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■  Skonala herečka 
Čurikovová, 
hrála Marfušu 

Ve věku 79 let zemřela v so-
botu ruská herečka Inna Čuri-
kovová, u nás známá jako Mar-
fuša z  pohádky Mrazík. Infor-
movala o tom agentura Interfax, 
podle níž zemřela v nemocnici, 
kde podlehla dlouhé nemoci. 
Čurikovová má na kontě desít-
ky fi lmů a  divadelních a  tele-
vizních rolí, získala také Stříbr-
ného medvěda z Berlinale 1984 
za roli v melodramatu Válečná 
romance. (kul)

■  Přijedou 
The Damned

Britská punkrocková kapela 
The Damned vystoupí v Praze. 
V  MeetFactory se představí 
16. března. Na kontě má jede-
náct studiových alb, to poslední 
– Evil Spirits z roku 2018 – vy-
dala po deseti letech. Nahráno 
bylo v New Yorku s producen-
tem Tonym Viscontinim, zná-
mým například spoluprací 
s Davidem Bowiem. (kul)

■  Zemřela 
Milena Palečková

V sobotu 7. ledna zemřela ne-
čekaně ve věku 55 let Milena Pa-
lečková, šéfová koncertní agen-
tury 10:15 promotion. Byla v ní 
od devadesátých let, v jejím čele 
stála od roku 2008. Uspořádala 
u  nás koncerty Nicka Cavea, 
Leonarda Cohena, Nicka Maso-
na, Diany Krall a  dalších. Po-
slední rozloučení se koná 19. led-
na v 11.15 hodin v obřadní síni 
krematoria v Klatovech.  (jaš)

Jan Šída

Každého jedince determinu-
jí jeho životní zkušenosti, které 
se mu navěky ukládají do pa-
měti. Umělci mají tu výhodu, 
že mohou zúročit i  negativní 
zážitky, které by u  někoho ji-
ného fungovaly coby noční 
můry. Transformují je totiž do 
svých děl a přetavují do estetic-
kého formátu. 

V  pražské  DSC Gallery se 
do 18. ledna odehrává právě ta-
ková pomyslná přeměna osob-
ních zážitků do obrazů. Je do-
konce pojatá coby symbolický 
dialog mezi naším malířem Jo-
sefem Bolfem a  jeho berlín-
ským kolegou Michaelem 
Kunzem. 

Celá expozice nese název 
Nádech surreálna: Vzdálené 
světy včera i  dnes. Slovo sur-
reálno lze chápat jako něco, co 
má sice kořeny v  opravdové 
realitě, ale ve výsledné fázi ji 

přesahuje. Někdy se tomuto je-
vu říká také nadskutečno. Prá-
vě do jiných sfér nahlížejí oba 
umělci a  snaží se je esteticky 
popsat. 

Josef Bolf čerpá dost ze své-
ho dětství, které strávil na 
pražském sídlišti Jižní Město. 
Jeho hlavní hrdina se ztrácí 
v betonových kulisách, stává se 
pouze siluetou, nebo dokonce 
stínem. 

Světla paneláků probleskují 
takřka psychedelickými načer-
venalými éterickými tvary. Ty 
se prolínají s černými a temně 
modrými plochami, jako kdy-
by se přicházející tma snažila 
vše pohltit, nebo dokonce po-
zřít. Na jednom z  pláten sedí 
uprostřed této bezvýchodnosti 
bílý kůň. Jako symbol naděje. 

U  Kunzeho můžeme naději 
hledat v blankytné obloze plné 
bílých nadýchaných mraků. 
A pod ní trůní polozapomenuté 
zbytky antické či starozákonní 

civilizace (malíř pochází z ro-
diny archeologů). Na obraze 
Zirrostrat Lichtschranke visí 

na zhroucených píšťalách var-
han evokujících torzo chrámo-
vého sloupu trnová koruna. 

Na jiných dílech malíře pro-
líná klasický barokní rukopis 
se surrealistickými výrazový-
mi prostředky. 

Tak jak je to na plátně Der 
letzte Tango in Thule, Rue 
Jules Verne VI. Výrazným 
opěrným bodem na obraze je 
obnažené ženské ňadro a ohnu-
tá ruka. Zbytek se už ztrácí 
v  rozpitém a  zdeformovaném 
šerosvitu. 

Při pozornějším ohledání 
najdeme v polotmě šklebící se 
masku nějakého démona 
a v dalším plánu už identifi ku-
jeme jen tušený rozostřený 
stín. Jako kdyby hrozba přichá-
zela z mlhy zapomnění.  

Bolf a  Kunze rozhodně ne-
jsou malíři, jejichž obrazy by 
si každý pověsil do obýváku. 
Možná jsou depresivní, možná 
i  děsivé. Ale jedno jim nejde 
upřít, mají v  sobě syrovou 
upřímnost i  drsnou bezpro-
střednost. 

Dva vzdálené i blízké surreálné světy

Jan Šída

V  interiérech pražského 
Centra FotoŠkoda probíhá do 
21. ledna čtrnáctý ročník pro-
jektu Galerie WWG. CZ Pocta 
osobnostem fotografi e. Tento-
krát je výstava postavena na 
dílech Jiřího Havla (1931–
2022) a  Františka Dostála 
(1938–2022). 

Hlavním tématem prvního 
z  nich byly Krkonoše, fotil je 
více než šedesát let. Černobílé 
snímky z cyklu Hory a lidé pů-
sobí zvláštním archaickým do-
jmem. Obloha na nich vypadá 
jako polozatažená temná opo-
na, slunce evokuje jaderný vý-
buch a masivy hor připomínají 
majestátní obydlí bohů. A lidé? 
I  ti na snímcích jsou, jenom 

v  marginálních rolích. Jako 
malí černí mravenečkové je-
doucí v  řadě uprostřed ne-
konečně bílého sněžného ko-
berce.

Lidé u Františka Dostála na-
opak stojí v  centru dění. Však 
se také jeho vystavený cyklus 
jmenuje Letní lidé. Zachytil 
v  něm hemžení návštěvníků 
plovárny u  řeky Sázavy. Pod-
statou jeho snímků je humor, 
který vzniká z  ničeho nic 
a pouze bystré oko fotografa jej 
umí zachytit. V tom byl oprav-
dový mistr.

Díla dvojice loni zesnulých 
fotografů doplňují mimo jiné 
práce Josefa Sekala, Bohdana 
Holomíčka, Romana Sejkota či 
organizátora projektu Jiřího 
Hellera.  

Pocta osobnostem 
fotografi e: Hory, léto a lidé

Michael Kunze prolíná surrealismus s  barokním šerosvitem 
(Der letzte Tango in Thule, Rue Jules Verne VI).
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Kristýna Skalníková

Literáta Jiřího Hájíčka, který 
proslul románovou venkovskou 
trilogií Selský baroko, Rybí krev 
a Dešťová hůl, v posledních le-
tech uchvátila tradiční japonská 
básnická forma haiku. Minimali-
stická, avšak významově hutná 
trojverší shromáždil nejprve ve 
sbírce Muž na pokraji vzplanutí, 
na konci loňského roku potom 
v Muži pod černým deštníkem. 

■ V  próze jste stylisticky 
věcný, haiku je ponorem do 
kratičkých impresí. Jde o dvě 
tváře Jiřího Hájíčka, nebo je 
jich víc? 

Prózu píšu skoro třicet let, 
s  poezií jsem začínal. Díky 
haiku se s  ní poslední dobou 
snažím udržet kontakt. Při psa-
ní románu vršíte věty, odstav-
ce, kapitoly. U  tohoto druhu 
básní se naopak dopracováváte 
ke stručnosti, k  jednotlivým 
slovům, dokonce až ke slabi-
kám. A každá z nich má v hai-
ku váhu. 

Existují navíc formální pra-
vidla. Podle japonského vzoru 
by mělo jít především o přírod-
ní lyriku, roli hraje také sezon-
nost. Zachycujete skutečný 
moment, autentický prožitek, 
proto může haiku připomínat 
impresi. Haiku nemá být vyfa-
bulované, naopak má jít o sní-
mek nějakého reálného mikro-
příběhu. 

■ Sám v knihách připouš-
títe, že pravidla haiku strikt-
ně nedodržujete. V  čem se 
jim vzdalujete?

Haiku má celý komplex pra-
videl, tedy alespoň to originál-
ní japonské. Když je píšu 
v češtině, jde spíše o mou před-
stavu o haiku. Neumím japon-
sky, neznám tamní písmo, tu-
díž jsem odkázaný na překlady 
do češtiny. Jde o  přebásnění, 
něco se ztratilo v překladu, ně-
co možná i  přibylo. V  češtině 
máme jeden skvělý výbor z ja-
ponských haiku díky japanolo-
govi Antonínu Límanovi, který 
vydal antologii Chrám plný 
květů. 

Na Západě píše haiku už ně-
kolik generací autorů. Je zná-
mo, že ho měli rádi například 

beatnici. Jack Kerouac si jeho 
pravidla taky různě uzpůsobo-
val. Podle něj by haiku nemělo 
mít básnické ozdůbky, metafo-
ry, kudrlinky. O  oproštění od 
takovéto básnické veteše jsem 
se snažil hlavně ve své druhé 
sbírce Muž pod černým deštní-
kem. 

■ Jak byste tedy své pojetí 
charakterizoval?

Muž pod černým deštníkem 
už celkem pravidelně dodržuje 
úspornost, vnějškovým atribu-
tem je formát sedmnácti sla-
bik, respektive pěti, sedmi 
a pěti ve třech řádcích. V první 
sbírce jsem měl často ta troj-

verší delší. Zajímavé je, že 
když Japonka či Japonec, kteří 
umí česky, zkoušejí přeložit 
česká haiku do japonštiny, vět-
šinou vám řeknou, že jsou v je-
jich mateřštině stejně hrozně 
užvaněná, dlouhá.  

Haiku působí navenek jed-
noduše, může balancovat na 
hraně banality. Proto vyžaduje 
empatii a  spoluúčast čtenáře 
v nejvyšší míře, jinak půjde jen 
o tři krátké verše. 

Člověk by se měl na tu mini-
malistickou formu naladit, ne-
chat si báseň po přečtení odez-
nít a  zarezonovat. Literární 
vědec Roland Barthes v  jedné 

své eseji píše, že haiku se ne-
má nějak rozebírat, vysvětlo-
vat, nanejvýš přečíst ještě jed-
nou. 

■ Vyobrazujete všední 
rána nebo zážitky z cest, 
kdy někam vyrážíte coby 
spisovatel. Fascinuje vás 
každodennost?

Haiku mám opravdu civilní, 
což se mi vždycky líbilo 
i v próze. Ani v románech ne-
mám mnoho zdobnosti, mám 
rád uměřený výraz. Haiku se 
mi do povídek a románů zpět-
ně odráží, snažím se teď v pró-
ze opravdu přemýšlet nad kaž-
dou větou.  

■ Píšete haiku s pravidel-
ností?

Poslední dva tři roky jsem je 
psal často po ránu, kdy mám 
čerstvou mysl. První slova, 
která ve vás vyvolá nějaká 
zkušenost nebo vjem, většinou 
fungují. Jde pro mě o odreago-
vání a  radost, tříbím si jimi 
práci s jazykem. Docházím ta-
ké celkem pravidelně do tako-
vého kroužku haiku, který ve 
Vodňanech vedou Hiromi 
Ogata, původem z  Japonska, 
a její muž Pavel Janšta. 

Ale považuju se pořád za 
pouhého tovaryše haiku, v  Ja-
ponsku se psaní haiku tradičně 
studovalo celé roky. Mou am-
bicí není ani fušovat do řemes-
la opravdovým básníkům. Mé 
knížky haiku jsou určené spíše 
pro čtenáře a  čtenářky mých 
románů. 

Muž na okraji vzplanutí byl 
v prvním vydání jen jako tako-
vá bibliofi lie, ani nebyl na pul-
tech knihkupectví. S  druhou 
sbírkou Muž pod černým dešt-
níkem se nakladatel rozhodl, 
že už půjde do normální knižní 
distribuce. 

■ Kromě haiku jste měl ta-
ké premiéru jako písňový tex-
tař na posledním albu rocko-
vého písničkáře Luboše Po-
spíšila. Pracujete vůbec na 
nějakém novém románu? Na-
posled jste vydal zkraje covi-
dové pandemie Plachetnici na 
vinětách. 

Ano, haiku i  několik mých 
textů na Pospíšilově albu Poe-
sis beat, to je všechno poezie. 
Kroužím teď kolem několika 
vesnických témat, která bych 
rád zpracoval do románu. Mu-
sím ale přiznat, že s návratem 
do prózy po těchto výletech do 
poezie to asi nebudu mít tak 
docela lehké. 

Hájíček: V haiku se oprošťuji od veteše

Jiří Hájíček tvrdí, že s poezií začínal. Foto David Peltán

Mou ambicí není 

fušovat do řemesla 

opravdovým 

básníkům


