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Michal Škoda je 
nepřehlédnutelnou 
postavou současného 
umění. Věnuje se mu 
jako aktivní umělec 
(sochař, malíř, kreslíř, 
fotograf), jehož 
dílo je zastoupeno 
v Národní galerii 
nebo v Art Institute 
Chicago, ale také 
jako kurátor, který 
v českobudějovickém 
Domě umění 
uspořádal okolo dvou 
set výstav. Dům umění 
za pětadvacet let, co 
stojí v jeho čele, dostal 
smysluplný program, 
za nímž se vyplatí 
podnikat na jih Česka 
cesty. 
  
PETR VOLF
spolupracovník Týdeníku FORUM 

Kdysi přehlížená regionál-
ní instituce je dnes gale-
rií mezinárodního význa-
mu: Možnost představit 
se v ní dnes pro výtvarní-
ky a architekty znamená 
vysvědčení kvality. Podob-
né spojení, kde se soustav-
ná autorská tvorba i tvor-
ba „organizační“ prolí-
ná na vysoké úrovni, nemá 
obdoby a v tomto ohledu jej 
můžeme považovat za své-
ho druhu fenomén.

Přitom Škoda sám 
o sobě říká, že je autodi-
dakt, studoval jen kerami-
ku na střední umělecko-
průmyslové škole v Bechy-
ni. „Proto se snažím neu-
stále učit, prohlubovat 
svoje poznání. Vedle archi-
tektury a výtvarného umě-
ní mě zajímá hudba, sou-
dobý tanec, film, poezie 
a další. Díky tomu si snad 
rozšiřuji kontext, v němž 
se myšlenkově pohybuji.“ 
V prostředí, vyžívajícím se 
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žije a tvoří 
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kontextu. 

Tolik let uplynulo od doby, 
kdy Írán v reakci na vydání 

knihy Satanské verše přerušil 
vztahy s Velkou Británií. O rok 
později, v roce 1989, vyhlásil 
ajatolláh Chomejní fatvu nad 
jejich autorem Salmanem 
Rushdiem. Ta byla zjevně 
motivem k týden starému 
útoku na spisovatele, jenž žije 
téměř polovinu života pod 
policejním dohledem, ve chvíli, 
kdy se chystal na přednášku 
v Chautauqua Institutu ve státě 

New York. Napadení, po němž 
se Rushdie ocitl v kritickém sta-
vu, odsoudila řada jeho kolegů. 
Joanne Rowlingová a Stephen 
King označili pokus o vraždu za 
děsivý (a to je v případě krále 
hororů co říct), a Ian McEwan 
napsal: „Salman byl inspirativ-
ním ochráncem pronásledova-
ných spisovatelů a novinářů po 
celém světě. Je to ohnivý a vel-
korysý duch, muž s nesmírným 
talentem a odvahou a nenechá 
se odradit.“

Byl známý zejména díky jed-
noduchým perokresbám 

k příběhům Mikuláše a jeho 
partičky (nejraději prý měl 
Celestýna) – bez originálního 
obrazového doprovodu by 
knížky René Goscinnyho těžko 
získaly takovou proslulost. 
Za svůj život Sempé nakreslil 
tisíce vtipů. Je autorem více 

než sta obálek magazínu New 
Yorker, dlouhá léta spolupraco-
val s předními francouzskými 
časopisy, mj. Paris Match či 
L‘Express nebo třeba s dení-
kem Le Figaro. Slavný kreslíř 
a karikaturista zemřel minulý 
týden ve věku devětaosm-
desáti let. Jako by odešel kus 
našeho dětství.

ve sledování počtu akade-
mických titulů, pedagogic-
kých postů a renomova-
ných škol, které musí mít 
„správný člověk“ za sebou, 
si vybudoval pevnou pozi-
ci. Možná právě skuteč-
nost, že si sám prošlapá-
val cestu, mu přineslo roz-
hled – a především nad-
hled. Díky němu vidí svět 
umění osobitě, bez náno-
su zavedených pravd, kri-
térií a hierarchií, jimiž se 
čeští teoretici rádi zaštiťu-
jí, aby získali svoje posta-
vení ve struktuře kamen-
ných galerií. Čím více slov 
publikují, tím větší naději 
mají, že uspějí.

On sám je vůči vysvět-
lování a teoretickým roz-
kladům dotýkající se volné 
umělecké tvorby skeptický. 
„Andrej Tarkovskij jednou 
řekl, že umění by neby-
lo uměním, kdyby neda-
lo každému člověku mož-
nost individuálního přijí-
mání. Samozřejmě je nutné 
být na to nějakým způso-
bem připraven, na nižším 
nebo vyšším stupni. Nejdů-
ležitější není jenom přípra-
va, vzdělání, ale duchov-
ní rozměr. To znamená při-

jetí. Ne pochopení, ale při-
jetí. No, a jestliže přijímáš, 
tak pak i rozumíš. Přijde 
chvíle, kdy porozumíš.“  

Letošní rok, v němž 
oslavil šedesáté naroze-
niny, je pro Michala Ško-
du velmi plodný. V Alšo-
vě jihočeské galerii na 
Hluboké probíhá výsta-
va jeho Stopy: V místech, 
kde na sebe loni přitaho-
valy pozornost výrazné 
obrazy Kazimíra Malevi-
če a dalších ruských kon-
struktivistů, představuje 
kresby a objekty z posled-
ních osmi let. Co je oči-
vidné: V podstatě se jed-
ná o natolik soustředě-
nou a vizuálně jednotnou 
expozici, že můžeme hovo-
řit o jediné instalaci. Škoda 
zaznamenává místa, kte-
rá v jeho paměti zanecha-
la natolik silné stopy, že je 
postupně ztvárnil do podo-
by četných staveb a kreseb-
ných prací. Sledujeme prů-
niky hmot, schodiště, prů-
hledy a vnímáme tajemství 
vnitřků soch, k nimž nás 
umělec přivádí. Instalace 
je přesná, jako bychom sle-
dovali osnovu minimalis-
tické hudební skladby. 

Je to stejné, jako 
kdyby si v Česku 

dopisovali třeba 
Bělohradský s Ha-
líkem, ale to se si 
opravdu děláme 
legraci. Dva kontro-
verzní a v médiích zhusta 
a nikoli vždy s láskou propíra-
ní francouzští intelektuálové, 
spisovatel Michel Houelle-
becq a filozof Bernard-Henri 
Lévy ( již se navzájem rovněž 

nemusejí) prolomili 
ledy a v roce 2008 
si začali dopiso-
vat. Výsledkem 
je jiskrná, chytrá 

debata o stavu 
tohoto světa, o Fran-

cii, o egu, a soudě podle 
zmíněného Houellebecqově 
výroku, ani kniha Veřejní 
nepřátelé nemohla nechat 
kritiky obou jejích protagoni-
stů chladnými. 

ODCHOD TÝDNEVÝROK TÝDNEČÍSLO TÝDNE
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Jean-Jacques Sempé

† 11. srpna 2022

Michal Škoda: Solitér, jenž dokázal proměnit regionální galerii v instituci 
mezinárodního významu, slaví šedesátiny

Přijde chvíle, kdy porozumíš…

„Častokrát jsem v konverzaci, když padlo 
vaše jméno, pozoroval ošklivý škleb, který 
dobře znám, škleb mrzké radosti, odpovídající 
myšlence na někoho, koho lze urážet bez 
rizika.“  

Jeden z vertikálních objektů s vnitřním prostorem (kombinovaná technika, dřevo): Umělec jim záměrně 
nedává názvy, aby nijak neovlivňoval přijetí díla divákem.
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Příběh 
dvou sil-
ných žen, 
které se 
v pade-
sátých 
letech 
minulé-
ho sto-

letí v rozděleném Berlí-
ně nechtějí spokojit s posta-
vením ženy v domácnosti 
a rozhodnou se jít si tvrdo-
hlavě za svými sny. Němec-
ká spisovatelka Kathari-
na Fuchs působivě vyprá-
ví skutečné osudy své matky, 
respektované módní návr-
hářky, a tety, jedné z prvních 
předsedkyní soudu v histo-
rii německé justice. Zároveň 
však její román také veli-
ce autenticky líčí atmosféru 
a trauma rozděleného města 
i společnosti.

Katharina Fuchs: 
Nový život

Káťa Kabanová

TrutnOFFBrnoON Open Air Festival

Isaiah Collier & 
The Chosen Few

Panda Bear / Sonic 
Boom: Reset

FESTIVAL

UDÁLOSTÍ, KTERÉ SI NENECHTE UJÍT7

Zářivá kariéra českého diri-
genta Jakuba Hrůši nebled-
ne. Minulý týden na Salcbur-
ském festivalu, který je spo-
jen s největšími dirigentský-
mi legendami jako Toscanini 
nebo Karajan, předvedl pre-
miéru nového nastudování 
Janáčkovy opery Káťa Kaba-
nová. Debutové působení čes-
kého dirigenta na prestiž-

Je mu třiadvacet let a kritika na 
něj pěje chválu. „Jazzový stroj 
času na trase mezi Johnem 
Coltranem a budoucnos-
tí.“ „Svojí vitalitou Collier při-
pomíná mladého Milese Davi-
se, když v 19 letech koncerto-
val s Charlie Parkerem,“ píše 
se o něm. Saxofonista Isa-
iah  Collier z Chicaga zahraje 
se svým kombem The Chosen 
Few 22. srpna v pražském 
Jazz Docku.

Multiinstrumentalista a skla-
datel Noah Lennox spolu-
založil na přelomu tisícile-
tí kapelu Animal Collective, 
pak začal vydávat také sólo-
vá alba pod jménem Pan-
da Bear. O generaci starší 
hudebník Peter Kember, zná-
mý rovněž jako Sonic Boo-
mer, spoluzaložil v roce 1982 
psychedelickou skupinu Spa-
ceman 3. S obou těchto for-
mací se staly na alternativ-
ní scéně pojmy (jakkoli Spa-
ceman 3 to zabalili už před 
nějakými třiceti lety). A tihle 
dva chlapíci se dali před něja-
kými deseti lety dohromady 
a jejich spolupráce vyústila 
před týdnem ve vydání spo-
lečné desky Reset. Najdete 
na ní zajímavě sestříhané sil-
né melodie zabalené do leh-
ce psychedelického hávu. Na 
léto jako dělané.

Dan Bárta,  zpěvák

Léto u vody přeje četbě, takže 
si, pokud mohu doporučit, při-
balte k dece tyto knihy: Frans 
de Waal – Mámino posled-
ní objetí  – dílo významného 
nizozemského etologa, smíř-
livé poučení o člověku jako 
zvířeti); Stanislav Komárek 
– Ochlupení bližní – star-
ší, ale velmi podnět-
ný exkurz do člověčího 
vnímání (nejen) zví-
řat (nejen) ve světě lidí; 

DIVOKÁ KARTA

Světlonoc

lé vojenské střelnice v písá-
reckém údolí řeky Svratky 
v Brně. Tam letos vystou-
pí třeba Sisters of Mercy, 
Reef, The Subways či  Julian 
Marley. „Prach se zvíří, 
dým bude stoupat a mokasí-
ny tančit“ od 19. do 21. srp-
na. Akce „je věnována míru 
a svobodě Ukrajiny“.

Festival, kterému se přezdí-
vá český Woodstock začal 
psát svou historii v osmde-
sátých letech. V roce 1984 
a o tři roky později byl roze-
hnán komunistickou poli-
cií. V letech 1990–2016 se 
konal, už oficiálně, v Trutno-
vě a před dvěma lety se pře-
stěhoval do lesoparku býva-

ní akci se nese ve znamení 
spolupráce předních světo-
vých uměleckých osobnos-
tí a těles: Režie se ujal svě-
toznámý Barrie Kosky, 
hrát budou Vídeňští filhar-
monikové, s nimiž dirigent již 
spolupracoval na Věci Makro-
pulos ve Vídeňské státní ope-
ře. „Ačkoli patří Káťa Kaba-
nová k mým nejoblíbenějším 
Janáčkovým operám, diri-
guji ji úplně poprvé, protože 
z dřívějších plánů sešlo kvů-
li covidu,“ říká Hrůša, jemuž 
se můžete vydat fandit ještě 
na reprízy 21., 26. a 29. srp-
na v sále Felsenreitschule, 
který pojme až 1 400 diváků.

Tenhle film jsme nevidě-
li. Přesto si myslíme, že by 
neměl uniknout vaší pozor-
nosti. K této domněnce nás 
vedou dvě věci. Je to jednak 
slibný celovečerní debut reži-
sérky Světlonoci Terezy Nvo-
tové s názvem Špína z roku 
2017 – už tenkrát bylo jasné, 
že máme tu čest se zajímavou 
originální autorkou. A jed-
nak je to fakt, že mysteriózní 
česko-slovenské koprodukč-
ní drama Světlonoc o víkendu 
získalo na prestižním festiva-
lu v Locarnu Zlatého leoparda 
za nejlepší film. „Mám straš-
nou radost, nečekala jsem, že 
příběh z malé vesnice ve slo-
venských horách bude tak sil-
ně rezonovat s mezinárodním 
publikem,“ uvedla sloven-
ská rodačka Nvotová po zís-
kání ceny. V českých kinech 
by se měl snímek promítat od 
6. října.

Zápletka filmu z produk-
ce Netflixu je adaptací stej-
nojmenného románu Mar-
ka Greaneyho a nepůsobí 
nikterak novátorsky: CIA dá 
dohromady tajný program 
Sierra – jednotku složenou 
z kriminálníků, kteří pak 
po světě řeší palčivé problé-
my. Ryan Gosling vystupu-
je pod přezdívkou Sierra Six 
a v úvodu během efektní sil-
vestrovské přestřelky zli-
kviduje svého služebně star-
šího kolegu. Vzápětí spolu 
se svou kolegyní Dani (Ana 
de Armas) odkryje spiknu-
tí jeho vlastních nadříze-
ných. V tu chvíli se stává 
terčem nemilosrdného Lloy-
da Hansena (Chris Evans), 
jemuž se prozatím do spá-
rů dostává Goslingův učitel 
(Billy Bob Thornton). Scé-
nář si z románu bere to nej-
nutnější a děj stáčí na akční 
horskou dráhu, jejíž klíčové 
situace se odehrávají v Praze 
anebo v přilehlých městech 
(Berlín, Vídeň), která stej-

ně vypadají jako Praha: Fil-
maři zde ostatně loni utra-
tili podstatnou část velkole-
pého rozpočtu ve výši dvou 
set milionů dolarů. Stálo to 
za to? 

The Gray Man nabízí 
zápletku plnou všech základ-
ních klišé žánru akčního fil-
mu. Jednotlivé scény jako by 
člověk už někde viděl. Sílí-
cí rozpaky nakonec na oka-
mžik rozptýlí pouze akč-
ní scéna u Rudolfina, v níž se 
hrdina musí vyrovnat hned 
s několika týmy svého pro-
tivníka, a přitom je připou-
tán k lavičce v parku. Podi-
vuhodně působí i následný 
únik tramvají, kdy divák řeší, 
jak je možné, že vagony i pod 
těžkotonážní palbou zůstá-
vají v pohybu. Budiž. 

Zásadnějším problémem 
je charakter zločince Hanse-
na. Psychicky vyšinutý vrah 
nemá jedinou kladnou vlast-
nost, jedinou vrásku, která 
by znejišťovala jeho takřka 
klinickou odpornost, byť ho 

Francoise Thom – Jak chá-
pat putinismus, velmi hut-
ná zpráva nejen o zvířeckosti 
v lidských smečkách od reno-
mované francouzské histo-
ričky. Všechny jsou napsány 
(a přeloženy) čistým a jasným 
jazykem, zaplaťpánbu za ty 

dary. A k tanci a oddychu si 
potom pusťte nějakou 
desku od Simply Red 
(kromě Love And The 
Russian Winter)

OPERA

5KONCERT4FILM

KNIHA

6ALBUM

Špionážní thriller s Ryanem Goslingem se odehrává 
v Praze. A to je taky zřejmě jediná jeho přednost. 

Krádež Jamese Bonda

scenáristé vybavili nepopi-
ratelně zvonivými hláškami 
typu: „Když se dělá omeleta, 
musíš zabít pár lidí.“

Bratři Anthony a Joe 
Russovi se proslavili pře-
devším velkorozpočtový-
mi dobrodružstvími z mar-
velovského univerza, kde si 
vzali na starost filmy Captain 
America: Návrat prvního 
Avengera (2014) a Občanská 
válka (2016) a též Avengers: 
Infinity War (2018) a Endga-
me (2019). Pak se pokusili 
o psychologickou kriminálku
Cherry (2021) se spider-ma-
novským Tomem Hollandem 
a nyní o špionážní thriller 
nabitý prvotřídním obsaze-
ním. Bohužel. Snímek nemá 
ani napětí Mission Impossi-
ble, ani grácii Jamese Bonda, 
ani autenticitu Jasona Bour-
nea. Od všech jenom pom-
pézně opisuje. Přesto se již 
chystá pokračování. Jaké 
město Russovi s Goslingem 
zničí tentokrát? 

ŠIMON ŠAFRÁNEK 

Zajímavé je, že stejně 
Škodovy objekty obstojí 
i v souvislosti s klasickými 
historickými interiéry, jaké 
jsou typické pro Trojský 
zámek v Praze, kde umělec 
právě vystavuje spolu se 
sochařem Čestmírem Suš-

mentálně, což jen dokazuje, 
že opravdu velké věci nemu-
sejí svou velikost dohánět 
rozměrností. Může se to zdát 
jako něco až mysteriózního, 
ale opravdové umění už pro-
stě takové je. Pouze musí 
být: opravdové. 

Ryan Gosling se v pražské tramvaji necítí bezpečně...

REEF

Pohled do instalace výstavy Michala Škody Stopy, kterou je až do 20. listopadu možné navštívit v Alšově 
jihočeské galerii na zámku Hluboká.

kou. Jsou natolik přesvědčivé 
a silné, že si dokážou vybu-
dovat vlastní atmosféru 
schopnou hravě odolat vli-
vům rozptýleného bezpro-
středního okolí. A co je pod-
statné: Přestože mají komor-
ní měřítko, tak působí monu-
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