačnej skratke vykresľuje podrobnosti i celky. 

Knihu, už vtedy vlastne pripravenú do tlače, napokon nevydali. Zmena politickej a spoločenskej klímy 
priniesla príliv zahraničných knižných titulov, ktorých prioritou bola predovšetkým komerčná stránka  
a vydavateľstvá sa zmietali v existenčných problémoch. 

Katarína Vavrová sa opäť dostala ku knižnej ilustrácii až v roku 2013, po dlhých dvadsiatich štyroch 
rokoch. Vydavateľstvo Perfekt jej ponúklo príležitosť ilustrovať antický príbeh Dafnis a Chloé. Uká-
zalo sa, že to bola pre autorku zaujímavá výzva. Táto vlastne prvá kniha, ktorú ilustrovala, len potvr-
dila jej výnimočné výtvarné schopnosti a získala za ňu viaceré významné ocenenia. Vytvorila v nej 
nádherné ilustrácie, v ktorých sa striedali pôsobivé detaily s výpravnými celkami. Boli však založené 
na úplne inom princípe ako klasická ilustrácia. Už to neboli zaužívané komorné ilustrácie, ale plno-
hodnotné obrazy s atypickým veľkorozmerným formátom 100 x 70 centimetrov. Hlavnú dejovú líniu 
tvoril ústredný figurálny motív,  dotvorený magickými detailmi v podobe rastlín, zvierat a prírodných 
motívov. Autorka maľovala ilustrácie na japonský, špeciálne upravený papier, ktorý svojím osobitým 
charakterom, originálnymi textúrami, štruktúrami a chvejivou vibráciou povrchu, vytváral špecifický 
podklad pre jej figurálne príbehy. 

A opäť dochádza k vzácnej symbióze kresby, ktorou zvýrazňuje detaily motívu, vytvára kontúry  
a obrysy hlavných aktérov deja s maliarsky definovanými a prepracovanými plochami s magickou 
farebnosťou, sceľujúcou celú kompozíciu do jednotného celku. 

Napokon v roku 2014 vydavateľstvo Perfekt vydalo aj jej diplomovú prácu Nebeská rieka. 

Nasledujú ďalšie tituly : rok 2015 Andrej Sládkovič Marína a Spevy, rok 2017 Milan Rúfus A čo je krá-
sa?, rok 2018 Jan Skácel Oříšky pro černého papouška a jej doterajšiu ilustrátorskú tvorbu uzatvára  
v roku 2019 Karel Jaromír Erben a jeho Kytica v preklade Ľubomíra Feldeka. Čoraz väčší priestor v nich 
dostáva maliarske stvárnenie príbehu, ktoré rozvíja majstrovskými kresbovými detailmi. 

Ilustrácie Kataríny Vavrovej získali mnohé významné ocenenia. Sú výnimočné tým, že autorka sa nedá 
spútať literárnym príbehom a nepotrebuje si vytvoriť závislosť od textu. Sú to voľné asociácie, silné 
maliarske príbehy, plné fantázie, predstavivosti, invencie a poézie. Dochádza k úžasnému prepojeniu 
reality a fantázie, celku a detailu, farby a línie. 

Paralelne s maliarskou tvorbou rozvíja Katarína Vavrová aj grafický prejav. Mágiu tajuplných figu-
rálnych príbehov obohatených množstvom detailov rozohráva autorka aj vo svojich voľných gra-
fických listoch. S perfektnou technickou disponovanosťou a disciplínou vyrýva do kovových dosiek 
pavučinovými čiarami kontúry postáv a definuje morfológiu tvarov. Fragmenty reality, útržky spomi-
enok a predstáv sa na ploche grafického listu obdivuhodne snúbia, aby nám pripomínali, že náš život 
sa skladá aj z nenaplnených túžob, nesplnených snov, ale aj z krehkého šťastia a lásky. 

OMNIA VANITAS /detail/, komb. technika na papieri, 160 x 100 cm, 2020



Keďže farba je základný a zásadný fenomén v autorkinej tvorbe, ktorý vyvoláva atmosféru, dodáva 
dielu emocionálny náboj, svojbytný výraz, objavuje sa aj v grafike. Autorka svoje lepty ručne koloruje 
a farbu nanáša v jemných valéroch a poltónoch. A tak každý jeden grafický list je práve vďaka tomuto 
individuálnemu farebnému ozvláštneniu vždy iný, odlišný a autentický. 

Neoddeliteľnou súčasťou grafickej tvorby Kataríny Vavrovej sú exlibrisy. Pôvodne knižná značka, 
ktorá sa vlepovala do knihy a označovala jej majiteľa, je v súčasnosti samostatný grafický list, kto-
rý je predmetom intenzívneho zberateľského záujmu. Neoddeliteľnou súčasťou exlibrisu je písmo-
vá zložka s menom vlastníka, alebo aspoň jeho iniciály. Výtvarné stvárnenie malej plochy je veľmi 
náročné a vyžaduje si technickú virtuozitu, spojenú s bravúrnou kresbou a znalosťami kompozičnej 
skladby. V podaní Katky Vavrovej sú to pozoruhodné šperky, kde na malej ploche grafického listu 
brilantnou linkou a šrafúrou rozohráva mozaiku ľudských príbehov, v ktorých naplno vyznieva krása 
detailu a harmónia celku. Hoci objednávateľ často svojimi požiadavkami vstupuje do tematickej rovi-
ny tohto malého grafického dielka, Katarína Vavrová nespútava svoju obrazotvornosť a v plnej miere 
uplatňuje reč inotajov, metafor a nevyčerpateľnú fantáziu. Autorka vytvorila od roku 1991 už vyše 
150 exlibrisov, ktoré sú v kolekciách zberateľov po celom svete. 

„Snažím sa vkladať do obrazu dušu, cit a vášeň.“ Toto úprimné vyznanie Kataríny Vavrovej perma-
nentne rezonuje v celej jej tvorbe. Túla sa minulosťou i prítomnosťou, aby nám prostredníctvom 
maliarskych, grafických diel a kresieb, priblížila svoj citlivý pohľad na panoptikum života, niekedy  
i odchádzania... 

Jej diela sú plné svetla, harmónie a čara. Jej pohľad na človeka a svet je vždy iný. Raz súčasný, inokedy 
dávno minulý, raz reálny, inokedy imaginárny. Mnohé je nedopovedané, iba naznačené, naplnené 
skrytými významami a záleží len na prahu vnímateľovej citlivosti, aby priliehavé metafory a posol- 
stvá správne pochopil a dešifroval. Neobyčajnou obrazotvornosťou, citovosťou a inotajmi nasýtená 
figurálna tvorba Kataríny Vavrovej reprezentuje vrchol imaginatívno-poetickej línie súčasného slo-
venského vizuálneho umenia. V jeho bohato rozvrstvenej štruktúre má svoje nezastupiteľné miesto. 

Danica Lovišková

Katarína Vavrová absolvovala štúdium na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave, 
odbor grafika (1979–1983) a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, oddelenie knižnej 
ilustrácie (1984–1990) u prof. Albína Brunovského a prof. Karola Ondreičku. V roku 1989 nasle-
doval študijný pobyt na Academia delle Belle Arti v talianskej Perugii. Venuje sa voľnej grafike, 
exlibrisu, maľbe a kresbe. Uskutočnila veľký počet samostatných a kolektívnych výstav doma na 
Slovensku i vo svete a je nositeľkou mnohých významných medzinárodných ocenení.

Práca na maľbe M A J A  P L I S E C K Á ,  komb. technika na papieri, 60 x 43 cm /príprava na väčšiu maľbu/, máj 2020
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fotografie z archivu Kataríny Vavrovej



TVORBA, TO JSOU SILOČÁRY, 
KTERÉ MNĚ BYLY POSKYTNUTY

V květnu 2020 oslavil 77. narozeniny sochař, malíř a performer Lubo Kristek. Od roku 
1968 žil v tehdejším Západním Německu, kde se usadil v Landsbergu. Odtamtud 
často vyrážel na své tvůrčí cesty nejen po Evropě. V roce 1977, po realizaci monu-
mentálního oltářního obrazu (o šířce deseti metrů) pro kapli v německém Penzingu, 
se vydal na výstavní turné do Ameriky. Kristkova díla mohli zhlédnout návštěvníci  
v Los Angeles (v Auratorium Gallery), San Franciscu (v ADI Gallery), ve Vancouveru 
(v Multicultural Society) či Venice (Beyond Baroque Gallery).

Pouhých deset let po emigraci, v roce 1978, měl již Kristek samostatnou výstavu  
v prestižním Schaezlerpalais v Augsburgu. Téhož roku curyšský deník Tages-Anzeiger 
ocenil jeho dílo Česká polka vystavené ve Švýcarsku. Deník uvedl : „… smutek, hrů-
za a bezmocnost, které jsou strhujícím způsobem formulovány v plastickém obrazu 
Lubo Kristka ‚Česká polka‘ – poslední věty ‚Pražského jara‘ v roce 1968 hraje Velký 
bratr na struny z ostnatého drátu.“ 

V roce 1981 Kristek vyhrál veřejnou soutěž a vytvořil další monumentální dílo – šest-
náctimetrový Strom vědění pro Gymnázium Ignaze Köglera v německém Landsbergu. 
Mnichovský časopis Steinmetz + Bildhauer uvedl : „Těžko si lze představit spjatější 
a plodnější jednotu umění a architektury.“ V roce 1987 byla v Mnichovské rezidenci 
vystavena Kristkova dřevěná plastika Duše. V roce 1988 vytvořil pro lázně Greifen-
berg bronzovou kašnu Pijící. Dalším veřejným místem, které trvale zdobí dílo Lubo 
Kristka je venkovní plocha před Neues Stadtmuseum ve městě Landsberg am Lech. 
Muzeum tam v roce 1992 instalovalo sochařovu kovovou plastiku Pomník pro pět 
smyslů. 

Od roku 1989 působí umělec znovu i v České republice, kde vytvořil například troj-
státní sochařskou poutní trasu nazvanou Kristkova podyjská glyptotéka, nebo další 
monumentální dílo, kterým je Kristkův dům v Brně. Kristkova happeningová tvorba 
čítá přes pět desítek děl (Německo, Rakousko, ČR, USA, Kanada, Turecko, Belgie, 
Slovensko, Polsko, …). Na Zámečku Lubo v Podhradí nad Dyjí mohou návštěvníci 
zhlédnout sbírku jeho celoživotního díla. 
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Lubo Kristek v sochařském atelieru
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Lubo Kristek tvoří na pobřeží Pacifiku u mostu Lions Ga- 
te Bridge ve Vancouveru plastiku ZROD ABSOLUTNÍ 
FORMY, 1977, foto Vladimir Ulovec

Vernisáž Kristkovy samostatné výstavy v Multicultural So- 
ciety Vancouver, 12. září 1977, foto Johnny Musil

DUŠE,  dřevěná plastika, výška 260 cm, 1973, soukromá 
sbírka, foto Dušan Rouš

ČESKÁ POLKA, kombinovaná technika, 76 x 85 cm, 1972, 
foto archiv autora



32 33

Na co ze svých toulek vzpomínáte?

Na happeningy, které započaly v mém landsberském atelieru počátkem 70. let minulého století expe-
rimentováním s hudbou, poezií a výtvarným uměním. Na cesty za Arno Lehmannem a Salvadorem 
Dalím. U Dalího jsem byl poprvé v roce 1972, to už začal kreírovat (vytvářet, pozn. redakce) muzeum 
ve Figueras. Dalí nepůsobil jako pedagog. On byl hodně mimo a my jsme byli šťastní, že s ním dýchá-
me v jeho prostoru stejný vzduch. Byla to škola nad všechny akademie světa.

Vzpomínám také na dobu, kdy jsem v indiánské rezervaci Capilano u mostu Lions Gate Bridge ve 
Vancouveru tesal dřevoplastiku Zrod absolutní formy, kterou jsem tam pak odhalil na vernisáži své 
výstavy. Na totemy v indiánské rezervaci. Na Jiřího Voskovce, kterého jsem potkal také na svém ame-
rickém turné. Voskovec si po svém přebral příběh o Sisyfovi, že je podstatné vnímat tu část cesty, 
kdy jde člověk dolů do údolí pro ten svůj balvan a v tu chvíli je svobodný. Já jsem k tomuto pojetí po 
desítkách let přidal v Kristkově domě časový rozměr – Sisyfos obíhá na minutové ručičce a relativní 
je nejen čas.

Teoretička umění Johanna Kerschner v roce 1994 v mnichovském časopisu Medizin + Kunst 
napsala: „Lubo Kristek hledá otvírání nových prostorů, snaží se rozvibrovat neznámé struny 
divákovy duše a záměrem jeho performancí je silou tvorby a umělecké intuice mentálně pře-
konat i smrt.“ Je smrt častým námětem?

Lidé se myšlenkám na smrt vyhýbají, což je chyba. Ověřil jsem si to při své studii davu a jeho reakcí, 
když jsem v roce 1975 táhl po landsberské kolonádě kostru mrtvé lišky. Tu akci jsem nazval Procházka 
s neurotickou liškou. Mnozí nechtěli nic vidět a odvraceli zrak, jen děti to braly přirozeně a zajímal je 
většinou ten, kdo lišku táhne.

Za jakých okolností jste se po sametové revoluci vracel do Česka a proč Podhradí nad Dyjí?

Vrátil jsem se po otevření hranic v roce 1989, abych se postaral o nemocnou máti, a už jsem tady 
zůstal. V Podhradí nad Dyjí mně kdysi dožil děda. Na konci války utekl z Brna a po letech jsme ho našli 
zde. Když se otevřely hranice, tak jsem se byl podívat na svoje Podhradí a jeden dům byl na prodej. Po 
třiceti letech ve světě jsem tady začal budovat… nechci říkat muzeum, aby to neznělo moc nafoukaně. 
Podhradí mi učarovalo natolik, že se zde odehrálo i několik mých happeningů. A teď tady dožívám  
s veverkama a jedním zajícem, který mně při ranním rozbřesku chodí panáčkovat před barák.

Jak vznikala díla vystavená na Zámečku Lubo?

Svezli jsme sem kolekci mých děl vytvořených v různých obdobích, různých technikách. Figurální 
věci dělám ze sklolaminátu, některé sochy liju z bronzu nebo tesám ze dřeva. Ze sklolaminátu už 
se mi nechce dělat, protože žere plíce, když ho brousíte a dýcháte. Ale pak přijde nápad a já zase 
neodolám. Člověk má pořád pocit, že něco dluží. Připravuji Pomník surrealismu, který by měl být 
ve zřícenině nějakého kostela. Tu teprve hledám. Oltář pomníku nese název Poslední brána. Když si 
prohlédnete detaily, tak vzadu vidíte ten bílý bod, který popisují ti, co se dostali z klinické smrti. Tam 
všichni časem směřujeme. Tuto vizi bych chtěl dodělat, ještě než tam odejdu sám.

S T R O M  V Ě D Ě N Í ,  plastika (Ignaz-Kögler-Gymnasium, Landsberg am Lech), výška 16 m, 1981, foto Stephan Wagner

POMNÍK PRO PĚT SMYSLŮ před Neues Stadtmuseum  
v německém Landsbergu, foto Jindřich Kepert

P O M N Í K  P R O  P Ě T  S M Y S L Ů ,  kovová plastika, výška  
450 cm, 1991, foto Jindřich Kepert
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Zámeček Lubo v Podhradí nad Dyjí a vlevo 4. zastavení Kristkovy podyjské glyptotéky – 
kovová plastika KOSMICKY NAČASOVANÁ PARAPYRAMIDÁLNÍ POTENCE,  2006, 
foto Dagmar Petrášková
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K oltáři patří ještě třináct obrazů věnovaných tematice křížové cesty. Tu jsem obohatil o poslední 
motiv. Obraz nazývám Sublimace zlata a uzavírám jím Kristovu cestu. Všechno zlato světa by se prý 
vešlo do krychle o hraně asi dvacet metrů a kvůli tomu se vedou války. Proto jsem v posledním dílu 
křížové cesty nechal zlato sublimovat do vesmíru, přechází do skupenství plynného, a položil jsem 
otázku, co se na světě bude dít bez tohoto kovu.

Která z děl jsou v Podhradí například k vidění?

Součástí obchůzky je dřevoplastika Naprosto zbytečné dmýchání mozkové hmoty. Je to jeden z má- 
la příkladů, kdy jsem umění propojil s moderní technikou. Když se k ní člověk přiblíží, tak plastika 
vzlyká. Návštěvníci často říkají, že by toto dílo mělo povinně přijít do parlamentu. Docela obdobná 
tematika jako v této plastice se objevuje také v asambláži Konference snů. Zde jsou skryty mnohé 
zbytečnosti lidského chtíče.

Se Salvadorem Dalím, jsme kdysi probírali teorii o kosmických dvojčatech – že se na tomto světě 
setkají dvě bytosti, které se ideálně doplní a souzní. Teprve nedávno jsem se dostal k umělecké-
mu ztvárnění tohoto rozhovoru a tak vznikl Zrod kosmických dvojčat, který doplnil můj zámeček  
v Podhradí. Tato plastika by na objasnění vydala za docela tlustou knihu. Koho to ale vlastně zajímá? 
Zůstává to zatím stále ve mně.

ZROD KOSMICKÝCH DVOJČAT,  figurální sousoší v architektuře, patinovaný sklolaminát, 240 × 180 × 190 cm, 2017, 
foto Dagmar Petrášková

V PŘEDČASNĚ KLONOVANÉM VĚKU JEDNÉ PLANETY, asambláž, 250 × 150 × 110 cm, 2003, foto Dagmar Petrášková
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NAPROSTO ZBYTEČNÉ DMÝCHÁNÍ MOZKOVÉ HMOTY, 
dřevo, litina, výška 150 cm, 2012, foto Dagmar Petrášková



Jaká forma vyjádření je Vám nejbližší?

Mou velkou láskou jsou asambláže. Maluju, dělám sochy, ale asambláže mě celý život drží nejvíc. Od 
začátku to bylo tak, že jsem vždycky něco zajímavého našel a hodil to na půdu. Pak dozrála doba, kdy 
jsem to z té půdy musel zase snést a začít komponovat asambláž jako se třeba komponuje hudba. 
Často si beru staré přístroje nebo vysloužilé předměty a činím je nesmrtelnými. Také celoživotně čer-
pám z řecké mytologie, kterou přepracovávám do modernějšího jazyka. Někdy ji dál rozvíjím. Takže 
konečnou formou je vlastně mytologie má.

KONFERENCE SNŮ I . ,  asambláž, 109 × 105 × 20 cm, 2000, foto Dušan Rouš

10. zastavení Kristkovy podyjské glyptotéky na soutoku Dyje a Moravy (u obce Sekule, Slovensko), kovová plastika HLEDA-
JÍCÍ – ORGANICKÉ FORMY, výška 320 cm, 2014–2015, foto Dušan Rouš

Pohled do části veřejně přístupné sbírky děl Lubo Kristka na Zámečku Lubo v Podhradí nad Dyjí, foto Dagmar Petrášková
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POSLEDNÍ BRÁNA (detail), asambláž, 2007–2010, foto Dagmar Petrášková POSLEDNÍ BRÁNA (detail), asambláž, 2007–2010, foto Dagmar Petrášková

Lubo Kristek před asamblážemi POSLEDNÍ 
BRÁNA a RODINA S NEVIDITELNÝM 
MUŽEM, foto Dagmar Petrášková

R O D I N A  S  N E V I D I T E L N Ý M  M U Ž E M , 
(detail) asambláž, 280 × 220 × 200 cm, 1994, 
foto Dagmar Petrášková
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Častokrát po mě lidé chtějí, abych jim k dílu něco pověděl a já to vlastně ani nedovedu. Jsem v pod-
statě jen nádeník. Mám pocit, jako kdybych měl trychtýř do hlavy a to, co odněkud přichází, přese 
mě prochází a já k tomu jen musím propůjčit ruce a nohy, dělat a usochat si klouby a svaly. Na co se 
na svém těle teď podívám, to bych si hned mohl nechat operovat. Tvorba, to jsou siločáry, které mně 
byly poskytnuty. Jejich podstaty se nelze dopátrat, tak se o to ani nesnažím. 

Jakou roli hrají ve Vašem životě zvířata?

Odjakživa cítím duchovní spřízněnost s ptáky. Jako kdybych sám byl ptákem. Proto můj sarkofág, 
který je v rámci mé Podyjské glyptotéky umístěn na rakouském hradě v Hardeggu, nese tvar prehis-
torické ptačí lebky o několika poschodích. Také je v něm ukryto poselství „memento mori“, které je 
čím dál aktuálnější.

Ptáci jsou v mé tvorbě všudypřítomní i jako symbol volnosti, hlavně ptačí pár.

Klavír na střeše Zámečku Lubo se stal vyhledávaným turistickým bodem. Jakou má historii? 

Piano, kterým prorůstá růže, je vlastně mým osobním symbolem. Prorůstání forem ve svých dílech 
zpracovávám často. Jde o proces přírodní obnovy, kdy jedna forma pomalu přenechává místo dru-
hé… ze které se rodí další… podobně jako v nikdy nekončící fantazii. Dílo jsem nazval Božská pomíji-
vost tónu a v roce 1994 ho zde po proslovu od Ludvíka Kundery odhalil spisovatel Jaromír Tomeček. 
Tuto plastiku jsem však vytvořil v Německu v továrně u mého dlouholetého přítele a podporovatele 
Karla Bramla a nebylo snadné ji do republiky převézt. Váží skoro půl tuny. Tenkrát jsem ještě závodil 

BOŽSKÁ POMÍJIVOST TÓNU, klavír balancující na jedné noze na špičce střechy Zámečku Lubo v Podhradí nad Dyjí, 
výška 310 cm, 1994, foto Dagmar Petrášková

6. zastavení Kristkovy podyjské glyptotéky, hrad Hardegg, PTAČÍ POSLÁNÍ,  třípatrový dřevěný sarkofág, 1998, foto ISA

Karl Braml a Lubo Kristek při dokončení plastiky BOŽSKÁ POMÍJIVOST TÓNU v německé firmě Karl Braml Schlosserei 
und Metallbau. Zákoutí Dyje, kde se dnes plastika nachází, bylo pojmenováno Kristkovo údolí božské pomíjivosti tónu



na motorce a měl jsem pouze na ni přívěsný vozík. Celníky jsem musel přesvědčit, že klavír je závodní 
motorka, což se mi naštěstí podařilo. Anebo se mě už chtěli zbavit.

Vaše monumentální díla se nacházejí hlavně v Německu. Jedno jste však vytvořil také ve Vašem 
rodném Brně. Kristkův dům, věnovaný sisyfovské tematice, byl v roce 2018 uveden pro Vás 
typickým happeningem. V roce 2019 jste v něm odhalil schodištní asambláž Hudební sursum. 
Lidé stáli několikahodinovou frontu, aby mohli zhlédnout Vaši asambláž z hudebních nástrojů. 
Které nástroje do díla přišly jako poslední?

Časově koncentrovaný houslový tón… předposledním nástrojem je kovový klarinet – dar od městské 
části Brno-sever… a posledním bubenické paličky od pana starosty Martina Malečka, které přinesl na 
odhalení asambláže.

Návštěvníci slavnostního odhalení schodištní asambláže H U D E B N Í  S U R S U M  v Kristkově domě v Brně, 9. listopadu 2019, 
foto Martin Maleček

Č A S O V Ě  K O N C E N T R O V A N Ý  H O U S L O V Ý  T Ó N ,  součást schodištní asambláže H U D E B N Í  S U R S U M  v Kristkově 
domě v Brně, 2019, foto Martin Musil

KRISTKŮV DŮM při vyvrcholení happeningu Sisyphiade 
aneb Balvan v čase, 26. května 2018, foto Dušan Rouš

KRISTKŮV DŮM (detail), monumentální ruce chránící živý 
strom (platan) jako symbol nezbytnosti harmonického vzta-
hu člověka k přírodě, foto Martin Musil
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Jak jste zvládl letos situaci v souvislosti s nákazou koronavirem?

Dobře, ještě žiju. Maluju hodně. V mém dobrovolném vězení vznikla docela slušná jarní kolekce.  
Pronikly i „koronové“ vlivy v detailech, kterým jsem se v podstatě moc nebránil pro příští důkazy dě-
jepiscům. Prostě zpracovávám tu přírodní ochranu před naším již skoro neúnosným bláznovstvím. 

Byly zrušeny nebo pozastaveny nějaké Vaše výstavy?

Stále něco běží, ale já už to nesleduji. Musím jen tvořit. Ostatní mě nezajímá. Navíc, dnes už lidi jezdí 
přímo za mnou.

Co plánujete do budoucna?

Chci najít zříceninu nějakého kostela (nejradši mimo naše území) pro mamutí instalaci Pomník surre-
alismu, o čemž jsem se už zmínil. A také se vydám k dispozici v o mně chystaném filmu. 

Čím se momentálně zabýváte a na čem pracujete?

Vyhýbám se těm zuřivým čínským koronabalónkům, abych tady ještě nějakej čas mohl zlobit. Také 
pokutám za rychlou jízdu. Snaha o zrychlení je člověku od pradávna geneticky souzená. Je to krás-
ný pocit, ale pořád se nás někdo snaží brzdit. Teď si na zadní okno mého automobilu píšu cedulku 
„Omlouvám se, že jedu jak posranej – jsem v bodové tísni“.

Jak teď probíhá Váš běžný den?

Vstanu kolem šesté, vyčistím si zuby, potom „když muž se ženou snídá“ a v současnosti šepsuji plátna 
na další kolekci (viz malá ukázka). Mám už nachystaných 32 pláten. Nejradši bych je prodával jen tak 
bílé!? Však jestli na to budu muset ještě něco malovat, tak „světe, třes se!“

Dagmar Petrášková

HOMO DIGITALIS ERRANTUS, asambláž, 
167 × 140 × 125 cm, 2018, 
foto Dagmar Petrášková

Lubo Kristek u zrodu své nejnovější kolekce 
obrazů, 2020, foto Dušan Rouš



M I S T R U M  M I S T R U M  K A L A M I S T R U M , 
C H U D O KO N Č E T I N AT Í !

V l a s t i m i l  M r v a

Nerozumíte? Divila bych se, kdybyste rozuměli. Mistrum mistrum kalamistrum není kabalistická invokace či 
zvukomalebná zvonkohra, mistrum mistrum kalamistrum je prastarý pavoučí slangový pozdrav. Jde o zapome-
nutý stridulační pokřik, dnes zřídkakdy používaný i samotnými sklípkany, o němž mlčí i Kristkovy manuskripty. 
Nuže tedy, ještě jednou: Mistrum mistrum kalamistrum!

Přijměte pozvání do říše vytažených šuplíků, polozavřených padacích dvířek a pootevřených doupat, kradmé-
ho upířího našlapování a tajnoslibných kokonů. Je to pozvánka do království, v němž neukřižovaný Krist(k)us 
ukazuje pravou paží na písmeno „X“ – z něhož odjakživa vyvěrá Tajemství. 

Tajemství, které se svými členovci střežím, neboť jsem to já, kdo hlídá tenhle zaprášený biotop jako Cerberus 
podsvětí (přestože ten měl nohy jenom čtyři). Hlídám zejména to, co ve skříni přežívá. A to znamená, že hlídám 
především Lásku. Lásku, překonávající i smrt, encefalickou Lásku dvou hlav, do nichž vidí jen Lubo, melancho-
lickou Lásku pavoučích samečků a samiček, jež se ve sklenici objali až in articulo mortis, i Lásku věcí, které si 
na sebe zvykly. Střežím Lásku tří neukřižovatelných, jež nerozpínají své paže k umučení, nýbrž otevírají náruč, 
která zůstává prázdná…

Ale jsem-li zasvěcena do toho, co ve skříni přežívá, vím rovněž, co uvnitř usnulo navždy. Hodinová závaží, 
zavěšená na signálním vláknu, znehybněla ve chvíli, kdy na stole zašustila piková devítka a v psacím peru 
vyschla poslední kapka černého inkoustu. I kyvadlo uvízlo v nehlučném ustrnutí, kdy čas ve skříni ustrnul. 
Usnul zapavučinován a přikryt stínem zákoutí, kde ho nikdo nebude hledat, chráněn šerosvitem, do něhož  
svůj štětec namáčel i sám Rembrandt. 

Slepcům bez hole i zájmu, zabloudivším až sem, se čas ve skříni bude zdát dokonce nehybný a stojatý jako 
bublina ve skle. Ale to je jen optický klam Kristkovy umně nastražené asambláže: v ničem nevybuchuje dyna-
mika tak překvapivě, jako ve skříni, když ji nakloníte stranou. Věci začnou křičet – ale z místa se nepohnou. 
Vše zůstane umíněně uvězněno na svých postech jako myšlenky spoutané podvědomím. Budou se chelicery 
a nehty bránit. Myšlenkám se totiž ze skříně nechce. Stejně tak jako se nechce vám – lidem – za myšlenkami 
sem za mnou. Bojíte se, že byste mohli objevit i to, s čím se setkat nechcete? Každé podkroví lidského vědomí 
má totiž svoje pavouky a hady, kteří chtějí uštknout ! Potom se snadno může stát, že vás krysařova uhrančivá 
píšťalka zavleče do nádherné krajiny plné jedovatých květin. A podmanivý hlas skříně vám zaskřípe requiem: 
Tu fui ego eris! Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy!

Šuplíkový svět usnoval Kristek rafinovaně, poněvadž kouzelné slůvko usnovat vypreparoval dvojpohlavní me-
taforou. Je to metafora rezonující snem i tkanou sítí křižáků. Je to metafora, která číhá na Kristka, čím chce 
být, až bude dospělým, aby ho mohla polapit. Jenomže on chce být malým chlapcem! A malí chlapci se chytit 
nedají. 

ARACHNOLOGIA ADÉ, asambláž, která byla inspirací k dramaticko-poetickému textu Mistrum mistrum kalamistrum, 
200 × 120 × 40 cm, 2000, foto Dušan Rouš
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Stará skříň odkrývá tajemství bolestně a s moudrým ostychem. Jako lebka při trepanaci. Tiché gejzíry fanta- 
zie šumí zpod zpuchřelých listů, mezi exuviemi, těmito pavoučími kostlivci, z nichž na vás dýchne hrůza. Hrůza 
z pomíjivosti i věčnosti zároveň. Skříň je tak hluboká, jak hluboko každý dohlédne na dno vlastní duše. Prozra-
dím vám, co se mezi námi, sklípkany, o Kristkově asambláži šušká. To tvrzení je stejně odvážné, jak pronikavá 
jsou slova Jeana Cocteaua nad literaturou Marcela Prousta: Jeho dílo bude dál žít jako hodinky na zápěstích 
mrtvých vojáků…

Až mne poprvé spatříte, nelekejte se, nestala jsem se potravou červům, protože mi bůh Kristkus dovolil naskří-
ňovat se do téhle dubové Noemovy archy. Vypadám jako mrtvá, ale to je jen zdání. Já žiju jako nikdy předtím. 
A je nás víc, co zde žijeme, protože nás měl (a dosud má) autor rád…

Jsme nehybní, ale vibrujeme magickou přitažlivostí. Zůstáváme lapacím zařízením lidských představ, vášní, po- 
tlačených strachů a skrytých tužeb. Jsme labutí písní všeho, co může člověk milovat – a čím vším lze zaplašit 
Smrt. 

Jsem sice císařovnou mezi sklípkany, ale i já občas mívám delirantní sny a nekromantické noční můry. Ale 
utěšuju se tím, že ženská ruka, svírající tajemné poselství s červenou pečetí, patří Sigmundu Freudovi.

Mistrum mistrum kalamistrum!

Teraphosa LeBlondiová
Svého času: Francouzská Guyana

Toho času: Bavorský modrobílý šuplík 
(pootevřený jako víčko před usnutím)

Lubo Kristek před plastikou EVOLUCE STROMU (VÝKŘIK), dřevo, lana, výška 360 cm, 1985–87, foto Dagmar Petrášková
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Blanka Šperková

POŘÁD MĚ TO BAVÍ
Jak jsi zvládala na jaře, a také teď, situaci v souvislosti s nákazou koronavirem?

Žádná změna. Sedím, pracuji a je mi dobře. Jsem zdravá, jezdím na kole, dojíždím za dětmi a vnou-
čaty na chalupu.

Vnoučata – to mi připomíná ten dobrý nápad, který realizuješ se svojí sedmiletou vnučkou 
Mariankou a pod názvem Marianka a babka B. spolu vytváříte krásné objekty. Ona navrhuje, 
Ty pleteš.

Ano, je velmi šikovná, ale není to práce jen z poslední doby, zabýváme se tím už od jejich tří let. Jen 
teď v poslední době jsme to dost zrychlily. Marianka nakreslí a já vyrobím.

ZEĎ RADOSTI ,  figurky pletené z drátků podle kreseb vnučky Marianky Dvorské (7), 2016 –2020, foto Dagmar Petrášková

RYBA, KTERÁ SEŽRALA PLASTY,  prsty pletené nerezové a barevné drátky, 50 x 40 x 40 cm, 2017
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MEČOUN, 55 x 30 x 30 cm a RYBA ZÁZRAČNICE,  55 x 45 x 45 cm, prsty pletený nerezový, zlatě a červeně lakovaný 
drát, 2016

Byly zrušeny nebo pozastaveny v rámci probíhající pandemie nějaké Tvoje výstavy?

V německém Hannoveru byla nainstalována a zdárně dokončena krásná výstava evropského desig-
nu, ale neproběhla, takže snad příští rok ve stejnou dobu. Před demontáží byla ale natočena na video, 
které bylo zveřejněno na You Tube. Další, která se neuskutečnila, měla být v Cambridge, v americkém 
státě Massachusetts, dále 21. výstava textilní miniatury v Bratislavě, která bude také až za rok a výsta-
va v Mladé Boleslavi. Bylo jich ještě víc, těch kolektivních. 

Hodně mne mrzí, že se letos nebudou realizovat moje cesty po světě, které jsem měla na tento rok 
nachystané, některé už i zaplacené, a postupně je ruším.

Jaké výstavy a kde jsi v období před koronavirem měla, a co plánuješ do budoucna?

V loňském roce jsem měla dvě samostatné výstavy a taky se zúčastnila i několika kolektivních – ve 
španělském Madridu (8th International Biennial of Contemporary Textile Art – Grand formato inte-
rior), dvakrát v americké Cambridge v Mobilia Gallery a na Slovensku v Bratislavě v Gallery X. Samo-
statné výstavy proběhly v Londýně (Weird Wired & Wonderful – jewellery, Gill wing jewellery Gallery) 

ZEĎ RADOSTI /detail/,  figurky pletené z drátků podle kreseb Marianky Dvorské (7), 2016 –2020, foto Dagmar Petrášková

AUTOPORTRÉT 2,  kresba Marianka Dvorská, prove-
dení Blanka Šperková, 2020

AUTOPORTRÉT 1,  kresba Marianka Dvorská, prove-
dení Blanka Šperková, 2020



ANDÍLEK,  kresba Marianka Dvorská, provedení Blanka 
Šperková, 2020

JEDNOROŽEC, kresba Marianka Dvorská, provedení Blan-
ka Šperková, 2020

PTÁK, KTERÝ ULOVIL RYBU, kresba Marianka Dvorská, provedení Blanka Šperková, 2020 Marianka Dvorská se zvířátkovým náhrdelníkem, barevné lakované drátky, 2018



a ve Vídni (Animals – objects and jewellery, V&V Gallery). V roce 2018 jsem měla velkou výstavu  
v brněnském loutkovém Divadle Radost – Ohlédnutí Blanky Šperkové za výtvarnou prací v Divadle 
Radost.

Mám naplánováno a přislíbeno několik výstav (Praha, Brno, Bratislava, Vídeň) s vnučkou Mariankou 
Dvorskou (*2013), která, jak už jsem zmínila, od malička hodně kreslí. Žije s rodiči v Praze a chodí do 
1. třídy. Na společné výstavy se obě velmi těšíme. 

Chtěla bych se vrátit k výstavě, která celkem nenápadně proběhla v roce 2018 v loutkovém 
Divadle Radost. Můžeš o ní něco říct a taky, jak jsi se vlastně k návrhům loutek dostala?

Loutky, to byl vlastně můj začátek. Když mě po maturitě na SŠUPke v Bratislavě nevzali na VŠUP  
v Praze, kam jsem se hlásila na animovaný a loutkový film, nastoupila jsem tehdy do Krajského lout-
kového divadla ve svém rodném městě na Slovensku v Bánské Bystrici. Pracovala jsem tam v dílnách 
u skvělého technologa a naučila se za rok tolik, že mě bez problémů vzali na DAMU v Praze do 
loutkářského oddělení. Já však chtěla raději dělat animovaný film. Byl to můj dávný dětský sen, a tak 
se mi ještě v prvním ročníku povedlo přestoupit na UMPRUM k profesoru Hofmeistrovi. Mezitím už 
jsem pro bystrické divadlo dělala samostatné výpravy, což byla výborná zkušenost. Po promoci jsem 
se díky svému budoucímu manželovi přestěhovala do Brna a divadlo Radost se tak ocitlo v mé 
blízkosti. Pak bylo už jenom otázkou času, až si mne některý z režisérů vybere ke spolupráci. Byli to 
především Pavel Vašíček, Mirko Matoušek a hlavně Zojka Mikotová, se kterou jsme pak dělaly hodně 
představení také mimo Brno a divadla Radost. S Kiplingovými Prabajkami pro hluchoněmé diváky 
jsme se dokonce dostali i do Banskobystrického divadla, a tak se kruh uzavřel. Z expozice brněnské výstavy OHLÉDNUTÍ BLANKY ŠPERKOVÉ ZA VÝTVARNOU PRACÍ V DIVADLE RADOST, 2018

Z expozice brněnské výstavy OHLÉDNUTÍ BLANKY ŠPERKOVÉ ZA VÝTVARNOU PRACÍ V DIVADLE RADOST, 2018
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K mým sedmdesátinám mi divadlo Radost uspořádalo krásnou, ale dobře utajenou výstavu (po celý 
rok, kdy výstava probíhala, téměř žádná propagace) z jejich fundusu a mých návrhů.

Čím se momentálně zabýváš a na čem pracuješ?

Na soškách podle Marianky. Její maminka Linda návrhy nafotí, novou kresbu mi pošle a já se do ní 
hned pustím. Pořád mě to baví.

Ještě se chci zeptat na Tvoji další tvorbu – drátěné objekty a náhrdelníky, náušnice – vznikají 
momentálně také nějaké?

Teď na to není myslím vhodná doba. Nemám ani motivaci, když jsou všechny galerie, co mne zastu-
pují, zavřené. Taky mám pocit, že lidi s rouškami na obličeji asi nebudou mít chuť se ještě přizdobit 
třeba i mými náhrdelníky, o náušnicích nemluvě, ty by se snad na ty uši ani nevlezly. Objekty? Teď se 
raději věnuji těm drobnějším plastičkám podle kreseb Marianky.

Jak v této době probíhá Tvůj běžný den?

Je to jako vždy – zacvičím si, posnídám, pracuji a vyrážím ven. Chybí mi moje sauny, „fitko“ už ne, 
protože když jsou na stromech listy, tak to jedu raději na kole do přírody. A pak opět k mým drátkům, 
dokud oči slouží.

Dagmar Petrášková
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SEZNAM JEDNOTLIVOSTÍ – PRSA, ručně pletený nerezový a barev-
ný drát, 65 x 25 x 25cm, 2010  

Skřítek z počítačových her Samorost l., II., III., kterého vytvořil Jakub 
Dvorský, syn Blanky Šperkové. Dárek k Vánocům 2018, a ručně pletený 
SKŘÍTEK z nerezových a barevných drátků Blanky Šperkové

KUKYHO DĚDA, pletený nerezový, postříb- 
řený a červeně lakovaný drát, 30 x 30 x 25 cm, 
2009

SPOJENÍ (detail), ručně pletený nerezový drát 
s korálkami, 130 x 170 x 30 cm
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B L A N K A  Š P E R K O V Á
(*11. dubna 1948 Bánská Bystrica)

Absolvovala Střední školu uměleckého průmyslu v Bratislavě (1963–1967), Akademii múzických  
umění v Praze, ateliér loutkového výtvarnictví (1968 –1969) a Vysokou školu uměleckoprůmys-
lovou v Praze, ateliér televizní a filmové grafiky u prof. Adolfa Hofmeistera (1969–1974). Kromě 
filmové tvorby, natočila a částečně i režírovala 40 animovaných filmů, převážně večerníčků pro 
STV, se zabývala ilustrací dětských knížek, grafikou a malbou. Od roku 1970 začala experimen-
tovat s drátem, inspirována dávnou tradicí slovenských drotárov (dráteníků), i když neužívá jejich 
technologii, ale vyvinula si vlastní techniku pletení bez jehlic či jiných nástrojů. Se svým minima-
listickým používáním jednoho očka se dokáže vyjádřit jak v animovaném filmu, ve slepotiskové  
a monotypové grafice, ve volné plastice, tak i ve šperku. Tematické zaměření její práce směřuje od 
realističtější formy (figurativní, části lidského těla, zvířecí motivy) ke stylizovanějším formám, vždy 
však s jasným literárním podtextem. Využívá specifické vlastnosti drátěného přediva: vzdušnost, 
transparentnost, možnost vrstvit tvary do sebe, a při instalaci se snaží využívat světla a stínu jako 
hlavního expresivního prvku. Účastní se mnoha kolektivních a také sólových projektů u nás i ve 
světě. Obdržela několik ocenění v různých oblastech své činnosti (1992 „Cena za najkrajšiu knihu 
Slovenska“ za ilustrace ke knize „Krehké ako chryzantémy“, 1993 „Prix Int. Hoppeland 1993“, Bel-
gie, 2006 „Winner of 10 Years“ Saltaire, Anglie, 2007, 2017 „Zlatá palička“ Bienále české krajky, 
Vamberk, ČR, 2012 „Čestná medaila Albína Brunovského za významný prínos v oblasti animova-
ného filmu“, BAB, 2018 „Commendation for Sculpture“ Mezinárodní bienále aktu Budva, Černá 
Hora a další) a její práce jsou zastoupeny ve státních i soukromých sbírkách doma a v zahraničí.Z L A T É  V E J C E , prsty pletený nerezový a různobarevný drát, 40 x 25 x 40 cm, 2018

H E R M E L Í N ,  náhrdelník, prsty pletený postříbřený drát,  
černé perly, 2017

L I Š Č Í  B O A ,  prsty pletený barevný a postříbřený drát, 
fosforeskující korálky, 2017

Fotografie, pokud není uvedeno jinak, jsou z archivu Blanky 
Šperkové



David Hockney, GOING UP GARROWBY HILL,  olej na 
plátně, 84 x 60 cm, 2000

POCTA DAVIDU HOCKNEYOVI,  prsty pletený náhrdel-
ník z barevných drátků, 2016

POCTA DAVIDU HOCKNEYOVI,  prsty pletený náhrdel-
ník z barevných drátků, reklama na výstavu v Gallery Kath 
Libbert v Saltaire, ÚK, 2017

POCTA MAURICIU DE VLAMINCKOVI,  prsty pletený 
náhrdelník a náušnice z barevných drátků, 2016

KVĚTINOVÝ NÁHRDELNÍK,  barevně lakované drátky, skleněné korálky, 2019



VYHYNULÁ ZVÍŘENA, náhrdelník, postříbřený drát a ko- 
rálky, 2018

NOEMOVA ARCHA, náhrdelník, postříbřený drát a ko-
rálky, 2017

KVĚTINOVÉ NÁHRDELNÍKY, postříbřené barevné drátky 
a korálky, 2018

PEJSCI ,  náhrdelník, různobarevné drátky, 2018

KAPKOVÝ NÁHRDELNÍK,  různobarevné drátky, 2018 POCTA BAUHAUSU, náhrdelník, barevné drátky, 2018
BUBLINKOVÉ NÁHRDELNÍKY, JEŠTĚRKA, brož, barevné 
drátky se skleněnými korálky, 2019

Brože a náhrdelník, různobarevné drátky a korálky, 2019
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Zdena Höhmová

ČEKÁNÍ NA ŠNEKY A INSPIRACI
Jak zvládáš od letošního časného jara a také v současnosti situaci v souvislosti s korona-
virovou nákazou?

Pokud mám být upřímná, tak to byl dost velký šok. V lednu mně končila výstava v Galerii Toyen na 
pražském Žižkově. Výstavu tam zahájil naprosto skvěle Jan Kanyza, přišla spousta kolegů a přátel. 
Měla jsem z výstavy radost a dobrý pocit, který byl spojený s vrácením pražského ateliéru. Po roce  
a půl, kdy v ateliéru probíhala částečná rekonstrukce, šlo symbolicky o dobrý start. Na základě výsta- 
vy mě oslovila paní redaktorka z časopisu Bydlení mezi panely a připravila rozhovor. Šestistránková 
prezentace pod názvem Tvorba je hra se spoustou reprodukcí vyšla až nyní. V únorovém čísle Literár-
ních novin máme celostránkový rozhovor s kunsthistorikem Janem Dočekalem pod názvem Malování 
obrazů je i není povznášející činností.

Mezitím se ozvalo vedení brněnského Divadla Bolka Polívky s nabídkou výstavy ve foyer v rámci 
projektu Ženy ženám, moc mě to těšilo, ...ale v té době na mě skočil nějaký virus, či co. Do konce 
února jsem se naštěstí dala dohromady a vernisáž u Bolka byla 28. února 2020 parádně zahájená  
s ohromnou pozitivní a přátelskou energií vedením divadla a Bolkem Polívkou, tou dobou novo-
pečeným ženáčem. Krásná vernisáž, přítomnost Bolka a přátel, spousta nádherných květin a glosa 
mojí kamarádky : „Máš tady celý Brno!“, byly světlem po následující dny a měsíce, které měly přijít. 
No a 12. března spadla klec. Svět se zastavil. Divadlo bylo uzavřeno a výstava je tam dodnes jako 
princezna ve věži, kterou zlý koronáč střeží…

ALTER EGO, olej a komb. technika na plátně, 57 x 45 cm, 2016

Zdena Höhmová v brněnském ateliéru, obraz nahoře TAJEMNÉ POBŘEŽÍ ,  olej a komb. technika na plátně, 110 x 120 cm, 
pod ním MALÝ PRSA, olej a komb. technika na plátně, 110 x 120 cm, 2019, foto Kateřina Bartlová





Byly v rámci pandemie zrušeny nebo pozastaveny ještě nějaké další Tvoje výstavy?

Ne, ale kresby a obrazy jsou ve foyer v divadle u Bolka stále, vedení divadla tam pořádá v týdnu stre-
amingy, takže to přece jenom všechno už trochu žije. Škoda, výstavu mohlo vidět za normální situace 
denně přes tři stovky lidí. Také se zastavila činnost a setkávání našich spolků v Brně i v Praze.

Co máš v plánu do budoucna?

No, to je právě to. V únoru jsem si říkala – ještě výstava u Bolka a potom po jedenácti letech dovo-
lená... Vlastně už delší dobu znám jen cesty Brno – Praha a zpět, občas za přáteli Trizuljakovými na 
Hanou a společně na hříbky nebo na ryby. Jinak samá práce, ale i malá změna prostředí je prospěšná, 
tak alespoň tak. Koronáč a omezení s ním vzniklá mě přivedly k práci na zahradě, k úklidu kolem 
domu a k pocitu štěstí, že jsem jaksi chráněná a mám se kde vyžít a můžu se zedřít bez roušky a rizika 
pohybu mezi lidmi. Na malování myšlenky nebyly.

Vernisáž výstavy kreseb a obrazů Zdeny Höhmové D V Ě  E N E R G I E  ve foyer Divadla Bolka Polívky, 28. února 2020, 
foto Zdeněk Farkaš a Anna Pecková
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C I T R Ó N O V Á  P Ř Í T A Ž L I V O S T ,  olej a komb. technika na plátně, 90 x 120 cm, 2013





85

Teď se situace rozvolňuje, ale už mně není dvacet a taky mám za ta léta práce s ředidly určité zdra-
votní potíže. Raději budu ještě obezřetná navzdory různým hlasům, které se ozývají. Myslím, že ještě 
není po bitvě, ale generálů už je dost.

Období s hrozbou nákazy inspirativní bohužel nebylo. Čekám na nové impulsy a inspiraci. A možná, 
pokud se nic nezhorší a nezmění, bude tím impulsem společná podzimní výstava s Miroslavou Tri-
zuljakovou k našemu letošnímu půl kulatému jubileu v krásné a prostorné olomoucké Galerii G.

Jak teď probíhá Tvůj běžný den?

Tvorba a malování je dost samotařina, takže jako by se v této divné době pro mě zdánlivě nic 
nezměnilo. Ale „Dvě energie“, názvy obou výstav v Praze a v Brně, vzaly za své. Musela jsem přerušit 
inspirativní, osvědčený a zaběhnutý rytmus střídání pobytu Brno – Praha. Děsily mě zprávy, na kte- 
ré se už po čase ani nedívám a neposlouchám je.

Asi Tě pobavím, můj den začíná takto: otevřu dveře na zahradu, vypustím kocoura, jdu zalít kytky, 
uklidím binec a vyčistím všechny misky po ježcích, ptáčcích a venkovních kočkách, které si zvykly na 

82

Vernisáž výstavy kreseb a obrazů Zdeny Höhmové D V Ě  E N E R G I E  ve foyer Divadla Bolka Polívky, 28. února 2020, 
foto Monika Chupeková

S L A V N O S T ,  olej a komb. technika na plátně, 120 x 180 cm, 2017





zahradu chodit a dojídat zbytky papu, vyměním jim vodu. Taky posbírám šneky a vyvezu je „na pro-
cházku“ daleko od domu, prý se rádi vracejí. A protože jsem zvědavá, občas některou ulitu označím 
permanentním fixem, jen drobný černý puntík. Je to takový „Šnečí projekt“. Pak nahlédnu do ateliéru 
a pokud mám energii, přemýšlím, jak budu pokračovat v práci. 

Ráda bych touto cestou vyslovila velké přání, aby byl svět zase zdravý, a to ve všech směrech a popřá-
la všem pevné zdraví, radost a elán do života.

Děkujeme, a Tobě, milá Zdeno, přejeme totéž !

Dagmar Petrášková

V Z K A Z Y  A  Z Á Z N A M Y ,  akryl a komb. technika na plátně, 40 x 35 cm, 2020

C H L A P E C  S  L E T A D L E M ,  olej a komb. technika na plátně, 48 x 60 cm, 2017

Z Á Z N A M ,  akryl a komb. technika na plátně, 30 x 40 cm, 2020

M O D R É  P O B Ř E Ž Í ,  olej a komb. technika na plátně, 50 x 70 cm, 2020
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ZDENA HÖHMOVÁ

„Malování je dobrodružství.
A dobrodružství nikdy neznudí.“

Umělecký projev Zdeny Höhmové není jednostranný, tíhne k lyrické intonaci i k expresivně vyhroce-
nému, symbolickými významy obtíženému tvaru. Barevně vypjaté obrazy a kresby z let 2009–2015 
jsou potvrzením autorčina neustálého hledání smyslu života, jsou výpovědí, hledáním a otevíráním 
nových cest a možností vyjádření, jsou reflexí a sebereflexí prožitého.

Tvorbu Zdeny Höhmové charakterizuje osobitá volba témat a výtvarných prostředků. Pro její malíř-
ský projev je typická kombinace různých výtvarných technik, propojení olejomalby s kresbou, uhlem 
nebo frotáží v hladké i strukturální malbě nebo práce s otisky barevných pigmentů, písků a grafitu, 
které tak spojují dva důležité a konstantní rysy její malířské tvorby – smysl pro experiment a cit pro 
zachování vnitřní kontinuity.

ZDENA HÖHMOVÁ se narodila v Brně v roce 1955, vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou 
školu v Brně (1971–1975) a Akademii výtvarných umění v Praze (1975–1981), po studiích peda-
gogicky působila na PF MU v Brně, později na VŠUP v Praze a na SUPŠ v Brně. Rozhodla se však 
pro svobodné povolání, ve kterém působí dodnes. Od roku 1981 uspořádala téměř sto autorských 
výstav a zúčastnila se kolem sto šedesáti výstav kolektivních a dalších prezentací u doma i ve 
světě. V roce 2001 vyšla monografie Zdena Höhmová autorů Jiřího Hlušičky a Jaroslava Maliny, 
kterou vydala Nadace Universitas Masarykiana v Brně. Za svoji tvorbu obdržela mnohá ocenění 
u nás a v zahraničí. Mimo jiné ji byla také udělena Cena města Brna v oboru výtvarné umění pro 
rok 2012. Její díla jsou zastoupena ve veřejných a soukromých sbírkách. V ČR (výběr): Národní 
galerie Praha, Moravská galerie Brno, Muzeum města Brna, Galerie výtvarného umění Hodonín, 
a v zahraničí (výběr): USA, Belgie, Francie, Rakousko. Žije a pracuje v Brně a v Praze. Věnuje se 
volné malbě, kresbě a grafice, příležitostně také ilustraci. Je členkou multioborového Sdružení Q 
v Brně, jehož Výtvarnou sekci devět let vedla, členkou Sdružení pražských malířů, volného spolku 
výtvarníků FF16 a Jednoty umělců výtvarných v Praze.

S Ý K O R A ,  olej a komb. technika na plátně, 105 x 115 cm, 2020 V Á Š E Ň ,  olej a komb. technika na plátně, 105 x 115 cm, 2020 Fotografie, pokud není uvedeno jinak, 
jsou z archivu autorky



Katarína Zemková

NEVIEM SA DOČKAŤ 
OSOBNÝCH STRETNUTÍ
Kati, studovala jsi nejprve gymnázium a poté historii, muzeologii a výtvarnou tvorbu na Uni-
verzitě Konštantína Filozofa v Nitře. Proč ses nerozhodla pro výtvarný obor samostatně?

Moja mamička hovorieva, že som kreslila, odkedy som zvládla sedieť na nočníku. Od piatich rokov 
som navštevovala ĽŠU (Ľudová škola umenia), do ktorej som sa mimochodom prihlásila sama, a už  
v tom období som získala mnoho cien a diplomov v najrôznejších súťažiach. 

Na výtvarnú školu som však po základnej škole nechcela ísť, pretože som mala pocit, že sa patrí 
vyštudovať „niečo normálne“. Tak som nastúpila na miestne gymnázium. Po jeho absolvovaní som 
sa prihlásila na VŠ do Nitry, kde som už popri histórii a muzeológii vyštudovala aj výtvarnú tvorbu. 
Nemohla som ju vynechať. Po skončení štúdia som sa však samostatnej tvorbe naplno nevenovala, 
učila som históriu a občiansku náuku na Strednej priemyselnej škole, neskôr som sa venovala perso-
nalistike v komerčnej oblasti. 

Nebylo Ti líto, že studuješ a později i vyučuješ jen teorii a nevěnuješ se vlastní tvorbě?

Maľovala som, ale bol to len relax vo voľných chvíľach. V priebehu deviatich rokov sa nám narodili 
tri deti – synovia, takže som sa venovala starostlivosti o rodinu a na maľovanie nebol čas. Veľmi mi 
to však chýbalo, bola som nešťastná, že sa nevenujem tomu, čo ma najviac baví. Nechýbalo veľa  
k môjmu vyhoreniu. Moja konzultantka pri doktorandskom štúdiu, kunsthistorička Prof. PhDr. Ľubo-
míra Fašangová, sa ma raz spýtala: „Kedy prestaneš prežívať a začneš žiť ?“. Bol to zlomový moment, 
a tak som od roku 2016 zmenila svoj profesionálny život a začala som sa  konečne venovať tvorbe  
a výstavnej činnosti.  

Ovlivnil Tě ve Tvé tvorbě někdo ze slovenských nebo světových výtvarníků?

Mám rada impresionistov a obdivujem aj tvorbu Egona Schieleho. Ale samozrejme ma ovplyvnili aj 
moji učitelia. Bola som totiž vedená takými velikánmi umeleckej obce, akými sú sochár Viliam Loviška, 
grafik Igor Benca, dizajnér Jozef Dobiš, maliar Jozef Jaňák, alebo akým bol Karol Baron, člen českoslo-
venskej surrealistickej skupiny. Nesmierne si ich všetkých vážim, boli mojou inšpiráciou najmä v dobe, 
kedy som začínala hľadať svoju vlastnú umeleckú cestu. 
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Setkala jsem se s Tvými obrazy poprvé v květnu loňského roku na vernisáži výstavy v prštické 
galerii Aviatik nedaleko Brna.

Aviatik v Pršticiach pri Brne je malebná galéria, kde atmosféru dotvára Genius loci. Majitelia, manže-
lia Petra a Pavel Kunešovci, mi vyšli v ústrety a splnili mi sen – vystavovať na Južnej Morave, odkiaľ 
pochádzal môj milovaný starý otec. Som im veľmi vďačná za spoluprácu, ústretovosť a pohostinnosť, 
ktorú mi prejavili. Verím, že naša spolupráca bude aj v budúcnosti pokračovať.

Dívala jsem se také na internetu na Tvoji výtvarnou tvorbu z minulých let a musím říct, že 
procházíš nejrůznějšími styly.

Robím čo ma napadne a zrovna v tej chvíli zaujíma. Striedam farebnosť, tvary, techniky, kompozície, 
nálady na plátne a pod. Mám rada expresívnu maľbu, moja tvorba je preto veľmi živelná. Neustále 
hľadám niečo nové. Dominantná je však pre mňa jednoznačne farba. Ešte počas štúdia ma oslovil  
s ponukou spolupráce slovenský výtvarník a performer Daniel Brogyányi. Išlo o projekt s názvom 

Andy Warhol. Daniel, mimochodom ktorého životným krédom je „Hlavne sa zo seba neposrať!“, raz 
o mne v médiách povedal, že „niekto tvorí sedem rokov v jednom štýle, ale Katarína Zemková stihne 
sedem štýlov za týždeň. A je to v poriadku.“ Asi tak je to so mnou. 

Na vernisáži v Pršticích jsi krátce zmínila společný projekt – výstavu, spojení výtvarného umění 
a literatury se slovenským básníkem a textařem Jánem Štrasserem. 

S Jánom Štrasserom som sa zoznámila v Galérii Ľudovíta Felda v Košiciach u našich spoločných pria-
teľov. Neskôr v jednej z bratislavských kaviarní mi navrhol tykanie takým štrasserovským spôsobom: 
„Veď si potykajme Katka, tiež nie si najmladšia...“ (smiech). Mám veľmi rada jeho humor, jeho texty, 
jeho knižky, aj jeho básne. Slovo dalo slovo a s jeho láskavým súhlasom som sa rozhodla niekoľko 
z nich zhmotniť na mojom plátne. Tak vznikol náš projekt TOTO SOM... (napísal/namaľovala, pozn. 
autora), ktorý sme spoločne v roku 2018 veľmi úspešne odprezentovali v Art Centre Synagóga  
v Trenčíne. Jeden z prítomných priateľov na vernisáži vyhlásil, že v synagóge bolo toľko ľudí napo-
sledy asi pred vojnou.

K A M ,  komb. technika, 100 x 120 cm, 2018 M Í N U S  J E D E N ,  olej, 60 x 60 cm, 2018



Jaké jsou tvoje plány v nejbližších letech?

Chcela by som vyraziť do sveta. Veľmi rada cestujem a spoznávam nové krajiny, v ktorých nikdy neza-
búdam obísť všetky menej známe aj známe galérie, ako napr. Rijk Museum v Amsterdame, kde som 
bola v predminulom roku. Vlani som ešte stihla medzinárodnú výstavu svetových umelcov vo Flyer 
Art Gallery Roma v Taliansku a naplánované mám ešte ďalšie európske metropoly. Dúfam, že sa mi 
to všetko podarí zrealizovať. 

Co Tě nejvíc těší v běžném životě?

Najväčšiu radosť mi robia moji štyria chlapci pobehujúci po dome (z toho traja synovia), a celú živú 
atmosféru dotvárajú traja psi. Profesne ma teší, ak mi klienti poskytnú pozitívnu spätnú väzbu. Keď 
mi napr. pošlú fotku zaveseného obrazu v obývačke, alebo napíšu, že im obraz odo mňa robí radosť 
a vedia pri ňom relaxovať. Veľmi som za to vďačná a dáva mi to odvahu pracovať ďalej a veriť, že 
moja práca má zmysel.

O K I E N K A ,  komb. technika, 100 x 100 cm, 2019

Vernisáž výstavy v Galerii Aviatik v Pršticích, 2019, foto Dagmar Petráškova a Romana Štrynclová
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si kúpia množstvo šiat z lacného diskontu a budú sa podobať jeden na druhého, alebo si kúpia len 
niekoľko modelov, ale kvalitných, napríklad od dizajnérov.

Vraťme se na chvíli k Tvému vztahu k historii, kterou jsi také studovala… Dočetla jsem se  
o Tobě, že jsi ambasadorkou jednoho historického projektu. Prozraď o něm něco víc.

Projekt „Buď silný!“ vznikol v roku 2017 ako spomienka na jedného zo zakladateľov izraelského 
vojenského letectva plk. Noriho Harela. Vnučka tohoto vojnového hrdinu, ktorý mimochodom  
vyrastal v Českej republike, je mojou dobrou priateľkou, a spoločnými silami sme vytvorili projekt, 
ktorý niesol myšlienku československej finančnej a vojenskej pomoci Izraelu v rokoch jeho vzniku 
1947–1948. Plukovník Harel už síce nežije, ale dodnes ho médiá považujú za najväčšieho priateľa 
Čechov a Slovákov v Izraeli. Vaši čitatelia ho mohli vidieť aj v relácii Marka Ebena Na plovárně. 

Projekt „Buď silný!“ prebehol v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave pod záštitou 
veľvyslanca Štátu Izrael Zvi Aviner Vapniho v Stĺpovej sále historickej budovy STM v Košiciach pod 
záštitou prezidenta Rudolfa Schustera a zúčastnilo sa ho množstvo ľudí politického, kultúrneho aj 
spoločenského života.

Tento náš rozhovor se uskutečnil ještě předtím, než vypukla panika v souvislosti s nákazou 
koronavirem. Jak jsi toto období prožívala?

Situácia bola ťažká nielen u nás, ale globálne. Myslím, že každý z nás musel prehodnotiť svoje priority 
v osobnom aj v pracovnom živote. Ako keby Boh zatriasol úplne všetkými našimi istotami. Mnohí  

Dá se výtvarným uměním na Slovensku uživit? Je o Tvoje obrazy zájem?

Táto otázka zaujíma mnohých. Odpoveď je prekvapujúca. Áno. Dá sa umením uživiť aj na Slovensku. 
Samozrejme to prichádza postupne a nemôžeme sa dopytom po umení ešte rovnať západnému 
svetu. Oceňujem však, že čoraz viac Slovákov investuje aj do kúpy výtvarného umenia. Stále viac ľudí 
preferuje kvalitu pred kvantitou, zamýšľa sa nad životom, starostlivo nakupuje potraviny, zamýšľa sa 
nad ekológiou a najmä má výborný vkus. Ľudia si už dnes premyslia, či si kúpia tisícu kópiu plagátu 
Manhattanu a budú mať obývačku ako sused, alebo si doprajú niečo viac. Rovnako sa rozhodujú, či 

OVEČKY,  OVCE. . . ,  komb. technika, 100 x 70 cm, 2019

Katarína Zemková v prštické Galerii Aviatik, 2019
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zistili, že kúpa novej módnej vychytávky alebo auta nie je tým najdôležitejším, ale zdravie a ochrana 
rodiny, nájsť si čas na blízkych, áno. V mojom prípade kreativita neutrpela, pretože v rámci možností, 
keď aktuálne neperiem a nevarím pre mojich štyroch chlapov, alebo sa s nimi neučím, tvorím ďalej. 
Horšie to už bolo s prezentáciou mojich diel. 

Byly zrušeny nebo pozastaveny nějaké Tvoje výstavy?

Presne to som mala na mysli. Posledná výstava sa mala otvoriť v marci 2020 v Galérii Michalský dvor. 
Veľmi som sa tešila, keďže išlo o spoločný projekt s našim textárom, básnikom Jankom Štrasserom 
– Toto som (napísal, namaľovala). Deň pred konaním vernisáže do toho vstúpilo nariadenie vlády SR 
a Galéria sa zatvorila skôr, ako ju mohli akíkoľvek priaznivci umenia zazrieť. Stihla sa aspoň natočiť 
reportáž slovenskej verejno-právnej televízie, ktorú RTVS odvysielala ešte v marci. 

Rovnako zatvorili svoje brány aj tri ďalšie výstavné priestory. Dva v Bratislave a jeden v Brne. Obrazy 
tak zostali „v karanténe”.

Jaké výstavy a kde jsi v poslední době před pandemií měla a co plánuješ do budoucna?

Pred korona krízou výstavy prebiehali v hotelových galériách Crowne Plaza a Ponteo, v Brne v Art 
reštaurácii Domu umenia s názvom Kohout na víně. Jednu výstavu som stihla realizovať aj v mojom 
rodnom meste, v Galérii mesta Šaľa. Tento rok plánujem výstavu pod holým nebom v Chateau Ma- 
ria Theresia v Bernolákove, a ak sa podarí, aj v zámockej galérii Grandhotela Vígľaš. Všetko je ale ešte 
zatiaľ otvorené. 
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ROZHOVORY, komb. technika, 90 x 90 cm, 2019 ZLATÝ DÁŽĎ, komb. technika, 100 x 100 cm, 2019 TANEC V ROSE,  komb. technika, 80 x 120 cm, 2020





Čím se momentálně zabýváš a na čem pracuješ?

Stále maľujem a starám sa o rodinu v zmysle hesla SOM DOMA, ale podporu cítim nielen od rodiny 
a blízkych, ozývajú sa aj priaznivci mojej tvorby. Som zato veľmi vďačná a motivuje ma to k ďalšej 
tvorbe. Verím, že s väčšinou z nich sa stretnem už čoskoro na niektorej z najbližších vernisáží. 

Jak teď probíhá Tvůj běžný den?

Momentálne sa veľmi teším z novo vysadenej bylinkovej záhradky, snažím sa dobehnúť zanedbané... 
a neviem sa dočkať osobných stretnutí.

Dagmar Petrášková

Výtvarnice Katarína Zemková se narodila 21. října 1977 ve slovenské Šali a už odmalička inklino-
vala ke kresbě a malbě. Od pěti let začala navštěvovat uměleckou školu a později už jako student-
ka vyhrála několik výtvarných soutěží. V roce 2001 absolvovala studium výtvarné tvorby, historie 
a muzeologie na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře pod vedením sochaře Viliama Lovišku, 
grafika Igora Benca a Karola Barona, člena československé surrealistické skupiny. Od roku 2001 
uspořádala řadu samostatných výstav, účastní se i výstav kolektivních, workshopů a dalších pro-
jektů. Získala také několik ocenění. Žije a pracuje v Senci.
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FANTÁZIA V MODROM, komb. technika, 80 x 90 cm, 2020 MODRÁ RAPSÓDIA,  komb. technika, 80 x 90 cm, 2020 Fotografie, pokud není uvedeno jinak, 
jsou z archivu autorky
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KREV NENÍ VODA
Jiří  Hlušička

Malíř, grafik a ilustrátor Karel Beneš žije se svou ženou Danielou v Praze. Svým životním 
výtvarným dílem však dává na srozuměnou, že krev není voda. Narodil se 1. května 1932 
ve Vlčnově a jako tvůrce se sem neustále vrací. Vrací se pro inspiraci, bez níž by se jeho 
umění neobešlo. Ve své tvůrčí orientaci nalezl oporu za studií u profesorů Antonína Str-
nadela a Karla Svolinského na Uměleckoprůmyslové škole v Praze.

Hned zpočátku se projevoval jako rozený kreslíř. Prokázal to v portrétních studiích zvláště lidí mu 
nejbližších, a to ve schopnosti zachytit nejen tvářnost modelu, ale i jeho lidský charakter. Bez kreslíř-
ského talentu se neobejde hlavně ve své volné a ilustrátorské tvorbě, v níž se mu podařilo integrovat 
kresbu s vyhraněným smyslem pro barvu. Kontaminace obou výrazových složek využívá ovšem niko- 

VANDROVALI HUDCI,  akvarel, 75 x 53 cm, 1969

Karel Beneš ve svém ateliéru, foto Martin Říha
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liv k popisným cílům, nýbrž k osobité transpozici svých představ, které jsou do značné míry spojeny 
se zmíněnými již vzpomínkami na rodné Slovácko. Nepřestalo jej lákat jak v jeho každodennosti, tak 
i ve svátečních okamžicích, ať už máme na mysli slavnou Jízdu králů nebo události zcela soukromé, 
k nimž nepochybně náleží venkovská svatba, hlavně spanilý zjev nevěsty s věnečkem na hlavě. Tváří 
v tvář těmto i dalším motivům, zpřítomňujícím jak ranní kuropění, tak i zdejší tajemné rituály, znějí  
z Benešových malířských evokací lidové písně bujarých nápěvů, ale i tklivých melodií.

Ačkoliv v průběhu mnohaletého tvůrčího vývoje malíř na své rodové východisko nikdy nezapomněl, 
nikterak to jeho inspiraci neomezilo. Svědčí o tom například postava klauna, jenž do Benešových ma- 
lířských a grafických děl vnesl nejen neopakovatelnou atmosféru cirkusového prostředí, ale rovněž 
nostalgii, kterou je obestřena podstatná část umělcova díla. Jsou jí prolnuta venkovská nokturna, bib-
lické motivy stejně jako pohledy na živobytí slováckých dědin v proměnách času. Moravan se svým 
nezaměnitelným cítěním a malířským či kreslířským rukopisem se nezapře ani tehdy, když zobrazuje 
například pražské panorama, ba dokonce motivy cizokrajné – lhostejno, zda stane před pařížským 
Moulin Rouge nebo na pobřeží ostrova Hvar v Jaderském moři.

HUDCI,  tuš, akvarel, 53 x 75 cm, 1963 LOUČENÍ,  akvarel, 43 x 37 cm, 1974
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Se značným žánrovým rozpětím tvorby Karla Beneše souvisí různorodost výtvarného přístupu ke 
světu. Vždy respektuje realitu, zároveň se však nechá vést svou imaginací; spoléhá na ni, když bere 
do ruky tužku či uhel, stejně jako když se neobejde bez řešení povýtce barevného, když se jeho před-
stava ztělesní v akvarelu, pastelu nebo v barevné litografii. Přiklání se k uvolněné skladbě, a to někdy 
natolik důsledně, že se až může zdát, jako by nedbal gravitačních zákonů: v jeho kompozicích levitují 
lidské bytosti i bájní oři, prolínají se navzájem různé, převážně snové představy a děje. To vše vnáší do 
obrazového řešení zvláštní rytmus a dynamiku. Účin díla stupňuje jeho malířské pojetí, ať už počítá 
s děleným rukopisem, s velkými barevnými plochami nebo spoléhá na hru výrazných linií. Spojujícím 
elementem různých tvárných postupů či výrazových variací je tu sklon k lyrické poezii, jíž nejsou cizí 
ani vize vysloveně pohádkové. Není proto divu, že právě tato rovina obraznosti Karla Beneše nalezla 
uplatnění v rozsáhlé ilustrační tvorbě hlavně v oblasti literatury pro děti a mládež. V oddané službě 
knize ostatně přišel v průběhu času rovněž s velkým počtem ex libris, v nichž osvědčil smysl pro lapi-
dární výtvarnou zkratku neméně než grafické mistrovství.

JABLOŇOVÁ PANNA, akvarel, 46 x 38 cm, 1976 VYSVOBOZENÍ PRINCEZNY, akvarel, 46 x 38 cm, 1976

PIEROT, akvarel, 42 x 33 cm, 1975



B R O D I L  J A N O  K O N Ě ,  barevná litografie, 44 x 59 cm, 1982

K L A U N  A  K R A S O J E Z D K Y N Ě ,  barevná litografie, 60 x 45 cm, 1989
P I E R O T  S  K A R T A M I ,  barevná 
litografie, 54 x 41 cm, 1986
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Výstava u příležitosti 87. narozenin Karla Beneše, která se uskutečnila loni v červnu a červenci (2019) 
v Galerii Joži Úprky v Uherském Hradišti, nemohla ovšem nabídnout vyčerpávající přehled jeho roz-
sáhlého a mnohotvárného díla. Nebyla bilancí, nýbrž pokusem alespoň v náznaku načrtnout výrazný 
tvůrčí profil umělce, jenž nezapomněl na kořeny své lidské existence i svého umění.

Z A K L E T Á ,  barevná litografie, 54 x 43 cm, 1986 M A S O P U S T ,  barevná litografie, 70 x 50 cm, 1990
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K A T E D R Á L A ,  barevná litografie, 70 x 50 cm, 2003

KAREL BENEŠ (* 1. května 1932 ve Vlčnově) je český grafik, malíř a ilustrátor, člen Spolku čes-
kých umělců Hollar. V letech 1949-1955 vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze 
u profesora Antonína Strnadela a na další jeden čestný rok jej do svého ateliéru pozval profesor 
Karel Svolinský. Během svého života se zúčastnil desítek společných či skupinových výstav doma 
i v zahraničí. Uspořádal mnoho autorských výstav, samostatných nebo většinou společně se svoji 
ženou Danielou Benešovou-Hahnovou (* 1929). Za uměleckou činnost získal několik cen a vyzna-
menání. Žije a pracuje v Praze.

Jak jste zvládl letos situaci v souvislosti s nákazou koronavirem?

Situaci s koronavirem jsem snášel celkem dobře, byli jsme se ženou doma a všechno vyřizovali tele-
fonicky. Museli jsme pochopitelně zrušit veškeré pracovní kontakty, tisk suchých jehel, které jsme 
měli připravené, a přerušil jsem i denní návštěvy zdravotní sestry, která ke mně dochází. Chyběl mi 
hlavně kontakt s rodinou a měl jsem také obavy o ně a naše známé. Teď už se zase vídáme a jsme 
často spolu.

Byly zrušeny nebo pozastaveny nějaké Vaše výstavy?

Výstavy, které jsem měl, shodou okolností zrovna končily. Teď, po uvolnění situace, můžeme spo-
lu s manželkou (malířka, grafička a ilustrátorka Daniela Benešová, pozn. red.) připravovat výstavu  
v pražské Nové síni, která by měla být zahájena 18. srpna 2020. Bude s námi vystavovat Alena Anto-
nová a její zesnulý manžel sochař Petr Šturma, naši dlouholetí přátelé a spolužáci, se kterými jsme  
už nejednu výstavu v minulosti měli. Kurátorem výstavy je náš syn (doc. Pavel Beneš, akademický 
malíř, typograf, grafický designér, ilustrátor, karikaturista a pedagog, pozn. red.). Zahajoval mi letos 
v lednu výstavu ve Slaném a Daniele výstavu v galerii Hollar v srpnu 2019. V minulém roce jsem měl 
výstavu v Uherském Hradišti v Galerii Joži Úprky a společnou výstavu se ženou Danielou v Sobotce 
v Šolcově domě.

Čím se momentálně zabýváte a na čem pracujete?

Až do loňského roku jsem dělal litografie v dílně výborného tiskaře Petra Korbeláře ve Zdibech, ale 
potíže s chůzí mi momentálně tuto pro mne vždy zajímavou a milou práci ztěžují. Pracuji teď velmi 
rád s pastelem. V poslední době jsem se zabýval hodně motivy z rodného Slovácka, jako je Jízda králů 
v mém rodišti ve Vlčnově, nebo masopustní motivy. Teď se zabývám s pomocí své ženy hlavně uspo-
řádáním svého archivu, na který jsem celá léta nenašel čas, a soupisu mých více jak pěti set Ex Libris.

Dagmar Petrášková

Fotografie, pokud není uvedeno jinak, 
jsou z archivu Karla Beneše



OHLÉDNUTÍ 
ZA JIŘINOU MEDKOVOU

Dne 1. dubna 2020 zemřela ve věku 98 let historička umění PhDr. Jiřina Medková. Byla výraznou 
osobností kulturní scény v Brně a také přední znalkyní českého současného i historického skla, 
které se stalo jejím hlavním profesním zájmem.

Jiřina Medková se narodila 27. prosince 1921 v Brně, a tam také absolvovala reálné gymnázium  
a Školu uměleckých řemesel. Dále vystudovala obor dějiny umění na Filozofické fakultě Masary-
kovy univerzity v Brně. V 60. letech pak působila v brněnském Uměleckoprůmyslovém muzeu, kde 
byla kurátorkou sbírky skla. Po vzniku Moravské galerie v Brně byla pověřena vedením Ústavu 
užitého umění a stala se též zástupkyní ředitele této nové instituce. Tehdy položila základy nové 
akviziční politiky ústavu, rozběhla intenzivní výstavní činnost a výrazně se podílela na otevření 
nové stálé expozice užitého umění. Předsedala komisi pro výkup starožitností pro muzejní insti-
tuce a jako kurátorka iniciovala významné akce, např. Trienále řezaného a rytého skla, přehlídky 
skleněné plastiky Metamorfózy skla či Skleněná plastika. Spolu s největšími osobnostmi českého 
uměleckého sklářství stála jako teoretička umění a organizátorka výstav u zrodu celosvětové slá-
vy české skleněné plastiky. Bohatá byla také její publikační a přednášková činnost. Vedle článků  
publikovaných v odborných periodikách je autorkou knih Povídání o českém skle, Řeč věcí, a jed-
nou z řady spoluautorů rozsáhlé publikace Dějiny umění. Jiřina Medková se výrazně zapsala do 
brněnské kulturní historie zejména v 60. a 70. letech 20. století. V její osobě se spojila vědecká 
erudice se schopností prezentovat výsledky své práce jak laické tak i odborné veřejnosti. V roce 
2009 převzala za svoji celoživotní práci Cenu města Brna v oboru společenské vědy.

Jiřina Medková, foto Zbyněk Maděrič

/dp/
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Miluše Roubíčková, HLAVA S KVĚTEM, hutní sklo, čiré, výška 28 cm, 1978, foto z archivu Michaely Lesařové-Roubíčkové



Klára Adamová

MALÉ VĚCI, 
KTERÉ DĚLÁM S VELKOU LÁSKOU

Jak jsi zvládala na jaře a v současné době situaci v souvislosti s nákazou koronavirem?

Ze starých pánských kapesníků jsem našila pár roušek a po dlouhé době sledovala opět zprávy v rá- 
diu i v televizi. Objevila jsem půvab ministra zdravotnictví a byla poslušná a vstřícná ke všem radám 
krizového štábu. Nejvíce mi utkvěla v paměti jména Rastislav Maďar a Jan Konvalinka. 

Moje dcera Bětka na rozdíl ode mne si nemohla dovolit vyběhnout z domu a nadýchat se jarního 
vzduchu. V milánském bytě strávila tři měsíce domácího vězení. Jednou týdně šli s manželem na 
nákup. Malovala obrazy, které mi ještě nechce ukázat. Dokumentární film o situaci v Bergamu, vo-
jenské konvoje s rakvemi pomalu se šinoucí nočním městem a každodenní výčet obětí nás opravdu 
hodně vyděsil. Byla jsem vděčná, že v naší zemi k takové tragedii nedošlo. V současné době se nesta-
čím divit, kolik uremcaných lidí je po bitvě malými Napoleony.

Byly zrušeny nebo pozastaveny nějaké Tvoje výstavy?

Vlastní výstavu jsem zatím neplánovala. Spolek keramiků, do kterého patřím, snad nějakou společ-
nou výstavu chystá na konec letošního roku, to není důležité...
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V krizovém koutku, mám doma dva
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Čím se momentálně zabýváš a na čem pracuješ?

Hodně se zabývám myšlenkou, proč tolik vysokoškoláků, které školy v naší zemi každoročně vychrlí, 
není schopno vymyslet, co s těmi haldami klád na krajích našich lesů.

Hm, a co tvorba?

Někdy se opakuji s obměnami – snad k lepšímu, jindy mě napadne nová myšlenka, kterou rozvíjím. 
Nechci nic uspěchat, přemýšlím o ní u vaření i v zahradě u kytek.

Když jsem dělala v dílně pořádek, zjistila jsem, že snad nejvíce mám ve svém archivu konvice a kon-
vičky. Většinou nadělám různé hrnečky a pak mě láká, abych k nim udělala maminku-kvočnu. Tak 
na mne vždycky konvice, ty klasické, působily. Ty moje moc klasické nejsou, některé mají nohy, ruce, 
nebo knoflíky. Občas se mi podaří udělat správně „hubičku“ tak, aby se kapka utrhla, jak mi to kdysi 
vysvětloval klasik Milan Růžek. Když kapka steče a ušpiní ubrus, zarmoutí mě to. 

Na tomhle se asi nedá zbohatnout, tak to necháme shnít...

ODRÁTOVANÉ HRNKY, namočím je do bílé glazury a po výpalu za ten plot nasázím (namaluju) trávu a šplhavé kytky
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Novinkou jsou cukřenky…

Ano, kromě nejrůznějších konviček jsem vymyslela a udělala cukřenku na kostkový cukr. Líbí se mi, 
jak se kostky rozpouštějí v čaji a taky ty kleštičky k tomu. Je to nóbl obřad.

Jak teď probíhá Tvůj běžný den?

Ráno mě potěší, když prší. Jdu zkontrolovat, jak vyrostla tráva, co jsem zasela a mám radost, že ji 
nemusím zalévat. Pokud svítí slunce, zkazí mi to náladu, ale poté zaliju vše co si řekne, sestoupím do 
mé suterénní keramické dílny, kde mám rozdělanou práci. Důležité je mít na čem pokračovat. V mém 
případě jde většinou o malé věci, které dělám s velkou láskou.

V polední pauze si neodpustím shlédnout detektivní seriál o panu Monkovi, už potřetí, a stále mě moc 
baví, geniální dabing (Vladislav Beneš), skvělé figury, vtipné, lidské. Když máš dílnu v domě, můžeš se 
ještě stavit na odpolední směnu (směničku). V dílně poslouchám nejčastěji ČRo plus, někdy Dvojku, 
ale tam moc přerušují dialogy písničkami, tzv. srdcovkami, které mi evokují dobu, kdy jsem stávala 
frontu na banány. Občas se stane, že je v dílně omylem zavřená jedna z mých tří koček, ty nezalévám, 
ale krmím a ony už naštěstí nerostou. Zato moje vnoučata ano, což mi dělává radost o víkendech. 
Kromě služby u TV po večerech i někdy čtu, zaujal mě Tuvia Tenenbom: Chyťte Žida.

Dagmar Petrášková

Prosím nerozepínat!

Ty hrnky jsou vlastně srostlé s podšálky, což vylepšilo maximálně jejich stabilitu, vhodné jsou např. pro jídelní vozy, letadla 
a lodě (nevhodné do myčky)... Vpravo v popředí je cukřenka na kostkový cukr
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Z mé výstavy v Galerii Aviatik – antropomorfní, ale praktická kolekce, 
které vévodí dóza na perníčky. 
Víko-límec se namočí do vody, aby perníčky změkly a nedělaly kravál v hlavě.
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Narodila jsem se 10. března 1948 v Kroměříži. Moje maminka Olga Babrajová (rozená Schicková) 
byla malířka a keramička, otec Konrád Babraj sochař. Přesto, že jsem vystudovala obor architek-
tury (architektem byl i můj manžel Jiří Adam) na VUT v Brně, rozhodla jsem se po krátké praxi 
věnovat keramice a začala spolupracovat s maminkou v její brněnské keramické dílně. Vytvořily 
jsme spolu řadu rozměrných realizací. Jednalo se většinou o interiéry budov (restaurace, hotely, 
mateřské školy apod.), mozaiky, reliéfy, kašny, plastiky. Realizace v architektuře souvisely s dobou, 
o které panuje pomluva, že tehdy o všem rozhodovala KSČ. Tak o tomhle tedy ne. Byla to tzv. vel-
ká komise složená z významných výtvarníků, straníků i nestraníků z oblasti jihomoravského kraje. 
Posuzovali dílo čistě z výtvarného hlediska souvisejícího s kontextem k architektuře. Návrhy byly 
matčiny i moje, pak následovala realizace a docela těžká práce s osazením reliéfů-mozaik na zeď. 
To vše uprostřed zmatků při dokončování stavebních prací ostatních řemesel. Po roce 1989 už 
investoři neměli povinnost umístit do novostaveb výtvarná díla. Řadu let se věnuji převážně drob-
né tvorbě, která mi v poslední době více vyhovuje vzhledem k věku a ubývání sil. Jsem členkou 
Sdružení Keramiků Brno (SKB) a účastním se pravidelně našich spolkových výstav. Od roku 1979 
vystavuji také často samostatně. Z Brna jsme se přestěhovali před více jak dvaceti lety do Omic, 
kde mám v domě i prostorný ateliér.

DOCELA VELKÁ KONVICE,  dělala jsem ji asi před 30 lety, je to taková veliká babička

KOUŘÍCÍ KONVICE,  určena pro osamělé muže, kteří když přijdou domů, aspoň někdo na ně čeká

To se urodilo vloni (2019, v pozadí autorka v tom svém druhém krizovém koutku, pozn.red.)

DOMEČKY (květináče), domečky už dělám asi 40 let, občas se k nim vracím





ZAHRADNÍ SET (z cyklu antropomorfní nádobí)

SLONÍ (z cyklu antropomorfní nádobí), hrnek se obrátí vzhůru nohama a je tam druhý, nachystaný pro další návštěvu

PLACATÁ (z cyklu antropomorfní nádobí) Fotografie Dagmar Petrášková
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FARBA AKO NOSNÉ MÉDIUM 
AJ PRVOK EMÓCIE
Dana Janáčková

Po úspešnej prezentácii v Galérii výtvarného umenia v Hodoníne (2017) umelecká tvorba Martina 
Zálešáka presvedčila aj návštevníkov senickej galérie (2018), že klasická maľba má stále čím osloviť  
i náročného diváka. Vzdialená postmoderným a moderným prúdom, otvorená tradícii, sýtená analo-
gickou reflexiou iluzívnej barokovej fresky a možno i tvorbou Albrechta Dürera, pútala formálnou aj 
myšlienkovou stránkou, úctou k maliarskemu umeniu, poctivosťou, pôvodnosťou v námete a inter-
pretácii, štruktúrou maľby, pokorou k prírode, ale aj šarmom a radosťou z tvorby. 

Maľbu ako výtvarné pretavenie vnemových zážitkov autor interpretuje nadmieru originálnym ru-
kopisom, staromajstrovským spôsobom maľby. Exaktné skúsenosti z reštaurátorskej tvorby, rokmi 
overované a skúšané, v jej technológii opakovane prinášajú široké pole technických aj technologic-
kých možností a stávajú sa dôležitým výrazovým médiom tvorby. Uplatnením tejto bohatej zásobnice 
znalosti starých maliarskych techník a veristického, miestami až naturalistického jazyka, generuje 
mnohé významy a vrstvy, narába s nimi ako so špecifickým výskumným nástrojom.

Martin Zálešák, LOUKA A ŠÍPKY,  olej na plátně, 170 x 145 cm, 2002, foto Libor Teplý



Martin Zálešák, LETNÍ LOUKA, olej na plátně, 170 x 145 cm, 2002, foto Libor Teplý Martin Zálešák, LOUKA I I I ,  olej na plátně, 170 x 145 cm, 2006, foto Libor Teplý
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Maliarsku suverenitu prekladá s vtipom a nápadom, prítomná je množina základných článkov výtvar- 
nej abecedy, kde dominuje farba ako nosné médium, aj prvok emócie. Osobité maliarske gesto tvorcu  
vzniká opakovanou artikuláciou lazúrových vrstiev na podložku, jemným chvením a sugesciou farby. 
Kompozično-priestorová štruktúra diel má rôzny hĺbkový sektor. Častokrát sa lúče perspektívy roz-
biehajú zo stredu a zorný uhol diváka sa roztvára do tvaru hlbokého kužeľa, alebo dimenzia skracuje 
svoje vektory a dostáva citeľne plošnejšiu podobu. 

Iné východiská, tvarovú a námetovú sýtosť, hľadá poväčšine v ríši rastlín, v magickom svete prírody  
a jej kolobehu, ale v netradičnej, ba príležitostne i v monotematickej podobe detailnej analýzy urči-
tého výseku a vnútra jeho štruktúr. Mnohosť banálnych motívov bohatej vegetácie rastúcej i uvä-
dajúcej vo svojich obrazoch tak povyšuje na slávnostnú chvíľu (povedané slovami Radka Horáčka), 
hraničiacu medzi prirodzenou a dekoratívnou rafinovanosťou.

Martin Zálešák, JABLKA, vlastní technika na plátně, 145 x 145 cm, 2006, foto Libor Teplý Martin Zálešák, ŠVESTKY,  vlastní technika na plátně, 145 x 145 cm, 2006, foto Libor Teplý



Kresbu, ako dôležitú a rovnocennú časť tvorby (za ktorú mimochodom získal hlavnú cenu na Med- 
zinárodnom bienále kresby v Plzni v roku 2012), zakladá na exaktnom postrehu, ovládaní výrazových 
prostriedkov a, samozrejme know how techniky a jej možností. Cizelovaná, precízna, má čistotu 
prevedenia, presnosť, detailnú modeláciu s prenikavou charakteristikou, kde čiernou farbou formuje 
priestor, jeho plastickosť a hĺbku, vyjadruje svetlo, tieň aj lesk a jasnú farebnosť podčiarkuje majs-
trovským lavírovaním. 

Tiež kultivovanosť, prepracovanosť a myšlienková hĺbka ako ďalšie ťažiskové konštanty tvorby Mar-
tina Zálešáka programovo rozvíjané v magickej sonde do prírody, do jej kolobehu, atmosféry a jej 
všednej krásy si určite podmanili a ešte zaujmú nejedného vnímavého pozorovateľa. 
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Martin Zálešák na vernisáži své výstavy v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici, 2018

Martin Zálešák, PLEVELY,  tuš, 55 x 40 cm, 2014

Martin Zálešák, PODVEČER, tuš, 81,5 x 58 cm, 2014

Martin Zálešák, NOC A DEN, tuš, 97 x 68,5 cm, 2012

Fotografie, pokud není uvedeno jinak, 
jsou z archivu Martina Zálešáka





Martin Zálešák, Z A H R A D N I C K Á  E P O P E J 
vlastní technika na plátně, 188 x 270 cm, 2016 –2017, foto Libor TeplýMartin Zálešák, Č A S  B Ě Ž Í ,  vlastní technika na plátně, 110 x 105 cm, 2016, foto Libor Teplý

Pohled do části expozice výstavy Martina Zálešáka v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici, 2018, foto z archivu autora





Jak jste zvládl letos situaci v souvislosti s nákazou koronavirem?

Zvládal jsem tu dobu velice dobře, protože malíř se musí zavřít a vydržet pracovat dokud není hotov 
a se svojí prací spokojen. Karanténa pomohla znehybnit paradoxně činnost právě mých blízkých, kteří 
mne za normálních podmínek vytrhují a odvádějí od práce. Nyní už všichni ožili a já mám času na 
malování méně.

Byly zrušeny nebo pozastaveny nějaké Vaše výstavy?

Nikdo samozřejmě s něčím podobným nepočítal. I má výstavní činnost dost utrpěla. Byla zkrácena 
výstava Portrét v Čechách pohledem dvou staletí, která se konala v Císařské konírně pražského hra-
du. Dále se už neuskutečnilo pokračování výstavy portrétů v galerii Kooperativa v Praze. Posunulo 
se také zahájení členské výstavy skupiny Mánes v Rakovníku, která byla ale už v době uvolňování po 
pandemii zahájena a kde jsem měl vystaveny tři obrazy. 

Martin Zálešák, DLOUHÁ SLÁMA, vlastní technika na plátně, 70 x 170 cm, 2017, foto Libor Teplý
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Co plánujete do budoucna?

Patřím už k té trošku starší generaci, a pokud mne koronavirus nezabije, budu se zase věnovat řeše-
ním malířských úkolů, které mne doposud zajímaly – barva, prostor, detail, struktura, atd.

Nikdo a ani koronavirus mne nedonutí k angažovanému umění. Svoboda mého vlastního vidění pří-
rody a světa v dialogu s historií malířství, to jsou ty základní hodnoty a impulsy, které mne dokážou 
inspirovat a motivovat k malířské práci.

Dagmar Petrášková
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Martin Zálešák, NA SHLEDANOU, vlastní technika na plátně, 110 x 105 cm, 2019, foto Libor Teplý

MARTIN ZÁLEŠÁK sa narodil 2. septembra 1959 v Uherskom Hradišti. 1974–1978 Stredná ume-
leckopriemyselná škola v Uherskom Hradišti, oddelenie užitej a dekoratívnej maľby v architektúre 
a propagácii, kde naňho mali najväčší vplyv Jiří Hudeček a Zdeněk Matyáš. 1985–1991 Akadémia 
výtvarných umení v Prahe, ateliér monumentálnej maľby, (prof. J. Sopko, R. Kolář). 1994–2007 
pedagogicky pôsobil ako odborný asistent na Vysokom učení technickom v Brne, v ateliéri ma-
liarstva FaVU (prof. J. Načeradský). Od roku 2014 pedagogicky pôsobí na Strednej škole umenia  
a designu a na Vyššej odbornej škole v Brne. Zúčastnil sa mnohých samostatných a skupinových 
výstav doma i v zahraničí a svojou tvorbou je zastúpený vo viacerých inštitúciách a súkromných 
zbierkach po celom svete. Žije a tvorí v Brne.

www.atelierdvorska.cz



Martin Zálešák, BRRRNO, vlastní technika, 60 x 150 cm, 2020, foto Libor Teplý



PRŮVODCE KRAJINOU SNŮ 
LUBOMÍRA KERNDLA
Jan Dočekal

Mezi moravské výtvarné skupiny vzniklé po roce 1989 náleží surrealistická (nevhodně též uváděná 
jako parasurrealistická) skupina Stir up. Počíná se rokem 1995, ovšem s programovým navázáním na 
surrealistickou skupinu Lacoste, činnou v Brně už v letech 1964 až 1972, a na zaniklou ostravskou 
pobočku Společnosti Karla Teiga. 

Jméno skupiny Stir up má české ekvivalenty: vzbudit, roznítit, zamíchat, pobouřit. Ano. Vzbuzení, 
roznícení, zamíchání i pobouření. Zúčastnění surrealisté k těmto velkým předsevzetím směřují, ovšem 
ve společnosti, kde převládá vášnivé stranění konzumu, to není vůbec jednoduché. Zájem o umění 
ve všech rozličných podobách je malý. Sociologické statistiky sdělují, že průběžný kontakt s tvůrčí 
kulturou vyhledává jen jedno promile obyvatel. A stejně malá část veřejnosti souvisle vykazuje po- 
učení a rozlišovací schopnosti pro vnitřní recepci uměleckých forem a jejich směřování. To ale nik-
terak nezkracuje platnost průpovědi beletristy Ladislava Fukse z poloviny osmdesátých let minulého 
století: Jsme bohatí svými sny. Svobodná tvorba surrealistů na vlně snu je jistě jejich nejširší platfor-
mou tvořivé práce. 

Personálně Stir up sestává ze dvou celul, severomoravské a vysočinské, třináctý člen (poslední jen 
momentálním výčtem), ve specifickém surrealistickém společenství mezinárodně uznávaný teoretik, 
básník a kolážista Arnošt Budík žije v Bruselu. Domicil na Vysočině, v Třebíči, měl mj. malíř a grafik 
Josef Kremláček (*1937–2015). V roce 2002 přivedl do Stir up Lubomíra Kerndla, fotografa, malíře, 
sochaře, grafického designera, básníka a polygrafa, brzy potom rovněž galerijního kurátora a pod-
porovatele umění.

HLADOVÝ LEGUÁN, akryl, olej na sololitu, 2011, foto Jan Dočekal

157



Od začátku devadesátých let se věnuje výtvarné tvorbě. Zpočátku fotografii. Do roku 2019 vlast-
nil polygrafickou firmu a knižní vydavatelství, nyní vše postoupil synovi. Cestu k fotografování mu  
ukázaly technické a estetické okolnosti polygrafické praxe. V témže čase vytvářel svoje první dřevěné 
skulptury. Když se ke konci minulého tisíciletí objevila technika digitální fotografie, získala si Kerndlův 
zájem. V možnosti zpracování obrazu na počítači nalezl to, co hledal, co konvenuje s jeho letorou. 
S první výstavou však čekal až do roku 2003, kdy získal krátký sice, ale pro první prezentaci vlastně 
klíčový termín v třebíčské Galerii Malovaný dům. Pod titulem Hra světla představil soubor barevných 
digitálních fotografií ve vzorné autorské adjustaci. Menší cyklus pak zveřejnil koncem téhož roku na 
jiném místě Třebíče. Následovaly čtyři rozličně obsáhlé fotografické výběry prezentované opět v Tře-
bíči, Moravském Krumlově a v Brně.

Do polovice prvního desetiletí, tedy brzy po podnětném vstupu do skupiny Stir up, je datován počá-
tek Kerndlova zaujetí malbou. A v téže době si odvážně pronajímá bývalý Mohelský mlýn na dolním 
toku řeky Jihlavy blízko městyse Mohelno, kde bydlí. Třípodlažní stavba je v dobrém stavu. Během 
podzimku 2005 a prvních šesti týdnů jara 2006 rodí se z úplně objektivní pracovitosti nadrealistů 
definovaná, tedy surrealistická galerie. Dostává jméno Čertův ocas. Mlýnská turbína dál věcně vyrábí 
elektrický proud. Čertův ocas je označení pádné a vyhraněně nadreálné. Je však dávné, geografické. 
Kilometr proti proudu, v hlubokém údolí pod přírodní rezervací Hadcová step, tvoří řeka meandr toho 
jména (seshora od Mohelna mimořádně krásný). Takže nová galerie je z volby nájemcovy (a umělců 

PANOVNÍKOVY RUCE A PŘEDSTAVY, ořech, 2013, foto Jan Dočekal

RYCHLÁ J ÍZDA, malba a kombinovaná technika, 2015, foto Jan Dočekal
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kolem ní) druhým Čertovým ocasem v těch místech. Slavnostní otevření připadlo na 1. máj 2006. 
Byla to reálně nevídaná sláva. Připomenutý Arnošt Budík pozval do mlýna k hostování řadu surrea-
listických přátel ze západní Evropy a Střední Ameriky. Galerijní expozice se zastoupením „domácích“ 
členů Stir up, byla výjimečně bohatá díly současných autorů zvučných jmen ze surrealistické skupiny 
Phasses a imaginativně orientovaných autorů volně stojících mimo výtvarné skupiny. Jmenuji alespoň 
ty nezvučnější: Miguel Lohlé (Argentina), Walter De Rycke (Belgie), Henri Lejeune (Belgie), Thomas 
Rayner (Belgie), Rik Lina (Nizozemsko), Noël Arnaud (Francie), Jean Martin Bonteux (Francie), Leal 
Labrin (Chile), Amirah Gazel (Kostarika), John W. Welson (Velká Británie). Někteří umělci své exponáty 
věnovali galerii. Jsou objekty stálé výstavy, každoročně od jara do podzimu.

V roce 2010 Lubomír Kerndl vystoupil v třebíčské Galerii Malovaný dům koncipovanou kolekcí maleb 
a dřevěných skulptur. Následnými pěti autorskými výstavami přesvědčivě doložil přímost své cesty 
surrealistického směřování. Malířský projev staví na volných kombinacích přetiskovaných barevných 
struktur a dynamických štětcových linií s eventuálními kolážovanými prvky, organizovanými do nefi-
gurativních, emočně zabarvených děl. Ve skulptuře vychází z proniků do vnitřní skladby materiálu  
a akcentuje rozmanitost možných prostorových vztahů a linií. 

Po roce 2015 dochází k výraznému zesílení Kerndlovy dílčí orientace na nadreálnou kresbu volného  
i ilustračního charakteru v komorních formátech. Vychází z principu surrealistické automatické lineár-
ní kresby, z níž se podvědomě vizuálně vydělují bizarní motivy figurálního, předmětného a zoomorf-
ního charakteru, často zvýrazněné lokálním barevným dotvořením v duchovním prostoru imaginace. 

Kerndl vyznal s výstižností : Surrealistická metoda má pro mne význam v otevřenosti pro nezávislé 
vyjádření snu. Jeho výtvarné práce jsou z oné vrstvy emotivního umění, již nacházíme na pomezí 
zobrazujícího a nezobrazujícího. Rozhodně kladně odpovídají na věčnou otázku, zda je krása také 
mimo realismus. 

Jako většina výtvarných umělců je i Kerndl nutně individualista. Jen tak je s to vstupovat do vyhra-
něné racionálně-emoční sféry tvorby, do neznáma za zrcadlem, a nacházet tam eventuality nových 
poznání. Pro sebe, ale i pro vnímatele svých děl, jsou-li otevřeni dojmům, s nimiž se mohou byť jen 
zčásti identifikovat. Ano, Kerndl je individualista, má ovšem i vyvinutý cit pro přátelskost, projevo-
vaný podporou konkrétních sounáležitostí umění s personálním i materiálovým faktorem. A nečiní 
to pouze verbálně, nýbrž podpíráním tam, kde slova bývají převýšena hmotnými prostředky. V sur-
realismu není družnost vzácností. V žádném jiném životním stylu sdruženém s uměním se nenachází 
v tak hojné míře. Přičemž družnost Kerndlova individua surrealisté z Moravy nalézají, kde je jí nejvíc 
zapotřebí.  

LUBOMÍR KERNDL (* 12. října 1954), absolvent Vysokého učení technického v Brně. K signování 
užívá někdy zkratku Lukern. Uskutečnil dvanáct autorských výstav, od roku 2002 byl zastoupen na 
sedmi desítkách (včetně repríz) členských výstav skupiny Stir up, zúčastnil se mezinárodních sur-
realistických přehlídek v Bruselu (Belgie), Coimbre a Lagoe (Portugalsko), opakovaně v Santiagu 
de Chile (Chile), Kartagu a Puntarenas (Kostarika). 

VE ZNAMENÍ KOZOROHA, kresba a akvarel, 2016, foto Jan DočekalSMRT AUTOMOBILOVÉHO ZÁVODNÍKA, akryl, 2016, foto Jan Dočekal
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Jak rozevláté vlasy 
se nad ní sklání
stébla suché trávy
světlo ji hladí po kamenech
v příkopech hlídá
časy zašlé slávy
Cesta do kopce 
k vzdálenému obzoru
zdobí se zrcadly 
zmrzlého času
jež odráží tvůj obraz nahoru
K motýlím křídlům mezi poutníky
kterých jsou nekonečné řady
když padne jeden
nahradí ho druhý
Cesta, ta nikdy nekončí
vine se časem a je stále tady 

S příslibem ticha
s poryvy mlaskání
přisátý k podbřišku něhy
přistává sladký upírek
na vlnách
vzdálené lásky
k blonďaté krásce
s jemnými vlásky
S odlesky v očích
šimrá ji nosíkem
hladí ji drápky
tenhleten večírek
nebude krátký
Kroky se blíží
Někdo je za dveřmi
s příslibem lásky
s příslibem ticha

Hejna duhových kuliček
nad bílou pěnou moře
Potrhlí rackové
na znečistěném molu
čekají na milence
až zas půjdou spolu
aby jim servali 
z krků šňůry perel
a vrátili čas do lastur
Do říše korýšů a sasanek
tam někam ke dnu dolů
kde není žádné zlo
a nejsou žádné břehy
Do říše ticha
a nekonečné něhy

Ze sbírky Arnošt Budík, Lubomír Kerndl, Josef Kre-
mláček: V ZRCADLE ČASU, v básnické edici Zenith 
vydalo nakladatelství Amaprint – Kerndl, s.r.o., Třebíč 
v roce 2013
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Tři básně 
Lubomíra Kerndla bez titulu

RŮŽOVÍ KLOKANI OBVYKLE HRAJÍ  NA SVÉ KAPESNÍ HOUSLE,  akryl a olej na sololitu, 2018, foto Jan Dočekal



Knižní vydavatelství a nakladatelství Amaprint-Kerndl, s.r.o. v Třebíči chystá na letoš-
ní prosinec vydání monografie malíře, grafika a ilustrátora Josefa Kremláčka, kterou 
napsal Jan Dočekal. 

Akademický malíř Josef Kremláček se narodil 5. března 1937 v Třebíči, zemřel tamtéž 
22. června 2015. V roce 1956 maturoval na Škole uměleckých řemesel v Brně (profe-
soři Jan Brukner a Otakar Zemina). V letech 1964 –1970 studoval na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v Praze, oddělení filmové grafiky u prof. Adolfa Hoffmeistera.

Se souhlasem autora a vydavatele přinášíme z rukopisu monografie úvodní kapitolu.  

SDĚLENÁ MAGIE 
SVĚTŮ JOSEFA KREMLÁČKA
Práce a záliba, rozum a cit, řád a dobrodružství. Součet těchto protikladů je tvorbou. 

Výtvarný styl Kremláčkových ilustrací do knih pro děti a mládež má ve fundamentu funkčně přehod-
nocené estetické poučení z nejlepších tradic horáckého lidového betlemářství. Někdy přímo zjevné, 
jindy v okolnostech literárního tématu potlačené, leč přítomné. 

Neustálým zdokonalováním neběžných forem tvůrčí práce, z nichž nejvýznamnější roli sehrává apli-
kace velebné výtvarnosti dávnou historií prověřeného dekalku (rozmytím nebo roztlačením barev 
získaná magická skvrna) a stříkání barev na drobné plochy ilustrace přes autorsky provedené tvarové 
šablony, Kremláček dospěl k původnímu, nyní již nezaměnitelnému výtvarnému rukopisu. 

Z cyklu DROBNÉ ZÁZRAKY PŘÍRODY, litografie, 198 x 160 mm, okolo roku 1985, foto Jan Dočekal
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Protože nadpoloviční většina ilustrací vzniklých v jeho ateliéru v užitkovém vztahu k dětské knize 
má nebo může mít v povaze humornou nadsázkou, Kremláček svůj rukopis vedl tím směrem. Tak se 
zrodily obrázky s čirou originalitou ve smyslu podání zlomkového děje či estetického zrcadlení jed-
najících literárních hrdinů. Ona originalita opírá se či vyvěrá z rozličných tvarových a koloristických 
zvláštnosti, jdoucích z umělcova světa a nacházejících cestu do světa dětí. 

Poetické kouzlo a fantazie (Kremláček je básníkem obrazotvornosti) má pouto s jeho dětstvím a hra- 
vostí, kterou s dospělostí nepozbyl, ba značně posílil v duchovním prostoru umělecké práce. Jeho 
ilustrace vykazují svébytnost děl užité knižní grafiky s výraznou složkou obsahovou i formální. Na- 
rativní estetickou kompetencí, nadsázkou, alegorií či vtipnou didaktikou pomáhají dětem objevovat 
neznámé končiny (a lidské skupiny) světa. Avšak Kremláčkovy obrázky působí i na člověka dospě-
lého. Ve významu lehce mlženého sice a uvěřitelného jen na zlomek času, přesto poutajícího úkazu 
navracení dětského pohledu. 

Druhá půle Kremláčkovy umělecké práce, srostlá s první v jednotě různosti, sestersky příbuzná  
v tvůrčích technologiích, odlišná cílením svého uměleckého významu, sestává z volné malby, volných 
grafických listů, většinou vícebarevných litografií, užité grafiky a děl do architektonického začlenění. 
Má téměř sjednocující všudypřítomný formální prvek. Je jím dekalk. S nevyčerpatelností své magické 
síly přímo vyrůstající z mimoděčných krás surrealistické estetiky. Oné estetiky, o níž surrealisté říkají, 
že jim není zapotřebí, že vlastně neexistuje. Onen dekalk, před kterým obecná teorie působení krásna 
na člověka smeká klobouk, neboť enigma tvarů, proměnlivých proporcí a bezpočet významů odhalo-
vaných senzitivitou lidského individua a touhou po neznámém, dekalk zrozený před Kremláčkovýma 
očima z náhody manipulace na tiskařském stroji v Pardubicích před pěti a půl desetiletími, tehdy 
bez pojmenování, s dodatečným seznámením se s jeho přebohatou minulostí a šíří služby pro touhu 
člověčí imaginace. 

V odnoži svého surrealismu byl Kremláček celoživotním recesistou. Liboval si v nezvyklých žertech. 
Nikoliv však slovních. Byl žertéřem události, děje téměř teatrálního, jak se slušelo na surrealistu, 
neustále byl v něm propojen, ba specificky sloučen, výtvarník s hercem. Výtvarník stále ovlivňovaný 
fantazií a surrealismem, ale též autor kresleného humoru a herec vžívající se do postaviček svých 
ilustrací. Vymýšlel si povedené kousky hodné své nadrealistické inteligence. Většinou k tomu nepo-
třeboval nikoho jiného. Nejvíce si svých kratochvílí užil, vystoupil-li v nich sólo, sám mezi mnoha 
druhými, řekl bych. Rád maloval postavám ilustrovaných pohádkových příběhů podobu svých přátel. 
Tak jsou anonymně zvěčněni na četná léta, doslova až za hrob, neboť leckterý takto zpodobený  
v době vzniku Kremláčkových věcných ilustrací už nežil. Nepřekonaným vrcholem této magie z jiných 
světů vystupujících činů bylo zřízení imaginární půjčovny velbloudů, ze které vycházela, imaginárně, 
dvouhrbá zvířata na špacír se svým krotitelem, především přítelem, na podvečerní procházky do tře-
bíčských ulic. 

Princip hry je přítomen, teď již nastálo ukotven, snad v každé Kremláčkově výtvarné práci. Na jedné 
straně v námětech důmyslných obrazotvorných krajin se smyšlenou vegetací, připomínajících pro-
středí pro děj sci-fi kresleného filmu, na straně druhé v technicky precisních barevných portrétních 
litografiích, které jsou vtipnými parafrázemi malířských děl mistrů časné italské renesance. 

Kremláčkova tvorba nachází se v obou svých druzích, ilustrátorském i volném, ve vzájemném relativ-
ním souladu. To i to je signem svého tvůrce, defilujícím před našimi zraky se sděleními z přebohatého 
světa autorovy magie.

Hans Christian Andersen, LE ROSSIGNOL (SLAVÍK) ,  ilu-
strace, nakladatelství Aventinum, Praha pro nakladatelství 
Édition Gründ, Paříž, 2000, foto Jan Dočekal

Ilustrace k dílu Vladimíra Pucka, CONTES DE COREE, 
nakladatelství Aventinum Praha pro nakladatelství Librairie 
Gründ, Paříž, 1997, foto Jan Dočekal

Michaela Tvrdíková, SIBIRISCHE MÄRCHEN (SIBIŘSKÉ PO- 
HÁDKY) , ilustrace, titulní strana, nakladatelství Artia, Praha, 1980, 
foto Jan Dočekal
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Z cyklu DROBNÉ ZÁZRAKY PŘÍRODY, litografie, 198 x 160 mm, okolo roku 1985, foto Jan Dočekal Z cyklu DROBNÉ ZÁZRAKY PŘÍRODY, litografie, 198 x 160 mm, okolo roku 1985, foto Jan Dočekal



Romana Štrynclová

KAŽDÝ DEN 
SE SNAŽÍM NEPROBENDIT 

Jak jsi zvládala na jaře a v současné době situaci v souvislosti s nákazou koronavirem?

Zpomalila jsem a vypadla z běžného rytmu. Doháním resty a jsem zvědavá, jak koronavirus 
ovlivní moji a naši budoucnost.

Byly zrušeny nebo pozastaveny nějaké Tvoje výstavy?

Ne. Ale byla nepřístupná Galerie FELIDAE. V neděli 10. května jsme nově rozvěsili obrazy, je 
vymalováno, vygruntováno a moje Kočky se těší na obdivovatele.

Jaké výstavy a kde jsi v poslední době, před pandemií, měla, a co plánuješ do budoucna?

V únoru 2020 se uskutečnila aukční výstava pro útulek Mourek Prostějov, z. s., 14. června jsme 
odstartovali další aukci pro Útulek Zlín Vršava. Namalovala jsem slepou kočičku Lili a spolu  
s ostatními obrazy je do 11. července 2020 k vidění ve zlínské Kavárně Továrna. Draží se opět 
na stránkách útulku.

Čím se momentálně zabýváš a na čem pracuješ?

Přes léto bych chtěla rozšířit kolekci FELIDAE a skicuji si nové obrazy, které bych chtěla vystavit 
na podzim v brněnském Divadle Bolka Polívky, tentokrát s aukcí pro Útulek Tibet.

Jak teď probíhá Tvůj běžný den?

Svobodné povolání je také hodně o plánování a dodržování vlastního režimu. Každý den se 
snažím neprobendit.

Dagmar Petrášková

Z kolekce Královny slz a ostružin, Č E K E J ,  2018, foto Petr Ivančic



ROMANA ŠTRYNCLOVÁ, rodačka z Brna, která v roce 1991 získala tituly Miss Morava a Miss Sym-
patie. Poté se nevěnovala modelingu, ale jako „zběhlá“ studentka architektury setrvala v umělecké 
oblasti. Byla spoluzakladatelkou prvního umělecko-obchodního centra „Zadní trakt“ (Brno, 1993), 
své výtvarné nadání promítala do módních návrhů pod značkou „Romy Rose“ (šaty z jejích kolekcí 
si vybrala např. i Chantal Poullain), pořádala společenské akce a spolupracovala s modelingový-
mi agenturami jako choreografka. V současné době především maluje. Od roku 2011 působí jako 
kurátorka v různých galeriích. Cit pro výtvarno projevila i v sérii gastronomických večerů s názvem 
KULINARIUM, v nichž se snoubí lahodné pokrmy s vernisážemi výstav. KULINARIA pořádá od roku 
2012 a zatím má na svém kontě 31 tematických menu. Spolupracuje s kočičími útulky, pro které ve 
spojení s výstavami od roku 2013 pravidelně organizuje aukce kočičích obrazů. Ve prospěch útulků 
už vydražila své olejomalby za více než 250.000 korun. Téměř všechny Romaniny výtvarné projekty 
vznikají v úzkém propojení s texty mnoha forem (básně, povídky, symboly). Od roku 2013 pracuje 
na souboru kočičích olejomaleb. Výstavy bývají spojené se zmiňovanými dražbami pro kočičí útul-
ky. Stále se rozrůstající kolekce nese název Souhvězdí Bohumila Hrabala a náleží k ní i básně Aleny 
Vávrové. Ta se s Bohumilem Hrabalem osobně znala a jako jediná v historii obdržela cenu z jeho 
nadace. Od léta 2016 Romana rozšiřuje kolekce ZeMě, ZeMěKočky a MaléKočky. V souboru ZeMě 
se objevují olejomalby rytíře, králíčka i fotbalový míč a nechybí ani všudypřítomné kočky. Jako malý 
kvíz jsou ukryty v každém obrazu. V ZeMěKočkách pak (na větších formátech) hrají kočky hlavní roli. 
Průběžně vznikají grafiky na motivy básní Aleny Vávrové a také práce ze souboru BÁBY, což jsou 
variace na téma jedné její konkrétní básně. Motiv kráčející kočky se objevuje v různých obměnách 
v kolekci obrazů FELIDAE, což jsou oleje na plátně ve formátu 30 x 30 cm. V srpnu 2017 Romana 
založila v prostorách Cafe&Wine Adamov první autorskou kočičí Galerii FELIDAE nabízející průřez 
vlastní kočičí tvorbou.

Romana Štrynclová a Ammon v ateliéru, 2017, foto RoŠt

Kolekce ZeMě v adamovské Galerii CafeWine, 2016, foto: Petr Ivančic 
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3/OTÁZKY
kladou:
básnířka Alenka Vávrová, moderátor Aleš Zbořil, výtvarnice Dagmar Petrášková, malířka a Vrána 
Darina Studená, architekt a partner David Prudík, herec a hudebník Dušan Vitázek, herečka Eva 
Leinweberová, výtvarnice Helen Čubová, levandulová Ida Dobešová, výtvarnice Ivica Augustinová, 
hudebník, spisovatel a režisér Jiří Vondrák, spisovatelka Lucie Hlavinková, majitelka LuckyCats Lucie 
Pokorová, kaligrafka a spisovatelka Nicoleta Klanicová, spisovatelka Pavla Horáková, herečka Pavla 
Vitázková, právnička Pavlína Urbancová, fotograf Petr Ivančic, galeristka Petra Kunešová, dramatur-
gyně ČT Simona Polcarová, spisovatelka a básnířka Sylva Lauerová, krajinářský architekt Tomáš Jirá-
nek a výtvarnice Vlasta Švejdová

Dagmar: Pamatuji si Tvoji výstavu v Galerii Aviatik před více než deseti lety a myslím, že tam 
byly převážně oleje – znamení zvěrokruhu. Byla to Tvoje první výstava?

První a rovnou dvojvýstava se uskutečnila v roce 2001 v Městském divadle Brno v Galerii Milana 
Zezuly (dnes Galerie Jefa Kratochvila) a v kavárně Galeryje. Byl to splněný sen. Vystavila jsem „Prvoti-
ny“, olejomalby na lepence, a ty jsou hlavně o mém seznamování s barvami. 

Už na gymnáziu mě bavily zvěrokruhy, ascendenty, numerologie. Mám spoustu literatury o znacích  
a symbolech. Začala jsem hledat ty kladné, které se navzájem podporují, barvy, které k nim patří… 
tak vznikla celá série obrazů. Poprvé jsem je vystavila v roce 2007 v Domě Pánů z Lipé a o rok později  
i v prštické Galerii Aviatik. Toto téma mě hodně bavilo a lehce se k němu začínám vracet. 

Dagmar: Na další výstavě převažovaly obrazy figurální a portrétní. V současnosti vídám na 
Tvých plátnech jen samé kočky…

Velký krok pro mě představovala nabídka namalovat obraz na přebal básnického almanachu sou-
časné ženské milostné poezie „Královny slz a ostružin“. Vyšel v roce 2010 a můj obraz je inspirová-
ný stejnojmennou básní Sylvy Lauerové. Verše mne zaujaly, a tak vznikly další obrazy, propojené  
a inspirované tvorbou různých básnířek. Poezie mi vstoupila do života. Začala jsem ji vyhledávat, číst, 
a přemýšlela, jak ji ztvárnit. Někdy naopak – věděla jsem, co bych ráda malovala, a hledala vhodnou 
báseň. Jednou z autorek v almanachu byla Alenka Vávrová. Díky „Královnám“ jsme se poznaly a spo- 
lupracujeme od roku 2013. Tehdy začalo vznikat „Souhvězdí Bohumila Hrabala“ – obrazy s kočičí 
tematikou obohacené Alenčinými básněmi. Vznikl i projekt pomoci útulkovým kočkám a, aniž bych 
to tušila, staly se kočky mým hlavním tématem.

V prštické Galerii Aviatik, mé nejoblíbenější galerii, byly tenkrát právě „Královny“ a předloni „ZeMě-
Kočky“ s aukcí pro útulek LuckyCats.

1995, foto Břetislav Podolník 

1991 Miss Moravy / Miss Československé federativní republiky, vyhlášení, Brno, Rondo, foto Jef Kratochvil 
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Sylva: Proč kočky?
Eva: Proč zrovna kočky?
Aleš: Svoji tvorbu věnuješ kočkám. Proč zrovna kočky?
Jiří: Proč maluješ téměř výhradně jen kočky? Proč ne jiná zvířata, jiné figury, osudové děje, 
přírodu atd.?
Ida: Kdy ses rozhodla malovat kočičky a ve své tvorbě jim dávat ten největší prostor?

První aukce dopadla skvěle a já začala plánovat další. K tomu jsem si hned od začátku roku 2014 
vymyslela projekt KOČKA DENNĚ. Každý den jsem nakreslila jednoduchou perokresbu tuší a špička-
mi, které mám po dědovi. Pomáhala jsem si fotkami a začala si uvědomovat, jak jsou kočky tvarově 
rozdílné. Koncem roku 2014 jsem některé vystavila na mezinárodní výstavě v Nové Manéži v Moskvě 
„Котики в Манеже – Pussycats at the Manege“. Projekt poukazoval na fakt, že kočky vždy tvořily 
nedílnou součást výtvarného umění – ať už jako častý obyvatel domácností umělců, tak i objekt ke 
ztvárnění. V té době se konala třetí aukce pro kočičí útulek a všechno dostalo vyšší smysl.

Aleš: Co tě na nich fascinuje? Nebojíš se, že se tento zdroj inspirace vyčerpá?

Všechno. Snažím se zachytit jejich podobu, vlastnosti i životní příběhy. Pro mě to nejsou jen obrazy 
koček, jsou živé a já s nimi během malování hovořím. Jaké téma mi přinese budoucnost, netuším, 
žádnému se nebráním, nicméně kočky mě už několik let velmi baví. Coby živý zdroj inspirace jsou 
nekonečné.

Vernisáž výstavy Královny slz a ostružin, Galerie Aviatik, Jiří Vondrák a Romana Štrynclová, 2011, foto z archivu autorky

MAŤKO A SIDÍK, Útulek Tibet, o. s., majitelka Bětka Blašková a Romana Štrynclová a Sidík, 2015, foto David Prudík 

Kolekce Souhvězdí Bohumila Hrabala 2013, Divadlo Bolka Polívky v Brně, aukční výstava pro 
Brněnský Max– domov pro kočky, z.s., foto RoŠt
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Nicoleta: Na Tvých obrazech se často objevují kočky zkoušené osudem, vytržené ze způsobu 
bytí, kdy se o ně někdo staral a měly domov. Vzápětí byly krutě zrazeny, přesto však zůstávají 
vnitřně ryzí, jaksi nedotčené a čisté vůči světu, který je takto zranil. To vše ve spojení s velmi 
živou, až munchovskou barevností dokonalým způsobem vystihuje pocity odcizení a osamě-
losti. Přesto někdo může při povrchním pohledu vidět jen roztomilou barevnou kočku. Řešíš 
nebo neřešíš, do jaké míry je Tvoje tvorba pochopená?

Neřeším. Těší mě, když se lidé ptají a já jim mohu skryté příběhy odhalit. Svět vnímám pozitivně, pro-
to se i tragické a smutné osudy snažím zpracovat tak, aby oslovily. Kočky jsou silné a krásné, bohužel 
někdy opuštěné, zrazené, handicapované. Hodně přemýšlím také nad názvy obrazů. U těch aukčních 
napovídají básně Alenky Vávrové.

Eva: Jaká byla Tvoje cesta od získání titulu Miss k charitě?

S nadsázkou se dá konstatovat, že každá miss touží zachránit svět. Pár let mi trvalo, než jsem si 
uspořádala priority a pustila se naplno do malování. Malovat obrazy s kočičí tematikou mě napadlo 
při přípravě výstavy v Divadle Bolka Polívky v roce 2013. V té době jsem přemýšlela, že bych ráda 
pomáhala opuštěným kočkám, a když mi došlo, jak bych to mohla propojit se svojí tvorbou, nebylo 
už na co čekat.

Alenka: Vzpomeneš si ještě, kdy se stalo, že se Tvé srdce usmálo také na kočky mimo Brno?

Samozřejmě. Původně jsem chtěla pomáhat jen těm brněnským. Ty jsi na duben 2014 naplánovala 
plzeňský křest básnické sbírky Harlekýn na římse a domluvila moji výstavu i spolupráci se Svobodou 
zvířat (Sekce na ochranu koček – Svoboda zvířat Plzeň). Malovala jsem jejich maskota Vendu Pidlo, 

trochu plaššího kocourka, který ovšem ztrácí obavy, pokud jde o jídlo. Tak jsem poznala Naďu Svo-
bodovou, pak se domluvila s „kočkami“ z Kočky SOS Hodonín, Útulkem Tibet a spoustou dalších.

Alenka: Kdy se Ti podařilo získat nejvíc peněz v kočičí dražbě, za jaký obraz a pro který útulek?

Za tu dobu, co pořádám aukce, jsem si uvědomila, že nejde jen o získání jednorázové finanční částky, 
která je samozřejmě cenná, ale že ještě důležitější je zviditelnění útulku, šíření problematiky bezpri-
zorních zvířat, rozšiřování řad těch, co pomáhají a adoptují.

Aukční příhozy probíhají různě. Vlastně nikdy až do konce netuším, jak to dopadne. Nejvyšší částka 
byla za obraz kočky Pepinky z útulku Konec toulání, z. s. – 27 tisíc. Krásný je i její příběh – adoptovali 
ji mladí manželé jako asi třináctiletou kočku a je hýčkaná doslova jako princezna. Celkově nejvíc se 
podařilo vybrat pro Kočky u Katky, z. s., kdy jsme dražili obraz koťátka Pink, a pak i obraz, který jsem 
namalovala pro kmotra aukce, ale ten bohužel nepřišel. S dobrovolnou kasičkou Galerie Efram to 
bylo něco přes 30 tisíc.

FELIDAE koberec,  část kolekce, koláž, 2017, foto Petr Ivančic

BÁSEŇ PRO SILVÍNKA, aukční výstava pro Kočičí 
naději, z. s., 2016, foto David Prudík

BÁSEŇ PRO SATÁNKA, aukční výstava pro pražský spolek Pozor 
kočka, Romana Štrynclová, kmotry komička Ester Kočičková a spi- 
sovatelka Pavla Horáková, 2017, foto David Prudík
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Helen: Kdy jsi v sobě poprvé objevila tvůrčí „choutky“?
Ida: Tušila jsi, že budeš tak krásně malovat a že to bude tvá hlavní cesta? Nebo to vypadalo na 
jinou cestu?
Jiří: Kdy a proč Tě napadlo, že budeš malovat? Co bylo spouštěčem – motivací?
Dagmar: Kdy jsi začala malovat a co Tě k tomu vedlo?

Odmala. Vždy mě bavilo něco tvořit. Děda byl umělecký litograf a krásně krasopsal, teta učila výtvar-
nou výchovu a malování byl její koníček, maminka malovala, pomalovávala dveře, truhly, talíře, šila, 
drhala, pletla…, ale dlouho jsem si myslela, že budu inženýrka jako tatínek.

Darina: Jaký byl Tvůj první obraz?

Olejovými barvami jsem začala malovat asi v roce 1995. Přesto za svůj první obraz považuji Vážku  
z roku 2000. Mám ji doma. Je to modrozelená vážka se spoustou kamarádek a připomíná mi prázd-
niny u rybníka na Vysočině.

Dušan: Láká Tě namalovat veliký obraz (minimálně 8 x 4 metry)?

Byla by to výzva, ale nedokážu si to technicky představit. Zatím největší jsou Zebry (200 x 360 cm). Do 
haly v rodinném domě jsme navrhli zaoblenou skříň, která funguje i jako paraván a je z jedné strany 
obrazem. Malovala jsem přímo na místě. A pak Šaman (200 x 150 cm), který se nachází v hotelu Old 
Town v Brně na ulici Francouzské. Patří k němu i obraz Loutka. Oba k tomu místu historicky patří. 
Paleolitická loutka je nejstarší plastika tvořená z více částí (je vystavená v Anthroposu). Byla nalezena 
v hrobě muže, a podle ní i dalších předmětů se dá vyvozovat, že to byl velmi významný muž.

Ida: Jak začíná den malířky? Dáš si kafe? Vstáváš brzy? 

Byla jsem dlouho sova, ale pak se to nějak přetočilo. Už pár let vstávám kolem sedmé, zacvičím si 
a začnu dělat, co je potřeba. Ale úplně první, co ráno udělám, je, že se jdu podívat na rozmalované 
obrazy a natáhnu kukačky.

FELIDAE, kráčející kočka, část kolekce, koláž, 2017, foto Petr Ivančic FELIDAE,  kráčející kočka, část kolekce, koláž, 2017, foto Petr Ivančic
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Alenka: Kde nejdál ve světě je Tvůj obraz?

Myslím, že v Kalifornii, odletěl jako dárek sestry sestře. Je z kolekce MaléKočky.

Tomáš: Milá Romanko, poprvé jsem Tě zachytil jako začínající archstar (díky Tvým očím) na 
tradiční párty na VUT. Dnes jsi artstar, taky díky očím. Kam se dívají oči na Tvých obrazech?

Sledují. Když jsme nainstalovali výstavu „Královen“, která obsahuje hodně portrétů, pamatuji si, jak 
jsme si sedli a uvědomili, jak nás všechny pozorují. Mé kočky jsou to stejné, jen výjimečně se dívají 
někam jinam.

Nicoleta: Máš nějaký rituál, když dokončíš obraz? 

Obraz může být hotový od první čáry, ale dokončený nemusí být nikdy. Je to o vnitřním rozhodnutí, 
že teď je ten správný čas skončit. Mým rituálem je závěrečné lakování. Já vím, že do obrazu už neza-
sáhnu, a lak nádherně oživuje barvy.

Pavlína: Vedeš si evidenci obrazů? Pokud ano, jaké údaje eviduješ?

Kolekce, název, rozměr, cena, kdy a kdo ho koupil nebo dostal. Kupodivu v tomto jsem pedant. 

Pavla V.: Kde se v Tobě vzala láska k tolika formám umění? Protože pro mě jsi renesanční 
bytost a k brněnským umělcům už dlouho bezesporu patříš.

Ó, díky! Ráda bych byla, ale bohužel neumím psát romány ani básně, neumím hrát na žádný hudební 
nástroj a se zpěvem bych to moc daleko nedotáhla… Vlastně je neuvěřitelné, že jsem strávila měsíc 

s Robertem Křesťanem a Druhou Trávou a ve čtyřiadvaceti městech jsem nejen křtila jejich novou 
desku, ale i zpívala první sloku Panenky. Bez doprovodu. Na to nikdy nezapomenu.

Pavlína: Zajímalo by mě, jestli jsi u sebe kromě nesporného malířského talentu vypozorovala  
i nadání v jiných uměleckých směrech?

Myslím, že velmi jedle a kreativně vařím. Od nápadu až po naložení na talíř. Umím si dopředu před-
stavit barvy, kombinace i chutě.

Pavla H.: Jak moc si musíš přivstat, když připravuješ legendární „snídaně pro Dejfa“, a dokážeš 
si je pak taky vychutnat?

Příprava mi někdy trvá i dvě hodiny. Dost záleží na tom, jak ji mám předvymyšlenou. Hodně času 
zabere krájení. Chystání takové snídaně je pro mě relax a vychutnávám si ji, jelikož servíruji to, co 
mám sama ráda.

Vlasta: Máte v plánu napsat a ilustrovat knížku o kočkách?

Komixově jsem zpracovala kočičí povídky Pavly Horákové a Sylvy Lauerové. Zatím jen tak, do šuplíku. 
Simona Polcarová mi už několik let slibuje kočičí pohádky a s Lucií Hlavinkovou jsme domluvené 
na dobrodružně poučných příbězích, v nichž by hlavní roli hrály kočky. A někdy třeba vydám vel-
kou obrazovou knihu mých kočičích aktivit, která bude i plná básní Aleny Vávrové. S knížkami jsem 
vyrostla, a tak bych ráda nějakou „svoji“ měla.

SISI  A SISI ,  aukční obraz pro spolek Opuštěné kočičí tlapky, 2017, koláž, foto RoŠt

Kolekce Znamení, v brněnské Galerii MikiPiki, 2017, foto David Prudík
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David: Jakou knihu bys ráda ilustrovala?

Dobrodružné kočičí příběhy na planetě, kde rostou neuvěřitelné rostliny.

Dušan: Máš chuť někdy namalovat něco jiného než kočky?

Momentálně ne. Ale zrovna teď dokončuji dva ženské akty. Pak se zase pustím do koček.

Pavla H.: Kterou výtvarnou techniku máš nejraději? 

Olej a akryl. Vyhovuje mi štětec a miluju barvy. To, jak je můžu vrstvit a míchat přímo na plátně.

Sylva: Jaká výtvarná technika Tě vzrušuje natolik, že bys ji chtěla v budoucnu vyzkoušet?

Zkoušela jsem už ledasco. Jsem ten typ člověka, kterého když něco napadne, tak to hned zkusí. Ale 
uvědomuji si, že ještě nikdy jsem nepracovala se sklem. Líbí se mi práce Stáni Polívkové. Asi jí brzy 
zavolám, že bych se zastavila…

ZeMěKočky, ZATOULANÉ ŠTĚSTÍ ,  2017, foto Petr Ivančic

V ateliéru, ZeMěKočky, 2017, foto Petr Ivančic

FELIDAE D+P+B+R, Pavla a Dušan Vitázkovi, kmotři aukčního obrazu pro útulek LuckyCats, 2018, foto Petr Ivančic
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Petr: Pouštíš si u malování hudbu? Pokud ano, ovlivňuje tě hudba a její poslech při samotném 
procesu tvorby?

Občas. Ale když se zaberu do malování, tak přestanu hudbu vnímat a někdy se stane, že mě až ruší. 
A někdy se přistihnu, že si pobrukuju, ale naštěstí mě nikdo neslyší. 

Vlasta: Myslíte, že my dvě bychom mohly spolu vystavovat?

A jak moc ráda! Děkuji za krásnou otázku. Třeba v Galerii Aviatik v Pršticích nebo v Galerii Efram v Mi- 
kulově, kde cítím velmi silné souznění s majitelkami.

Sylva: Co je pro Tebe „kýč“? 

Těžko definovat. Hranice mezi kýčem a uměním je velmi křehká, vždy podléhá současnému trendu  
a kultuře. U konkrétních případů rozlišuji, co se mi líbí a co ne a proč a co považuji za kýč. Ale jen tak 
popsat, co je kýč, je pro mě nesnadné. Snad kdybych měla vybrat, co mě zneklidňuje, co mi přijde 
podbízivé? Nemám ráda současné mužské naivní malíře nebo přepjatou barevnost fasád domů.

Nicoleta: Kdyby jsi měla možnost, vybrat si osobu třeba pro společnou večeři, z jakékoliv doby 
a oblasti umění a mohla jí položit jen jedinou otázku, kdo by to byl a proč a samozřejmě – na 
co by ses zeptala?

Zajímalo by mě, jakým způsobem pracoval Antoni Gaudí. Jak dokázal ostatním vysvětlit své fantazie 
a oni je pak dokázali zhmotnit. Velmi zajímavé by bylo potkat Leonarda da Vinciho, jeho všestrannost 
mě fascinuje. To by mi jedna otázka nestačila. A ještě bych ráda osobně poznala 14. dalajlámu Jeho 
Svatost Tändzina Gjamccho. Bez otázek. Jen bychom tiše poseděli.

PEPINKA, aukční obraz pro spolek Konec toulání, o.s., kmotry básnířka Alenka Vávrová, herečka Hana Maciuchová, Roma-
na Štrynclová a harfistka Zbyňka Šolcová, 2018, foto z archivu autorky

OSMNÁCTKOČEKSTRAŠÍ ,  KočkoMandala No6, perokresba, 2018, foto z archivu autorky

TOFFY A TOFFY,  aukční obraz pro LuckyCats, 2018, foto RoŠt
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Sylva: Ke kterému ze světových výtvarných umělců vzhlížíš s obdivem?

Egon Schiele a hlavně Gustav Klimt. Ten ještě ke všemu měl kočku. Překvapilo mě, kolika styly si oba 
prošli, některé obrazy, především ze začátku jejich tvorby, jako by ani nebyly jejich. A také se mi moc 
líbí jemnost a barevnost impresionismu – Claude Monet, Auguste Renoir, Paul Gaugin...

Vlasta: Nechala byste si vytetovat Vaši oblíbenou kresbu kočky na nohu?

Mám vytetovanou packu svého kocoura Ammona. V měřítku 1:1, s jeho datem narození, jménem 
napsaným starořeckým písmem a s čínským uzlem nekonečného života. Je na předloktí a je to moje 
první tetování v životě. To mi stačí. Svoji kresbu bych nechtěla. Napadá mě: Co kdybych za týden 
namalovala lepší? A tolik nohou nemám.

Petr: Kdybys sama sebe chtěla namalovat na plátno jako kočku s příběhem koček z Tvých 
obrazů, jakou máš previzualizaci? Jak si představuješ, že by obraz Tebe v přeměně do kočičí 
podoby vypadal?

Černá kočka obklopená barevnými kočkami a květinami. Mám už dva autoportréty. Inspirovaly mě 
dvě věci – báseň Kateřiny Pokorné a Ammonek.

Lucie P.: Obecně mezi lidmi panuje plno předsudků o kočkách. Setkáváš se s takovou nevraži-
vostí i mezi umělci?

Myslím, že umělci s kočkami souzní. Zobrazili je i takoví velikáni jako Albrecht Dürer, Marc Chagall, 
Pablo Picasso, Paul Gauguin, Édouard Manet a další. A spousta koček je hlavními hrdiny převážně 
kreslených pohádek pro děti. 

Alenka: Kdy Tě nejvíc kočka naštvala?

Nemohu si vzpomenout. Asi je to tak, že mě kočka naštvat nedokáže.

Darina: Jaká byla Tvá první kočka?

Černý nalezenec na chalupě, jmenoval se Soms a byl naprosto, naprosto, naprosto úžasný. A když 
jsem se narodila, tak měli děda s babičkou siamského kocoura, ten mě prý i pohlavkoval.

Alenka: Existují také pro nevidomé „vodicí kočky“?

Tak to nevím, řekla bych, že ne. Ale pro Kočky SOS Hodonín jsem malovala Viga s Justýnou. V útulku 
tráví celý život, jsou nerozlučná dvojice a Justýna se pečlivě stará o osleplého Viga. Je tedy vodicí 
kočkou nevidomého kocoura.

David: Když tě bolí záda, vážeš si kočku?

Tsss…

Lucie H.: Která kočkovitá šelma Ti připadá nejkrásnější? Mně rys, kvůli orámovaným očím.

Rys je nádherný. I gepard. Ale asi nej je lev s velkou hřívou. A samozřejmě můj kocour.

V ateliéru, ZeMěKočky, SEČTĚLÝ KOCOUR a AUTOPORTRÉT,  Romana Štrynclová a Ammon, 2018, foto Petr Ivančic

V ateliéru, ZeMěKočky, PAN KOCOUR a NA ČERVENÉM KOPCI, Ammon a Romana Štrynclová, 2018, foto Petr Ivančic
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Pavla V.: Nejde nezmínit kočky. Jsi jim podobná? Máš stejnou vnitřní svobodu, nezávislost, sílu 
jako ony? Nebo jsou pro Tebe třeba opomíjené, a proto máš potřebu je podporovat?

Jsem narozena ve znamení Lva a asi ne náhodou. Sama se hodnotit nechci, můj partner říká: Ano, 
ano, ano, ano. I když se přístup ke zvířatům obecně stále zlepšuje, některá opomíjená jsou. Díky pro-
nikání do jejich problematiky vím, že pomáhat je potřeba.

Lucie H.: Vím, jak moc máš ráda kočky a kolik toho pro ty méně šťastné v útulcích děláš. Mys-
líš, že existuje nějaká speciální vlastnost, která spojuje milovníky koček?

Milovníci psů chtějí být milováni. Milovníci koček chtějí někoho milovat. Je to jako v často zmiňova-
ném vtipu: žijeme u svých koček.

Pavla H.: Dozvěděla ses od koček něco, co ses nedozvěděla od lidí – o životě, o vesmíru, o sobě?

Že je správné být v klidu, dobře se vyspat a protahovat se důkladně až do konečku drápků. A že je 
fajn se mazlit a vyhřívat na sluníčku.

Alenka: Ochutnáváš někdy kočičí jídlo?

Ochutnala jsem kdysi granule, překvapilo mě, že jsou chutné. Ale to bylo poprvé a naposledy.

Lucie H.: Kdybys byla na jeden den kočkou, co by sis rozhodně chtěla vyzkoušet? A čeho by 
ses naopak bála?

Zajímalo by mě, jak kočka vidí a slyší a cítí. Pořádně bych se proběhla, vylezla na střechu, navštívila 
kočičí klubovnu, ale nerada bych se přimotala do nějaké bitky nebo potkala vilného kocoura. (Jen na 
vysvětlenou – kocouří penis je drsný a má ostré výčnělky a hlasité kočičí mrouskání nemá nic společ-
ného s milostnou extází, ale s bolestí.)

Jiří: Nechybí Ti „velký svět“ showbyznysu?

Nechybí. Ani jsem do něj nikdy nechtěla patřit. Mám svůj malý velký svět.

Aleš: „Missí“ syndrom předurčuje „missky“ tíhnout k hokejistům a fotbalistům. Čím to, že se 
Ti vyhnul?

Pánové prominou, ale tyto sporty mi připadají hrozně tupé. A vlastně mě to vždy více táhlo ke krea-
tivním lidem.

David: Myslíš, že Ti úspěch v Miss v životě víc dal nebo vzal?

Těžko posoudit. Dovedu si představit, že jsem ženou architekta, máme svoji kancelář, dvě děti, dům, 
psa a kočku a spoustu krásných let za sebou i před sebou. Miss mě nasměrovala jinam. Ale možná  
bych v současné době byla přesně tam, kde jsem teď. Miss mi přinesla zážitky, které se nezapomínají, 
takže bych řekla, že určitě víc dala.

ZeMěKočky, v prštické Galerii Aviatik, 2018, foto Petr Ivančic

Café LaMicina, Kroměříž, majitelka Martina Minaříková a Romana Štrynclová, 2019, foto Petr Ivančic
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Pavlína: Myslíš, že bys byla malířkou na plný úvazek, kdybys nezběhla z vysoké školy a stala se 
architektkou? A podotázka: lituješ toho, že jsi nakonec vysokou školu nedokončila?

Zběhnutí lituji stále, hlavně kvůli svému vlastnímu pocitu. Architektura je nádherná, ale malování mě 
naplňuje víc. Takže si myslím, že ano, malovala bych.

Dagmar: Pracovala jsi někdy v oboru, který jsi studovala, anebo zvítězila hned malba?

Architekturu jsem nikdy naplno nedělala, ale mám za sebou pár realizací interiérů. Celkem úspěšně 
jsem vyzkoušela návrhářství, modeling, choreografii. Dokonce i projekce plynových přípojek a vnitř-
ních instalací. Ale malba je prostě srdeční záležitost.

Ivica: Keby si sa profesne venovala architektúre, aký obor by si zvolila?

Bavily by mě rekonstrukce a novostavby rodinných domů, nejraději včetně interiérů.

Tomáš: Architekturu si asi už užiješ jen prostřednictvím svého architekta (Čau Dejve!), nebo  
s ní žiješ i jinak?

Teď už jen díky Dejvovi. Občas se mnou konzultuje, co dělá. Máme to rádi.

Simona: Zatímco Tvoje obrazy mají pestré barvy, sama nejčastěji nosíš černou, občas bílou. 
Někdy také ladíš se svými obrazy...

Hodně výtvarníků chodí v černé. Řekla bych, že důvod bude stejný. Pracuji s barvami, mám kolem 
sebe svoje obrazy, mám barevné představy… černá je v protiváze. A navíc mi sluší a zeštíhluje. Bílá 
je něco podobného. Zajímavé je, že černou a bílou při malování používám minimálně, nikdy jako 
dominantní barvu.

Můj šatník mě baví, je plný černých šatů, ale přesto mi připadá pestrý. Většinou jsou to originály 
vytvořené ze secondhandových kousků. Občas do něj ráda vpustím květinové motivy. A kdy ladím 
s obrazy? Když se s jejich skicami fotím. Barva i vzor oblečení často napovídají barevnost a náladu 
budoucího obrazu. Jen si tak hraju. 

Darina: Jaké byly Tvé první šaty?

To už opravdu nevím, ale vybavují se mi červené z flanelu, ušité podle Burdy, ty jsem nosila na gym-
plu a všem se moc líbily, a pak černobílé z Miss Morava, v těch jsem se cítila jako princezna. A taky 
některé z mé kolekce Romy Rose.

Petra: Co nebo kdo Ti udělal v poslední době radost?

Objevili jsme The Room, nejhorší film na světě. Je to kultovní propadák a už i já jsem fanynkou. Dopo-
ručuji i film o filmu The Disaster Artist.

Aleš: Kde je Tvoje nejoblíbenější místo na Zemi?

Doma.

V ateliéru, skica PŘISTIŽEN, 2019, foto z archivu autorky

V ateliéru, skicy ZeMěKočky, MADAM ČERVENÁ, ZDENĚK A MATYÁŠ, 2019, foto z archivu autorky

194 195



Ivica: Keby si si mohla vybrať miesto na svete pre život, ktoré by to bolo a prečo?

Hledala bych místo, kde je celoročně tepleji a tím pádem i víc světla na malování. Ale nehledám,  
v Brně jsem šťastná.

Dušan: Kam jezdíš ráda v létě a kam v zimě?

Celoročně jezdíme za zážitky. Ráda poznávám nová města, architekturu, galerie, chutě i vůně a už 
několik let mapujeme naši republiku.

Pavla V.: Co pro Tebe znamená krása? Co si při tom slově představíš?

Laskavost a dobro.

Helen: Ještě by mě zajímalo, čím jsi chtěla být jako mala holčička?

Musím se zeptat mami...
Nic zásadního si nevybavuje. Prý jsem si jen hodně malovala nebo něco vyráběla.

Helen: Čím bys v životě chtěla ještě opravdu být?

Zajímalo by mě, jaké je to být lékařkou. Operovat a zachraňovat životy.

Simona: Existuje něco, co bys při pohledu do své minulosti udělala jinak? 

Začala bych s malováním dříve a důkladněji. A víc bych studovala, abych měla více znalostí a lépe 
chápala souvislosti.

Alenka: Romi, kolika let by ses chtěla dožít a proč?

Hm… mnoha let, abych toho mohla ještě hodně vytvořit a také se naučit a poznat. Ale s podmínkou 
pevného zdraví a jasné hlavy.

Petra: Co by sis přála ze všeho nejvíc?

Zdraví – moje i mých blízkých.

Ivica: Ktoré 3 slová či vety najradšej počuješ/vyslovuješ?

Mňau! Mám Tě rád/a! Je mi s Tebou dobře! A platí to tak i tak.

Sylva: Co je Tvoje životní motto?

Chci být spokojená, abych mohla dělat spokojené své okolí. A také nic není tak hrozné, jak to na první 
pohled vypadá. Takže: Nepropadej panice!

V ateliéru, skica ZeMěKočky, JOGÍN, 2019, foto z archivu autorky V ateliéru, skicy ZeMěKočky, V KRABICI ,  2019, foto z archivu autorky
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Simona: Co pro Tebe znamená štěstí?

Klid a svoboda.

Petra: A vlastně – na co se těšíš?

Furt na něco. Na červen plánuji 20. aukční výstavu ve Zlíně. V červenci oslavím třetí narozeniny své 
kočičí Galerie FELIDAE, na konec léta jsme se spolužákem z mateřské školky naplánovali společnou 
oslavu půlstoletí… a k tomu spousta denodenních maličkostí.

Eva: Jak to děláš, že máš v sobě takový klid, rovnováhu a pozitivitu?

Matu tělem, někdy hodně bublám. Ale jsem celkově spokojená, dělám co mě baví, a to je silný zdroj 
pozitivity.

Alenka: Máš Prudíka (partner) ráda jako Amíka (kocour)?

To je nesrovnatelné, ale oba jsou Sluncové mého života. 

ZeMěKočka, P O J Ď  S I  H R Á T ,  model Ammon, 2019, foto Petr Ivančic
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Monika Vosyková

OHÝBÁM, VLNÍM, STRUKTURUJI 
A HLEDÁM NOVÉ CESTY
Jak jste zvládala situaci v souvislosti s nákazou koronavirem?

Těžko i lehko. Co se týká toho být doma a omezit veškeré kontakty, tak s tím problém nebyl. Jsem 
ráda doma, ráda rozjímám, sedím v ateliéru nebo na zahradě a přemýšlím s tužkou a papírem v ruce. 
Mohla bych být takto doma rok a stále bych měla co dělat. Nosit roušku dva měsíce, no proč ne, 
když je to potřeba. Těžký byl zpočátku ten stres z neznáma a rušení veškerých výstav a plánovaných 
výtvarných projektů. Ale i to se dá snadno přežít. Myslím, že to byla, a vlastně stále ještě je, pro celý 
svět úplně nová situace. Nechtěla bych, aby naše budoucnost takhle vypadala. Přála bych si, aby si 
lidé vážili dobrých věcí kolem nás, podporovali je, rozvíjeli a chránili. Bohužel to někdy vypadá jako 
pravý opak. Masy lidí nehledí ke hvězdám, ale ovládá je věčná honba za ziskem.

Pohled do ateliéru Moniky Vosykové, foto z archivu autorky
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Byly zrušeny nebo pozastaveny nějaké Vaše výstavy?

Ano, několik. V Horácké galerii v Novém Městě na Moravě byla na konci února zahájena kolektivní 
výstava profesionálních výtvarníků z Vysočiny. A také jsem měla malou autorskou výstavu nízkých 
reliéfů na Státním gymnáziu ve Žďáru nad Sázavou. Obě výstavy byly uzavřeny a nepřístupné pro 
diváky. V květnu jsem se měla účastnit dalších dvou ryze sklářských výstav. Opět v Horácké galerii 
a v jihlavské Oblastní galerii Vysočiny. V Novém Městě výstavu posunuli na červen a v Jihlavě až na 
příští rok.

Co plánujete do budoucna?

O výstavách před pandemií jsem se již zmínila a letos v září mám v plánu zúčastnit se ještě jedné 
kolektivní výstavy českých a rakouských umělců v rámci Slavností jeřabin ve Žďáru nad Sázavou  
a také Sochařského sympozia ve stejném městě. Sympozium je věnováno roku skla na Vysočině a 
ve spolupráci s rakouskými a českými sochaři i českými a rakouskými skláři vzniknou tři nové sochy, 
které budou umístěny ve veřejném prostoru města. I když budoucnost je dost nejistá a hovoří se  
o druhé vlně pandemie.

V L Á K N A  M Y Š L E N E K  V I ,  lehané sklo, 30 x 60 x 5 cm, 2012, foto z archivu autorky

H L A V A ,  lehané sklo, 60 x 30 x 30 cm, 2013, foto z archivu autorky
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Čím se momentálně zabýváte a na čem pracujete?

Stále se věnuji volné tvorbě. Nedávno jsem odvezla do Horácké galerie na opožděnou výstavu dva 
skleněné sloupy a dva menší artefakty z lehaného skla. Sloupy jsou součástí konceptu mé reakce na 
pandemii. Budou polepené páskou, pomalované dětskou kresbou, která vypovídá o pravých hodno-
tách našeho života. Možná tam bude i malý model koronaviru. 

Jak teď probíhá Váš běžný den?

Můj běžný den začíná dobrou snídaní a procházkou se psem po okolí. Poté odjíždím do školy, kde 
pracuji na poloviční úvazek s dětmi. Naivní představa některých lidí o tom, že umělci prodávají svoje 
„mazanice“ za závratné částky a každý den udají nejméně deset kusů, není pravdivá. Běžný umělec se 
neuživí, valná většina mých spolužáků učí na zuškách, středních nebo vysokých uměleckých školách, 
nebo pracují jinde. Po návratu ze školy se ve zbytku dne musím postarat o rodinu. Pak konečně mohu 
kreslit, modelovat, připravovat formy na lehání skla, nakládat pec, a potom se zhruba po třech dnech 
mohu těšit na výsledek. 

Je nás tady na Vysočině skupina výtvarníků, kteří jsme činní a pravidelně se scházíme, plánujeme  
a organizujeme výstavy, každý má nějaký příspěvek, kde byl, co viděl, zažil a na čem zrovna pracuje.

Č T Y Ř V L N K A , lehané sklo, 20 x 20 x 70 cm, 2015, foto z archivu autorky

A M É B A , lehané sklo, 55 x 55 x 55  cm, 2018, foto z archivu autorky

T R O J V L N A , lehané sklo, 25 x 25 x 60 cm, 2018, foto z archivu autorky

205

MONIKA VOSYKOVÁ, sochařka a sklářka, vystudovala sochařský a sklářský ateliér v Brně a v Praze.

„Vždy jsem měla snahu vystupovat z řady, být originální, možná také nejít s proudem, a proto jsem si 
našla technologii lehaného skla. Důležité je pro mě, že nejsem na nikom závislá a dokážu zpracovat 
sklo od A do Z. Vycházím z ploché skleněné desky, kterou ohýbám, vlním, strukturuji a hledám nové 
cesty, jak se dostat co nejvíce do prostoru. Zajímají mě také materiály jako papír, textil, dřevo, bronz.“ 



L A B Y R I N T , kombinovaná technika – dřevo, lepenka, patina, 2019, foto z archivu autorky T O ,  C O  J E  D Ů L E Ž I T É , lehané sklo, dřevo, kresba, 70 x 70 x 155 cm, 2020, foto z archivu autorky



J A K  J S M E  J E L I 
Z A  V Á C L A V E M  Z Y K M U N D E M
Meziválečné období přineslo do uměleckého dění zajímavé ismy. Těsně před první světovou válkou 
italský a ruský futurismus, v zápětí v Curichu v Kabaretu Voltaire Tristanem Tzarou (*1896–1963) 
založené hnutí dadaistů a po první světové válce na ně navazující skupinu v Paříži žijících umělců  
v čele s teoretikem André Bretonem (*1896–1966), angažujících se v surrealismu. 

V tehdejším Československu se stalo zrcadlem těchto ismů umělecké sdružení Devětsil v čele s bás-
níkem Vítězslavem Nezvalem (*1900–1958) a teoretikem Karlem Taigem (*1900–1951). K nim byla 
přimknuta skupina výtvarníků a literátů v popředí s Toyen (Marie Čermínová *1902–1980), Jindři-
chem Štyrským (*1899–1942), Josefem Šímou (*1891–1971), Konstantinem Bieblem (*1898–1951), 
Františkem Halasem (1901–1949), Jaroslavem Seifertem (*1901–1985) a ostatními. 

Ale byla zde i většinou o něco mladší, dlouho opomíjená skupina nadšenců zastoupená Františkem 
Grossem (*1909–1985), Františkem Janouškem (*1890–1943), Františkem Hudečkem (*1909–1990) 
a několika dalšími, hlásícími se k tomuto hnutí, kteří se později prezentovali jako Skupina 42. Jejich 
propagátorem a teoretikem se stal Jindřich Chalupecký (1910–1990). Byli ovšem spolu s ostatními 
skupinami značně přehlížení těmi „pravověrnými“. Údajně to došlo tak daleko, že když byli pozvaní  
v roce 1935 na rozhraní března a dubna k přednáškám do Prahy a Brna představitelé a zástupci fran-
couzských surrealistú André Breton (*1896–1966) a Paul Éluard (*1895–1952), byli tito členy Devětsi-
lu uměle izolováni od ostatních umělců. Ti potom samostatně zahájili v roce 1936 výstavu svých děl 
v divadle D37 E. F. Buriana (*1904–1959) pod názvem Nezařazení. A tehdy, spolu s Františkem Gros- 
sem, Miroslavem Hákem (*1911–1978), Františkem Hudečkem (*1909–1990), Bohdanem Lacinou 
(*1912–1971) a Ladislavem Zívrem, vystavoval (*1909–1980) i Václav Zykmund. 

L A  V I E  C O M M E  E L L E
koláž, jedna z posledních prací Václava Zykmunda, 1984

Václav Zykmund
A U T O P O R T R É T , 1936
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Václav Zykmund se narodil v Praze 18. června 1914 a mládí prožil s rodiči v Rakovníku. Ve stejné 
době, kdy vystavoval v D37, založil edici RA, a prvním publikačním počinem byl překlad Bretonovy 
básně Vzduch vody (1934). Byla-li zde zmínka o jakési nadřazenosti členů Devětsilu, nevztahovala se 
na Taigeho, který se zdál být loajální vůči širokému spektru umělců. Dopisoval si také se Zykmundem,  
a jistě nejen proto, že mu byl bratrancem. Informoval jej o existenci brněnského básníka, příštího 
dramatika, prozaika, překladatele z němčiny a historika Ludvíka Kundery (*1920–2010) a dal mu 
podnět k založení umělecké skupiny. Ta se na konci druhé světové války, kdy už Zykmund působil  
v Brně, ztotožnila v názvu s edicí RA. Mimo zakladatele Václava Zykmunda v ní byli zastoupeni Josef 
Istler (*1919 –2000), Miloš Koreček (*1906 –1989), Zdeněk Lorenc (*1912–1999), Vilém Reichmann 
(*1908–1991), Václav Tikal (*1906–1965) a zmínění Milan Kundera a Bohdan Lacina. 

Zykmund se velmi aktivně výtvarně projevoval a dával podněty k různým happeningům. Svou umě-
leckou činnost však v padesátých a šedesátých letech omezil. V té době totiž přednášel na brněn-
ské filozofické fakultě, soustavně se věnoval teorii umění, publikoval například ve Výtvarné práci, 
Výtvarném umění, přispíval do Filozofického časopisu, nebo Hostu do domu. V osmapadesátém roce 
například poskytl dvouměsíčníku Světová literatura své třídílné pojednání Surrealismus včera a dnes. 
Vydal na patnáct knižních publikací zabývajících se teorií moderního umění. Mezi nejvýznamnější 
patřily Stručné dějiny moderního umění vydané Státním pedagogickým nakladatelstvím v roce 1971. 
Umělecky se znovu začal intenzivně projevovat kolem roku 1972. Kresbami, kolážemi, asamblážemi, 
a později se vrátil i k olejomalbě. 

V druhé polovině roku 1966 jsem se seznámil s jen o málo mladším vrstevníkem Janem Kratochvilem 
(*1951). V Brně, v Orlí ulici č. 18, bydlel spolu se svými staršími bratry. V jednom pokoji on, ve druhém 
Josef (*1943–2018), který v té době ještě netušil, že si pořídí fotoaparát a fotografie se stane jeho 
profesí, ve které se proslaví s identifikační zkratkou Jef. Ve třetím maličkém pokojíku, původně snad 
pro služku, přespával Jiří (*1940). Zanedlouho poprvé, a na dlouhou dobu také naposledy, publikoval. 
V osmašedesátém totiž podepsal manifest spisovatele Ludvíka Vaculíka (*1926–2015) Dva tisíce slov, 
který se nově nastolenému normalizačnímu establishmentu vůbec nelíbil. Jiří Kratochvil se v důsledku 
toho na delší dobu pracovně zabydlel v kotelně. Později získal pro literáta přece jenom vhodnější 
zaměstnání. Zakotvil v archivu Krajského střediska památkového úřadu se sídlem v Brně. Zatímco 
přes týden pobýval v jihomoravské metropoli, na víkendy odjížděl za rodinou do Krumlova. 

Později v Brně pobýval jako podnájemník v jednom z nejzajímavějších domů ve středu města. Jedna-
lo se o renesanční jednopatrové stavení na Římském náměstí. V jeho přízemí sídlili, v rámci tehdejších 
Služeb města Brna, kominíci. Do patra se stoupalo po dřevěných schodech (nevím o žádných jiných 
ve středu našeho města), kterými se vstoupilo do jakéhosi foyeru. Čelem po pravé straně se nalézaly 
dveře k pokoji pana Čápa, u kterého byl Jiří Kratochvil v podnájmu. Ten pobýval za prostředními 
dveřmi a levé vedly do zázemí druhého podnájemníka. Tím byl známý brněnský výtvarník a malíř Jan 
Zuziak (*1946). Seznámil jsem se s ním v roce 1969, v době, kdy s radostí opustil vojenskou katedru 
pro nesouhlas se vstupem „spřátelených“ vojsk. 

Václav Zykmund, O P U Š T Ě N Ý  D Ů M ,  olej na plátně, 51 x 66 cm, 1934 Václav Zykmund, M A S O C H I S T I C K Á  Ž E N A ,  olej na plátně, 94 x 133 cm, 1935
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K Y V A D L O ,  1937 A U T O P O R T R É T  S E  Ž Á R O V K O U ,  1937

Václav Zykmund a Ludvík Kundera při Ř Á D Ě N Í  I I ,  v roce 
1945, foto Miloš Koreček

Václav Zykmund, Ř Á D Ě N Í  I I ,  v roce 1945, nahoře na  
snímku je Ludvík Kundera, foto Miloš Koreček

Bohdan Lacina na stylizovaném snímku Václava Zykmunda 
při akci v Rakovníku, v roce 1936



Společenským kulturním stánkem se nám v té době stala tehdejší vinárna Venuše v brněnské Jakub-
ské ulici. Ve druhé polovině sedmdesátých let jsem byl zaměstnán na šestihodinový pracovní úvazek 
jako údržbář v internátní škole pro nevidomé děti ve Veveří ulici. Můj tatínek zde měl funkci ředitele. 
Na okraj musím podotknout, že to bylo jedno z mých nejšťastnějších životních období. Jen těžko lze 
popsat poetiku momentu, kdy jsem se míjel v chodbě tohoto zařízení s cupitající řadou nevidomých 
dětí z mateřské školky, které mě poznaly podle chůze a zdravily mě navzdor tomu, že jsem nikdy 
nebyl členem KSČ: „Dobrý den soudruhu údržbáři“. Druhé mé zaměstnání, tou dobou ještě vedlejší, 
bylo v tehdy slavném Klubu mládeže v Křenové ulici. Ve Venuši jsem trávil časově omezené pracovní 
mezidobí. Setkával jsem se tam téměř pravidelně s malířem Janem Zuziakem. Tam mě také infor-
moval o tom, že spolu s Jiřím Kratochvilem a několika přáteli uspořádali happening. Ve výročí stého  
narození Franze Kafky (1883–1924), tedy 3. července 1983, na jeho počest přejmenovali, pochopitel-
ně jen neoficiálně, již zmiňované Římské náměstí na náměstí nesoucí jeho jméno. 

Spolupracovnicí Jiřího Kratochvila u „památkářů“ byla shodou okolností žena Václava Zykmunda, 
Alena. Mistr byl o akci přejmenování Římského náměstí detailně informován. Pokud mohu z projevu 
mých přátel posoudit, tak jej to zaujalo natolik, že některé aktéry pozval přes osobu své manželky  
k sobě domů na návštěvu. Vzhledem k tomu, že Zuziak byl mým přítelem (a jsem přesvědčen, že jím 
zůstává, i když se v současné době nevidáme tak často jako dřív), a věděl tedy o mém velmi kladném 
vztahu k „nadrealizmu“, přimluvil se za mne, takže jsem byl poctěn pozváním také. 

V té době byl ovšem již Zykmund churavý, a tak se návštěva stále odkládala a měsíc po měsíci 
oddalovala. Nicméně, vřelá ujištění o přízni obou zastoupených stran kolovala přes paní Alenu tam 
i nazpět. Nastalo něco, co bychom mohli s nadsázkou nazvat kolektivním souzněním duší na dálku. 
Zikmundovi se zdravotně ulevilo a setkání bylo na dosah. Vzpomínám-li si dobře, bylo potřeba snad 
jen nějaké krátkodobé doléčení v nemocnici. Bohužel se návštěva u tohoto, v té době z nemnoha 
posledních žijících původních českých surrealistů, neuskutečnila. Václav Zykmund zemřel 10. května 
1984, měsíc před svými sedmdesátinami. 

Po změně režimu Jiří Kratochvil obnovil publikační činnost a v roce 1991 obdržel Cenu Toma Srop-
parda, Cenu knihkupců o dva roky později, v roce 1996 Cenu Egona Hostovského, za dva roky Cenu 
Karla Čapka a rok nato Cenu Jaroslava Seiferta. Jiří Kratochvil je jedním z nejvýznamnějších součas-
ných českých spisovatelů.

Zbývá dodat, že na přelomu roku 1999 a 2000 Dům umění ve spolupráci s Moravskou galerií za péče 
kurátora Jiřího Valocha (*1946) uspořádal první soubornou výstavu děl Václava Zykmunda, kterých 
se sešlo na dvě stě. Osobně jsem to přijal s povděkem jako náplast na velkou ránu zklamání z neu-
skutečněné návštěvy.

Jiří Donné Smýkal

Happening, při němž bylo v roce 1983 brněnské Římské náměstí přejmenováno na náměstí Franze Kafky. Na snímku jsou 
účastníci, Marie Blažke, Sabina a Jan Kratochvilovi, Jan Zuziak, Zlata Zumrová, Květa Šebelová, Jaroslav Blažke a Jiří Krato-
chvil, foto z archivu Jana Kratochvila

Jiří Donné Smýkal a Jan Zuziak v tehdejší brněnské vinárně Venuše, kolem roku 1983, foto Ladislav F-go Myslivec

Fotografie, pokud není uvedeno jinak, jsou z archivu Jiřího Donné Smýkala
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Blanka Šperková, RUČIČKOVÉ NÁHRDELNÍKY, postříbřený, černý a červený drátek se skleněnkovými nehty, 2010 –2018


