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KU LTURA

Malífi Stanislav Divi‰, rodák z Kut-
né Hory a nûkdej‰í ãlen Tvrdohla-
v˘ch, slaví letos v listopadu ‰ede-
sátiny. Jako první gratulant si po-
spí‰ila praÏská Galerie Václava
·pály, kde do konce fiíjna bûÏí pod
názvem V hlavní roli barva pfiehlíd-
ka mistrov˘ch prací realizovan˘ch
po roce 2000.

V porovnání s „tvrdohlav˘mi“ ko-
legy Rónou, Niklem nebo Skálou
neposbíral sice Divi‰ tolik mediální
slávy a uznalé kritiky, ale v základ-
ním bodû je na tom stejnû jako oni:
je svÛj, je okamÏitû rozpoznateln˘ –
a vyvíjí se. Traduje se, Ïe k v˘tvar-
nému umûní ho pfiivedlo setkání
s Franti‰kem Kupkou. Pfiedpoklá-
dejme, Ïe zejména s jeho vrchol-
n˘m dílem po roce 1910, ãili s bez-
pfiedmûtnou malbou. Ve ·pálovce
se totiÏ Divi‰ pfiedstavuje jako ryzí
abstrakcionista. Malífi ãist˘ch, mo-
nochromních ploch, které se sice
rÛznû pfiekr˘vají, postrkují, pfietlaãu-
jí, ale venkoncem spolu mají zfietel-
nû harmonické vztahy. Ostatnû
i zvolené barvy, aãkoli mezi nimi
nechybí ãerná, pÛsobí na diváka
pfiátelsky. Snad je to tu‰enou ko-
mickou dimenzí, která provází Divi-
‰ovy obrazy vlastnû odnepamûti.
Staãí pfiipomenout názvy stylÛ, kte-

ré sv˘m dílem sám definoval: vû-
deck˘ a dyslektick˘ realismus.

Pokud jde o Kupku, nemá s ním
Divi‰ spoleãného vlastnû nic. Po-
mineme-li tedy podobnou v˘vojo-
vou cestu od pfiedmûtného k bez-
pfiedmûtnému malífiství a následné
hledání ideálních vztahÛ barev
v plo‰e. To spí‰ s Mondrianem ne-
bo s Maleviãem, pfiípadnû s jin˘mi
konstruktivisty, anebo s Robertem
Delaunayem; právû v jeho pracích

z druhé dekády minulého století
ostatnû rezonuje i pfiíbuzn˘ smysl
pro absurdní humor, zahrnující jis-
tû i mystifikaci. Aãkoli otázkou je,
proã hledat pfiíbuznosti a vlivy. Sta-
nislav Divi‰ sice operuje na dobfie
známém a mnohokrát pokou‰e-
ném poli, ale jak fieãeno v˘‰e: je
svÛj, je okamÏitû rozpoznateln˘ –
a vyvíjí se.
� Radim Kopáã
v˘tvarn˘ a literární kritik

Dva mladí brnûn‰tí historici Ale-
xandr Brummer a Michal Koneã-
n˘ zmapovali Brno za nacistické
okupace v knize Brno nacistické.
PrÛvodce mûstem (Host, Brno
2013). Je to jako nechtûn˘ sar-
kasmus, kdyÏ se kníÏce popisující
samé hrÛzy fiíká „prÛvodce“; ne-
jde v‰ak samozfiejmû o turistiku,
ale o v˘razn˘ místopis s bohatou
fotografickou pfiílohou ukazující 
Brno v uvedeném období; a my
tak mÛÏeme podniknout virtuální
procházku mûstem v onom tem-
ném ‰estiletí.

Nebylo v‰ak temné pro v‰echny
– tak to ostatnû b˘vá vÏdy: rozhod-
nû to byla doba svûtlá zejména
pro drtivou vût‰inu brnûnsk˘ch
NûmcÛ. Ostatnû dÛleÏitost mûsta
pro ¤í‰i potvrdila i krátká, leã v˘-
znamná Hitlerova náv‰tûva. O ní
se nikdy pfiíli‰ nemluvilo, aãkoli je
skvûle fotograficky a filmovû zdo-
kumentovaná. Takto ji popisují
sami autofii: „Hitlerovu suitu, 
jeÏ dorazila zvlá‰tním vlakem
17. bfiezna 1939 dopoledne jako
pfiedvoj, tvofiily ‰piãky tfietí fií‰e, na-
pfiíklad vrchní velitel pozemních sil
Walther von Brauchitsch, náãelník
generálního ‰tábu Wilhelm Keitel,
fií‰sk˘ vÛdce SS a policie Heinrich
Himmler, ministr zahraniãí Joachim
von Ribbentrop, ‰éf uniformované

pofiádkové policie Kurt Daluege,
budoucí zastupující fií‰sk˘ protek-
tor Reinhard Heydrich nebo velitel
Hitlerovy osobní stráÏe Sepp Die-

trich. Hitler pfiijel do Brna krátce
po jedenácté hodinû. […] Stál
v otevfieném automobilu a se zdvi-
Ïenou pravicí opûtoval pozdravy
‰Èastn˘ch NûmcÛ ve ‰palírech,
ktefií vykfiikovali Wir danken unse-

rem Führer a Sieg Heil. Na radnici
mu nacisté z celé Moravy v ãele
s nov˘m vládním komisafiem mûs-
ta Oskarem Judexem podûkovali
za ,osvobození’. [...] Hitlera sa-
motného pr˘ pfiekvapilo, jak˘ efekt
mûly propagandistické teze o hla-
dovûjících dûtech v Sudetech.“ 

To, co ãekalo vût‰inu ãesk˘ch
a Ïidovsk˘ch obãanÛ Brna, v‰ak
mûlo teprve následovat. Kniha pfii-
ná‰í svûdectví o ãinnosti gestapa,
o tvrdé germanizaci Brna, o holo-
caustu, antifa‰istech, ale také
o protiÏidovsk˘ch násilnostech na
zaãátku okupace, jichÏ se zúãast-
nili i âe‰i, o ãeském antisemitis-
mu a kolaboraci, o likvidaci ães-
kého vysokého ‰kolství, o maso-
v˘ch popravách v Kounicov˘ch ko-
lejích, o hrdinství odbojáfiÛ, o nû-
meckém urbanismu, o romském
holocaustu, o pronásledování ho-
mosexuálÛ. Diskutovat lze jen
o proporcích; kniha nic podstatné-
ho nezamlãuje, spí‰e objevuje dfií-
ve opomíjené oblasti. Implicitnû
vysvûtluje nejen pfiíãiny popisova-
né situace, ale ãasto i to, co z ní
vypl˘valo v budoucnu. Bylo by Ïá-
doucí, aby se tato publikace stala
prvním svazkem historické série
o Brnû v rÛzn˘ch obdobích moder-
ních dûjin.
� Ivo Pospí‰il, literární vûdec

KRAËÁSKY

� � Do ãesk˘ch kin vstoupil ru-
munsk˘ snímek Pozice dítûte,
ovûnãen˘ Zlat˘m medvûdem
a cenou FIPRESCI na leto‰ním
Berlinale 2013. Diváci se mo-
hou tû‰it na v˘jimeãné drama re-
Ïiséra C�lina Petera Netzera od-
halující bezútû‰n˘ a zkorumpova-
n˘ stav rumunsk˘ch státních in-
stitucí, jako jsou policie a soud-
nictví. � Úspû‰n˘ cyklus Viola
a já, kter˘ vznikl k 50. v˘roãí di-
vadla Viola, byl zakonãen slav-
nostním veãerem uspofiádan˘m
k 80. narozeninám Pavla Jurko-
viãe, hudebního pedagoga
a skladatele, autora stovek pís-
niãek pro dûti a hudebních po-
fiadÛ âeské televize. � Osobit˘
umûlec Jakub Matu‰ka, jeden
z nejv˘raznûj‰ích talentÛ nastu-
pující generace ãesk˘ch tvÛrcÛ,
znám˘ pod pseudonymem Mas-
ker, vystavuje do 11. fiíjna ve
Dvorak sec contemporary svá
nejnovûj‰í plátna a nûkolik ob-
jektÛ. Jakub Matu‰ka se v této
galerii pfiedstaví jiÏ podruhé
a naváÏe tak na svou pfiedchozí
velmi úspû‰nou v˘stavu, která
byla kompletnû vyprodána jiÏ
v den vernisáÏe. � Jazzová for-
mace Robert Balzar Trio v polo-
vinû fiíjna vydává nové album
Discover Who We Are. Cenûná

kapela se na ní pfiedstavuje
v nové sestavû s pianistou Jifiím
Levíãkem, kter˘ je ãlenem tria
od konce loÀského roku. Nahrá-
valo se v dubnu v New Yorku, za
asistence  vûhlasného zvukafie
Jamese Farbera, kter˘ je pode-
psán pod alby jazzov˘ch osob-
ností, jako jsou Brad Mehldau
nebo Avishai Cohen. � Pfied pa-
desáti lety zemfiela Edith Piaf,
symbol francouzského ‰ansonu,
jejíÏ Ïivotní osudy pfiiblíÏí divá-
kÛm 4. prosince v praÏské Hy-
bernii a 5. prosince v brnûn-
ském Bobycentru unikátní v˘-
pravné pfiedstavení Edith The
Show. Královna ‰ansonu oÏije
prostfiednictvím francouzské zpû-
vaãky Jil Aigrot, která dala ‰an-
soniérce hlas i v celosvûtovû 
úspû‰ném filmu Edith Piaf (La
Vie en Rose). � Na 26. roãníku 
Evropsk˘ch filmov˘ch cen
v Berlínû pfievezme „evropského
Oscara“ za celoÏivotní mistrov-
ství a pfiínos svûtové kinemato-
grafii ‰panûlsk˘ reÏisér Pedro
Almodóvar.
� (mi‰)
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