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Editorial
Má-li člověk tendenci pokládat určité seskupení číslic za významné, vnímá tak bez pochyby také datum 4. 4. Připomínkou vizuální
pregnantnosti čtvrtého dne čtvrtého měsíce v každém roce se zde
nesnažím zdůraznit jen měsíc, ve kterém vychází první číslo magazínu S. A. M., ale především datum narození významného českého
malíře Emila Filly (1882–1953).
Důležitou etapu jeho života představovalo jeho působení v umělecké skupině Osma, jejíž vznik v našem prostředí značil nástup
moderního umění, resp. rozliv expresionismu a kuboexpresionismu.
První výstava skupiny, jež proběhla v roce 1907, rozdělila naši uměleckou scénu na dvě oblasti – avantgardu a tradicionalismus. Určitou předzvěst tohoto rozdělení představovala obecná nespokojenost
mladých umělců studujících na pražské Akademii, zájem o tvorbu
Jana Preislera, výstavy pořádané spolkem Mánes i výstava Edwarda
Muncha v Praze v roce 1905. Emil Filla a celá jeho generace velmi
intenzivně vnímali nové možnosti jak niterně prožívat realitu a současně ji malířsky vyjadřovat. Čeští umělci začali myslet v barvách
a tvarových zkratkách a ve spojitosti s dramaty každodenního života
se také zaměřili na psychiku člověka.
Hledání nové či jiné cesty, přístupu a pohledu na věc vždy bylo de
facto výsadou mladých stále se formujících osobností. Nemalou roli
zde sehrálo také umění. Právě nediskurzivní povaha umění či umělecké tvorby vždy dokázala a stále dokáže jednotlivce a společnost
zasáhnout tam, kde je potřeba. Je zajímavé si uvědomit, že moderní
umění počátku 20. století (a nejen ono) naráželo na stejné obtíže jako
současná výtvarná tvorba. I dnešní umělci prezentují umělecké formy, jež odborná a zvláště laická veřejnost často pozoruje se značnými
rozpaky. Existuje však jen málo míst, která by na toto téma vedla diskuzi. A právě k této misi se chce Studium Artium Magazín připojit.
Jana Macháčková
šéfredaktorka
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TRANSYLVÁNSKÉ OPEVNĚNÉ
KOSTELY
Na přelomu dubna a května roku 2015 se pod záštitou našeho studentského spolku StuArt uskutečnila výprava do Transylvánie, která měla za cíl dvacítce účastníků přiblížit památky a kulturu tohoto
koutu Evropy.

STUDIE

Obr. 1: Sighişoara – celkový pohled na citadelu. Foto: autor

Sedmihradska stalo vojvodství, jediné v Uherském království.1

Transylvánie, neboli Sedmihradsko, se rozkládá ve středu Rumunska, přičemž jeho historická rozloha odpovídá velikosti současných
Čech a Moravy. Tato destinace je vyhledávána
zejména milovníky hor, kteří nejčastěji procházejí pohořím Făgăraș na hranicích s rumunským Valašskem. My jsme se však zaměřili na
nepříliš vyhledávaná transylvánská města a zejména vesnice s opevněnými kostely, kde žili
a stále ještě žijí příslušníci etnika nazývaného
Sasové. Národnostní většinu ve středověkém
Sedmihradsku tvořili Rumuni, potomci starověkých Dáků a Římanů, které však během
11. až 13. století opanovali Uhři. Přesto se tehdy stále existující rumunské šlechtě podařilo
zemi zachovat relativní autonomii, když se ze

Dobytá území tehdy bylo nutné vzhledem
k úbytku populace dosídlit, k čemuž výměnou za
různé výsady či šlechtické tituly Koruna využívala jednak vlastního obyvatelstva, ale i ugrofinského kmene Sékelů, jehož bojovníci měli díky
své válečnické zdatnosti výbornou pověst v rámci uherské armády. Množství populace v Sedmihradsku stále nedostačovalo, proto byli vedle
Sékelů v několika vlnách pozváni právě Sasové či
rytíři německého a johanitského řádu.2
První vlna saských kolonistů dorazila do Transylvánie na popud krále Gejzy II. přibližně v po7

Obr. 2: Prejmer – celkový pohled na kostel z poza hradeb. Foto: Blanka Zajíčková

lovině 12. století. V dokumentech vydaných kolem
roku 1200 jsou tito osadníci nazýváni Teutonici,
Flandrenses a Latini, přičemž současná literatura
uvádí, že šlo o příchozí z oblasti soutoku Rýna
s Moselou, z Flander a severní Francie. Brzy nato
však Královská kancelář v Budě začíná tuto početnou, původně nesourodou skupinu imigrantů
pojmenovávat Sasové a toto označení se dochovalo
do současnosti. Zřejmě to souvisí s tím, že ve 13.
století se oblasti původu kolonistů změnily. Nešlo
již o levý břeh Rýna, ale spíše o jihovýchod německých zemí – Bavorsko, Durynsko a obligátně Sasko.3 Nový domov zprvu nalézali zejména v okolí
měst Sibiu, Bistriţa či Brašov; následně v celém
Sedmihradsku, převážně však v jeho jižní části.
Jednalo se o zkušené kupce, zemědělce, zručné řemeslníky,4 ale i o havíře, kteří těžili zdejší bohaté
zásoby nerostných surovin včetně kamenné soli.

západního charakteru a stejně jako celé oblasti se
jim dostávalo hospodářského rozkvětu.5 Ze sedmi
velkých transylvánských měst jsme v rámci naší
exkurze navštívili Kluž, Brašov, Sibiu a Sighişoaru [obr. 1], jež se stala naší základnou pro poznávání Sedmihradska.
S první osidlovací saskou vlnou je spojena výstavba románských kostelů, kdy jde zpravidla
o bazilikální trojlodí s plochostropou hlavní lodí
a zaklenutými bočními loděmi. Presbytář o čtvercovém půdorysu nese křížovou klenbu, na východě na něj navazuje apsida završená konchou.
S tímto typem sakrální stavby jsme se setkali ve
vsi Cisnădioara. Chrám vznikl po roce 1172,
o padesát let později je zmiňován v listině krále
Ondřeje II., kdy Koruna potvrzuje darování kostela nedalekému cisterciáckému opatství v obci
Cârţa. Po celé 13. století hrálo opatství v zemi významnou roli v oblasti architektury, jelikož mělo
vedle každoroční Generální kapituly6 časté spojení s významný řádovým kulturním střediskem
v burgundském Pontigny, a to skrze svůj mateřský klášter v Igrişi u Aradu.7

Vzhledem k jejich hospodářským a obranným
úkolům patřily mezi jejich výsady osobní svoboda, vlastní soudnictví a církevní organizace. Administrativně se Sasové sdružovali do stolic, které
měly velkou míru autonomie a podléhaly přímo
Koruně, nikoliv místní uherské šlechtě či sedOpatství v Cârţe je spolu s pevnostním kostemihradskému vojvodovi. Stolice měly centra ve
větších městech, které saskou nadvládou nabývaly lem ve vsi Prejmer [obr. 2] důležitým příkladem
8

Obr. 4: Aţel – pohled z defenzivního patra kostelní věže na transept a zvýšené kněžiště. Foto: autor

přechodného románsko-gotického slohu. Přestože
v Transylvánii mělo působit vícero cisterciáckých
stavebních mistrů z Uher, Čech nebo rakouských zemí, stavební huť z Cârţy se projevila právě
v Prejmeru, jeho okolí i v dalších oblastech vojvodství. Pro tuto architekturu jsou příznačná rozetová
okna, ovšem už i vysoká okna zakončená lomeným
obloukem nebo šestidílné žebrové klenby a valené
oblouky spočívající na konzolách.8
Třetí významnou stavební etapu ve vývoji sedmihradské sakrální i fortifikační architektury
tvoří gotické baziliky, jež se v posledních dekádách 13. a zejména v první půli 14. století stavěly
v oblasti řek Velká a Malá Târnava i mezi městy
Sighişoara a Rupea. Tento proces se rovněž týká
severního Sedmihradska a souvisí s novou vlnou
kolonistů přišlých do země po ničivém vpádu
Mongolů z roku 1241. Stavěly se trojlodní baziliky
bez transeptu, s polygonálním závěrem namísto
apsidy, s vnějšími opěráky a gotickými architektonickými detaily.9 Z této vývojové stavební fáze
jsme měli možnost prohlédnout si kdysi cisterciáckou baziliku ve vsi Richiş, jež skýtá úchvatnou
skulpturální výzdobu, která se v tak malé obci dá
jen těžko očekávat. Po vstupu monumentálním
ústupkovým portálem s reliéfem Ukřižování se

Obr. 3: Richiş – detail konzoly s motivem „Zeleného muže”. Foto: autor

návštěvníkovi otevře interiér dekorovaný christologickými nebo vegetabilními motivy, jež často
přecházejí v zobrazení Zelených mužů [obr. 3],
které správce kostela, pan Johann Schaas, nazývá
malými ďáblíky.
V druhé půli 14. století se do Sedmihradska šíří
nové architektonické cítění pozdní gotiky z jihu
německých a z rakouských zemí, z Čech a Uher
prostřednictvím stavebních hutí velkých městských
kostelů v Sibiu, Kluži a Sebeşi. Stavební formy
kněžiště chrámu v Sebeşi jsou dle Dr. Hermanna
9

Obr. 9: Valea Viilor – dálkový pohled na kostel a vesnici. Foto: autor

Obr. 5: Moşna – chrámový interiér. Foto: autor

Obr. 6: Biertan – chrámový interiér. Foto: autor

případech však šlo o jednolodní či trojlodní halové chrámy se síťovými klenbami.

Fabiniho pozoruhodně ovlivněné pražskou svatovítskou hutí Petra Parléře. V půdorysu i architektonických detailech katedrály sv. Michaela Archanděla v Kluži můžeme spatřit souvislosti s dómem
sv. Alžběty v Košicích, zatímco vídeňská svatoštěpánská huť stylově ovlivňovala výstavbu městského
chrámu v Sibiu. Kromě toho můžeme identifikovat
určitý vliv architektury z českých zemí a jihu Německa v době kolem roku 1500 v Sibiu a Mediaşi.
V Sighişoaře byl zase na konci 15. století činný stavební mistr z Tyrolska. Tyto styky vedly k soustavnému přijímání vnějších vlivů vývoje architektury
ze středoevropského prostoru.10

V rámci prvně zmiňovaného přístupu lze uvést
příklad fortifikovaného kostela v obci Aţel [obr. 4],
v němž se promítá ovlivnění městským chrámem
v Sibiu, které můžeme spatřit zejména v půdorysném schématu trojlodní baziliky s transeptem, jehož užití je na vesnici výjimečné. Poměrně bohatá
architektonická skulptura odkazuje k nedalekému
venkovskému kostelu v Moşně [obr. 5], jenž od
roku 1485 budoval zednický a kamenický mistr
Andreas Lapicida12 ze Sibiu. Mezi dalšími stavbami vzniklými pod vlivem huti v Sibiu, případně
Na venkově můžeme v rozmezí let 1370–1525 opatství v Cârţe, lze zmínit svatostánky v Slimnipozorovat dva přístupy při budování církevních cu, Târnavě nebo Meşendorfu.13
staveb. Jeden z nich sleduje vývoj sakrální architektury v sedmihradských městech, zatímco
Skutečnost, že v zemi můžeme vypozorovat
druhý z nich se od tohoto směřování odchyluje činnost nezávislých stavebních hutí je odrazem
a do určité míry osamostatňuje, přičemž o něm sebejistoty saských obcí, které se často zaměřomůžeme uvažovat jako o svébytném, regionálním valy na adekvátní reprezentaci svých těžce nabypojednání pozdně gotické architektury.11 V obou tých svobod a určité autonomie na nadřazených
stoličných městech. Jedna z těchto svébytných
10

Obr. 7: Saschiz – exteriér kostelní lodi s defenzivním patrem. Foto: autor

Obr. 8: Biertan – pohled z kostelního návrší na vesnici. Foto: autor

hutí vytvořila soubor kostelů ve vsích Bratei,
Buzd, Curciu a dalších. Vedle schémat žebroví
a jejich profilace, portálů, kružbových oken nebo
stylově blízké architektonické skulptury tuto skupinu charakterizuje i použití vegetabilního dekoru pilířových hlavic. Obvyklé dubové listoví je
tu nahrazeno listy a hrozny vinné révy, jež vedle
osoby Kristovy snad odkazují i na úrodnost říčního údolí kolem Malé a Velké Târnavy, kde byla
produkce vína velmi rozšířená. V projevu jakoby ztuhlá figurativní skulptura zobrazuje motivy
skřetů, draků, zvířat, maskaronů či karikatur člověka, jež měly obvyklou funkci, a sice odrazovat
síly zla. Z konce 15. století však existují i výjimky

výše zmíněného obecného vývoje, kdy například
Moşna a Biertan [obr. 6] soutěžily o povýšení na
město, což se významně projevilo i v podobě jejich svatostánků. Starší, zřejmě bazilikální stavby,
se nahradily reprezentativními halovými kostely
s příznačným nádechem sebevědomí měšťanské
střední třídy.14
Po první vlně útoků ze strany osmanských vojsk
ve třetí dekádě 15. století se z důvodu extenzívní vnější hrozby objevuje zvýšená potřeba opatřit
sedmihradské kostely i obrannou funkcí. Od této
chvíle nejsou chrámy pouze baštami víry jako takové, ale stávají se zároveň ztělesněnou záštitou
11

Obr. 10: Sibiu – Pieta z Národního musea Brukenthal. Foto: autor

Obr. 11: Sibiu – Pieta z Národního musea Brukenthal, detail. Foto: autor

věřících vůči bezvěrcům. Důkazem budiž i zrychlená dostavba opěrných bodů, jejichž půdorysy se
zjednodušují a namísto dražšího kamene se používá spíše pálených cihel. Reprezentační účel
chrámů se částečně dostává do pozadí za funkci defenzivní a sakrální; kostely a jejich obranné
zdi s věžemi jsou stavěny či přestavovány v jeden
homogenní celek, v němž se spojují všechny aspekty vyplývající z dobových potřeb obyvatelstva
Transylvánie. Tyto tendence se nejúspěšněji projevují v pozdním 15. století a zejména v prvních
dekádách věku následujícího. Některé hradební
zdi se doplnily množstvím flankovacích věží, jinde se vytvořila celoobvodová defenzivní podlaží
pod střechou chrámu, takže ze stavby se stal určitý věžovitý útvar vytvářející komplexní druhou
obrannou etáž převyšující hradbu, jako například
v Saschizi [obr. 7] či Cloaşterfu. Okenní otvory svatostánků se zmenšují, kladen je důraz na
obrannou funkci a bezpečí věřících, což je snad
vynahrazováno pořizováním působivých pozdně
gotických oltářů.15

pevnostních chrámů se vystavěla na kopcích nebo
na úbočích hor a zbylých šest procent se nachází
na příkrých pahorcích svažujících se do vesnice.
Rozsah území semknutého hradební zdí závisel
na terénních podmínkách, stejně jako na finančních možnostech obyvatelstva dané lokality a jeho
počtu. Odhaduje se, že jednomu členovi vesnice
náleželo přibližně pět čtverečných metrů plochy
chráněné opevněním, přičemž musel bránit úsek
hradební zdi o délce tři čtvrtě až dva metry. Ovšem v případě fortifikace opatřené flankovacími
věžemi se počty obránců soustředily především
v nich. Typ a tvar opevnění závisel i na terénních
podmínkách, které dané místo definovaly. Opěrné
body na homolovitých pahorcích, jako například
v Biertanu [obr. 8], měly vnější okruh hradeb postavený dole při patě kopce z důvodu jejich větší
odolnosti vůči dělostřelbě či podkopání.16
Dvojité či trojité hradební prstence přirozeně
zvyšovaly obranyschopnost opěrného bodu obce,
zvláště pokud se jejich horní hrany nacházely
v různých úrovních, čímž se násobily možnosti
aktivní obrany osadníků. Pokud byla chrámová
pevnost snáze napadnutelná kupříkladu z východu, byl presbytář navýšen o jedno či více defenzivních pater do podoby věže, jako ve Valea

Necelé dvě třetiny sedmihradských fortifikovaných kostelů stojí na rovinatém terénu – na rozšíření hlavní ulice, na jejím křížení s ulicí boční, na
návsi, uprostřed či na okraji obce. Ani ne třetina
12

Viilor [obr. 9]. V případě rozsáhlejších areálů
se myslelo i na ochranu zvířat, které byly důležitou součástí hospodářské soběstačnosti a vůbec
samotného přežití obyvatel. Pro živý inventář se
proto vymezovaly ohrazené prostory například
na parkánu, tak jako tomu je v Moşně. Systém
opevnění transylvánských kostelů místní obyvatelé soustavně vylepšovali, zpevňovali novými
prvky a strukturami, čímž reagovali na vývoj obléhacích technik a zbraní, zejména těch palných.
Hradební zdi se doplňovaly kupříkladu o flankovací věže, budovaly se speciální fortifikované
místnosti uvnitř hlavní hradby jako v Prejmeru,
nebo se upravovaly věže na stavby charakteru
tvrze, jež sloužily jako poslední útočiště obléhaných. Díky tomu měly chrámy v 16. a 17. století
až čtyři linie obrany zamezující jejich rychlému
dobytí, a to díky sofistikovanému systému defenzivních struktur i organizaci obránců. Mimoto se
vytvářely i jiné bariéry vůči útočníkům jako náspy, valy či nádrže a vodní příkopy před i mezi
jednotlivými hradbami, což je písemně doloženo v Moşně. Více než čtvrtina sedmihradských
opevněných kostelů stojí vedle potoka, což obyvatelům umožňovalo vodoteč přehradit a zaplavit
území podél jednotlivých zdí.17

Obr. 12: Sighişoara – dálkový pohled na Kostel na kopci. Foto: autor

Výše uvedený nástin evoluce defenzivních
prvků sedmihradských opevněných kostelů
a zejména přehled jejich architektonického vývoje zmiňoval patrné vlivy pražské parléřovské huti. V této souvislosti je namístě zmínit,
že více či méně upravená žeberní schémata
parléřovských síťových kleneb lze pozorovat
v případě několika opevněných kostelů v Transylvánii. Použití Parléřovy svatovítské síťové Obr. 13: Richiş – pan Johann Schaas nám podává výklad. Foto: autor
klenby můžeme spatřit v kněžištích kostelů
v Aiudu, Guşteriți, Tǎtârlaui, v lodi v Iacobeni
či v městském chrámu v Madiaşi. Síťová klenba
milevského typu byla aplikována na presbytáře
chrámů v Şura Mare, Brǎdeni, Buneşti, Dariu
nebo na lodi v Bǎgaciu. V případě pokročilejších schémat zaklenutí kostela ve Valea Viilor,
chóru v Biertanu nebo lodí v Cincu a Dupuşi
je rozpoznatelný základní motiv milevský při
vrcholnici kleneb. Ve zmiňovaném Cincu je
kněžiště završeno osobitou syntézou obou parléřovských síťových kleneb, zatímco milevský
Obr. 14: Viscri – výlet na povozech za kováři a výrobci cihel. Foto: autor
a svatovítský typ nalezneme vedle sebe v Aţelu,
13

kde svatovítská klenba kryje jižní křídlo transeptu a milevská severní, nebo v Movile, kde
svatovítským typem zaklenuli presbytář a milevským loď.

Poznámky:

ci řemenáře a brašnáře, jehož výrobky si někteří
z nás odvezli domů. Dominantou tohoto města je
odsvěcený Kostel na kopci [obr. 12], kde nás skvělý
průvodce Alin Sergiu Drută seznámil s chrámovou výzdobou a osvětlil nám podstatu „slaninových věží“ opevněných kostelů. V nich každá rodina uskladnila své kusy uzeného masa k dozrání.
Věž se otevírala pouze jednou týdně, přičemž se
vedly podrobné oficiální záznamy o tom, kolik si
kdo odkrojil. Zažili jsme mnoho milých setkání,
v Richişi s vitálním panem Schaasem [obr. 13],
v Aţelu s pětaosmdesátiletým Johannem Klattem,
zvaným Hansi nebo také strýček Hans, který má
po více než šedesát let na starost každodenní rozeznívání zdejších zvonů. Správkyně kostela ve
Valea Viilor, paní Schneiderová, nám otevřela
bránu v hradební zdi a pak z chodníku trpělivě
zametala spadané lístky z odkvétajících stromů.
Pokrmy transylvánské domácí kuchyně nám na
svém dvoře ve Viscri připravila Mama Gerda,
k níž jsme zavítali na tříchodový oběd prokládaný ţuicou a množstvím rybízového vína. Poté nás
její syn Romi (celým jménem Romulus) doprovázel na výletě na koňských povozech za zručnými
cikánskými kováři, kteří žijí v mnohoženství a následně za výrobci tradičních pálených cihel a tašek, jež podporuje The Mihai Eminescu Trust.
[obr. 14]

Vedle architektonických vlivů se pravděpodobně podařilo identifikovat i jeden umělecký import
ze středověkých českých zemí. Jedná se o torzálně dochovanou Pietu z Národního musea Brukenthal v Sibiu18 , o níž už Virgil Vătăşianu19 psal
jako o díle českého nebo rakouského původu.20
Aktuální uměleckohistorické bádání považuje
předmětnou Pietu za práci uherského sochaře21
nebo za jednu ze skulptur z okruhu Křivákovy
piety a Piety ze Seeon22. Autor tohoto článku nezávisle dospěl k názoru, že Pieta ze Sibiu je stylově a kompozičně velmi blízká zmíněným pietám
z Olomouce a Mnichova. Zřejmě se jedná o trojici
sousoší z téže dílny, která se nacházela v českých
zemích doby kolem roku 1400. Ve stručnosti můžeme statue obecně charakterizovat jako detailně
propracované, kdy je líbezný dívčí obličej Panny
Marie zobrazen naplněný bolestí ze ztráty syna,
Kristovo tělo zpodobeno vyhublé, křehké a naturalisticky zubožené traumatem prodělaného ukřižování. Pieta ze Sibiu je Křivákově a seeonské pietě poplatná i patetickým gestem Mariiny levé ruky
spočívající na její hrudi. Na rumunském torzu je
však patrný pouze fragment konečků prstů na dolním lemu maforionu. [obr. 10 a 11]
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Intenzivních zážitků a zkušeností bylo mnoho a osobně doufám, že plánovaná exkurze
Do Sedmihradska jsme se však nevypravili do Dunajské delty v roce 2017 bude v tomto směpouze za památkami a středověkým uměním. ru alespoň stejně bohatá.
Rádi jsme poznávali i tradiční způsob života, který zde nepřibližují skanzeny, ale je poměrně běžné, že každodennost místních obyvatel prostupují
Autor textu: Milan Škobrtal
starobylé řemeslné a zemědělské postupy práce
památkář a historik umění
harmonizující s přírodou. Vynikající průvodkyně
a odbornice Andrea Rost z The Mihai Eminescu
Trust, která se stará o jedinečný památkový fond
Transylvánie, nám přiblížila i lokální zvyklosti, jež
se týkaly hierarchie rozesazení obyvatel v kostele
nebo skladování zásob potravin pro případ obléhání. Díky ní jsme se dostali do užšího kontaktu
se zdejšími lidmi, například když nás smáčel déšť
na návštěvě u milířníků, domluvila nám návštěvu
vyhřáté kuchyně paní Marie v Alma Vii, jež nás
občerstvila koláčem a výbornou ţuicou, obdobou
naší slivovice. V Sighişoaře nám představila prá14
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Kurt W. Treptow (ed.), Dějiny Rumunska, Praha 2000,
s. 46.
Ibidem, s. 47.
Hermann Fabini, The Church-Fortresses of the Transylvanian
Saxons, Sibiu 2010, s. 13–14.
Viz Treptow (pozn. 1), s. 47.
Ibidem, s. 48.
Generální kapitula je zasedání všech opatů cisterciáckých klášterů o zářijovém svátku Povýšení sv. Kříže
v Cîteaux. Viz http://www.portacoeli.cz/informace/
cisterciaci, https://cs.wikipedia.org/wiki/Cisterci%C3%A1ck%C3%BD_%C5%99%C3%A1d, vyhledáno 13. 3. 2016.
Viz Fabini (pozn. 3), s. 44–45.
Ibidem, s. 48–49.
Ibidem, s. 50–51.
Ibidem, s. 51.
Ibidem.
Lapicida latinsky znamená kameník.
Viz Fabini (pozn. 3), s. 51–52, 152–153.
Ibidem, s. 52–53.
Ibidem, s. 53.
Ibidem, s. 87–88.
Ibidem, s. 87.
Museul National Brukenthal, inv. č. S 311.
Acad. prof. Virgil Vătăşianu (21.3.1902-15.11.1993) byl významným rumunským historikem umění, který studoval na
univerzitách v Kluži, Praze a Vídni, kde byl žákem Josepha
Sztrygowského. Stal se členem Rumunské akademie věd
a je držitelem Herderovy ceny.
Virgil Vătăşianu, Arta în Transilvania de la mijlocul secolului
al XV-lea pînă la sfîrşitul secolului al XVI-lea, in: George
Oprescu (ed.), Istoria Artelor Plastice în România, Bukurešť
1968, s. 214.
T.I. [Imre Takács], heslo 7.6 Vesperbild, in: Philipp von
Zabern (ed.), Sigismundus. Rex et Imperator. Kunst und Kultur
zur Zeit Sigismundus von Luxemburg. 1387–1437, Mohuč
2006, s. 569–572.
Matthias Weniger, Olomoucká Pieta a sériová výroba luxusních soch v Praze doby Lucemburků, in: Jana Hrbáčová (ed.),
Křivákova Pieta. Restaurování 2005/2013–2014, Olomouc
2015, s. 33. Křivákova Pieta je uložena v Arcidiecézním
muzeu v Olomouci, Pieta ze Seeon v Bayerisches Nationalmuseum v Mnichově.

KURT GEBAUER
„Jakmile přestane fungovat kultura, je to v prčicích*.“
Emerit. prof. akad. soch. Kurt Gebauer
Absolvent pražské Akademie výtvarných umění (AVU), pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM), významná osobnost české výtvarné scény, spoluzakladatel několika uměleckých skupin, autor výzdoby kanadského pavilonu na EXPO ´86 a mnoha dalších významných děl.

ROZHOVOR

Obr. 1: Kurt Gebauer, Foto: art.idnes.cz

Jak jste se dostal k umění?

loutky, potom vytvářel kulisy a psal hry, pak
jsme je hráli pro menší děti. Také jsem si dělal
Já jsem asi dobře kreslil. Inspektor podezříval objekty z dostupného materiálu, třeba ze dřeva
učitelky v mateřské školce, že to kreslí za mě. Ně- nebo cihlářské hlíny.
které kresby ještě mám a je poznat, že se jedná
o dětskou kresbu, ale o takovou trochu složitějPotom mě oslovil místní sochař Vincenc Haší. Asi mě to bavilo vždycky. Jiní kluci kouřili, já vel, který dělal tak trochu socialistický realismus
jsem měl v ruce tužku.
a sháněl talentované děti ve škole, tak abych šel
k němu. Bylo mi asi jedenáct let. Spíš jsem poPošilhával jste někdy po něčem jiném, máhal v domácnosti paní Havlové… štípal dříví
a klepal koberce, ale občas jsem taky viděl nebo
než je sochařina?
pomohl při nějaké technologické práci, třeba při
Více méně ne. Že bych chtěl být kosmonau- dělání formy a odlitku.
tem? To tenkrát nebylo… no, možná nějaké tajNa základce, kde byli výborní učitelé, kteří mi
né hnutí. Hodně jsem maloval, dělal loutkové
divadlo pro mladší děti z ulice. Vyřezával jsem fandili, jsem vyhrával krajské soutěže výtvarné
17

Obr. 4: Bohyně hor, částečně zlacený bronz, pískovec, 1990, Třinec,
u obchodního domu Beskyd. Foto: archiv Kurta Gebauera

a absolventy, kteří něco takového dělají nebo učí.
Školy teď spíš řeší aktuality v umění a takový ten
kontinuální zájem o řešení prostoru, který nás obklopuje a ve kterém žijeme, stojí trochu na okraji,
ale už jsou někde v tom směru pokusy.
Teď zažíváme ze stran občanů i výjimečných
zastupitelů i investorů určitou renesanci zájmu
o řešení prostoru konkrétních míst. Pokud to půjde dobrým směrem a já myslím, že už to jde, naučíme s tím prostorem lidi pracovat. Jde o to, aby
se nedělaly jen výstavy, kam přijdou mraky lidí na
vernisáž a potom se tam objeví sem tam někdo,
ale aby se kulturou žilo. Něco jiného je to – jak
říkají Pražáci – někde na venkově nebo v menších
městech. Teď mám na mysli výstavu v Sokolově,
kde stojí kostel Antonína Paduánského, ve kterém
se konají koncerty a výstavy, kde jsme v roce 2015
dělali tematickou výstavu absolventů a pedagogů Ateliéru veškerého sochařství. Prý tam přijde
v průměru denně 60 lidí, do Špálovky prý 7. Takže si myslím, že je fajn vystavovat taky tam, kde
lidi nemají tolik kultury.

Obr. 2: Minikrajina – environment pro hru dětí a dospělých, 1976–1985, Ostrava-Fifejdy. Foto: archiv Kurta Gebauera

řina mě drží, protože cokoli se děje v nějakém
prostoru, zvláště venkovním, tak mě to strhne,
že to hned řeším.
Které pole Vaší působnosti je Vám nejbližší?

Obr. 3: Český rybník, barevný polyesterový laminát, stříkající voda, 1988, Praha, Vojanovy sady. Foto: archiv Kurta Gebauera

Pomohla Vám někdy stavařská průprava?

tvorby, a proto mě poslali na školu uměleckých
řemesel do Brna. Více jsem maloval, ale ta sochařina mě nějak dráždila v tom, že sochy se nedělaly podle mě moc dobře a měl jsem představu,
že by se to mohlo dělat líp. U malování jsem měl
pocit, že cokoli si vymyslím, udělám. Potom se mi
povedlo přestoupit do druhého ročníku kamenické školy v Hořicích, kde to byla zase hodně stavařina.

Je to dobrý příklad něčeho, co se člověk třeba
ani nechce učit a potom mu to může být ku pomoci. Třeba v Ostravě, kde jsem dělal Minikrajinu na Fifejdách – dnes už je to taková klasika,
co se dává do některých publikací jako historický
akt land-artu, jako práce s terénem. No a tady
jsem samozřejmě potřeboval dost technických
věcí, které třeba ani architekti neumějí. Socha18

Je mi blízké to, co zrovna dělám. Vždycky mám
rád, když z nějaké druhé strany vidím zájem o to,
co dělám. Tak třeba pedagoga ze mě chtěli hlavně studenti UMPRUM. Vyzvali mě nejdříve, jestli bych nedělal rektora, což se mi moc nechtělo,
protože nejsem typ úředníka. Stačí mi úředničina
kolem sebe. Ateliér jsem vedl na UMPRUM 22 let
od roku 1990 a do loňska jsem vedl diplomanty
a teď se snažím udělat program kolem veřejného
prostoru. Jednotlivé obory jsou na škole separované jako v praxi. Architekti si architektují, kreslí ty
čáry, pak se to v lepším případě staví, dost často
bez souvislosti s daným prostorem, a sochaři tam
někdy vystaví sochu, proto se snažím ty obory
spojit. Administrativně je to náročné. Rozjel jsem
to už v předminulém školním roce přednáškami.
Zval jsem různé lidi, kteří se tím tématem zabývají, zahradní architekty, publicisty, moje studenty

Jste žákem takových velikánů, jako byli
profesoři Vincenc Makovský, Karel Lidický, César Baldaccini a Otto Herbert Hajek. Jací vlastně byli a máte s nimi nějaké
humorné zážitky?
Zážitků jsou samozřejmě mraky, to by bylo na
celý den. Ještě před studiem na AVU jsem chodil ke Karlu Hladíkovi, který byl výborný člověk
19

Obr. 5: Rockhead, mramor z Wei Hai, hlína, tráva, 1993, Čína, Wei Hai.
Foto: archiv Kurta Gebauera

Obr. 8: Utíkající dívka, 1976, polychromovaný bronz, Opava.
Foto: archiv Kurta Gebauera

Obr. 6: Obluda v ráji, vápencové balvany z okolních lomů, 1999, Čína,
Museum soch v krajině Guilin Pradise. Foto: archiv Kurta Gebauera

Obr. 7: Pomník W. A. Mozarta, 2007, Brno. Foto: archiv Kurta Gebauera

Obr. 9: Minikrajina – environment pro hru dětí a dospělých, 1976–
1985, Ostrava-Fifejdy. Foto: archiv Kurta Gebauera

není umění, sochařina. Dnes se naopak dělá ze
všeho a je to přirozené, a tak já zase pro změnu
dělám i z těch pevných materiálů, skládám z kamene. Jsem sice dobrý kameník, ale přišlo mi, že
najít ty kameny už opracované přírodou a skládat
z nich sochy je zajímavý posun jinam.

úplně zapomněl na tu ponurou realitu domoviny a dýchal jinou atmosféru. César ve škole moc
často nebyl. Potkali jsme se, když se vrátil z Provence. Vždycky bral studenty do hospody, kde
jim vyprávěl různé příběhy ze života, a mě se
zeptal, co bych si přál. Řekl jsem: „Navštívit Váš
ateliér.“ Tak mě s kamarádem Vladimírem Škodou pozval. Prý jsme byli jediní ze studentů, kdo
tam byli. Měl tam dělníka, který mu dělal sochy,
a úředníka na administrativu. Tenkrát dělal ty
rozteklé struktury z plastů, ne ta slisovaná auta,
ta už měl za sebou.

Pomyslné žezlo Vašeho sochařského ateliéru na VŠUP jste poměrně nedávno předal svému kolegovi Dominiku Langovi,
ale i tak jste stále v kontaktu s nastupující
generací umělců. Jak vidíte současné české sochařství?

a takový zvláštní úkaz. Potom jsem šel k Makov- rád. My jsme trošičku trpěli tím nespokojeným
skému na AVU a po jeho smrti převzal ateliér mesiášstvím, že nic není dobré a on si klidně pochválil své věci. Vlastně jsem měl z toho někdy
Lidický.
srandu, ale bylo zajímavé vidět, že člověk k sobě
Otto Herbert Hajek u nás vystavoval ve Špá- může být taky trošku shovívavý a když se mu
lově galerii v šedesátých letech, myslím, že to byl něco povede, tak si to pochválit: „Das ist schön,
rok 1964 nebo 1965. Karel Hladík, který učil na nicht wahr, Herr Gebauer?“ (To je pěkné, není-liž
AVU, se s ním kamarádil. Když jsem k Hladíko- pravda, pane Gebauer?)
vi chodil, říkal mi pane „nadgebauer“ nebo pane
„nadkolego“. Když byl kolem té výstavy v MánePotom samozřejmě César. Francouzské minissu mejdan, studenti věděli, že umím jediný tro- terstvo kultury každý rok udělovalo pár stipendií
chu německy, já jsem se pracně učil z knížky, ale českým umělcům nebo studentům během školy
neuměl jsem moc. Měl jsem se Hajka zeptat, jestli i po škole. Během školy jsem se tam nedostal, byť
bychom mu nemohli přes prázdniny pomáhat – jsem se poctivě učil francouzsky. Zažádal jsem
zároveň jsem se chtěl podívat po Německu – a on si znovu po škole. Odjel jsem teprve v roce 1972
řekl: „ Ja, gut.“. Pracovali jsme kousek od Stutt- a zůstal jsem tam čtyři měsíce, dvakrát vystagartu, kde si v jedné vesnici adaptoval stodolu na voval a viděl Francii – Provence, Bretaň apod.
velký ateliér. Docela mě fascinovalo, jak se měl Panovala tam taková příjemná lehkost, člověk

Vaše práce vynikají vtipem i použitím
Teď jde spíš směrem jakýchsi workshopů nebo
nejrůznějších technologií a materiálů.
Máte oblíbený materiál nebo spíše expe- seminářů s různými hostujícími umělci a kurátory o tom, co se kde děje. Na jednu stranu je
rimentujete?
to fajn, na druhou stranu to asi trochu zdržuje
Mám hodně oblíbených materiálu. Vždycky zá- lidi, co na aktuální dění kašlou a chtějí více času
leží na tom, o co jde. Původní plavkyně byly třeba věnovat své práci. Nakonec jsem byl i já vděčen
z hlíny a potom odlité do cínu. Později přišlo šití svým pedagogům, že mi do práce moc nekecali.
a vycpávání, které bylo dané tím, že jsem chtěl, Je to věc koncepce. Já jsem spíš kladl důraz na
aby se ty holky vznášely. Mít nad sebou mraky to, aby lidé sami hledali zdroje toho, co je baví,
těžkého materiálu by bylo nepříjemné a taky dra- aby byli spíš samouci. Takhle se myslím může
hé. To byl jeden důvod, proč jsem začal vycpávat docílit širších a pestřejších názorů, než když se
a druhý – dělat si za normalizace srandu z ofici- jede nějaký trend, ale kdo ví, třeba nastává doba,
ální sochařiny, která užívala klasických materiá- kdy společnost zaměstná i takový kvalifikovaný
lů. Všichni si mysleli, že jsem se zbláznil, protože průměr jako v 19. století, potažmo v celých děsocha nemůže být takto pomíjivá nebo měkká, to jinách.
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chom přežili a eventuálně si to tu užili. Já si to
chci užít. Člověk má samozřejmě o to větší radost,
když to někoho baví. V tomto oboru to většinou
není hned. Trvá to několik let nebo i desetiletí. Ale
je příjemné, když se třeba s odstupem čtyřiceti let
dozvíte, že jste lehce ovlivnil mentální a estetické
vnímání některých lidí. Tak to je asi ono.
Člověk by se měl asi zdržet pocitu, že je nějaký
posel nebo mesiáš, protože potom zblbne a začne
to brát příliš vážně. Spíš si má najít příjemnou zábavu k tomu, aby se tady cítil dobře a nezlobil.
Jakmile přestane fungovat kultura, je to v prčicích… to vidíme v Sýrii nebo na Ukrajině, je to
přirozený stav věci. To není zlo, jak si to vykládají
různá náboženství, ale přirozenost přírody – jeden žere druhého a vzájemně si konkurují. V živočišných komunitách to má určité ohraničení.
Když někdo někoho zabije, tak buď potřebuje jíst,
nebo je to jeho konkurent. V lidském světě tento
druh přirozenosti vymizel. Je nás hodně a máme
ty palice nafouklé úžasnými schopnostmi vymyslet ten zločin ne dokonale, ale mega dokonale.
Jakákoli ideologie, ať už náboženská, sociální
nebo národnostní pokud se nepromění v kulturu,
umění, folklor, může ten mega konfliktní zločin
generovat a zdůvodnit.

Obr. 11: Ptáci, 2006, Opava, Ptačí vrch. Foto: archiv Kurta Gebauera

Obr. 10: Hlavy, 2012, Opava, obchodní dům Breda-Weinstein. Foto: archiv Kurta Gebauera

Naše země byla vždycky nadupaná talenty, ale
nikdo jim tu nikdy nedokázal poskytnout dostatečnou podporu. Pokud se nedostali ven jako Dvořák
do Ameriky nebo Kupka do Paříže, kde mu pomohla Meda Mládková. Je to úkol lidí, vzdělaných
v umění a kultuře, aby se chovali prakticky a uměli
hodnotu, která tu je, podat. Vždyť je to jejich job!
Na tom mají stavět svoji kariéru. Já jsem kunsthistoriky kdysi přirovnával k číšníkům umění. Josef
Hlaváček posléze používal tento termín dost často: buď strčí prst do polévky, nebo to umění podají
s bontonem. Dnes někteří historici umění a kurátoři často chtějí umění řídit a určovat, co se má a co
nemá, ale neumějí ho distribuovat a najít opravdové originály. Často hlavně koukají, co se dělá venku a jestli se to taky dělá tady, potom je to dobré.
Jenže venku je to už prošlé zboží.

ré moje věci, ale takových muzeí bych zabydlel
třeba deset. V Hradci nad Moravicí jsem dělal
park, který zůstal nedokončený, protože ne každý
starosta a rada tomu přejí. Nebylo by marné to
dodělat. Taky řeším expozici Ateliéru veškerého
sochařství, tedy absolventů a pedagogů, v zámku
v Třeboni. Tak to jsou takové věci, co by se měly
udělat, ale že bych nutně někde něco musel mít,
tak to mě nic nenapadá.
Má podle Vás dnešní umění hranice?

Asi ano. Člověk něco může, něco nemůže
z technického hlediska, ale spíš je omezený tím,
co je technicky a ekonomicky reálné. Druhá věc
je věc formy – je účelné páchat něco, co je extrémně jiné nebo složité a dokáže to fungovat ve
smyslu sdělení? To je věc nějakých hranic autora
Existuje nějaké oblíbené místo, pro kte- nebo toho, kdo tu věc objednává, ale vždycky by
ré byste rád realizoval Vaše dílo?
asi měly existovat nějaké brzdy, aby to nebylo jen
ukecané nebo samoúčelně jiné… zajímavé. OsobJá to moc neřeším, protože ten život běží rychle. ně proti takovým vylomeninám nic nemám, ale
Člověk udělá jenom malé procento z toho, co by sám je páchat nemusím.
chtěl nebo mohl a vždy je to taky trochu štěstí,
takže vždy čapnu tu příležitost za pačesy a uděMáte nějakého oblíbené umělce nebo inlám to, co se zrovna naskytne. V běhu je spousta spirátora?
věcí. Třeba v Opavě Ing. V. Peringer svou stavební firmu předal synovi, koupil vodárenskou
Ano, hodně. Samozřejmě v době mého útlého
věž na opavském nádraží a chce z ní udělat moje mládí u nás nebylo mnoho informací, tak jsem znal
muzeum, tak to řešíme, že by tam byly někte- Alše, Mánesa a moje maminka Leonarda da Vinci,
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Raffaela, Michelangela atd. Potom Henry Moore,
Gutfreund… ten byl tehdy náš guru, ale samozřejmě i ti klasici jako Štursa nebo Myslbek. Z těch novějších třeba Jasper Johns, Tinguely a Niki de Saint
Phalle. V současnosti mě nějakým způsobem baví
moji studenti, jak se z nich vykřeše nějaký styl a vybublá na povrch. Třeba Marek Rejent, David Černý, Lenka Klodová a Honza Stolín. Není to o umění, je to o osobnosti, která ovlivňuje kulturu.
Zajímavá je třeba Louise Bourgeois, která vystavovala i v Rudolfinu. Viděl jsem ji i v Japonsku, kde
mám u jedné galeristky svoje sochy. Tony Cragg
je dobrý nebo Gormley, se kterým jsem se setkal
v Praze. Anglický velvyslanec a Dan Merta, tehdy
kurátor na Hradě, mě tam s ním pozvali na večeři. I když anglicky skoro neumím, musel jsem si
s ním nakonec povídat svojí lámanou angličtinou
sám, protože překladatelka to překládala vyloženě
špatně. Byly to ty věci mezi sochaři. Tenkrát byl
sice známý, ale zároveň rozjíždějící se umělec. Anglie mu poskytla podmínky k megaprojektům, jako
je třeba ta obrovská postava muže s rozpřaženýma
rukama. Z Anglie jsme si kdysi dělali srandu, že
mají jen Henry Moora a Barbaru Hepworth, jinak
se o nich vůbec nevědělo, no a u něj se ta sochařina
rozjela asi díky podmínkám v zemi. To je tak, když
stát a prachy začnou spravovat příčetní lidé. Kde
bychom mohli být?

Všechno je praštěný i kultura, ale když je kultura praštěná v tom duchu, že zaměstná pozitivním způsobem obrovské množství lidí, nemají čas
vymýšlet nebo poslouchat nebezpečné kraviny.
Takto vidím poslání nejen své, ale i naší školy a té
v Olomouci.
(*Prčice – není míněná idylická obec v Čechách, ale zástupce jadrnějšího výrazu)
Autorka textu: Martina Neoralová
studentka bakalářského studia Dějin výtvarných umění,
Univerzita Palackého v Olomouci

Jaké je poslání Vaší tvorby?
Největší poslání? Já nevím. Mám takovou teorii, že tady nejsme, abychom pracovali, ale aby23

ARCIBISKUPSKÝ PALÁC V OLOMOUCI:

KROK VPŘED V PÉČI O UMĚLECKOHISTORICKÉ PŘEDMĚTY

Přímo v Arcibiskupském paláci byl zařízen restaurátorský ateliér, kde pod dohledem vedení paláce
probíhá péče o cenné uměleckohistorické předměty ze dřeva. Novým zaměstnancem tohoto ateliéru
se stal Petr Kolář, absolvent Vyšší odborné školy restaurátorské v Brně a specialista na konzervování
a restaurování nábytku i nepolychromované dřevořezby. Brněnská škola představuje jednu z mála
v naší republice, na které mohou studenti středních odborných škol dosáhnout vyššího vzdělání
v oboru a především prohloubit své odborné znalosti. Ač je Petr Kolář čerstvým absolventem, v jeho
životopise nalezneme i odkaz na působení v zahraničních ateliérech, či reference o pracích na cenných, historicky zajímavých předmětech, proto jsme ho požádali o rozhovor.

Jak si stojí v dnešní době restaurátor?

lení lidí, to mi myslím, nenáleží. Spíš je to na
každém z nás.

Dnešní doba není k oboru restaurování moc
přívětivá. Mnozí lidé vnímají starožitný kus
nábytku pouze jako jakýsi přežitek generací
a raději jej nahradí novým, moderním, stylovým kusem nábytku. Vždyť ale i ta stará
židle je stylová. Nechci nějak kritizovat naši
společnost, ale pomalinku se z nás stávají kulturní barbaři. Jsem si vědom, že doba nás nutí
myslet nějak vpřed, ale co se tak na okamžik
pozastavit? Ale abych nějak ovlivňoval myš-

Vystudoval jsem nádherný obor. Po ukončení
studia jsem začal aktivně hledat zaměstnání…
dlouho bez úspěchu. Najednou se objevila možnost práce na arcibiskupství v Olomouci a já se
stal jeho zaměstnancem. Nesmím zapomenout
poděkovat všem těm, díky kterým jsem se dostal
na tak prestižní místo a také všem lidem z arcibiskupství, díky nimž se pro mě stalo mé zaměstnání poctou.
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Čeho byste chtěl ve své kariéře dosáhnout? Jedná se spíš o prosazení se v institucích jako je Arcibiskupský palác, nebo
Vás láká sbírání zkušeností v péči o předměty, ke kterým byste se jako živnostník
nedostal?
Od každého něco. Myslím si, že když mě přijali
jako restaurátora do olomouckého paláce, dosáhl
jsem ve svém pracovním životě jednoho důležitého cíle. Tato práce mi umožňuje pracovat na
nádherných kusech nábytku… každý má opravdu bohatou historii. Na každém předmětu se zdokonaluji a nabírám nové zkušenosti.
Mimo to se mi v minulém roce podařilo založit kroužek pro děti, kterým jsem se snažil předávat znalosti z oboru, získané od mých pedagogů. To byl také důležitý mezník v mé profesi.
Kroužek probíhal v budově fary v Mostkovicích
na Prostějovsku a trval celý školní rok. Navštěvovalo ho 9 chlapců a 2 děvčata. Pěvně věřím,
že jak ve mně, tak v dětech tento kroužek něco
zanechal a že se nám podaří zrealizovat jeho
druhý ročník.

se týká prestiže, nabraných zkušeností,
Máte nějaké předchozí zkušenosti s pra- nebo hodnoty samotného předmětu?
cí pro církev?
Každý předmět je, jak jsem již řekl, svým způV rámci studia na VOŠ jsem měl možnost podí- sobem unikát. Ke každému přistupuji tak, jako by
let se na restaurování barokního oltáře, ale to by měl být tím nejcennějším a s každým kusem se
byla kapitola sama o sobě. Ve svém volném čase zdokonaluji. Ale… samozřejmě jsou takové předjsem se věnoval obnově bočního oltáře v kostele měty, které navždy zůstanou člověku v hlavě. JedNanebevzetí Panny Marie v Mostkovicích, a tak ním z nich je má absolventská práce.
jsem se částečně dostal i ke zmiňovanému kroužku. Pravdou je, že každý kostel je nejen prostředí,
Byl mi přidělen jeden předmět z historického
kde se člověk pozastaví, zamyslí a pomodlí, ale mobiliáře, jehož zrestaurování bylo nedílnou soutaké vlastně takové malé muzeum, místo, na kte- částí absolventské zkoušky. Práci jsme prováděli
rém nám naši předci po sobě zanechali spoustu ve dvojici s mým kolegou a do rukou se nám donádherných věcí a mě velice těší, že vlastníkovi, stala na první pohled obyčejná komoda vyrobená
tedy farnosti – církvi, není osud těchto věcí lho- v první polovině 19. století. Svým vzhledem spastejný. Každý předmět, ať už kostelní lavice nebo dala do období vídeňského biedermeieru. Zvláštsocha, je svým způsobem unikát. Není to pou- ností byla vlastnická značka CS pod královskou
hopouhý kus dřeva, ale je to kus dřeva s historií, korunou, vypálená na zadní straně komody i na
významem a duší.
všech zásuvkách, a také staré inventární označení
ze zámku Moravec. Po dlouhém pátrání a diskuKterý z Vašich dosavadních restaurova- zích s pracovníky Národního památkového ústaných předmětů je pro Vás nejcennější? Co vu jsme konečně našli stejnou vlastnickou značku
na webových stránkách jednoho starožitnictví až
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souvisejí s jeho funkcí a běžným používáním,
nebo naopak se změnou účelu a funkce předmětu. Ale pokud je předmět dán do muzea, tak se
stává pouhým nosičem informací, už dále nezaznamenává žádný příběh. Tudíž mobiliář v Arcibiskupském paláci stále žije svůj život a jeho
příběh, který nám vypráví, ještě neskončil.

rováním dozvědět o restaurovaném předmětu co
nejvíce informací. Někomu by se to mohlo zdát
zbytečné mrhání času, ale spousta lidí si neuvědomuje váhu a potenciální přínos takového bádání. A navíc, dnešní technologie nám umožňují
mnohem víc než před několika lety, tak proč je
nevyužít k dobré věci.

Na čem aktuálně pracujete?

Jakého charakteru je mobiliář v paláci?

v italském městě Udine a také u bavorského restaurátora pana Kösslera. Právě tento restaurátor
nás informoval o tom, že se jedná o vlastnickou
značku korunní princezny Karoly Vasy-Holstein-Gottorpské, která se svým sňatkem s Albertem
I. Saským stala oficiálně poslední královnou Saska. Závěrem bylo, že babička Karoly, princezna
Stéphanie de Beauharnais, byla adoptivní dcera
Napoleona Bonaparte – a tak Karola byla jeho
pravnučkou.

Mé restaurátorské zkušenosti však nejsou nějak
letité. Coby studentovi se mi poštěstilo navštívit
na měsíc a půl akademii v Mnichově (Staatlich
anerkannte Fachakademie zur Restauratorenausbildung für Möbel und Holzobjekte des A.R.
Goering Instituts e.V., in München), zaměřenou na restaurátorské vzdělaní v oblasti nábytku a dřevěných objektů a několikrát jsem také
nakoukl pod ruce restaurátora v dolnorakouské
dílně v Hainfeldu.

V souvislosti s mým novým a zároveň prvním
zaměstnáním na arcibiskupství v Olomouci přicházím do styku… respektive se mi do rukou
dostávají nádherné předměty. Zatím byl pro mě
asi nejcennějším předmětem zasedací stůl a neorenesanční truhla z prostorů olomouckého arcibiskupa a moravského metropolity Mons. Jana
Graubnera.

A čemu jste měl možnost se na těchto
stážích přiučit?

Ve vlastnictví olomouckého arcibiskupství, respektive v Arcibiskupském paláci je spousta nádherného nábytku. Některý historický mobiliář
je součástí tzv. historických sálů, kam se může
dostat i běžný návštěvník v rámci prohlídkové
trasy. To všem velice doporučuji, nejen že si prohlédnete krásné prostory Arcibiskupského paláce, ale dozvíte se něco i z jeho historie.

V současné době věnuji péči vybavení kanceláře generálního vikáře Arcibiskupství Olomouc.
Nábytek pochází z 2. poloviny 19. století. Jedná se
o jednu velkou nábytkovou sestavu, která se skládá z křesel a dvou stolů, a také do ní patří nástěnné zrcadlo, sekretář a menší skříňka. Všechny
plochy jsou černě lakovány, zdobeny inkrustací
z mosazného plechu a perleti.

V prvním patře paláce se dochovalo několik
reprezentačních sálů s bohatou uměleckou výzdobou ve stylech rokoka, empiru i neo-baroka.
Tyto sály byly dějištěm celé řady významných
historických událostí – roku 1805 se zde před
bitvou u Slavkova radili ruský car Alexandr
a rakouský císař František, v roce 1848 zde
abdikoval rakouský císař Ferdinand a na trůn
nastoupil jeho synovec František Josef I. a roku
1850 byla v paláci uzavřena důležitá mírová smlouva mezi Rakouskem a Pruskem, tedy
tzv. Olomoucké punktace.

Bohužel i mobiliář takového charakteru byl poznamenán neodborným zásahem. Původní historická černá laková vrstva šelakové politury byla
někdy v minulosti překryta silnou vrstvou černého laku syntetického charakteru. Tím je vlastně
předmět znehodnocen. Protože, pokud jsme se
před chvílí zmínili o nějakých informacích, které
jsou v předmětu otisknuty, tak většina z nich je
v jeho povrchové úpravě. Pokud ji někdo přebrousí, nahradí, nebo neadekvátně zakonzervuje jinou
povrchovou úpravou, vlastně smaže nebo poškodí
část informací, tvořících značnou část hodnoty
předmětu.

Na začátek nutno říct, že zahraniční země jsou
v tomto směru hodně před námi. Avšak v naší republice je mnoho schopných lidí – restaurátorů,
kteří se snaží posunout řemeslo vpřed. Největší
rozdíl, který jsem při práci v zahraničí pocítil,
byl důraz na oblast průzkumů, analýz a bádání.
Jaká je Vaše restaurátorská praxe a v ja- Myslím si, že to k naší práci patří. Tak jako lékař,
kých institucí či restaurátorských dílnách který před operací provádí vyšetření pacienta,
jste doposud pracoval?
tak i my bychom se měli před samotným restau-

Reprezentační místnosti hostily také mnohé
Co podle Vás v současné době chybí oddalší významné osoby, mezi nimi císařovnu Marii Terezii, papeže Jana Pavla II. či prezidenty borné péči o historický mobiliář?
T. G. Masaryka, E. Beneše, V. Havla, V. Klause
Každý předmět potřebuje individuální přístup
a M. Zemana
a pomoc odborníka… to je asi hlavní. SamozřejZvláštností Arcibiskupského paláce, v porov- mě… i restaurátor před dvaceti, čtyřiceti, šedesáti
nání s jinými historickými objekty, je fakt, že roky si říkal, že způsob, jakým restauruje, je správje stále plně v chodu. Což znamená, že velká ný. Od té doby již uplynula spousta času a v současčást celkového vybavení paláce je stále každo- né době jsme s restaurováním zase někde jinde, na
denně užívána. Plní tedy i nadále svou funkci jiné úrovni. A i další budoucí generace restaurátorů
užitných předmětů. Což je fantastické, pokud si se nejspíš budou divit, jak jsme to „dělali“.
uvědomíme, že historické předměty jsou v podJá sám jsem v oblasti restaurování jen krátce,
statě záznamy historie. Každý z nich nám může
vypovědět příběh, který je do něj otisknut v po- více by mohli povědět zkušenější… s prominutím
době škrábanců, konstrukčních se změnou úče- starší restaurátoři. Avšak podle mého názoru jsou
lu a funkce předmětu, deformit a poškození, jež potřeba odborní pracovníci. Měla by se jim dát
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možnost uplatnit se a lidé by měli konečně pochopit, že restaurování, ale opravdu exaktní restaurování nezvládne každý. Stojí to celé na zkušenostech, znalostech o historických a současných
technologiích, průzkumech a bádání.
Obrovskou výhodou, nejen v naší republice,
jsou specializované restaurátorské školy. Nám
je nejbližší ta Vyšší odborná v Brně, která už
od roku 1994, každým rokem vysílá do světa
na 20 – 30 absolventů, tedy odborníků pro dané
vyučované obory… malbu, keramiku a nábytek.
Ale mnozí absolventi naráží na nezájem ze strany
zaměstnavatelů, institucí či obyčejných lidí, což je
obrovská škoda. A právě tito odborníci Vám dokáží předmět odborně zrestaurovat a tím navýšit
jeho hodnotu, tak jim dejte prosím šanci.
Autor textu: Vilém Urban
restaurátor nábytku, student bakalářského studia Dějin
výtvarných umění, Univerzita Palackého v Olomouci
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PETR ŠTĚPÁNEK:
UMĚNÍ A KREATIVITA
V ZAMĚSTNÁNÍ
PORTRÉT / PROFIL

Každý nějak intuitivně tuší, že vnímání umění a uměleckých děl není nějakou obecně danou konstantou, ale že se
jednotlivé pohledy naopak nemusí shodovat vůbec v ničem, ani v základním rozlišení toho, co je a není umění.
Liší se nejen stanoviska odborníků a laiků, ale především
tyto náhledy ovlivňuje způsob, jakým se umění promítá
či skoro nezasahuje do života konkrétního člověka. V následujícím portrétu se můžeme přesvědčit o tom, jak široký prostor pro otázky otevírá vztah umění vůči kreativitě
a jak se může tato kreativita projevit v osobním i profesním životě člověka neumělce. Petr Štěpánek je všestranný
člověk mnoha zájmů, zahrnujících vlastní výtvarné pokusy, sportovní aktivity, cestování či culinary arts. Pochází
z Olomouce, kde úspěšně absolvoval Slovanské gymnázium a poté studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Již v průběhu vysokoškolského vzdělávání získal nejen
kariérní zkušenosti na Ministerstvu pro místní rozvoj,
Tesco Stores a ve Škoda Auto, ale také se aktivně zajímal
o umění a pokoušel se sám tvořit. Jaký je vztah nynějšího
specialisty v oddělení Interní komunikace v Deutsche Post
DHL (Bonn, Německo) k umění?
Kdy a kde jsem se poprvé setkal s umě- Kaplický zmínil, že asi největší roli hraje proním?
středí, ve kterém člověk vyrůstá. Jestli ho rodiče
obklopují „krásnými předměty“. A tím se nemyPřed pár lety jsem četl rozhovor s Janem slí nutně drahé věci, ale spíš nápadité a inspiKaplickým o tom, co mělo vliv na jeho tvorbu rativní prostředí. Osobně se s tímto ztotožňuji,
a na to, že se vůbec rozhodl pro architekturu. svoje dětství považuji za hlavní důvod, proč se
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i v dnešní době o umění zajímám. Když rodiče svým dětem zvládají jen tak mimochodem
předávat vztah k umění, myslím si, že je tím
zásadně ovlivňují i do budoucna. Samozřejmě
teď nemluvím jen o výtvarném umění. Já se od
mala díky rodičům zajímám třeba i o literaturu
a divadlo. Konkrétním příkladem jsou pro mě
Pijoanovy Dějiny umění. U nás doma v knihovně
měly vždycky výsadní místo. No a protože jsem
je měl pořád po ruce, rád jsem si v nich listoval.
Některé díly mě sice moc nebavily, ale třeba moderní umění jsem měl prolistované několikrát od
začátku do konce. Možná právě proto ho i teď
v dospělosti vyhledávám.

bavněji. A zábava nebo chceme-li upoutání pozornosti, hrají v pracovním prostředí obrovskou
roli. Hodně kolegů může být znuděných a další
email, úkol nebo strohá informace, které jsou na
chlup podobné desítkám dalším, budou prostě
ignorovat. Takže ve výsledku vyhraje (upoutá
jejich pozornost) ten, kdo přijde s něčím novým
nebo něco zaběhnuté podá v jiném světle. Jako
první příklad, který mě zrovna napadl, uvedu
praxi z firmy DHL, pro kterou teď pracuji. DHL
zná asi každý, kdo někdy nakupuje na internetu
a nechá si zboží doručit domů. Divize Express,
která je tady v České republice partnerskou společností PPL, každý rok přichází s interní kampaní „Appreciation Week“. To je týden, během
kterého DHL Express děkuje svým zaměstnancům za dobrou práci, kterou denně odvádějí. No
ale i podobné aktivity se časem obnosí. Když vám
ředitel firmy už několikátý rok opakuje, že si cení
vaší práce, asi vám to po čase zevšední. Proto
se kolegové rozhodli celé vedení firmy znázornit
v podobě komiksových postav. A byla to bomba.
Někomu, kdo v DHL nepracuje, to tak asi nepřijde. Nicméně když si zaměstnanci dobrovolně začali kreslené postavičky vystřihovat a lepit kolem
monitoru, bylo jasné, že úspěch kampaň opravdu
měla. Chtělo to prostě přijít s něčím novým a nevšedním. A podobně se dá přistupovat i k dalším
pracovním úkolům.

Co pro mě dnes znamená umění?

jsem zkusil namalovat obraz. Samozřejmě jsem
si koupil velkoryse obrovské plátno, protože jsem
nevěděl, do čeho jdu. A ono je to tak někdy lepší,
protože už člověk nemůže couvnout. Bylo to skvělé odreagování. Každému to teď doporučuji.
Text připravila: Sabina Soušková
studentka doktorského studia Teorie a dějin výtvarných
umění, Univerzita Palackého v Olomouci

Tím, že jsem se po gymnáziu rozhodl studovat
na Vysoké škole ekonomické v Praze, jsem tak
trošku utnul umělecké směřování, které mi dalo
Slovanské gymnázium. Vždycky jsem se věnoval divadlu a spolu s pár dalšími spolužáky jsem
patřil k „vymetačům“ olomoucké kulturní scény.
Ne, že bych na VŠE umění zanevřel, ale tak nějak pro něj zbývalo méně času. Změna nastala až
ve čtvrtém ročníku, kdy jsem se rozhodnul pro
vedlejší specializaci Komerční komunikace. To je
obor, který se věnuje marketingu, reklamě, médiím, ale taky třeba PR. Najednou mi začal do sebe
zapadat svět „nudného“ businessu a naopak kreativního umění. Podle mého názoru je kreativita
Kreativita a umění v mém osobním živ práci určitě dobrým příkladem toho, jak každý votě?
z nás může projevovat své umělecké sklony. Takže, kdybych měl shrnout, čím je pro mě umění,
Jsem si jistý, že to nejsou jen zprávy, reklama,
tak zjednodušeně řeknu, že jakýmkoli projevem internet a haldy zboží, co nejdou přehlédnout. Je
kreativity.
to i umění. Jen na umění musí mít člověk asi vytrénované oko, aby mu mezi těmi ostatními věcmi
Jak konkrétně se může projevovat krea- nezapadlo. Setkávám se s určitým druhem lidí,
tivita v práci?
díky kterým nemám o požitek a radost ze zhlédnutí umění nouzi. Ale opravdu věřím tomu, že je
To má asi každý trošku jinak. U některých dnes umění dostupné úplně každému a jednoduprofesí popravdě může být kreativita i na škodu, še. Nikdo se přece nemůže rozvíjet, když dostává
protože někdy odvádí pozornost od podstaty věci. pořád stejné vnější impulzy. Takže každá výstava,
Nicméně to jsou podle mě spíš výjimky. Věřím, divadelní představení, film nebo knížka jsou pro
že kreativita a umělecké sklony do každého úkolu mě dobrým zdrojem inspirace. U mě osobně se
nebo problému můžou přinést nečekaně jedno- toho někdy nahromadí až moc a mám „kreativní
duchá a elegantní řešení. Když totiž člověk jede přetlak“. No a v tu chvíli chci zkusit něco úplv zaběhnutých kolejích, často přestane vnímat, ně nového, i když na to třeba nemám ani talent,
že jde některé věci dělat snadněji anebo třeba zá- ani vytrvalost. Prostě to chci prubnout. Teď v létě
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AHOJ,
JSEM ANNA

OBRAZ A TEXT

Když člověk začíná poznávat sám sebe,
zvyšuje se tím jeho zájem i o ostatní. Začala jsem přemýšlet také o nich, ale kdo jsou
to oni? Jsou to lidé, stejně jako já. Stejně
neznámí, známí. Chtěla jsem se s nimi nějak spojit. Jednou, když jsem si prohlížela
facebook, jsem narazila na fotografie mé
kamarádky. Ty fotografie zaznamenávaly
okamžik, pohled na svět, jiný než ten můj.
Zároveň ve mně ty fotografie vyvolávaly
emoce. Stáhla jsem si fotku a dokreslila
tam ten svůj pocit a poslala jí to nazpátek.
Zaujalo ji to. Najednou jsem si uvědomila, že tohle může být způsob, jak se spojit s ostatními. Vizuální a jasné prolnutí.
Dva pohledy na tutéž situaci, dva rozdílné pohledy v jednom. Snažila jsem se na
tom ukázat, že lidé mohou vnímat situaci
a okolí jinak a přitom to nemusí být žádný
souboj. Spíš naopak. Prohlubuje to pohled
na věci. Otevírá to další vnímání.

Za každým obrázkem je nějaký příběh, pocit.
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ZADARMO

Házet dlažební kostky na zeď má stejný efekt, jako házet
vinu a pomlouvat někoho jiného. Obviněného to zřejmě nijak
nepoškodí, ale může se stát, že z hazeče se stane jen hromada
pomluv a obvinění. Problém je nejspíš v tom, že házet kostky nic nestojí, ale udělat z nich kvalitní silnici je tvrdá práce.
Co děláte se svými kostkami?
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UFO
Bydlíš v betonovém snu, k snídani si
dáš výhled na pískoviště, na kterým se
šikanují malé děti.

Jdeš se ven trochu provětrat. Propleskne tě zápach pohonných hmot a nějaký
psí hovínka. Na přechodu tě málem
sejme auto. Přijdu si jako rozmázlý ufo
na přechodě.
38

39

ČAJ OD JOLANY
Když byla moje kamarádka v Norsku,
velmi se mi po ní stýskalo. Prohlížela
jsem si její fotky a obdivovala tamní krásy. Vyvolávalo to ve mně spousty emocí.
Vzpomněla jsem si, jak jsme spolu chodily na obědy a k ní do kabinetu na čaj.
Nakreslila jsem to, abych nás tím propojila i na tu vzdálenost a my si obě daly
zase ten čaj.
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DŽOULANA
Máš narozeniny a tak si z Tebe zase
dělám srandu. Jsi veveřice městská
zvědavčice poběhlice.
41

KACHNA Z KOMÍNA

Opravdu víš, co jíš? Proč to jíš? A co zatím
stojí, aby ty ses mohl nacpat? Poznámka:
Nejsem vegetarián!
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SLŮNĚ
Slůně
stůně,
nachladlo u plotu,
změřte mu teplotu.
Slůně
stůně
a má po náladě.
Slůně
stůně,
není mu príma,
když trápí ho rýma.
Slůně
stůně,
kašel je potvora,
volejte doktora!
Slůně
stůně,
dejte tomu slůněti
doušek čerstvé jarní vůně,
ať ta zima odletí.
To vše mě provází životem a dělám to hlavně
proto, že tím bavím ostatní a můžeme to společně
nějak prožívat.
S láskou AP.
Autorka textu a úpravy fotografií: Anna Pospíšilová
výtvarnice, tatérka, facebook: Uňa de Gato
v příspěvku byly použity fotografie Jolany Lažové
a Terezy Jirouškové
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VYZNÁNÍ
V prostoru duše je místo, kde nepřestávají kvést
představy člověka. Je v něm něco milého,
slabšího než šelest vánku v peří ptáků,
nezachytitelného tak, jak uvadá i nejkrásnější květ.
Je to sen, do kterého se člověk zahaluje.
Tam se cítí nejšťastnější a cítí i s nešťastnými.
Něco tam září. Lásky, touhy a zázraky.
Člověk zde žije za vteřinu celé věky.
Je šťastný tisíc let, aby po procitnutí
propadl na milion let do hlubin zklamání.
Přitom tam letí vstříc hvězdám.
Letí do světa krásně nepochopitelného.

Věřím, že je Bůh, usměvavý,
dívající se shovívavě na lidské snažení a hemžení,
čekající, až ho pochopíme.
Někdy ho vzývám, aby mi pomohl vidět ten svět,
který je lepší stranou skutečnosti.
Aby oživly obrazy života,
jak si je dovedeme vysnít.
Aby se vytvořil svět lásky a něhy,
který je v hlubinách duší lidí.
Najděme krásu a laskavost.
Nevažme se na názory lidí kolem nás
a žijme svůj život.

Uniká bolestem a starostem.

Padající listí mi připomíná
jen marnivost této lidské touhy.

Šumí v něm hudba dobra a shovívavosti.

Chtěl bych žít jako básník nebo malíř.

Někdy tu hudbu slyším a cítím se šťastným.

Třeba jako filozof.

Najednou si vzpomenu všechny okamžiky,
kdy jsem žil a nebyl jen nesen nutností

Hledat lásku a najít krásu lidských duší.

a všedností dní a povinností.

A vyprávět o tom.

Kdy jsem cítil, že je možné, aby se stal zázrak.
Jako bych byl na cestě k tomuto světu.
Ale ve skutečnosti jsem zatím cestu k životu,
jaký jsem si vysnil, nenašel.

Autor textu: Petr Šafránek
olomoucký básník, pedagog a publicista

Nevím zatím, kdo jsem a jaký bych mohl být.
Možná jsem jen snílek, neschopný žít životem,
který v sobě cítí.
Když se někdy dívám na hvězdné nebe,
cítím úzkost před poznáním.
Vím, že někteří lidé pronikli do poznání
harmonie života a vesmíru.
Cítí její dech ve všem kolem sebe.
Stačilo by pochopit a člověk by uměl vše.
Představ si, ponořit se do hlubin myšlení,
nechat protékat moudrost věků svým vědomím.
Proniknout hradbou tmy,
která drží lidskou duši v zajetí nevědomosti.
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SURFAŘ KEVIN S POŘÁDNÝM PRKNEM

ANEB JSOU LIDÉ NA MALOMOSTĚ PRUDÉRNÍ?
Město Rýmařov se nachází v podhůří Jeseníků a je nejzápadnějším městem Moravskoslezského
kraje. V současné době má necelých 8 tisíc obyvatel. Rýmařovsko se pojí s významnými osobnostmi,
jakými byli například barokní malíř Jan Kryštof Handke, malíři bratři Jettelové, neurolog a objevitel
roztroušené sklerózy Otto Marburg, vynálezce barevné fotografie Karel Schinzel, arcibiskup František Vaňák, art brut malířka a básnířka Marie Kodovská, světoznámý fotograf Jindřich Štreit a další.
Až do roku 1945 byla tato oblast Sudet obývána a budována většinovým, samozřejmě německým
obyvatelstvem, které dalo městu a jeho okolí kvalitní architekturu, sochy a pomníky. Jak se s těmito
památkami konfrontuje a jak na tuto tradici navazuje současné české obyvatelstvo Rýmařovska?

AD REM

Obr. 1: Kevin_1983 na výstavě Náplavka 2010 v Praze. Foto: archiv Adama Rybky

Veřejný prostor Rýmařova je obohacen třemi
barokními sochami vysoké kvality (František Ferdinand Leblass, Severin Tischler, Jan Michael
Scherhauf), jednou pseudobarokní, čtyřmi kříži
z 19. a začátku 20. století, dvěma normalizačními plastikami a reliéfem a jednou porevoluční
realizací. Za posledních pětadvacet let nevzniklo

v Rýmařově žádné umělecké dílo, které by jeho
veřejný prostor zkrášlovalo a dotvářelo. Týká se
to bohužel i nové kašny na náměstí Míru, při jejíž
realizaci nebyla vyhlášena soutěž, tudíž šance na
vznik originálního sochařského díla od umělce
přímo pro Rýmařov byla promrhána. Rýmařované a návštěvníci města se musí spokojit s neutrální
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Obr. 2: Pohled do Rybkova ateliéru v Bubenči v Praze, 2010. Foto: archiv Adama Rybky

žulovo-kovovou nádrží s třemi tryskami vystřikujícími vodu. Je škoda, že vedení města a občané
dlouhodobě resignují na možnost veřejný prostor
doplňovat kvalitními uměleckými díly.

Obr. 4: Surfař na fasádě domu č. 16 UPSA, 2015. Foto: Michal Vyhlídal

založeny na toleranci a otevřenosti. Rybkovo dílo
není prosté, není podbízivé, naopak v divákovi
vyvolává silné emoce a mnoho otázek, což pouze potvrzuje, že se jedná o opravdové výtvarné
umění. A opravdový a do jisté míry kontroverzní
je i Rybkův surfař Kevin.

Hradišti, v letech 2005 až 2011 získal vysokoškolské vzdělání v Ateliéru veškerého sochařství
významného českého sochaře Kurta Gebauera
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
V roce 2009 absolvoval studijní stáž na slavné
Maryland Institute College of Art (MICA) v Baltimoru v USA. Má za sebou samostatné i kolektivní výstavy v Praze, ve Zlíně, Hradci nad Moravicí, Frýdku-Místku či Rýmařově, kde v Galerii
Octopus Městského muzea vystavoval v roce 2013
svou diplomní práci Stop Killing Gays, reagující
na násilné vraždění gayů v muslimských zemích
– téma stále vážnější a aktuálnější. Ve veřejném
prostoru německého Hofu stojí Rybkova socha
Double Man – Double History, jež vyhrála mezinárodní soutěž mladých umělců. Několik jeho děl
pak vlastní soukromí sběratelé.

Na konci října minulého roku byl však na soukromé stavbě na soukromém pozemku – zadní
fasádě domu bývalého Centra, dnes známého
jako Hospoda UPSA – zavěšen reliéf, který občan či turista může vidět z ulice vedoucí od lokality Hrádku na náměstí Míru. Hned od prvních dnů zavěšení díla Rýmařovem projela vlna
rozporuplných reakcí; na facebookové skupině
Foto Rýmařov lidé začali debatovat o významu
reliéfu; telefonní linky několika institucí začaly
vyzvánět; v ulici mezi Excelentem a náměstím se
začali jedinci či skupinky lidí zastavovat a vzhlížet na fasádu domu č. 16… Lidé se zastavili, lidé
začali přemýšlet, lidé se začali – usmívat! Co nám
může reliéf s postavou nahého surfaře a jeho autor říci?
Autorem reliéfu je mladý sochař Adam Rybka
(nar. 1984 v Rýmařově) žijící ve Frýdku-Místu,
od roku 2012 pak v Rýmařově. Rybka vystudoval
Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském

Obr. 3: Kevin_1983 na výstavě SEXPLICIT v Praze, 2013–2014.
Foto: Michal Vyhlídal
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Myšlenka na vytvoření „surfaře“ vznikla během Rybkova studia v rámci klauzur na vysoké škole v roce 2010. Autor během surfování na
internetu narazil na fotografii nahého mladíka,
který pózoval se svým prknem a ostentativně odhaleným mužstvím. Australský mladík takto na
internetové seznamce vystupoval pod jménem
KEVIN_1983. Onen přístup zbavený jakýchkoli zábran, studu a snad trochu i soudnosti Rybku inspiroval k vytvoření modelu surfaře a poté
modelovaného reliéfu v nadživotní velikosti z bílého cementu. Široká veřejnost si mohla Kevina
poprvé prohlédnout na výstavě klauzurních prací
ateliéru Kryštofa Kintery Náplavka 2010 v Praze.
Tento první odlitek však nepřežil útok bezkulturních barbarů, kteří na výstavě pod širým nebem
zničili více děl. Rybka však nechal Kevina odlít
v dalších dvou odlitcích, v bílém a šedém sklo-cementu. Bílý odlitek visel na vídeňské výstavě

Rybkově tvorbě, ať sochařské či kreslířské, dominuje mužské tělo a portrét; autor ve svých kompozicích řeší základní nadčasové téma lásky a nenávisti. Díly pojednávajícími většinou o queer
tématech (queer = kultura sexuálních menšin)
nebojuje pouze za práva a svobodu sexuálně jinakých lidí, nýbrž jimi naplňuje základní lidské
hodnoty civilizované a kulturní Evropy, jež jsou
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Všichni surfujeme po internetu a žijeme novou
„realitou“, ve které nemáme ostych cokoli říct, napsat, cokoli ukázat. Rybkův reliéf nahého surfaře
tak není pouze zdárným zobrazením mužského
aktu, tradičního a běžného tématu vizuálního
umění od antiky po současnost, nýbrž představuje skrytou kritiku společnosti ve formě symbolu
emancipovaného, sebevědomého a silného (do
sebe však zahleděného, a tedy slepého!) jedince
jednadvacátého století – symbolu naší společnosti, symbolu nás všech.
Kdyby jen takových soch bylo více! A nejen
v Rýmařově.
Autor textu: Michal Vyhlídal
kurátor výstav, Městské muzeum Rýmařov

Obr. 5: Adam Rybka při modelování ve svém ateliéru v Rýmařově, 2015. Foto: Michal Vyhlídal

I když přijetí Kevina v Rýmařově zas až tak
prací Gebauera a jeho žáků Mödel-Knödel v roce
2011, šedý pak na pražské výstavě SEXPLICIT ideálně a poklidně neproběhlo. Jako každé opravna přelomu let 2013/2014. A právě tohoto třetího dové umění i Rybkův surfař svou formou donutil
diváky přemýšlet o svém obsahu – významu sochy
Kevina Rybka zavěsil na fasádě domu UPSA.
v kontextu místa jejího osazení. Lidé se začali ptát:
Už od prvních dní na vystaveného a vystavují- proč surfař; proč nahý mladík s velkým penisem;
cího se Kevina lidé začali reagovat. A to nejrůz- proč v oblasti Jeseníků; proč na Hospodě UPSA?
nějšími způsoby. Překvapení, někdy i menší šok, Proč surfař, a ne pes nebo Praděd?! – (Třeba pronásledné zamrkání a zaostření vystřídal úsměv, tože pes by bylo řešení příliš jednoduché a doslovzavrtění hlavou a smích. Někdy pánové s nadsáz- né a Pradědů by v už tak přepradědované oblasti
kou prohodili závistivou poznámku. Staré dámy bylo příliš. (Viz všudypřítomné sochy lidového
se mezi sebou začaly dohadovat, zda v tom „ba- řezbáře Jiřího Halouzky z Jiříkova.)
ráku“ budou takové mladíky nabízet. KolemjdouSurfař má mnohem hlubší význam. Díváme-li
cí školáci se při pohledu na surfařovo nahé tělo
rozřehtali. Studenty Kevin donutil alespoň na se na Kevina a smějeme se mu, díváme se sami
malou chvíli zvednout hlavy od jejich chytrých na sebe a smějeme se sami sobě. Rybkův relitelefonů. Prodejna domácích potřeb (pod insta- éf jsme totiž my sami. Je to sochařem nastavené
lovanou sochou) musela čelit vtípkům, zda začne zrcadlo současné společnosti, které vydestiloval
nabízet erotické pomůcky. Prošli však i tací, je- z jedné fotografie australského mladíka, jež tak
jichž kamenný výraz Kevin nedokázal obměkčit. trefně charakterizuje většinovou společnost slepě
Nějakého negativního, vulgárního či odmítavého prodávající sebe, své soukromí a své tělo na intervýstupu jsme zatím svědky nebyli. Překvapivě to netových profilech, na nejrůznějších seznamkách,
tedy vypovídá o tom, že obyvatelé jednoho ma- facebooku a dalších sociálních sítích. Vždyť i náloměsta v oblasti bývalých Sudet zas až tak ma- zev, jenž je zároveň surfařovým nickem, odkazuje
loměstští, prudérní a konzervativní nejsou a že se k roku 1983 – k roku spuštění internetu.
taky dokáží bavit a smát se.
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EXKURZE NA OSOBLAŽSKO
Spolek StuArt pořádal na podzim odbornou exkurzi do lokality Osoblažska, která proběhla ve dnech
20. – 21. listopadu 2015, za účasti Ak. soch. Jakuba Gajdy, Ak. mal. Romany Balcarové a památkářky
Andrey Šírové z Městského úřadu v Krnově.

Obr. 3: Kostel Sv. Ducha, Krnov, nástěnné malby. Foto: Milan Škobrtal

Obr. 1: Kostel sv. Petra a Pavla, Opava-Jaktař, sedile. Foto: Milan Škobrtal

V pátek ráno jsme se sešli před kostelem svatého Petra a Pavla v Opavě-Jaktaři. V tomto v jádru
gotickém jednolodním kostele v minulém roce probíhaly restaurátorské práce na polychromovaných
gotických prvcích – sedile a portálu vedoucím do
sakristie, které realizoval restaurátor Jakub Gajda.
[obr. 1] Nejstarší část kostela tvoří sakristie z poloviny 13. století, zaklenutá dvěma poli masivní
žebrové klenby, kde nám Jakub Gajda představil
provedené sondy odkrývající malby.

lze jeho vznik datovat asi do poloviny 18. století.
Na jaře roku 2013 provedl Jakub Gajda restaurátorský průzkum a zjistil, že pod vrstvami přemaleb se skrývá intaktně dochovaná původní barokní polychromie. Přistoupilo se tedy k odstranění
mladších vrstev a v současné době je již oltář prezentován ve své původní barevnosti. [obr. 2]
Následně jsme se přesunuli do Krnova, kde nás
čekal oběd a paní Šírová, která v Krnově působí na
pozici památkáře. Odpoledne patřilo prohlídkám
místních kostelů za odborného výkladu restaurátorky Romany Balcarové. Nejprve jsme navštívili
bývalý chrám Svatého Ducha, jenž byl součástí
městského špitálu z 2. poloviny 14. století. Historie
tohoto jednolodí s dlouhým presbytářem orientovaným k jihu sahá přinejmenším do roku 1371, kdy

Poté jsme se vydali do kostela Narození Panny
Marie ve Stěbořicích, kde se v minulosti v podvěží nacházela kaple sv. Kříže a pod ní hrobka
šlechtické rodiny Tetzlernů. Pozůstatkem z dřívější doby je zde barokní štukový oltář sv. Kříže,
nacházející se na jižní stěně. Stylovým rozborem
54

Obr. 4: Kostel Sv. Ducha, Krnov, nástěnné malby. Foto: Milan Škobrtal

byl komplex zmíněn v klauzuli krnovského pekařského cechu. V současné době však prostor slouží
jako obřadní a koncertní síň. Zaměřili jsme se na
nástěnnou výmalbu s biblickými motivy v hlavní
lodi, značné umělecké a historické hodnoty. Byla
objevena při průzkumu na konci 20. století a nese
stopy násilného přepatrování prostoru v první polovině 16. století, kdy byl kostel odsvěcen a využíván jako šenk a sýpka. [obr. 3, 4]
Následovala prohlídka kostela svatého MartiObr. 2: Kostel Narození Panny Marie, Stěbořice, oltář.
Foto Milan Škobrtal na, který byl původně rovněž založen jako gotic55

Obr. 7: Synagoga, Krnov. Foto: Milan Škobrtal

Obr. 5: Kostel Narození Panny Marie, Krnov, fresková výzdoba. Foto: Milan Škobrtal

vodně jednolodním románském kostele sv. Benedikta s čtvercovým presbytářem a apsidou
na východní straně. Chrám zřejmě pochází
z 2. poloviny 13. století, avšak po přestavbě
po roce 1760 se začal používat jako sakristie.
V letech 2000–2007 provedl restaurátorský kolektiv pod vedením Romany Balcarové odkryv
tohoto unikátního souboru maleb, který nemá
v českém Slezsku obdoby. V apsidě se nachází velká kompozice Majestas Domini se symboly evangelistů, pod mandorlou se dochovaly
dva pásy s polopostavami světců s nápisovými
páskami a scénami z dětství Krista. Malby
na severní stěně čtvercového pole presbytáře
zobrazují Legendu sv. Benedikta, naproti vstupu do presbytáře jsou na jižní stěně situovány
Skutky milosrdenství a Smrtelné hříchy. Tyto
malby provedl velmi dobře školený malíř, jehož pastózní malba připomíná deskové oltáře
z doby po polovině 15. století. Na východní stěně kněžiště se nad triumfálním obloukem nachází Korunování Panny Marie a na západní
stěně Proměnění Páně. Klenební pole vyplňují
symboly čtyř evangelistů a postavy církevních

ká stavba. Jeho dvě věže odlišného vzhledu, vysoké šedesát sedm metrů, byly součástí městského
obranného systému. Po rozsáhlém požáru Krnova v roce 1779 byl kostel přestavěn v pozdně barokním slohu. Z levé, poměrně nově zpřístupněné
věže kostela, jsme si z ochozu prohlédli město. Při
stoupání do věže jsme zahlédli také fragmenty
monumentální nástěnné malby sv. Kryštofa a nahoře prozkoumali obnovený byt hlásného, který
zde bydlel až do roku 1909.
V kostele Narození Panny Marie s přilehlým
minoritským klášterem nás okouzlila impozantní
rokoková fresková výzdoba, pocházející od malíře
Josefa Sterna ze šedesátých let 18. století. V osmdesátých letech 19. století byla přemalovaná malířem Duchoslavem, ale dnes díky restaurátorským
pracím dostala opět své původní světlo a barevnost. Kostel byl restaurován po rozsáhlé povodni v roce 1997, kdy voda sahala do výšky 1,5 m
a velmi poškodila inventář kostela. [obr. 5]
Obr. 6: Kostel sv. Benedikta, Krnov-Kostelec, nástěnné malby. Foto: Milan Škobrtal
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V Krnově-Kostelci jsme zhlédli odkryté středověké nástěnné malby nacházející se v pů57

Obr. 8: Kostel sv. Archanděla Michaela, Hrozová, nástěnná malba. Foto: Milan Škobrtal

otců. Tyto malby jsou datovány do doby kolem né fresky v pozdně románském slohu, které jsou
podle historiků jedny z nejzachovalejších z té
roku 1470. [obr. 6]
doby v Česku. „Maleb, které by se daly s těmito porovNa závěr jsme se dostali do krnovské synagogy. nat z hlediska kvality provedení, náročnosti výzdoby, míry
dochování i velikosti, těch u nás není více než prstů na
[obr. 7]
jedné ruce,“ uvedl Daniel Prix z Ústavu dějin uměSobotní ráno zpestřila prohlídka renesančního ní Akademie věd České republiky v rozhovoru
zámku ve Slezských Rudolticích, jež postavili Ful- pro Českou televizi. Podobných památek je podle
štejnové v letech 1548–1565. V roce 1570 tento něho jen málo i v celé střední Evropě. V Česku
rod vymřel a zámek převzali Sedlničtí z Chol- je lze částečně srovnat například s podobně veltic. Později se stal vlastníkem hrabě Maxmilián kými figurami v kostele v Kyjích u Prahy, se střez Dietrichsteinu, který roku 1630 zámek prodal dověkou výmalbou v apsidách kostela v Hostivaři
Jiřímu, svobodnému pánu z Hodic, jehož syn Al- u Prahy nebo ve výše zmíněném kostele svatého
bert zámek přestavěl v barokním stylu a ten se tak Benedikta v Kostelci u Krnova. [obr. 8]
stal jedním z kulturních center Slezska. V květnu
Dalším našim cílem byl kostel sv. Martina v Boroku 2004 budovu získala obec Slezské Rudoltice, jež zámek postupně opravuje a zpřístupnila jej hušově, který krom kultovní funkce slouží i jako
pohřebiště pánů z Fulštejna. Při stavebních praveřejnosti.
cích a archeologickém průzkumu v roce 1999
Následně jsme se vydali téměř k polské hrani- byl odkryt gotický boční portál, ostění vysokéci, do jižní části osoblažského výběžku, do obce ho okna presbytáře, žulová žebra či renesanční
Hrozová, kde stojí kostel zasvěcený sv. Michaelu náhrobníky v kněžišti. Nejstarším a nejvýznamArchandělovi. Jádro kostela je raně gotické, da- nějším je náhrobník Jindřicha Supa z Fulštejna,
tované do poslední čtvrtiny 13. století. V 15. sto- olomouckého kanovníka, který ve Vratislavi zísletí byla přistavěna sakristie a v 19. století nad kal hodnost biskupa nikopolského a později se
ní vznikla oratoř. Restaurátoři zde odkryli vzác- stal světícím biskupem vratislavským a od roku
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Obr. 10: Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie, Staré město u Bruntálu, nástěnná malba. Foto: Milan Škobrtal

Obr. 11: Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie, Staré město u Bruntálu, nástěnná malba v sakristii. Foto: Milan Škobrtal

1506 i světícím biskupem olomouckým. Jak můžeme vidět na fotografii, náhrobek zcela jistě vytvořil výtvarně zdatný sochař vratislavské školy se
smyslem pro proporce, modelaci jemných detailů
a vytvoření iluze materiálů zobrazovaných v kameni. [obr. 9]
Posledním navštíveným místem se stalo Staré
Obr. 9: Kostel sv. Martina, Bohušov, náhrobník Jindřicha Supa. město u Bruntálu, kde nás v areálu opevněného
Foto: Milan Škobrtal hřbitova, uprostřed kterého stojí monumentál59

ní kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie,
opět čekala restaurátorka Romana Balcarová.
Vysoce kvalitní pozdně románská stavba z poloviny 13. století byla goticky přestavěna v první čtvrtině 15. století. Do dnešní doby se dochovaly gotické úpravy východní části chrámu
s reliéfně pojednanými kamennými konzolami
znázorňujícími býka, ženu, lva, orla, adoranta
a anděla, stejně jako unikátní nástěnné malby
zpodobňující biblické postavy a výjevy. Tyto
neobvykle kvalitní a monumentální zobrazení
byly nalezeny až v roce 1994. Kostel nabyl současného vzhledu při poslední zásadní přestavbě
v roce 1787, kdy jeho délka dosáhla 43,7 metrů,
byla přestavěna a zvýšena loď, zazděna gotická
okna v sakristii a prolomena nová se segmentovými záklenky. Tato barokní úprava zapříčinila poměrně problematickou prezentaci odhalených maleb. [obr. 10, 11]
Navštívené lokality lze považovat za pouhou
„ochutnávku“ toho, co daná oblast Osoblažska
a Krnovska nabízí. Za dva dny jsme zhlédli
řadu zajímavých objektů včetně nově objevených a mnohdy již zrestaurovaných uměleckých děl, které nás okouzlily. Na závěr už jen
zbývá poděkovat všem zúčastněným, zejména
oběma restaurátorům a paní Šírové za jejich
čas a ochotu.
Autorka textu: Aneta Zlámalová
památkářka, Národní památkový ústav v Olomouci,
studentka doktorského studia Teorie a dějin výtvarných
umění, Univerzita Palackého v Olomouci
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