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Filma¯ a spisovatel Martin
Ryöav˝ je vedoucí kated-
ry scenáristiky a drama-

turgie FAMU a drûitel ¯ady cen
vËetnÏ Litery za romány Cesty
na Sibi¯ a VraË. Nyní vstoupil
do kin jeho nov˝ dokument, s ná-
zvem Na vodÏ, kter˝ ovöem ne-
naöel regulérního distributora,
takûe tÏch kin, která jej uvádÏjí,
není zase tak mnoho. Ale kdo
chce, cestu si k nÏmu najde. Slu-
öelo by se dodat, ûe nebude lito-
vat, ale to není tak jisté. Jde tu to-
tiû o dílo opravdu specifické:
tv˘rci (vedle Martina Ryöavého
jeötÏ Pavel Kopeck˝ a Jan Pro-
cházka) je prezentují jako spoje-
ní ironické vodní road movie
a metafyzického cestopisu.

NÏkolik osob v tomto filmu
proplouvá v nafukovací lodi
Podkruönoho¯ím – a to nejen
p¯írodními koryty ¯ek, ale p¯ede-
vöím zregulovan˝mi toky vËet-
nÏ r˘zn˝ch betonov˝ch propus-
tí, kanál˘, ba rour. Docela vtip-
n˝ nápad, vydat se na vodu prá-
vÏ sem, na území b˝val˝ch
i souËasn˝ch chemiËek, povr-
chov˝ch dol˘ a elektráren.
Muûi ve Ëlunu cestou hovo¯í, je-
den z nich má z¯ejmÏ Tourett˘v
syndrom. Aby se mu lépe na ten-
to svÏt klnulo, hovo¯í sloven-
sky, aË není Slovák. Shluky vul-
gárních v˝raz˘ ËásteËnÏ ztráce-
jí sv˘j v˝znam, ËásteËnÏ se ¯etÏ-
zí a vytvá¯ejí zdání myölenky.
Metafyzika.

Jedním z hrdin˘ je osmahl˝
poustevník, kter˝ se v podivné
oblasti zabydlel a má také co
moudrého ¯íct. Pak jsou tu dvÏ
mladé ûeny, z nichû jedna hledá
psa. Vym˝ölí pro ten úËel sloûi-
t˝ plán. Pes je obËas vidÏn, jak
se veze na lodi. Metafyzika...

Poustevník hledá kohouty na
potrubí, jímû je pr˘myslovÏ pou-
ûitá krajina protkaná, spolu
s hledaËkou psa je uvolÚuje
a chystá potopu. Ta jediná tento
chmurnÏ vidÏn˝ kraj zachrání.
Tak jak si to p¯eje sdruûení
Mo¯e klidu, jehoû cíle jsou v jed-
né ze scén p¯edstaveny ned˘vÏ¯i-
vÏ hledícím domorodc˘m.

Je to obskurní filmov˝ záûi-
tek. A p¯ece nakonec ËlovÏku nÏ-
jak nejde z hlavy. Metafyzika!

V Leica Gallery Prague lze

nyní nahlédnout do tvá¯e
svÏtové pop-music v té é¯e,
kdy se nacházela na

historickém rozhraní, kdy

ztrácela svoji nevinnost –

tedy pokud nÏjakou kdy

mÏla. Myslíme tím dobu, kdy

se rokenrolová rebelie

stávala v˝teËn˝m obchodním

artiklem, p¯itom vöak

vznikala hudba, která ony

Ëasy p¯eûila.

JOSEF CHUCHMA

Ten nevelk˝, ale námÏtovÏ
atraktivní a tematicky v˝-
mluvn˝ vhled vystaven˝

ve äkolské ulici Ë. 28 p¯edstavuje
zlomek, zlomeËek díla AmeriËa-
na Jima Marshalla (1936–2010).
Chicagsk˝ rodák byl vnímán jako
vyslovenÏ rokenrolov˝ a rockov˝
fotograf, jako symbol a synony-
mum téhle profese. Vöak jej také
Ëasopis Rolling Stone v nekrolo-
gu oznaËil právÏ p¯ívlastkem
„rockov˝“ a p¯ipomnÏl mimo
jiné, ûe Marshall po sobÏ nezane-
chal ûádné potomky („M˝mi dÏt-
mi jsou mé fotografie,“ citoval
magazín fotografa).

Mimochodem, nést p¯íjmení
Marshall bylo v tom svÏtÏ,
v nÏmû se desítky let pohyboval
tenhle fotograf vybaven˝ kamera-
mi znaËky Leica, velmi p¯ípadné:
p¯íjmení Marshall nesla i nejedna
bedna na rockovém pódiu, neboù
AngliËan James Charles „Jim“
Marshall (1923–2012) vyrábÏl ve
své firmÏ povÏstné zesilovaËe
a reprobedny.

Byla to divoËina, ËlovÏËe
Kolekce v Leica Gallery Prague je
námÏtovÏ omezena na nÏkolik
málo skupin a jmen: jednou domi-
nantou jsou Beatles, druhou Rol-
ling Stones; pak je tu jeden Jim
Morrison, jeden Ray Charles, je-
den Johnny Cash, jeden John Col-
trane, jeden (skvÏl˝! – viz foto) Pe-
ter Frampton, dvakrát je tu zachy-
cen Carlos Santana, p¯iËemû jeden
z jeho zábÏr˘ pochází z roku
1988; vöe ostatní jsou öedesátá
léta a poËátek let sedmdesát˝ch.
A vyjma nÏkolika zábÏr˘ z koncer-
t˘ Rolling Stones to vöechno jsou
Ëernobílé fotky. A bez v˝jimky
bÏûí o reportáûní portréty nebo re-

portáûní momentky vesmÏs z udá-
lostí, které vstoupily do dÏjin pop
music: o v˘bec poslední oficiální
koncert Beatles, kter˝ se uskuteË-
nil 29. srpna 1966 v Candlestick
Parku v americkém San Francis-
ku, p¯i nÏmû Marshall získal privi-
legium jako jedin˝ dokumentovat
akci i v jejím zákulisí; stejnÏ tak se
mohl pohybovat v létÏ 1972 p¯i le-
gendárním severoamerickém tur-
né Rolling Stones, po nÏmû Mick
Jagger prohlásil: „Byla to divoËi-
na, ËlovÏËe. Holky, chlast, spousta
rokenrolu, nic nechybÏlo.“

To snímky naznaËují, byù vlast-
nÏ cudnÏ – vidíme jen ten „chlast“,
ostatní drogy nikoliv a holky jen tu-
öíme v pozadí, motají se vöude ko-
lem, ale momentky jsou to oËivid-
nÏ nevinnÏjöí, neû jak to celé ve
skuteËnosti probíhalo.

Jinak ovöem jde o zábÏry ade-
kvátní své dobÏ: na ostrosti tolik
neseölo, technická perfekce ustu-
povala p¯ed vystiûením atmosfé-
ry, a to nejspíö novÏ po¯ízené zvÏt-
öeniny jeötÏ mnohé z p˘vodního
materiálu, zdá se mi, postprodukË-
nÏ p¯inejmenöím expoziËnÏ vylep-
öily. Vöechno kolem pop music
a v˘bec kultury a umÏní tenkrát

bylo mnohem ménÏ organizaËnÏ
a „píárovÏ zmáknuté“, neû je
dnes; vöechno to bylo animálnÏj-
öí, amatérötÏjöí, spontánnÏjöí,
(sebe)destruktivnÏjöí, naivnÏjöí,
ale bezuzdnÏjöí, riskantnÏjöí.

Byla to masová kultura ve své
vrcholné fázi, co se t˝Ëe schop-
nosti lidi spojit, oslovit nap¯íË t¯í-
dami, spoleËnostmi, reûimy, sys-
témy. Byla to zkrátka zakladatel-
ská éra, která vymyslela skoro

vöe, co pop (nejen ten hudební)
uûívá i dnes. To je z tÏch fotek cí-
tit, nelze to z nich odebrat. Byla
v tom historická nadÏje, p¯estoûe
nejednou ta jízda na toboganu,
kter˝ byl jeötÏ v padesát˝ch le-
tech minulého století tÏûko p¯ed-
staviteln˝, skonËila osobní tragé-
dií, totiû smrtí. Ale byla to jinak,
snad ménÏ osudovÏ chápaná smrt
neû u Kurta Cobaina v roce 1994
nebo Amy Winehouseové v roce

2011. U nich se vÏtöí podíl p¯iklá-
dá mediálnímu a ekonomickému
kontextu – a tlaku.

Praûská zastávka Marshallovy
kolekce se cel˝m názvem jmenuje
The Haight: Love, Rock & Revolu-
tion, avöak zmínÏná safranciská
lokalita Haight, která byla v öede-
sát˝ch letech centrem hippie hnutí
a v níû Jim Marshall pr˝ expono-
val na sto tisíc filmov˝ch políËek,
se na fotografii ve v˝stavní síni
fakticky nevyskytuje. OstatnÏ ne-
bylo by kam ukázky z „hipízácké-
ho“ souboru umístit, nevelká síÚ
je zaplnÏna i jen „tím“ rockem.
ChtÏlo by to ukázat Marshalla nÏ-
jak po¯ádnÏji, velkoryseji. To by
na to ovöem tady nÏkdo musel mít
peníze. StaËí pohled na oficiální
stránky autora (www.jimmarshall-
photographyllc.com) a je jasné, ûe
jeho dílo je pomÏrnÏ tvrdÏ zpe-
nÏûováno. Uû ûádn˝ nevinn˝
rokenrol...

Jim Marshall – The
Haight: Love, Rock
& Revolution
Leica Gallery Prague, äkolská 28,
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Finalisté devátého roËníku

Ceny kritiky za mladou
malbu se p¯edstavují

ve¯ejnosti. VítÏzná série

Martina LukáËe i práce

dalöích öesti finalist˘ soutÏûe

jsou k vidÏní v praûské

Galerii kritik˘ do 14. února.

JUDITA MATYÁäOVÁ

SoutÏû pro zaËínající malí¯e
vznikla v roce 2007 a je ur-
Ëena umÏlc˘m do 30 let.

Organizáto¯i chtÏli podpo¯it stu-
denty Ëi Ëerstvé absolventy na
startu jejich kariéry. „Do letoöní-
ho roËníku se p¯ihlásilo öedesát
autor˘ z »eska i ze Slovenska.
Naöe soutÏû sice nenabízí finanË-
ní ceny, ale vítÏzové se p¯edstavu-
jí v Galerii kritik˘ v centru Prahy.
Laureát tam bude mít samostat-
nou v˝stavu koncem roku a poje-
de na stáû do nÏkterého ze zahra-
niËních »esk˝ch center. Pro zaËí-
najícího autora je to dobrá p¯íleûi-
tost. NÏkte¯í finalisté za sebou uû
mají nÏkolik prezentací v men-
öích galeriích, tohle je ale takové
první oficiální uvedení do umÏlec-
ké komunity v renomované gale-

rii,“ vysvÏtluje Vlasta »iháková
Noshiro, p¯edsedkynÏ Sdruûení
v˝tvarn˝ch kritik˘ a teoretik˘
/ »eské sekce AICA, která soutÏû
po¯ádá.

Zadání umÏlecké soutÏûe je vel-
mi volné – malba a její p¯esahy.
Odborná porota vybízí malí¯e,
aby zaslali své práce, které kombi-
nují malbu a jiná média, nap¯íklad
video nebo objekty. Porotci hod-
notí nejen jednotlivá díla, ale také
celkov˝ p¯ístup autora k práci, p¯i-
hlíûí k tomu, zda se dlouhodobÏ
vÏnuje témat˘m nebo jeötÏ hledá
svoji vlastní cestu k originálnímu
projevu. UchazeËi se mohou úËast-
nit soutÏûe nanejv˝ö t¯ikrát, p¯ed-
nost ve v˝bÏru dostávají noví auto-
¯i p¯ed úËastníky minul˝ch roËní-
k˘, s nimiû byla jiû navázána a rea-
lizována v˝stavní spolupráce.

VÏtöina uchazeË˘ p¯ihláöen˝ch
letos do soutÏûe reagovala na
v˝zvu po¯adatel˘, nÏkolik umÏl-
c˘ navrhli pedagogové Ëi galeris-
ti. Odborná porota vybrala sedm
finalist˘, které navötívila v jejich
ateliérech. V letoöní komisi byli:
Petr Malina (p¯edseda), Petr Dub,
Lenka Lindaurová, Radek Wohl-
muth a za po¯adatele Vlasta »ihá-
ková Noshiro a Frantiöek Zacho-
val z »esk˝ch center. „ChtÏli
jsme vidÏt práce jednotliv˝ch fi-

nalist˘ za poslední dva roky. VÏt-
öina umÏlc˘, kte¯í letos vystavují,
pracuje se sérií obraz˘. Prozkou-
mávají jedno téma z r˘zn˝ch po-
hled˘, proto jsou na v˝stavÏ za-
stoupeni nÏkolika obrazy, solitér-
ní práce má vlastnÏ jen Tomáö Ab-
solon, kter˝ se vÏnuje i produkto-
vému designu. Zaujmou ho vöak
i fragmenty p¯edmÏt˘, t¯eba nohy

od ûidle,“ vysvÏtluje »iháková
Noshiro.

VítÏzem malí¯ské soutÏûe se
stal sedmadvacetilet˝ Slovák
Martin LukáË, absolvent AVU,
kter˝ nyní studuje na VäUP v ate-
liéru Ji¯ího »ernického a Marka
Meduny. V Galerii kritik˘ jsou
vystaveny jeho Ëty¯i velkoformá-
tové obrazy. Autor ohledává zdán-

livÏ jednoduch˝ tvar figury nÏko-
lika zp˘soby, zkouöí, jak bude vy-
padat v r˘zn˝ch situacích a for-
mách.

Druhé místo získal Tomáö Ab-
solon, kter˝ studoval v ateliéru
Michaela Rittsteina na AVU. Své
práce vystavoval nap¯íklad v gale-
rii TrafaËka nebo v brnÏnské Fait
Gallery. Odborná komise zhodno-

tila jeho práci slovy: „UmÏlec do-
spÏl ke svému malí¯sky virtuózní-
mu v˝razu koncentrovan˝m hle-
dáním. Mísí reálné objekty se zá-
stupn˝mi obrazy, jejichû propoje-
ním vytvá¯í nové prostorové a v˝-
znamové pojetí obrazu.“

Dalöími vysoce hodnocen˝mi
jsou absolventi AVU Pavel P¯í-
kask˝ (3. cena) a Tomáö Predka.
Na v˝stavÏ se Predka prezentuje
sérií obraz˘, mapující vzpomínky
na cyklistick˝ Závod míru. Jeho
obrazy p¯ipomínají mozaiku po-
st¯eh˘ a dojm˘ z cest. Tuto sérii
Tomáö Predka poprvé vystavil vlo-
ni ve vídeÚské galerii New Joerg.

Cenu sympatie divák˘ získala
Markéta Jáchimová, absolventka
ateliéru sochy na VäUP, která stu-
dovala u Kurta Gebauera a Domi-
nika Langa. NávötÏvníci v˝stavy
ocenili její obrazy s p¯edsazen˝m
rámem, které jsou osvÏtlené zá¯iv-
kami. Autorka si pohrává s funkcí
obrazu a vybízí diváka, aby p¯e-
m˝ölel nad jeho klasick˝m poje-
tím. M˘ûeme ho obrátit naruby
a vytvo¯it obraz a sochu zároveÚ?
A je to jeötÏ obraz, nebo uû socha?

Jak vnímají souËasnou malbu
a její p¯esahy, pohovo¯í finalisté
soutÏûe v rámci besedy, která se
koná 11. února v 16 hodin v Gale-
rii kritik˘ v Praze.

Peter Frampton. Day on the Green, Oakland, 1971. FOTO JIM MARSHALL/LEICA GALLERY
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VítÏzná série. Vystavené práce letoöního vítÏze Martina LukáËe . FOTO GALERIE KRITIKŸ
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Malí¯e inspiroval Závod míru i nohy od ûidle

Krajina

s rourami

Tehdy to jeötÏ byl rokenrol


