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Jiří Hlobil
Jak se stát…

Když Otta Pavel potkal ryby a Fialového poustevníka
Stal se slavným českým spisovatelem
Vápenec na Berounce zbarvený západem slunce do fialova mi stále rozechvívá vzpomínky na 
dětství 
Když se narodil Jaroslav Seifert 
Usedl mu prý na kolébku motýl
Tentýž motýl poletoval nad jeho rakví
Milovník žen a všech krás světa – tak se zrodí básník
Jak se však stát sochařem?
Musíte se narodit se dvěma pětkami v Pošumaví
Vyučit se aranžérem a vystudovat umprumku 
A pak se jít jako Bohoušek Hrabal umazat životem
Pracovat ve skautu, založit galerii, nakladatelství, časopis a krásnou rodinu
A jet do Nepálu, Ameriky a Austrálie 
A vyhrát tam prestižní ceny a stipendia 
Žít v buši a naslouchat domorodcům i kurátorům umění
A vyšoupnout z hangáru tanky a udělat si v něm byt i ateliér 
A jet sbírat křemeny na pole u Domažlic
Má drobná babička Tonička je též nosila z pole až k lesu
Svítily vždy v dešti jako drahokamy a ona to však samou námahou neviděla
Kámen a bolest
Či bolest a kámen – kdo ví?
A také si musíte říct, že v Kristových letech půjdete díky manželům Kocourkovým jinou cestou
Kde čekají zdary i nezdary, pochopení i nepochopení a duše v kamenech
A koupit si vagony železného šrotu a objednat jeřáb 
Sehnat desítky dubových kmenů a objednat jeřáb 
Nalámat tunové žulové bloky a …
Jeřábi táhnou asi od Klatov 
Kámen a bolest, smutek a láska
K klidem a jejich osudům
Stuhy úcty pro baroko, Jindřicha a Jindřicha, válečné letce, barabi co stavěli železnici přes Šumavu
A kapličky, studánky – ta Šumava si to fakt zaslouží 
Socha může mít jakoukoliv barvu, 
ale musí být černá 
Jako zrcadlo vzpomínku obětem heydrichiády, brněnský zbytek anděla, viklan pod Radhoštěm či 
Dobřanská slza
I kameny někdy pláčou… proč? 
Zeptejte se velkého sochařského Fialového poustevníka, on vám to rád poví
Dík Václave



(Místo úvodního slova)
Jak se chovat na vernisáži

Před nějakou dobou jsem se zúčastnil vernisáže, jejíž součástí byla i komentovaná 
prohlídka. Výstavu uvedl profesor a pak se slova ujali jednotliví vystavující, studenti 
a čerství absolventi umělecké školy. Překvapili mě. Očekával jsem rozpaky, trému, 
kolísavé hlasy a slepé uličky rétoriky v nedokončených větách. Očekával jsem po-
chopitelnou nejistotu, mnohá zaváhání a hlavně viditelnou nechuť podvolit se školní 
představě, že umělec musí své dílo slovně vysvětlit.

Nic takového ale neproběhlo.
Jednotliví autoři přistupovali ke svým dílům bez zaváhání a k publiku se obraceli 

jistým hlasem a suveréním projevem. Pochopil jsem, že na uměleckých školách je 
nějaký přidaný obor, který k takové slovní jistotě studující vede. Co mě ale hned v 
začátcích prezentace zaskočilo, byl nesoulad mezi řečeným a spatřeným.

Autor vysvětloval smysl díla před kterým stál, ale já si nedokázal onen popis na-
roubovat na to, co vidím. U prvních dvou-třech komentářů jsem to ještě omlouval 
svou vlastní nesoustředěností a neschopností se vcítit do díla, ale po hodině jsem začal 
těkat a nervózně  přešlapovat. Navíc mě zneklidňovalo, že většina naslouchajících, 
což byli především další studenti a vyučující, pokyvuje spokojeně hlavami, jakože 
vše chápu, všemu rozumí. Jen já nechápal nic. Vystavené artefakty v mém vidění byly 
v naprostém rozporu s vysvětlujícími komentáři. Překvapivé bylo navíc to, že jsem 
postrádal jakékoliv emoce. Jen tu a tam se v hlase řečníků ozvala radost z procesu 
tvorby, či povzdech nad obtížností výroby. Ocitl jsem se v nějakém izolovaném světě, 
v nějaké sektě vyvolených, do jejichž seance mě nebylo dopřáno vstoupit.

Už jsem to nemohl vydržet a pomalu jsem vycouval do přilehlého baru, kde jsem 
se na vysoké barové stoličce nad sebou začal zamýšlet.

Potřebuje dílo vysvětlování autora?
Možná...někdy...nevím... Těžká otázka a ještě těžší odpověď.
Ale trapnost takové činnosti je skoro pokaždé ohrožující.
Nemusím ale mít pravdu. Možná, že součástí současného umění je komentář. 

Možná, že pochopit dílo znamená vyslechnout autora, co tím chtěl říct, abychom ne-
tápali ve slepých uličkách a abychom, nedej bůh, dílo nepochopili jinak.

Na straně druhé jsem si uvědomil, jak rád poslouchám autory, kteří o vzniku díla 
vyprávějí, kteří mi objasní proces tvorby a okolnosti vzniku, příběhy a odrazy, svá vá-
hání a své radosti. Velmi mě to zajímá, ale jen do chvíle, než mi začnou vysvětlovat co 
ono dílo představuje a předkládat mi návod k použití. Začnu se ošívat a snažím se řeč 
odvést jinam. Výtvarné dílo přeci hovoří výtvarnými prostředky a né každému musí 
být můj umělecký názor a mé chápání srozumitelné či přijatelné. Tak to prostě je. Je 
tolik různých vyjádření pocitů, že si každý může najít přesně to, co ho naplňuje. Pro 
někoho je růžová krychle ukrytá v žulovém kvádru existecionání zážitek, pro jiného 
estetická rafinovanost a pro dalšího nicneříkající pitomost.

V roce 1993 jsem připravoval svou první výstavu, na které se měl objevit můj 
první trojrozměrný objekt. Zbytek měly tvořit velké černé kresby. Neznal jsem tehdy 

umělecký svět a neměl jsem mnoho kontaktů. Měl jsem ale to štěstí, že jsem se, z 
dlouholeté spolupráce, znal s Jaromírem Zeminou, znalcem umění a to i umění sou-
časného. S velkými rozpaky jsem ho tehdy požádal, zda by výstavu zahájil. Laskavě 
souhlasil a pak vystoupal do pátého patra mého žižkovského ateliéru, aby zjistil, co 
mám v úmyslu lidu ukázat.

Zamyšleně si prohlížel moje kresby, pak se před jednou zastavil a obrátil se na mě 
s otázkou: 

„Víš, co to představuje?”
Zrozpačitěl jsem a už už jsem chtěl překotně cosi blekotat.
Jaromír mě ale zarazil: „Nemusíš to vědět! Ty vůbec nemusíš vědět co děláš! To 

já, jako historik umění, se musím pokusit dílo analizovat, dát ho do souvislostí a 
představit divákovi. Ty, jako autor, musíš tvořit a né vysvětlovat co na jsi na obraze 
namaloval”.

Oddychl jsem si. A dost často na tuhle poznámku myslím. 
A co divák?
Buď odchází z galerie po jediném přehlédnutí vystavených děl s vědomím, že pro-

marnil čas nebo odchází se zachvěním duše, kterou mu žádná slova nemohou zpro-
středkovat tak přesně, jako umělecké dílo. 

Nic jiného v tom není.
Návštěvníci přicházející na vernisáže, se ale od těch, kteří přijdou později sami 

na výstavu, trochu liší. Přicházejí na setkání s ostatními, či podpořit svou přítomností 
autora. Většinou totiž dílo vystavujícího dobře znají. Jsou to diváci poučení a ty lze 
jen těžko překvapit nečím neobvyklým. Byl jsem, právě díky Jaromírovi Zeminovi, 
vtažen kdysi do přátelského spolčení umělců okolo UB12. Pokaždé jsem byl v radost-
ném údivu, jak důsledně se navzájem podporují, jak pro ně není obtížné jet na výstavu 
svého kolegy často i velmi daleko, protože to prostě cítí jako potřebu. A tak jsem čas-
to jezdil s Václavem Boštíkem či Adrianou Šimotovou na výstavy Olbrama Zoubka 
nebo s Věrou Janouškovou a Daisy Mrázkovou na zahájení výstavy sester Válových. 
Dojímalo mě to! A uvědomoval jsem si, že něčeho takového nejsem už dnes schopen. 
Tahle tradice odešla se všemi těmi úžasnými lidmi.

Mohl bych o vernisážích napsat disertační práci, která by mohla mít podkapitolu 
Rozesílání pozvánek. V té bych podrobně popsal, jak před každou výstavou odťuká-
vám v počítači jednotlivá jména těch, které hodlám pozvat a jak je mi to milé, neboť 
se mi pokaždé objeví jejich tvář před očima a já na ně vzpomenu. A když nějakých 
těch 400-500 pozvánek odletí kamsi elektronickým světem k adresátům, dojdu si uva-
řit kafe a pak před nazelenalou obrazovkou monitoru pomalu počítám do deseti. To 
je totiž přesně ta doba, než mi přijdou první dvě lidsky krásné omluvy. První reaguje 
pokaždé fotograf Jindřich Štreit ze vzdáleného Sovince a hned po něm architektka 
Eva Jiřičná z Londýna. Něžně se omlouvají, že nemohou přijet a mě pokaždé jejich 
omluva dojme. V následujících dnech začnou chodit další a další omluvy a těsně před 
zahájením výstavy docházím k závěru, že nepřijde vůbec nikdo a propadám smutku a 
skleslosti. Ještě pár minut před zahájením výstavy bývá galerie prázdná a já se cítívám 
zrazen a opuštěn. Pak se ale najednou stane zázrak. Jste tady! Přišli jste! Vítejte!

A pokud si úplně nevíte rady jak se správně chovat na vernisáži, dovoluji si vám 
předložit jeden návod, který ve své knize Jak se chovat v lepší společnosti popsal 
velmi lapidárně americký humorista O`Rourke takto: „Hned při vstupu do galerie 
zjistěte, které dílo je nejdražší. Vyplňte šek a předejte ho bez zbytečných slov autoro-
vi. Nic lepšího pro vystavujího umělce udělat nemůžete. Je to přesně to, co se od vás 
očekává!“

Vážení a milí, promiňte mi ten praštěný název téhle výstavy. Ale byl jsem nabádán 
jedním kolegou, že nazvat výstavu třeba Výstava soch a sousoší, je dneska prostě 
trapné a totálně aut. Název výstavy musí být rafinovaný a pokud možno anglický, 
tedy světový! Nějak jsem se při té radě zmenšil a nohy mi ztěžkly. A v té chvíli ko-
lem přešla dívka. Přestali jsme mluvit a chvíli ji hltali očima. Měla na sobě přiléhavé 
tričko a na vypjaté přední straně byl onen anglický výkřik, hlásající že barvy ji dělají 
šťastnou. 

Tak proč ne?
A co se týče oné rady O`Rourkeho, tak dopředu upozorňuji: Tato výstava není 

prodejná a vernisáž je hlavně proto, abych měl důvod se s vámi setkat! Z čehož mám 
právě teď upřímnou radost! Děkuji, že jste přišli...i když mi trochu vaše přítomnost 
kazí kompozici výstavy, která nejlépe vypadá, když je prázdná.

Václav Fiala

















Foto:
Silvie Fialová
Josef Švec
Jaroslav Hausner
Milan Demela
VF


