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Editorial
Mám-li stručně přiblížit obsah 3. čísla magazínu S. A. M., vytane
mi na mysli „příze“. Příze se skládá z několika vláken, jež vytvářejí jedno zkroucené vlákno, jehož se dále užívá při tkaní, pletení nebo vyšívání. Ačkoliv se jedná o výraz, náležející primárně do oblasti textilní
výroby, lze ho užít také metaforicky.
Každý z článků v tomto čísle magazínu pro mne představuje jedno vlákno oné metaforické příze a zároveň tvoří větší celek, tapiserii chcete-li, jejíž pestrost lahodí mému oku. Prostor prvního plánu
vyplňují příze středověkého původu, jež rekonstruují architektonický
i historický obraz hradu Krásná Horka. Následně mohu časově i geograficky „poskočit“ a věnovat se architektům katalánského modernismu – Francesc Berenguer, Josep Maria Jujol a Joan Rubió, do jejichž
tvorby zasáhla autorita jejich kolegy Antonia Gaudího. Tento skok se
na první pohled zdá zcela nelogický, ale má své opodstatnění. Vede
mě nejen k úvahám o kontinuitě tvůrčího procesu, ale také o soužití
staré architektury s novou, kterému se v souvislosti s Rudolfem Eitelbergerem blíže věnuje Martina Mertová.
V druhém plánu se příze proplétají v objekty zvané kokedamy,
které elegantně visí v Zahradě na niti. Designérka oděvů a oděvních
doplňků Gabriela Dekanová dále hovoří o struktuře a výrazových
možnostem textilních a dalších materiálů. Každodenně s nimi pracuje tak, aby vyjadřovaly určité emoce, životní postoje, názory apod.
Oproti tomu fotograf Filip Drábek zkoumá vlákna své vlastní osobnosti a to tak, že své tělo podrobuje různým fyzickým manipulacím
a analyzuje jejich dopad na sebe sama.
Dalším důležitým motivem v mé tapiserii jsou ideje, formující se
v mysli Strigy a Hany Schořové v textové obrazy. Tím vybízí k úvahám
o úskalích tvůrčího procesu, jež přibližují také modely pro bronzové
postavy baldachýnu svatého Petra Gian Lorenza Berniniho. Jak se
myšlenka rodí v hmotě a jak tomuto procesu porozumět?
Doufám, že si pestrost výše navržené tapiserie oblíbíte stejně jako já.

Jana Macháčková
šéfredaktorka
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V GAUDÍHO STÍNU:
FRANCESC BERENGUER, JOSEP
MARIA JUJOL A JOAN RUBIÓ
Katalánský architekt Antoni Gaudí (1852–1926) bývá po zásluze vnímán takřka jako synonymum
katalánského modernismu. Hned sedm jeho staveb v současnosti patří na seznam památek UNESCO.
Nicméně katalánský modernismus je především přehlídkou dokonalé souhry mezi architekty, vizionáři celého projektu, a jejich více či méně rozsáhlým týmem spolupracovníků a řemeslných mistrů.

STUDIE

V Gaudího případě můžeme mluvit o několika
desítkách sochařů, kovotepců, řezbářů či architektů, kteří v díle katalánského génia zanechali
ve větší či menší míře i svou vlastní stopu. Jistým Gaudího specifikem v tomto ohledu byla
celoživotní náklonnost k lidem, kteří pocházeli
z katalánského okresu Baix Camp, případně ze
sousední Tarragony. Proto mezi jeho nejdůležitějšími spolupracovníky najdeme celou řadu rodáků z Reusu a okolí. A ačkoliv se i nadále úspěšně skrývají v mohutném Gaudího stínu, spousta
milovníků architektury v Katalánsku obdivuje
i jejich kreativitu. I když často nevědomky. Trojici těch nejvýraznějších si stručně představíme
v následujících odstavcích.
FRANCESC BERENGUER (1866–1914)
Francesc Berenguer měl z celé trojice na Gaudího asi nejpevnější vazbu. Jejich společný příběh se totiž začal odehrávat ještě před Berenguerovým narozením. Mladý Gaudí v rodném
Reusu určitou dobu navštěvoval malou podkrovní školu, v níž učil Berenguerův otec. Učitel
a žák se později spřátelili. Gaudí proto rodině
Berenguerových pomáhal, když se v roce 1881
přestěhovala do Barcelony, aby se tehdy 15letý
Francesc mohl dát na studia architektury. Shá-

Obr. 1: Francesc Berenguer, Dům na Gran de Gracia 77.
Foto: www.wikipedia.com
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něl například Berenguerovi staršímu žáky, kte- modernismu, zároveň to však odborníkům podré by mohl učit, a zabezpečit tak studia svého statně znesnadňuje určení autorství mnoha jeho
syna.
staveb.
Mladý Berenguer se však ukázal být ještě
horším studentem, než jakým býval sám Gaudí. Díky svému nadání relativně snadno proplouval umělecky zaměřenými předměty, avšak
neúspěšný boj sváděl s těmi technickými. Ještě
v průběhu studií se jako teprve 20letý oženil.
S manželkou Adelaidou Bellvehí měl nakonec
sedm dětí, takže studium zkrátka muselo ustoupit stranou, neboť bylo třeba uživit neustále se
rozrůstající rodinu. V roce 1888 Berenguer na
katedře architektury definitivně končí bez zisku
vytouženého titulu.1 Již tehdy je ale zaměstnán
jako pomocník hned v několika ateliérech, i když
nejvíce práce mu nabízí rodinný přítel Gaudí.
Pro Berenguera byla Gaudího nabídka darem
z nebes. Katalánský génius byl tehdy již docela zavedeným architektem a měl rozpracováno
hned několik velkých projektů. Pro Berenguera
tedy práce v Gaudího ateliéru znamenala nejen
zajištěný příjem, především mu však umožnila
učit se architektuře od mistra nejpovolanějšího.
Nicméně nutnost živit velkou rodinu a z toho
plynoucí hektický pracovní život se na Berenguerově zdraví nehezky podepsaly. Když roku 1914
ve věku nedožitých 48 let zemřel, zdrcený Gaudí
jen prohlásil: „Přišel jsem o svou pravou ruku“ 2 .

Kromě práce pro Gaudího ateliér zastával Berenguer neoficiálně i pozici hlavního architekta v barcelonské čtvrti Gràcia.4 Většinu jeho samostatných
prací tak dodnes můžeme nalézt právě tam. Mezi
ty nejvýznamnější řadíme kupříkladu budovu nejstaršího gràcijského trhu – Mercat de la Llibertat
(1893), práce na kostelu Sant Joan de Gràcia (1898–
1900), několik činžovních domů na ulici Gran de
Gràcia, dům Casa Burés (1905) a samozřejmě jednu
z mála staveb stojících v Parku Güell Casa Museu
Gaudí (1905), jež byla Gaudího rezidencí v letech
1906–1925. Pod projekt zmiňované rezidence se podepsal sám Gaudí, proto je dům doposud některými turistickými průvodci prezentován jako „nepříliš
projekt“ slavného architekta, i když nese všechny
typické rysy Berenguerova stylu5. Naopak absence
těchto rysů vyvolala nedávno další autorskou polemiku vztahující se ke kostelu Sant Joan de Gràcia,
kde se Gaudí od roku 1906 na své každodenní cestě z Güellova parku do centra města zastavoval na
modlitbu. Tento kostel utrpěl velké škody během
tzv. Tragického týdne v roce 1909 a roku následujícího byl Berenguer pověřen jeho rekonstrukcí. Někteří Gaudího životopisci, nejnověji například Josep
Maria Tarragona, však tvrdí, že značná část těchto
rekonstrukčních prací je Gaudího dosud nezdokumentovaným dílem.

Berenguer se skutečně velice záhy vypracoval do pozice Gaudího nejspolehlivějšího spolupracovníka a během let jejich pracovní vztah
přerostl ve velmi pevné přátelství – zvláště pak
po vleklé nemoci v roce 1911, kdy Berenguer na
dlouhé měsíce sám kontroloval práce na mistrových zakázkách.3 Později se Gaudí stal de facto
dalším členem už tak široké Berenguerovy rodiny, neboť osamělý architekt u nich byl pravidelným strávníkem. Berenguer byl rozhodně pro
Gaudího nepostradatelnou součástí skvěle fungujícího ateliéru, přičemž historici architektury
se dodnes přou o to, jak velkou stopu po sobě
v Gaudího slavných dílech zanechal. Jelikož
Berenguer studia architektury nedokončil, neměl potřebný titul a tím pádem se pod svá díla
nemohl oficiálně podepsat. To z něj činí velice
zajímavou a ojedinělou postavu katalánského

Jako Gaudího pravá ruka Berenguer fakticky
dohlížel na řadu staveb v jeho nepřítomnosti.
Známá je v tomto případě jeho práce na Güellově kolonii v Santa Coloma de Cervelló, nicméně
ve větší či menší míře toto platilo i o Güellově
parku či chrámu Sagrada Família.7 Řada historiků architektury navíc Berenguerovi připisuje dvě stavby, které jsou doposud všeobecně
považovány za Gaudího projekty. První z nich
byla dnes již neexistující věž La Miranda (1906)
v katalánském městečku Llinars del Vallès. Očití svědci mluvili o Gaudího častých návštěvách
ve městě, což bývá často vykládáno jako důkaz
autorství slavného architekta. Nicméně sám Damià Mateu, jenž Gaudího ateliéru stavbu zadal,
v soukromé korespondenci označoval za jejího
autora Berenguera. Ten je také autorem jediné8

Obr. 2: Juan Rubió, Casa Roviralta. Foto: www.wikipedia.com

ho náčrtku stavby, neboť původní plány se bohu- Gaudí či Berenguer se v raném mládí vydal na
žel nedochovaly.8
studia do katalánské metropole. V Barceloně se
mu dostalo nejen vynikající teoretické průpravy
Druhým často diskutovaným dílem je vinný od řady významných architektů katalánského
sklípek rodiny Güellů postavený roku 1901 v Sit- modernismu (Lluís Domènech i Montaner, Joges. Ačkoliv zde je pod projektem jasně podepsa- sep Vilaseca), ale byla mu nabídnuta i příležitost
ný Antoni Gaudí a řada architektonických prvků na vlastní oči sledovat přípravy města na uspoje typických právě pro Gaudího dílnu, z celkové- řádání Světové výstavy v roce 1888, což byla
ho pohledu toto dílo příliš nezapadá mezi ostatní událost, jež je dodnes považována za skutečný
Gaudího stavby, navíc už při letmém pohledu na počátek katalánského modernismu. Rubió titul
pozdější stavby Francesca Berenguera (Santuari architekta získal roku 1893. Známá je i jeho pode Sant Josep de la Muntanya a Centre Moral litická kariéra a proslul jako skvělý řečník. Dloude Gràcia v Barceloně či Casa Berenguer v Ru- hou dobu byl členem katalánské konzervativní
bió) zaujme jasná koncepční a stylová souvislost strany Lliga Regionalista, po několik let působil
právě s Güellovými vinnými sklípky.9 Jisté je i ve funkci barcelonského radního.
tedy stále jen to, že i dnes, více než 100 let po své
smrti, je Francesc Berenguer stále zdrojem mnoNa poli architektury platil za vynikajícího teoha zajímavých diskuzí o skutečné roli Gaudího retika a znalce gotiky. Mezi jeho nejvýznamnější
spolupracovníků při tvorbě těch nejslavnějších stavby patří kupříkladu Casa Golferichs (1901),
Casa Pomar (1906) či několik honosných vil na
katalánských staveb.
úpatí hory Tibidabo, z nichž tou nejzajímavějJOAN RUBIÓ (1870–1952)
ší je jednoznačně Casa Roviralta (1913), za jejíž
návrh dostal Rubió od barcelonské radnice tehNesmírně talentovaný Joan Rubió Bellver po- dy poměrně prestižní ocenění „Stavba roku“.10
cházel taktéž z Reusu a podobně jako předtím Z ryze „turistického“ pohledu musíme zmínit též
9

Güellovy kolonie v městečku Santa Coloma de
Cervelló a slavného Güellova parku v Barceloně. Asi nejužší spolupráce mezi oběma architekty probíhala při restaurátorských pracích na
katedrále v Palmě. Zde Rubió řadu Gaudího
idejí později rozšířil a dokončil, neboť Gaudí se
o projekt takřka přestal zajímat okolo roku 1912,
oslaben po prodělané nemoci a především kvůli
hádce s kanovníkem katedrály.12
Spolupráce s Gaudím otevřela mladému architektovi přístup k mnoha zajímavým zakázkám v místech, kde oba spolupracovali. Asi
nejvýrazněji je to vidět právě na Mallorce, kde
Rubió během dlouhých let práce na katedrále
v Palmě stihl vyprojektovat řadu ryze modernistických budov. Mezi ty nejvýznamnější patří
určitě fasáda farního kostela v městečku Sóller
či budova banky tamtéž. Velice zajímavým dílkem z této doby je i nedokončený chrám Església
Nova (1905–1929) v městečku Son Servera. Dokončení projektu katedrály v Palmě roku 1916
zároveň znamenalo konec spolupráce s Gaudím,
jenž se od té doby věnoval zcela výhradně stavbě chrámu Sagrada Família. Rubió každopádně
neměl o zakázky nouze a až do španělské občanské války (1936–1939) stihl vyprojektovat další
dvacítku budov po celém Katalánsku. Po válce
už realizoval jen drobnější projekty rekonstrukcí
válkou zničených kostelů v Manrese a na Menorce. Zemřel v listopadu 1952.

Obr. 3: Josep Maria Jujol, Casa Planells. Foto: Joan Palau

jeho návrh neogotického spojujícího mostu mezi
sídlem katalánské vlády a oficiální rezidencí katalánského premiéra v ulici Bisbe v samotném
centru Barcelony. Díky tomuto fotogenickému
dílku se Rubió možná tak trochu nevědomky
stal jedním z konstruktérů mýtu o barcelonské
gotické čtvrti, kde se pozůstatků skutečné gotiky
dnes nachází jen zoufale málo.

Obr. 4: Josep Maria Jujol, Can Negre. Foto: Joan Palau

JOSEP MARIA JUJOL (1879–1949)

Rubió se stal součástí Gaudího týmu v posledním roce svých studií. Gaudí byl tehdy již
významným architektem a právě vstupoval do
svého nejplodnějšího období. Mladý Rubió zprvu zastával jen pomocné práce, nicméně záhy
se vypracoval mezi nejspolehlivější Gaudího
spolupracovníky, zároveň byl i jeho prvním spolupracovníkem s architektonickým titulem ( jak
již bylo zmíněno, Berenguer ho nikdy nezískal).
První zdokumentovanou Rubióvou spoluprácí
na Gaudího dílech byla zakázka na barcelonském domě Casa Calvet (1900).11 V následujících
letech měl Rubió mnoho svých vlastních zakázek, avšak v drobnější míře pracoval pro Gaudího ateliér i nadále. Intenzivněji spolupracovali
od roku 1906, kdy se Rubió zapojil do projektů

Postava výjimečně nadaného katalánského architekta, designéra a malíře Josepa Marií Jujola
stále patří k těm nejméně doceněným v rámci
katalánského modernismu. Na rozdíl od obou
výše zmiňovaných Gaudího spolupracovníků
nepocházel Jujol přímo z Reusu, nýbrž z nedaleké Tarragony. Od 8 let však žil v barcelonské
čtvrti Gràcia. Již od raného mládí se zajímal
především o tři věci – kreslení, přírodu a baroko. Evidentně nebyla jiná možnost, než se stát
architektem. V roce 1906, kdy Jujol získává titul
architekta, byl už Gaudí celosvětově slavným architektem. Jujolův talent a obrovský cit pro barvy „objevil“ Gaudího přítel a lékař Pere Santaló.
Díky němu se oba architekti – Jujol tehdy ješ10

Obr. 5: Antoni Gaudí, detail trencadísu na lavičce v Park Güell. Foto: Jiří Pešek
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tě pořád na studiích – setkali někdy okolo roku konstrukce Can Negre (1926), katalánské masie18
1906.13
ze 17. století ve stejné lokalitě. Josep Maria Jujol
bývá často považován za skutečného posledníS Jujolem vstoupí do Gaudího děl výrazná ba- ho mohykána katalánského modernismu. I když
revnost. Mladý architekt z Tarragony na Gau- tento styl v katalánské architektuře vyšel z módy
dího očividně udělal dojem, proto ho ihned přibližně okolo roku 1911, Jujol mu zůstal věrný
přizval k právě dokončované zakázce na Casa i v další dekádě, o čemž svědčí pozdně moderniBatlló (1906).14 Jujol se na jedné z nejznámějších stická stavba Casa Planells (1924), která dodnes
Gaudího staveb podílel především návrhem růz- patří k těm bezesporu nejzvláštnějším a nejoriginých dekorativních prvků, nicméně jeho skuteč- nálnějším barcelonským budovám.
ným přínosem byla práce na barevné kompozici
fasády. Fasádu samotnou navrhl Gaudí, nicméně její barevné schéma a práce s keramickými
Autor textu: Jiří Pešek
prvky byla podle všeho již tehdy svěřena talenstudent doktorského studia oboru
tovanému mladíkovi. Ještě lépe je pak Jujolovo
15
Románské literatury, Masarykova univerzita v Brně
dokonalé provedení trencadísu vidět v Güellově
parku. Snad každého návštěvníka zde zaujme
lavice nad Sálem sta sloupů. Zatímco sál i ona
lavice jsou technicky vzato Gaudího dílem, jejich mozaiková výzdoba je jen a pouze Jujolova. Gaudí svému novému spolupracovníkovi po
skvělé zkušenosti z projektu Casa Batlló plně
důvěřoval a výsledkem této důvěry se stala lavice, která dodnes patří mezi nejcharakterističtější „Gaudího“ díla. Dodejme, že velká část
keramiky použité na dekoraci v Güellově parku
pocházela z Mallorky,16 kde tehdy Jujol společně
s Joanem Rubió Gaudímu pomáhal při restaurátorských pracích v tamní katedrále, nicméně
Jujol se proslavil i velkým citem pro recyklaci,
takže část mozaiky vytvořil z kousků keramiky,
které dělníci z Güellova parku nacházeli při cestě do práce na barcelonských ulicích.17
Jujol s Gaudím spolupracoval též na Casa
Milà (1910), kde je autorem návrhu kování balkónů a maleb ve vstupních prostorách domu.
Josep Maria Jujol se poměrně výrazně zapojil
i do akademické sféry, takže okolo roku 1915
svou práci v Gaudího ateliéru ukončil, nicméně
svého mistra a přítele pravidelně navštěvoval až
do Gaudího smrti v roce 1926. Pro Jujola charakteristická barevnost, v níž dřímá duch Středomoří, se objevuje prakticky v celém jeho díle,
ať už v obrazech, návrzích nábytku či ve vlastní
architektonické tvorbě. V tomto ohledu stačí,
když připomeneme dvě asi nejznámější Jujolovy stavby – zvláštní rezidence Torre de la Creu
(1916) ve městě Sant Joan Despí a nádherná re12

Poznámky:
1

Inma Nadal López – Marc Molina Bové, Estudi històric i gràfic
de l´Escola i Casa del Mestre a la Colònia Güell (diplomní práce), Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona 2002.

2

Ibidem.

3

Gijs van Hensbergen, Gaudí, Praha 2006, s. 222–228.

4

Tuto pozici zastával oficiálně jiný katalánský architekt,
Miquel Pascual Tintorer (1849–1916), který se tak pod
spoustu Berenguerových projektů podepsal, i když fakticky
daný úřad vykonával Berenguer. Gràcia byla až do roku
1897 samostatnou obcí, později ji ale pohltila rozrůstající
se katalánská metropole, a tak je dnes Gràcia jen jednou
z mnoha čtvrtí plně integrovaných do městského panoramatu.

5

6

7

8

– Carlos Flores, Presencia de Jujol en la arquitectura de
Gaudí, Centro Virtual Cervantes, http://cvc.cervantes.es/
actcult/gaudi/flores.htm, vyhledáno 10. 2. 2017. Ligtelijn
a podobně i Bassegoda Nonell (2002) jejich setkání situují
až do let 1906–1907, což by pravděpodobně vylučovalo Jujolovu participaci na zmiňovaném domě. – Vincet Ligtelijn
– Rein Saariste, Josep M. Jujol, Rotterdam 1996. – Bassegoda Nonell (pozn. 9).

Vyvážená kompozice fasád, gotizující styl, zaoblení hran
na rozích budov, jen decentní použití trencadísu, typická
konstrukce oken apod., dle Nadal López – Molina Bové
(pozn. 1).

14

Flores (pozn. 13).

15

Velice výrazný umělecký prvek katalánského modernismu. Pojem označuje mozaiku z nepravidelných, nezřídka
rozbitých kousků keramiky, mramoru či skla, které jsou
poskládány často do zcela abstraktních tvarů.

16

Flores (pozn. 13).

17

Van Hensbergen (pozn. 3), s. 161.

18

Typický katalánský kamenný venkovský dům, většinou stojí
na samotě a je součástí statku. Katalánský venkov je jich
dodnes plný, jde o stavby staré obvykle stovky let.

Stávka, která v červenci 1909 přerostla v okrajových čtvrtích
Barcelony v pouliční boj mezi průmyslníky, dělníky a anarchisty. V jeho počátku se hněv protestujících obrátil proti
církvi, proto byla vypálena řada kostelů.
Použité zdroje:
Van Hensbergen (pozn. 3). – Rainer Zerbst, Gaudí: architek• Joan Bassegoda Nonell, Gaudí o espacio, luz y equilibrio, Madrid
tonické dílo, Praha 2010.
2002.

Maria Antònia Grau Noguera. La Miranda, un edifici emblemàtic de Llinars del Vallès, Lauro. Revista del Museu de
Granollers, č. 24, 2003, s. 75–81.

•

Manuel de Solà-Morales et al., Joan Rubió i Bellver: arquitecto
modernista, Barcelona 2007.

Všeobecně vzato se o jejich autorství stále diskutuje. – Viz
Van Hensbergen (pozn. 3), s. 126. – Zerbst (pozn. 7), s. 230.
Bassegoda Nonell se přiklání k variantě spolupráce obou.
– Joan Bassegoda Nonell, Gaudí o espacio, luz y equilibrio,
Madrid 2002, s. 90–100. Güellovy vinné sklípky prezentují
strukturní rysy Gaudího (parabolický oblouk apod.), nicméně povrchová úprava odpovídá Berenguerovým dílům.
– Zerbst (pozn. 7), s. 230–231.

•

Carlos Flores, Presencia de Jujol en la arquitectura de Gaudí,
Centro Virtual Cervantes, http://cvc.cervantes.es/actcult/gaudi/
flores.htm, vyhledáno 10. 2. 2017.

•

Maria Antònia Grau Noguera. La Miranda, un edifici emblemàtic
de Llinars del Vallès, Lauro. Revista del Museu de Granollers,
č. 24, 2003, s. 75–81.

•

Vincet Ligtelijn – Rein Saariste, Josep M. Jujol, Rotterdam
1996.

10

Manuel de Solà-Morales et al., Joan Rubió i Bellver: arquitecto modernista, Barcelona 2007, s. 158.

•

11

Van Hensbergen (pozn. 3), s. 131.

Inma Nadal López – Marc Molina Bové, Estudi històric i gràfic
de l´Escola i Casa del Mestre a la Colònia Güell (diplomní práce),
Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona 2002.

12

Ibidem, s. 225.

•

Josep Francesc Ràfols, Jujol, Cuadernos de arquitectura, č. 13,
1950, s. 1–22.

13

V tomto bodě panuje mezi odborníky na tohoto katalánské- •
ho architekta neshoda. Zatímco Ràfols a Flores tvrdí, že se
•
oba architekti setkali již mezi lety 1903–1905 a tím pádem
Jujol pracoval i na Casa Batlló. – Josep Francesc Ràfols,
Jujol, Cuadernos de arquitectura, č. 13, 1950, s. 1–22

9

13

Gijs van Hensbergen, Gaudí, Praha 2006.
Rainer Zerbst, Gaudí: architektonické dílo, Praha 2010.

LENKA HRUBÁ:
KRÁSA KVĚTŮ ZAVĚŠENÝCH
NA NITI
Svět, prostor a místo kolem nás prochází neustálými proměnami. Přesto je hezky sladěn v (bio)
rytmu naší duše. Točí se, čas utíká a mizí jako pára nad hrncem. Krajina shazuje bílou přikrývku
a navléká si jarní šat. Pro nás v redakci nastává radostné období. Nový příval nápadů, energie a chuti
pátrat v uměleckých vodách.

ROZHOVOR

Dokážete si představit létající květinu, jenž se
s lehkostí pohupuje? Sympatická zahradní architektka, Lenka Hrubá ano! Zabývá se posvátnými
bonsajemi a tradičním uměním Japonska. Velká
milovnice přírody, květin, dobrodružných výprav
se rozhodla na jaře roku 2012 vytvořit unikátní
koncept Zahrada na niti. S nadšením a plným
nasazením představuje takzvané kokedamy –
tradiční japonské “vznášející rostliny”. Postupně
začala inovovat metody a způsoby zpracování.
V současnosti tvoří kokedamy z pokojových rostlin, běžných pro naše mírné pásmo. Ing. Lenka
Hrubá je česká zahradní architektka a zakladatelka Zahrady na niti. Projekt zahrnuje praktické
spojení tří v jedno – tedy atelier, showroom a také
obchod. Navštívit a načerpat inspiraci můžete
každý všední den na ulici Školská 7, Praha 1.
Krátký výlet do historie…
První zmínky o kokedamě sice pochází již z japonského období Heian (764–1185 n. l.), ale historie kokedam jako takových je poměrně mladá.
Jejich původ však není zcela objasněn. Obecně se
traduje, že pochází z bonsají šlechtěných ve stylu nearai. Právě tento styl byl v Japonsku velice
módní v letech 1603–1867 n. l., čili v období Edo.
Bonsaje se pěstovaly ve speciálních nádobách tak,
15

Pražačka co neumí žít bez města, ale miluje přírodu a představu života na vesnici. Neustálá lovkyně inspirace a zážitků, který život a cestování
přináší. Holka co měla štěstí narodit se do dobré
doby a země, potkat skvělého muže a dělat, co ji
baví.

aby po vytažení jejich kořenový systém zůstal
kompaktní a zachoval svůj tvar. Takto upravené
rostliny byly poté položeny na podstavec a umístěny do zahrad. Tam vlivem přírodních procesů
obrůstaly mechem a ještě více se umocňovala jejich magická krása.

A jak to máte s uměním? Máte své oblíbené umělce, kteří vás třeba do jisté míry
inspirují?

la k umění a od mala jsem pořád něco vyráběla
a zároveň mě moc bavilo zahradničení na zahradě smíchovského pavlačáku a příroda vůbec. Na
konci gymplu, když jsem hledala, co bych mohla
dělat dál, jsem objevila obor zahradní architektura a věděla jsem, že to je přesně ta správná kombinace toho, co mě baví.

V umění je spousta inspirace! Ať už jsou to obrazy, ilustrace, architektura nebo umělecká instalace. Mám ráda Reného Magritta, Franka Lloyda Wrighta… z oboru pak Johna Brookse.

Jste vystudovaná zahradní architektka.
Kokedama neboli mechová koule je rostlina,
která je v kulatém obalu zeminy doplněná o vrst- Věnovala jste se tomuto oboru profesně?
vu mechu. Existují dva druhy: levitující, zavěšo- Pokud ano, jak vzpomínáte na tuto právána do prostoru na nit, a tradiční, která se umís- ci?
ťuje na porcelánový talíř nebo misku.
Ano, zahradní architekturu jsem po škole dělaV Asii jsou do kokedam běžně komponovány la asi dva roky, než jsem se rozhodla otevřít si Zapředevším bonsaje. V našem klimatickém pásu hradu na niti. Je to krásný, ale poměrně náročný
a komplexní obor a je velmi těžké se v něm prosajsou pro tento účel vhodnější pokojové rostliny.
dit a uživit se jím. Ale vzpomínám na tuto práci
Originální, neotřelé, stylové a okořeněné not- ráda… navrhovat zahrady mě vždycky bavilo.
nou dávkou záhadna. Tak to jsou kokedamy.
Kdy ve vašem životě nastal ten pomyVážená paní Hrubá, vím, že je velmi slný zlom, kdy jste si řekla: „To je ono!
těžké v pár řádcích charakterizovat svoji Chtěla bych se věnovat květinám.“
osobnost. Přesto… kým se cítí být a kdo je
Myslím, že to nebyl zlom, ale postupné hledáLenka Hrubá?
ní toho, co mě na světě baví. Vždycky jsem tíh-

Na výletech do přírody a při cestování, to mě
Vlastně to všechno začalo v roce 2010, kdy mi
můj muž přivezl z Amsterodamu dárek – první inspiruje nejvíc.
kokedamu. To bylo moje první setkání s tímto jaPráce s květinami je určitě nesmírně
ponským způsobem pěstování rostlin, do té doby
krásná a uklidňující. Jaké květiny máte
jsem nic podobného neviděla.
nejraději vy osobně?
Začala jsem se pídit po všech dostupných inTak z kokedam mám nejraději jemné asparaformacích o kokedamách, kterých obecně moc
nebylo, takže jsem si překládala texty z japonšti- gusy, které vypadají jako kapradí… miluju fíkuny a postupně se začala učit kokedamy i vyrábět. sy, které zase připomínají planetu Malého prince
Moje kokedamy měly úspěch u kamarádů a zná- s baobabem. Z venkovních rostlin jsou moje nejmých, tak jsem se v roce 2012 rozhodla otevřít si oblíbenější rostliny asi břízy, vřesy a kaliny.
obchod Zahrada na niti.

16
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Projekt Zahrada na niti je naprosto uniKde nejčastěji čerpáte a nasáváte nápakátní záležitost a těší se velké oblibě. Pody pro květinová aranžmá?
víte nám, jaké byly vaše začátky?

V článku byly použity fotografie z archivu Lenky Hrubé

Určitě jste pracovně velmi vytížená.
Ve vašem obchůdku může návštěvník
a klient vidět také tzv. aerária. Oč přesně Když se poštěstí a máte volný den, jak jej
nejradši trávíte?
jde?

Všimla jsem si, že máte ráda ilustrace
Pojem kokedama zní jako kouzelné zaAdolfa Borna. To máme společné. Bohu- říkadlo či název orientálního pokrmu.
žel nás tento výborný výtvarník již opus- Přiblížíte čtenářům, co to tedy je?
til. Kdyby však existovala možnost se
Kokedama je japonské slovo, které v překladu
s tímto umělcem setkat, co byste mu ráda
sdělila?
doslova znamená mechová koule. Kokedamy se
vyvinuly z bonsají už někdy v 18. století. ZávěsUrčitě bych mu poděkovala za Macha a Šebes- né kokedamy jsou ale poměrně nová záležitost…
tovou a za všechny ilustrace, které tvořily moje pochází až z poloviny 20. století a až nyní teprve
dětství.
přichází do módy i u nás.
18

Aerárium je podobně jako terárium či akváNejradši venku v přírodě nebo cestováním a porium skleněná nádoba, která je ale zavěšena do znáváním nových míst.
vzduchu, aer je latinsky vzduch. Závěsná aeráKdybyste měla kouzelný prsten a mohla
ria používám k osazování rostlinami a vytvářím
z nich takové malé vznášející se mikrosvěty ve se dostat v minutě na jakékoliv místo na
skle. Aerária vznikají podle mých návrhů v české planetě, kde byste se ráda ocitla?
sklárně a jsou ručně foukaná.
Miluju hory, takže kdekoliv v horách, nechala
Prozradíte nám, jak začínáte svůj běžný bych se překvapit… miluju překvapení.
den? Máte své zažité zvyky a rituály?
Určitě, rituály se mění podle ročních období.
Teď se začátkem léta je můj denní ranní rituál
zalévání rostlin na balkóně s hrnkem mátového
čaje v ruce a jízda do práce na mojí staré libertě.
Po cestě ještě většinou trhám pampeliškový listí
pro moje andulky.

Text připravila: Nel Foberová
studentka oborů Speciální pedagogika pro
2. stupeň ZŠ a střední školy, Výtvarná tvorba se
zaměřením na vzdělávání, Univerzita Palackého v Olomouci
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GABRIELA DEKANOVÁ:
MÓDNÍ DOPLŇKY UMOŽŇUJÍ
VYJÁDŘIT ŘADU VĚCÍ
Milá Gabrielo, dozvěděla jsem se, že žijete v Chicagu, kde jsem před několika lety sama pobývala,
možná jsme se potkaly. Třebaže studuji dějiny umění, zajímám se i o současné umění, proto spolupracuji se StuArtem a jejich magazínem a díky tomu mohu udělat rozhovor i s vámi, mladou designérkou oděvů a oděvních doplňků. Vaše práce mě velmi zaujala, zvláště pak módní doplňky a zejména některé „alien“, které jsou skoro děsivé, živé a právě proto mě tak baví.

PORTRÉT / PROFIL

Mohla byste se na úvod krátce představit a objasnit, jak jste se dostala do světa
módy a oděvních doplňků?
Jmenuji se Gabriela Dekanová a k módním
doplňkům jsem se dostala na střední škole, kde
jsem studovala módní návrhářství, ale po zakončení oboru jsem byla docela znechucená – měla
jsem pocit, že jsem spíš navrhovala pro profesory než sama pro sebe, a tak jsem se na chvilku
módy vzdala a zkoušela jsem si najít jiné hobby.
Po nějaké době jsem se seznámila s mým nynějším manželem a nakonec jsem se kvůli němu
přestěhovala do Ameriky, kde jsem začala vysokou školu, ale z různých důvodů jsem jich tady
vyměnila několik, až jsem narazila na Savannah
College of Art and Design, kterou jsem i dostudovala. Když jsem na škole prvně začala, zjistila
jsem, že mají po světě několik poboček, ale ta, na
které jsem byla, měla jako jediná obor módních
doplňků a zároveň je to taky jediná škola v Americe, která nabízí bakaláře na módní doplňky.
V tu chvíli bylo rozhodnuto – chňapla jsem obor
a od té doby jsem se nekoukla zpátky a myslím,
že to bylo moje zatím nejlepší rozhodnutí.
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V současné době žijete a pracujete v USA místo na počítači, a celkový výrobní proces byl
v Chicagu. Co vás přivedlo do Ameriky, mnohem zdlouhavější apod.
liší se tamní a evropská scéna? Kterou ze
Zabýváte se především návrhy koncepvšech svých zdejších zkušeností považujetuálních oděvů a ilustrací. Je pro vás tato
te za nejcennější?
pluralita důležitá, resp. co vás přivedlo
Jak už jsem zmínila, do Ameriky jsem se prvně právě k těmto tématům? A jaká další tépřestěhovala kvůli manželovi, který tu žije. Roz- mata tvorby vás zajímají?
hodně je to tady jiné než v Evropě. Na Evropě
Pro mě samotnou nejsou módní doplňky jen
a konkrétně evropských návrhářích se mi líbí
víc jejich častý konceptuální přístup, který je mi každodenní záležitost. Snažím se je brát jako
hodně blízký, protože sama dělám podobné věci. prostředek, kterým můžu něco vyjádřit a komuV Americe je móda spíš komerční, ale na druhou nikovat svůj názor s ostatními. Taky je pro mě
stranu si myslím, že je tu jednodušší sehnat práci hodně důležité, aby dané téma, na které doplňky
dělám, mohlo nějakým způsobem ovlivnit nebo
než v ČR.
zaujmout diváka. Něco, co je aktuální. Tím páMyslím, že každá zkušenost, kterou jsem tady dem jsou potom ty doplňky spíše něco, co by se
získala, mě nějakým způsobem určitě obohati- hodilo na výstavu než do normálního kamennéla. Nejcennější zkušenost by ale mohla být stáž ho obchodu.
u Calvina Kleina, protože tu značku většina lidí
Má závěrečná kolekce, kterou jsem vytvořila
zná. Akorát mě během stáže překvapilo, že oproti
tomu, co nás učili ve škole nebo v práci, kterou na bakalářku, byla například inspirovaná H. R.
dělám nyní v Chicagu, byli hodně zpátečničtí – Gigerem a jeho pracemi, obzvláště těmi, které
pořád dělali hodně technických nákresů v ruce, se později objevily ve filmu Vetřelec. Použila
22
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jsem z jeho prací určitě futuristické prvky, které
pak ve výsledku dají produktům nejen již zmíněný prvek budoucnosti, ale taky přitahují oči
diváka k různým partiím produktu. Tato část
potom navazuje na můj koncept, který by nám
jako lidem měl ukázat, jak v budoucnosti možná
dopadneme, pokud se o naši planetu nezačneme
starat a dbát o ni. Proto má například jeden model detail na hrudníku, kde jsou plíce – dýcháme
přes ně – a když si model dáme na sebe, zjistíme,
že v budoucnu možná nebude tak jednoduché
na naší planetě dýchat, když budeme mít znečištěné ovzduší. K tomuto tématu mě taky inspirovalo rodné město manžela, který je původem
ze Zhengzhou v Číně, kde ročně umírá řada lidí
vlivem špatného ovzduší.
V čem spočívá tvorba konceptuální módy, jaké jsou případné inspirační
zdroje, pokud jde o návrh a materiálové
zpracování? (oblíbené materiály, motivy,
inspirace)
Mě osobně jde spíš o tvar produktu, aby zaujal a korespondoval s konceptem, a aby materiály byly nekonvenční a nějakým způsobem
spjaté s konceptem. Osobně si myslím, že by se
člověk v takové tvorbě neměl moc zaobírat sám
sebou, co se mu konkrétně líbí, ale spíš daným
tématem, a udělat to hlavně o něm než o sobě
samém.
Ve vaší práci je určitý prvek animality,
až syrovosti. Často pracujete s kůží, tvary prvků někdy připomínají tvary hmyzu
nebo larev, zkamenělých pravěkých tvorů
nebo bytostí z jiného světa. Je v tom určitá konkrétnost, obracíte se k těmto motivům záměrně?
Záměrně určitě ne. Hodně témat, se kterými
jsem doposud pracovala, byla spíš ryze přírodního/myšlenkového rázu a v takovém případě
raději volím organické, abstraktní prvky. Syrovost z nich vyzařuje, aby ukázaly věc, jaká je,
bez pozlátka.
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Vkládáte do výrobků a ostatní tvorby
vlastní významy a příběhy, nebo je pro
vás důležité i stanovisko a interpretace
diváka/uživatele?
Všechno je tvořené pro diváka, často ale k těmto výrobkům musí být nějaký popis. Divák si produkt prohlédne, něco málo o něm zjistí, a může
si sám přemýšlet, proč byl produkt vytvořený pro
ten konkrétní koncept a tím konkrétním způsobem. Dostává tak určitý prostor pro zamyšlení
a utvoření vlastního názoru o produktu.
Pracujete systémově, promýšlením jedné či více myšlenek, nebo nahodile, s konkrétní inspirací v daný moment?
Určitě je to dlouhodobý proces. Pro mě samotnou to nemůže být něco, co mě ovlivní jen na
krátký moment, ale naopak něco, nad čím delší
dobu koumám a mám na dané téma pevně stavěný názor.
Kam byste chtěla svou tvorbu směřovat,
máte nějaké cíle, sny, představy?
Jelikož mám momentálně normální každodenní práci a nemám tolik prostoru pro vlastní autorskou tvorbu, ráda bych začala kromě kreseb znovu vytvářet módní doplňky, obzvláště pokrývky
hlavy, které mě poslední dobou dost zajímají.

Text připravila: Nikol Vlčková
studentka oboru Obecná teorie a dějiny
umění a kultury, Univerzita Karlova v Praze

V článku byly použity fotografie z archivu Gabriely Dekonové
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FILIP DRÁBEK:
INSCENOVANÉ AUTOPORTRÉTY
Myslím, že každá tvůrčí činnost je svého druhu „autoterapií“. Každá tvorba v sobě skrývá kus uspokojení a kus vyrovnání se s okolním světem, či vlastním životem. U některých autorů je tento aspekt
tvorby téměř nečitelný, u jiných je bezmála podstatou jejich práce.
Mezi tu druhou kategorii patří například jedna
z nejvýznamnějších českých fotografek Dita Pepe,
která o svém díle otevřeně hovoří jako o formě terapie pro ni samotnou. Dita je nejen fotografkou, ale
také vysokoškolským pedagogem a není náhodou,
že Filip Drábek byl po určitou dobu jejím studentem
na Fakultě umění Ostravské univerzity, kde Dita po
určitý čas působila.

mu tento čas přinesl. I v těchto snímcích, které zaujaly v celorepublikovém měřítku, je inspirace Ditou
Pepe jasně patrná.
Přestože Filip mohl v této započaté cestě pokračovat dál a úspěšně rozvíjet téma, změnil v posledním
roce charakter své tvorby. Stejně tak, jak se proměnilo jeho osobnostní nastavení, otevřenost a jakési
nalezení (alespoň částečné) sebe sama. Z posledních
snímků zmizela ona těžkost, sterilnost až patetičnost. Zůstal autor, který už ale nepředkládá těžká
témata, dokáže si udělat legraci ze sebe sama, ze své
sexuální orientace, z toho že přibral na váze, z toho,
že jednoduše je, jaký je. Fotografie náhle obsahují
bizardní scény, leckdy vytvořené vlastně mimochodem, jakoby amatérsky a bez efektnosti jeho předchozího souboru. To vše je leckdy doplněno bizardními kulisami a estetikou kýče nejhrubšího zrna.
Jakkoliv tyto snímky ne každému připadají tak zajímavé, je nutné ocenit autorovu upřímnost. Zde reprodukované fotografie jistě netvoří uzavřený celek
a ani Filip sám neví, kam přesně ho jeho práce dále
nasměruje. Kdyby ale výsledkem této fotografické
„autoterapie“ nebylo nic jiného, než výše nastíněný
osobní posun, je to i tak výsledek dobrý!

Filip však měl s fotografií zkušenosti ještě před příchodem na vysokou školu. V Olomouci docházel do
kurzů Mileny Valuškové, která začínajícího autora
pro fotografii nadchla a seznámila jej se základními principy média. Nicméně až na Fakultě umění
v Ostravě se pod vedením právě Dity a Michala
Kalhouse stala pro Filipa tvorba způsobem komunikace s okolním světem a možností jak se vyrovnat
s vlastní identitou. Pro mladého umělce kolem dvacátého roku věku to nakonec není neobvyklá cesta,
u Filipa však byla navíc komplikovaná jeho sexuální
orientací. Téměř současně, jak začal Filip situovat
sama sebe před kameru, začal se otvírat svému okolí
i jako osobnost.
Přibližně před dvěma lety vznikly první snímky inscenovaných autoportrétů, ve kterých se snažil ukázat se vší vážností sebe sama. Na reklamně
a místy až sterilně čistě provedených ateliérových fotografiích vidíme autora samotného tu se zavázanou
hlavou, tu se zalepenýma očima či v gestu předvádějícím jeho fyzická zranění. Soubor je doplněn fotografiemi věcí, jakýchsi „upomínek“ jeho životního
příběhu a odkazů na psychické i fyzické šrámy, které

Autor textu: Lukáš Bártl
historik umění, Univerzita Palackého
v Olomouci, Ostravská univerzita v Ostravě
Filip Drábek, série Autoportréty
student Tvůrčí fotografie, Ostravská univerzita v Ostravě
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STRIGA
Udělej tuší tahů pár jemných,
Neboj se, ukaž mi jen,
tu duši hebkou, otevřenou pro každičký
den.

Vezmi tu nit za konec správný,

TEXT A OBRAZ

nádech je dlouhý, výdechem zvolni.
Život je propast, netanči nad ní.
Užívej každý okamžik slastný,
Vychutnej stále a obrať už list,
Je přece tolik zázračných míst,
Kam smutek, trápení a bolest nesmí.

Autorka textu: Nel Foberová
studentka bakalářského studia oborů Speciální pedagogika
pro 2. stupeň ZŠ a střední školy, Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání, Univerzita Palackého v Olomouci

Autorka ilustrace: Striga
výtvarnice, designérka, malířka a tatérka
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USTRNOUT V ZÁŘI
Jedna z nejsilnějších emocí je láska, nejvíce pak láska mateřská. Té se nevyrovná zhola nic. Já se teď však zaměřím na
lásku partnerskou. Hned na prvním místě v její pestré škále je zamilovanost. Zamilovanost je zjednodušeně váš optik, který
vám nasadil růžové brýle, a vy všechny tmavé skvrny vidíte světlejší, než doopravdy jsou. Někdy jste úplně oslepeni a pravdivost vašich úvah je neúplná. Přemýšlela jsem, jak bych mohla ono zamilování popsat, abych vytvořila obraz. Chtěla bych, aby
bylo zřetelné a na první pohled jasné, jaký ten příběh na počátku lásky je. Polovina z vás teď přestane číst, protože vidí slovo
„láska‘‘ nebo „zamilovanost‘‘. Nejde však o naivitu okouzlení.
Každý den v nás proudí chemie vyvolaná vnějším světem, v tomto případě opačným pohlavím. Jak už jsem naznačila na začátku, jde o hru stínů, světla a barev. To jsou ty chvilky dobré a pak ty horší. Na začátku bylo malé světle zářící až oslepující semínko.
Pulzovalo, na pohled se třáslo štěstím. Začalo růst a růžovělo. Barva nebyla rudá, ale světle růžová jako okraje červánků na nebi.
Semínko vykvetlo a změnilo svou barvu v červenou, velice příjemně hřálo a lehce zpívalo píseň lahodící uším. Teplo, které z něj
vycházelo, bylo nepopsatelné. Všichni, kteří potkali tento rudý květ, oněměli a nedokázali popsat, proč ho tak milují. Slova se stala
bezvýznamná, a tak jen tupě zírali na ten překrásný zjev. Uplynulo mnoho dní, nakonec i celý měsíc. Lidé stále setrvávali, hledíce na
květ, který však svou krásu ztrácel. Přestal zpívat píseň a rudá barva se pomalu měnila na velice tmavou. Lidem však stále zněla lehká
ozvěna líbezné písně toho květu, proto nevnímali zápach a černý kouř stoupající z místa, kde stával. Probudili se, až už bylo
pozdě. Měli možnost květ zachránit, kdyby se o něj starali a přitom si hleděli svého života. Stačilo jen ten krásný
květ začlenit do života. Oni však ustrnuli v omámení a život, dříve štěstím zářícího semínka, vyhasl. Tmavá
skvrna tam ležela dlouho a možná ještě leží, ale snad ji postupně smyje čas, jako déšť smyje prach
a špínu z cest. Černota se rozpije a malé úlomky jako uhlíky zapadnou za spáry vzpomínek
a vsáknou se do kůže.
Takto jsem namalovala pomyslný obraz, který leží v mé mysli.
Nejkrásnější na tom je, že dokud ho nenamaluji doopravdy na reálné a pravé plátno, bude mít tisíce podob.
Všechny barvy, stejně jako pocity však
zůstanou zachovány.

Autorka textu: Hana Schořová
hudebnice, zpěvačka a textařka
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KRÁSNÁ HORKA
Krásná Horka leží na východě Slovenska nedaleko hranic s Maďarskem na území historického regionu Gemer. Hrad stojí na vysokém, strmém kopci, který působil jako důležitý prvek při jeho obraně.
Za dobu existence hradu zde sídlila řada pánů, z nichž nejvýznamněji vstoupili do dějin příslušníci
rodu Bebekovců a Andrássovců. V tomto článku se zaměříme především na stavebně historický vývoj
Krásné Horky a na události, které provázely její přestavby.

AD REM
Obr. 1: Krásná Horka, pohled od jihovýchodu. Foto: archiv autora

Stavba kamenných hradů a tvrzí byla tak nákladná, že si ji až do začátku 13. století mohl
dovolit pouze panovník. To platilo v Čechách
i v Uhersku. Kdy přesně byla Krásná Horka postavena, nevíme. Štefan Pisoň mluví o období po
roce 1318 a Tibor György předpokládá, že se hrad
začal stavět kolem roku 1320. To nám umožňuje
jeho stavbu datovat mezi léta 1318–1320. První
zmínka o Krásné Horce je z roku 1322, kdy se
ale mluví pouze o panství Krásná Horka, tedy
o půdě, vesnicích a poddaných. O hradu se v pramenech dočteme až v roce 1333. Oba výše zmínění historici se shodují, že v době svého vzniku
se hrad nacházel v rukou rodu Mariássyovců. Je-

jich držení však bylo zpochybňováno rodem Bebekovců. Spor se vyřešil až roku 1352, kdy Krásnou Horku získali Bebekovci a podrželi si jí až do
roku 1567.
Hrad ve 14. století představoval jeden obytný palác chráněný vysokou čtvercovou věží od
východu a celé jeho jádro bylo obehnáno zdí.
Přístupová cesta obcházela kopec, aby poskytla obráncům hradu výhodu proti útočícím. Do
hradu se vcházelo východní věží, což byla při
obléhání strana nejzranitelnější. Přízemí paláce
s lomenou klenbou bylo využíváno jako skladiště
potravin a střeliva. V prvním patře se nacházela
41

velká místnost s gotickými okny, pod kterými byla
umístěna sedátka. Tento sál sloužil k reprezentačním účelům. Jeden z pokojů v prvním patře byl
vytápěn krbem; ten nejspíš obýval hradní pán.
Z prvního patra vedla chodbička do východní
věže, která sloužila nejen k obraně, ale oproti tehdejším zvyklostem byla uzpůsobena také k obývání. Jednalo se o věž s půdorysem o průměru 10
metrů a zdmi širokými 2 metry. Hrad nebyl svými rozměry nijak výjimečný, ale poskytoval svým
pánům dostatečnou ochranu.

Použité zdroje:

nost hradu. V témže období vznikla kaplička sv.
Jana Nepomuckého, která je umístěna u cesty
před hradbami. V roce 1780 se Štěpán III. Andrássy rozhodl přebudovat jihovýchodní baštu
na kapli. V tomto záměru ho podporoval jeho
bratr Anton, rožnavský biskup. K baště byla
dostavena na staré dělostřelecké terase sakristie
a schodiště ke zvonici.

Jeho zdi by však neobstály v Tureckých válkách,
proto prošel hrad v letech 1539–1545 přestavbou.
Jeho tehdejší pán František Bebek často měnil
strany a proto musel své panství připravit na nejedno obléhání. Při této přestavbě byl stávající
hrad obehnán přibližně trojúhelníkovou hradbou
s mohutnou baštou v každém rohu. Na východní straně byla navíc před hradbu předsazena zeď
ve vzdálenosti 5–7 metrů. Prostor mezi hradbami byl vysypán hlínou, čímž vznikla terasa, na
kterou byla umístěna děla. Tak byla poskytnuta
zranitelné východní straně dostatečná ochrana.
Podobnou dělostřeleckou terasu můžeme vidět
i na jiných uherských pevnostech. Do země přinesl tento prvek italský inženýr Alessandro da
Vedano. Přístupová cesta do hradu byla nově vedena pod jihovýchodní baštou s podlouhlým půlkruhovým půdorysem. Tam se nacházela první
brána. Cesta pokračovala do prostoru parkánu
a podél jihozápadní stěny vedla až k další bráně,
která byla vybavena padacím mostem. Chránila
jí také nedaleká kruhová bašta v západním rohu
opevnění. Budova paláce byla na západní straně
přestavěna na věž. Tímto hrad dostal podobu,
kterou si uchoval až do současnosti.

Obr. 2: Krásná Horka, půdorys. Reprofoto: Dobroslava Menclová,
Krásná Hôrka. Bratislava 1955.

1645 se stala součástí dědičného majetku Matěje II. Andrássyho a celého rodu. Donací dostal
Matěj od císaře Ferdinanda III. i bývalé majetky
Bebekovců. Na hradě nechal v prostoru mezi první a druhou bránou postavit ubikace pro posádku
a stáje.

Úspěchy rodiny následovaly jeden za druhým.
Matějův syn Mikuláš I. Andrássy postavil na
vlastní náklady armádu, se kterou bojoval proti
Turkům po boku habsburského generála Montecuccoliho. Za jeho věrné služby se mu dostalo
povýšení na barona, čímž se Andrássovci dostali
mezi vyšší šlechtu. Mikuláš byl také gemerským
županem a královským rádcem. Zasedání župy
svolával na Krásnou Horku, tím se z hradu stalo správní a politické středisko oblasti. Proto bylo
potřeba postavit reprezentační místnosti. Ty nechal Mikuláš umístit do vnitřního hradu mezi
jihovýchodní a západní baštu. Velký sál, kde se
konala zasedání župy, vznikl spojením prvního
poschodí nové budovy a nejvyššího patra jihovýPo vymření Bebekovců roku 1567 jejich půda chodní bašty. Ozdobou nové budovy byla renea majetek připadly císařskému dvoru. Krásná sanční pavlač na kamenných konzolách.
Horka byla poté spravována vojenskými kapitány,
mezi kterými je potřeba vyzdvihnout Petra AnK dalším úpravám došlo v 18. století. Ve 30. ledrássyho. Jeho rodina pocházela ze Sedmihrad- tech byla před první bránou postavena další zeď,
ska a jako kapitán dostával od císařské komory tím vznikl prostor, kde při slavnostních příleži300 zlatých, ze kterých měl vydržovat posádku tostech mohla stát čestná stráž. Nová brána byla
30 jezdců a 25 pěšáků. Jelikož jeho vlastní inves- postavena v barokním slohu a nad jejím portátice směřovaly do oprav hradu, mohl si roku 1585 lem umístěny pískovcové plastiky sv. Ladislava,
vymoct Krásnou Horku na 10 let do vlastnictví. sv. Jiří a sv. Štěpána. Stavba této brány měla
Petr si jí ale udržel i po uplynutí této doby a roku pouze estetický účel a neovlivnila obranyschop42

Poslední stavební úpravy Krásné Horky prováděl Dionýz Andrássy. Týkaly se využití starého
hradu. Šlechtic se rozhodl v jeho prostorách zřídit muzeum hradu, které se zde nachází dodnes.
Také nechal pod hradní kaplí vybudovat rodinou
kryptu. Dionýz byl posledním členem starého
rodu, a tak přešel hrad v roce 1945 do rukou československého státu.

Autor textu: Václav Podlešák
student oborů Historie a Žurnalistika,
Univerzita Palackého v Olomouci
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•

Tibor György – Dalibor Kusák, Krásna Hôrka a Betliar, Martin
1985.

•

Štefan Pisoň, Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku, Martin
1973.

•

Dobroslava Menclová, Krásná Hôrka, Bratislava 1955.

GIAN LORENZO BERNINI

VATIKÁNSKÁ PINAKOTÉKA

16. LISTOPADU 2016 – 26. ÚNORA 2017

Přesně šest let od zahájení restaurátorských prací jsme v místnosti číslo XII Vatikánské
pinakotéky mohli shlédnout přípravné modely pro bronzové postavy baldachýnu svatého
Petra: osm modelů v surové hmotě, navržených a vymodelovaných mezi lety 1661–1674 Gian
Lorenzo Berninim. Jedná se o velmi důležité prvky ilustrující vznik mistrovského díla, zatímco
jejich kvalita vypovídá o Berniniho přímé intervenci. Představené modely andělů a bust
sv. Athanasia a sv. Jana Zlatoústého sloužily pro návrh podoby baldachýnu sv. Petra zhotoveného
z mramoru, štuku a zlaceného bronzu, postaveného Berninim a jeho pomocníky v letech
1658–1666 během pontifikátu Alexandera VII. Návštěvníkům bylo představeno rovněž dalších
sedm Berniniho modelů z terakoty.

Výstava popisovala kreativní pojetí sochařských modelů a prezentovala výsledky mistrně provedeného restaurování týmem restaurátorů: Flavia Callori di Vignale, Alice Baltera, Fortunatina Cuozzo
a dalších pod dohledem ředitele Vatikánských muzeí Antonia Paolucciho a odborného vedení Arnolda Nesselratha.
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Bernini pro své modely použil hmotu jílu kombinovaného se slámou,
zabraňující prasklinám v průběhu vysychání hmoty, aplikovanou ve vrstvách
na kovanou železnou konstrukci připevněnou na vertikální dřevěnou
oporu.

V některých místech vnitřní struktury jsou znatelné svazky vinných větévek svázaných provazem, použitých pro zvýšení tloušťky tam, kde to
bylo potřeba. Finální povrch tvořila tenká vrstva jemného jílu zpevněného několika vrstvami jílové vody.
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Na povrchu modelů se restaurátorům dokonce na některých místech
podařilo nalézt otisky prstů Berniniho či jeho pomocníků. V průběhu čištění
restaurátoři odhalili množství doplňků a rekonstruovaných částí. Některé
větší fragmenty bylo nutné propojit čepy, aby se zabránilo jejich odpadnutí.
Restaurátoři rovněž identifikovali depozita, díky kterým shledali, že některý
z materiálů užitý Berninim a jeho pomocníky, jako bylo dřevo či sláma,
bylo napadeno škůdci, a ty bylo nutné na začátku restaurátorských procesů
zlikvidovat. Prach a špínu ztmavující plochy restaurátoři odstranili pomocí
speciálních gum z různých textur a laky, aplikované na povrch v průběhu
předešlých zásahů, odstranili pomocí obkladů se speciálními prostředky.
Kovové prvky, podléhající korozi, antikorozně ošetřili a pomocí dentálních
drátků provedli řadu drobných spojů.
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Modely se nachází v depozitu Vatikánských
Tam, kde byla směs jílu a slámy vážně poškozena, použili hloubkového zpevnění použitím muzeí od roku 1980, ale díky výstavě a „transspecifických látek. Za účelem obnovit co nejví- parentní podobě“ zrestaurovaných děl se s nimi
ce originálních povrchů a zakonzervovat díla mohl fanoušek sochařství seznámit detailněji.
do budoucna, bylo důležité odstranit staré výplně z omítky, které výrazně přispěly k degradaci těchto děl. Ke konsolidaci povrchů v rámci
Autorka textu a fotografií: Aneta Zlámalová
strukturálních rekonstrukcí restaurátoři použili směs na bázi celulózy, speciálně připravenou
historička umění, památkářka,
Národní památkový ústav v Olomouci
pro tato díla, která se snadno nanáší, dobře se
s ní pracuje, je lehká, maximálně reverzibilní
a neobsahuje žádná rozpouštědla. Pohledové
povrchy těchto rekonstrukcí na závěr zaretušovali pigmenty pomocí metody tupování, která
při bližším zkoumání umožňuje rozpoznat doplňky.
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RUDOLF NOSIL PLNOVOUS
Jak zpřítomnit duši mladého zaníceného historika umění, kterému bychom 17. dubna 2017 do dortu
mohli zapíchat dvě stě svíček? Řeč je o Rudolfovi Eitelbergerovi.

Narodil se v Olomouci, tam co je dnes hospoda U Huberta. Kdysi to byl augustiniánský klášter, později Dům armády. Rudolfův otec tam
mladé kadety učil dějepis. Vnímáte tu fatální genetickou predispozici? Synek úspěšně absolvoval
brněnské gymnázium a vrátil se do Olomouce.
Tehdy bydlel na nároží Denisovy a Kačení (shodou okolností tam, co je teď Phoenix). Zapsal se
na práva, ale ve třeťáku toho nechal. Dvacetileté
srdce ho táhlo jinam. Šel do Vídně, na klasickou
filologii a filozofii a čím dál víc pokukoval po dějinách umění, až se v roce 1847, tedy v pouhých
třiceti, jako první v celé Rakouskouherské monarchii habilitoval v oboru dějiny a teorie umění
na tamní Akademii. Byl na stipendiu v Římě,
Paříži a Londýně. Nadchl ho svět muzeí, jel na
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Eitelberger koncipoval také systém uměleckoprůmyslové školy a metodiku, jak učit výtvarnou
výchovu. Byl uznávanou autoritou i v otázkách
urbanismu. Pro všechny tyto zásluhy se pokouší spolek Za krásnou Olomouc jeho jméno dostat
zpátky do mentálních map Olomoučanů, studentů, všech kultury a umění lačných zájemců.

ba mostu v Přerově od Aleny Šrámkové, Lukáše Ehla a Tomáše Koumara. Čtvrtý ročník ceny
v roce 2015 obdrželo studio Sborwitz architekti za revitalizaci centrální části obce Bukovany.
Od roku 2011 organizuje spolek předávání „Ceny
RE“ v rámci festivalu Den architektury na přelomu září a října. Letošní jubilejní – pátý – ročník spolek doprovodí osazením pamětní desky
Rudolfa Eitelbegera na jeho rodný dům, odkud
byla po válce stržena pro svůj německy psaný
text. Souběžně bude na půdě Muzea umění a na
Katedře dějin umění UPOL probíhat konference
věnovaná jak jinak než „RE“.

Jméno Rudolfa Eitelbergera proto nese také spolkem pravidelně udělovaná cena za kvalitní počin
v oblasti architektury, urbanismu a památkové
péče v Olomouckém kraji. Cílem ocenění je upozornit na ty architektonické zásahy,  které pozitivně a zdařile ovlivňují naše obytné prostředí.

první Světovou výstavu do Londýna v roce 1851.
Jako žurnalista redigoval Wiener Zeitung a jeho
literární přílohu.

Všimli jste si například, jakými nešvary trpí soutěž Stavba roku Olomouckého kraje? Jak je možné, že se mezi její finalisty dostane rekonstrukce
kruhového objezdu, kde není prostor pro cyklisty,
nebo nákupní galerie Šantovka, která svým přemrštěným měřítkem zamávala nejen s krajinou
ostrova, na němž stojí, ale také s kupní silou maloobchodníků v centru? Cena Rudolfa Eitelbergera
si zakládá na nezávislé, vysoce erudované porotě.
Její místa obsazují odborníci jak z architektonické
obce, tak z akademického prostředí či z institucí státní a městské správy. Za všechny uveďme
například historiky architektury Rostislava Šváchu, Pavla Zatloukala, slovenské teoretiky architektury Mariana Zervana a Moniku Mitášovou,
nejznámějšího propagátora architektury Adama
Gebriana, nakladatelku ročenky Česká architektura Dagmar Vernerovou apod. Stejně tak klade
spolek vysoké nároky na výtvarnou podobu ceny
pro vítěze, jíž se zhostili sochař Jaroslav Koléšek
a grafik Zbyněk Baladrán.

Co budete dělat v pětatřiceti? On se stal mimořádným profesorem na nově založené katedře dějin umění vídeňské Univerzity. A pak už to jelo:
přednášky, Spolek pro starožitnosti, Komise pro
průzkum a uchování stavebních památek, časopis Mitteilungen, bezpočet knih o stavebních
památkách rakouského soustátí. Jeho zásadním
počinem bylo založení Uměleckoprůmyslového
muzea ve Vídni v roce 1863, na evropské pevnině vůbec první instituce tohoto druhu. Naše Národní muzeum a mnohá další už jeho nápad jen
kopírovala.

Udílení cen se ustálilo v podobě dvouletých
cyklů, přičemž první ročník „Ceny RE“ 2009
mapoval retrospektivně celé polistopadové období. Laureáty se tehdy stali autoři projektu obnovy olomouckého Horního náměstí – Petr Hájek,
Jaroslav Hlásek, Jan Šépka a Angela Chiantelli
a Ivan Theimer jako hlavní autoři projektu Ariónovy kašny. Druhou cenu obdržel v roce 2011
Michal Sborwitz za rekonstrukci Zámeckého
náměstí a parku ve Velké Bystřici. Třetí cenu
rozšířili její pořadatelé na celý Olomoucký kraj.
Díky tomu se absolutním vítězem stala novostav-

Zkrátka slavíme! Zapojte se i vy. Například
tím, že nás upozorníte na kvalitní architektonický počin či občanskou iniciativu ve svém okolí,
v Olomouci nebo na Olomoucku. Můžete se stát
členy týmu, který nahlédne do práce hodnotící
komise, zúčastnit se výletů po těch nejlepších realizacích.

Autorka textu: Martina Mertová
historička umění a členka
Sdružení Za krásnou Olomouc, www.krasnaolomouc.cz
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