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Vážení přátelé,

aktuální číslo Heritage se věnuje jedné z největších událostí sezony: festivalu Smetanova Litomyšl, který v sobě snoubí hudební a výtvarnou část. Magazín přináší 

také velký rozhovor se světově uznávaným fotografem Ivanem Pinkavou, jedním z účastníků naší pravidelné diskuzní série ArtMatch, a mnoho dalších článků 

o kulturních akcích nejen v České republice.

Národní festival Smetanova Litomyšl vstupuje do svého jubilejního 60. ročníku, přesto v žádném ohledu netrpí symptomy penzijního věku. Užívá si ve skutečnosti 

svého hvězdného období, v němž se prolíná elán, dynamika a ambice mládí s věhlasem a vyzrálostí dospělosti. Zrození jednoho ze dvou nejprestižnějších českých 

festivalů můžeme s klidným svědomím posunout až do roku 1946 – prvního plného roku obnovené československé státnosti. Tehdy zavítala do Litomyšle Česká 

filharmonie, pod vedením Rafaela Kubelíka ve dvou dnech symbolicky provedla Mou vlast a založila zde festivalovou tradici. Za více než sedm dekád rozkvetl 

festival z dvoudenní epizody na několikatýdenní přehlídku české a světové hudby. A co víc, vytvořil unikátní svazek se Smetanovou výtvarnou Litomyšlí.

Katalyzátorem spojenectví hudební a výtvarné větve Smetanovy Litomyšle je od roku 2014 Bohemian Heritage Fund. Svým zastoupením ve správní radě festivalu 

v osobě prezidenta BHF Pavla Smutného přispívá k dramaturgickému i společenskému směrování festivalu. A svojí vůdčí rolí při iniciování a podpoře profilujících 

výstav v Pleskotových prostorách zámeckého pivovaru rozhodujícím způsobem napomáhá k obsahovému dialogu hudební a výtvarné větve Smetanovy Litomyšle. 

Partnerství BHF s Litomyšlí prokázalo význam průkopnického modelu tohoto mecenášského fondu, jak pro realizaci projektů, které by bez BHF ani v Litomyšli 

nevznikly, tak pro kultivaci občanské podpory českého kulturního dědictví.

Na osudové české osmičky se festival řadu let připravoval a po boku mu při tom stála i Česká filharmonie. V jejím letos stvrzeném partnerství s Národním 

festivalem Litomyšl se odráží nejen jejich dlouhodobá spolupráce, datující se od zmíněného roku 1946, ale i inspirující role generálního partnera jak filharmonie, 

tak i festivalu, České spořitelny. A další velký milník a ambice festivalu? Samozřejmě ročník dvoustého výročí narození Bedřicha Smetany a zároveň jubilejního 

roku české hudby – 2024, na němž vedení festivalu již dva roky intenzivně pracuje.

Příjemné a inspirativní čtení.

Pavel Kysilka
president festivalu Smetanova Litomyšl a člen správní rady Bohemian Heritage Fund
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Řád umění a literatury
15. listopadu 2017

Zakladatel a president Bohemian Heritage Fund Pavel Smutný byl oceněn 

Řádem umění a literatury za trvalou podporu a šíření francouzské kultury. 

Insignie přijal z rukou velvyslance Francie v České republice, pana Rolanda 

Galharaguea, v Buquoyském paláci. Řád umění a literatury je odměnou pro 

osoby, které se vyznamenaly svou uměleckou či literární tvorbou, nebo které 

přispěly k rozmachu umění a literatury ve Francii a ve světě.

ArtMatch: Hodnota fotografie
6. prosince 2017

Fotograf a kurátor Tomáš Pospěch debatoval v rámci diskusní série ArtMatch 

se svými hosty o sběratelství fotografie a její hodnotě – umělecké, investiční, 

finanční. O tom, jak se v českém prostředí proměňoval vztah k fotografii, 

diskutovali fotograf Ivan Pinkava, kurátor galerií a uměleckých sbírek

PPF Art a.s. Pavel Langer a kurátorka a galeristka Lucie Drdová. Diskusní 

série ArtMatch, která si klade za cíl zamýšlet se nad rolí mecenášů a sponzorů 

v různých odvětvích umění, pořádá BHF spolu s Aspen Institute Central 

Europe.

Text: Tereza Moravcová

Foto: Ondřej Horák, Ondřej Besperát,

Milan Mošna, Collegium 1704 – Petr Kadlec,

archiv Škoda Auto, archiv festival Smetanova Litomyšl

Nadační fond Bohemian Heritage Fund v minulých 

měsících pořádal či spoluorganizoval řadu

kulturních akcí, koncertů i diskuzí.
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Česká mše vánoční
15. prosince 2017

Tradiční benefiční koncert v pražském Rudolfinu, který každoročně pořádá 

nadační fond Bohemian Heritage Fund společně s advokátní kanceláří Císař, 

Češka, Smutný, letos podpořil projekt Svatovítských varhan. Večer se ubíral 

pod taktovkou vynikajícího dirigenta Tomáše Braunera a Českého národního 

symfonického orchestru. Zájemci si na místě mohli (a také tak v hojném počtu 

činili) adoptovat píšťalu. Všem dárcům děkujeme!

Výroční setkání našich mecenášů
18. prosince 2017

Pravidelné setkání mecenášů nadačního fondu BHF proběhlo letos v galerii 

Zlatá Husa, účastníci během večera zhlédli výstavu umělců vybraných Galerií 

Cermak Eisenkraft, kteří budou zastoupeni v benefiční dražbě na podporu 

Svatovítských varhan. President Bohemian Heritage Fund Pavel Smutný shrnul 

dosavadní projekty a nastínil ty budoucí, společně s novou vizí nadačního 

fondu. Nedílnou součástí bylo i představení nového čtvrtletníku Heritage, 

jehož druhým číslem právě listujete. Na závěr večera zahrál pan profesor Ivan 

Klánský.

Smetanova Litomyšl
16. ledna 2018

Národní festival Smetanova Litomyšl se bude letos konat po šedesáté. 

S ohledem na mimořádnost tohoto jubilea se slavnostní představení programu 

uskutečnilo 16. ledna v pražském Rudolfinu. Součástí slavnosti bylo i podepsání 

smlouvy o partnerství s Českou filharmonií, orchestrem, který stál u samých 

počátků festivalu v roce 1946. Rezidenčním umělcem festivalu se stal pěvec 

Adam Plachetka, během tří let bude kromě koncertů ve Smetanově Litomyšli 

i ambasadorem festivalu doma i vzahraničí. Večer se konal Novoročního 

koncert ČF pro Smetanovu Litomyšl.

Podpora pro Svatovítské varhany
30. leden 2018

BHF dlouhodobě podporuje sbírku na nové varhany pro svatovítskou katedrálu. 

Kromě drobných dárců jsme samozřejmě rádi i za korporátní přispěvatele: 

Škoda Auto se rozhodla podpořit sbírku pěti miliony korun a zapůjčením 

elegantní Škody Kodiaq. I díky nim jsme tedy v únoru měli vybráno 77 % 

potřebné částky.



The Fedora Prizes v Praze
13. února 2018

Fedora – evropský spolek filantropů opery a baletu každoročně uděluje 

dvě prestižní ceny: Van Cleef & Arpels Prize for Ballet a GENERALI Prize 

for Opera, které mají za cíl podporovat vznik umělecké kooperace mezi 

operními domy, baletními společnostmi, festivaly a umělci. Porota složená 

z uměleckých a produkčních ředitelů a jiných představitelů největších 

operních domů napříč evropským kontinentem se 13. února sešla na pozvání 

Národního divadla v Praze, kde nejprve shlédla operní představení Příhody 

lišky Bystroušky a poté proběhla oficiální debata nad potenciálními vítězi 

cen. Přítomni byli i prezidenti obou institucí: Jérôme-François Zieseniss za 

Fedoru a Pavel Smutný za BHF. Oficiální zveřejnění vítězů proběhne ke konci 

letošního léta.

ArtMatch: Budoucnost českého skla
19. února 2018

Čtvrté diskusní setkání v rámci cyklu ArtMatch se věnovalo českému sklu. 

V luxusních prostorách Flagship Store Preciosy debatovali Tomáš Hendrych 

z Galerie Kuzebauch, Milan Hlaveš, vedoucí oddělení skla a keramiky 

Uměleckoprůmyslového musea v Praze, malíř a sklářský výtvarník Zdeněk 

Lhotský, Stanislav Kadlec, místopředseda představenstva Preciosy, a Martin 

Wichterle, majitel strojírenské skupiny Wikow Industry a skláren BOMMA 

a Rückl Crystal. Moderátorem večera byl Petr Nový.

Maddalena ai piedi di Cristo
20. února 2018

Koncert Collegia 1704 & Collegia Vocale 1704 pod taktovkou dirigenta Václava 

Lukse se uskutečnil v úterý 20. února v pražském Rudolfinu. Oratorium 

Antonia Caldara, jehož ústřední postavou je kající se Máří Magdaléna u nohou 

ukřižovaného Ježíše Krista, pochází z autorova italského období a vyznačuje 

se neobyčejně koncentrovaným a hlubokým hudebním výrazem a výjimečnou 

melodickou invencí. Caldara se následně zapsal do dějin hudby především jako 

„Vizekapellmeister” a dvorní skladatel u vídeňského dvora.

Slavnostní koncert k 25. výročí kanceláře
Císař, Češka, Smutný
5. března 2018

Operní diva Gabriela Beňačková zazpívala v doprovodu mladých nadějí 

současné opery, mezzosopranistky Ester Pavlů a tenoristy Jakuba Pustiny, 

v Obecním domě v Praze za doprovodu Českého národního symfonického 

orchestru. „Stejně jako Český národní symfonický orchestr i naše kancelář 

slaví čtvrtstoletí existence, a proto postupně předáváme pomyslnou štafetu 

nové nastupující generaci. Totéž platí o nenahraditelné Gabriele Beňačkové, 

která dlouhodobě podporuje a vyhledává mladé talenty,“ řekl Pavel Smutný, 

který se společně s nadačním fondem BHF a AKCCS pravidelně podílí

na spoluorganizaci projektů v oblastech české klasické hudby a kultury.
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Jsme opět o velký kus blíže novému nástroji v naší katedrále. Shromážděné 

prostředky ve Společenství svatovítských varhan se již přehouply přes 

magických 60 milionů korun, nejen díky veleúspěšnému projektu symbolické 

adopce píšťal, ale i novému velkému přispěvateli – ŠKODĚ AUTO. Výroba 

jednotlivých píšťal je již z poloviny hotova. Vzkvétají aktivity na podporu 

projektu: jen namátkou benefiční koncert Národního divadla nebo iniciativa 

Katedrály pro katedrálu, která spojí benefiční koncerty v katedrálách v Kutné 

Hoře a Kolíně. Turné na varhany a pro varhany chystá pro příští rok ve všech 

krajích také varhanice KATTA.

Vstupujeme do nového klíčového partnerství – s Českou filharmonií. Budeme 

u nových objednávek pro náš první orchestr od současných českých skladatelů, 

které si sám vybral šéfdirigent Semjon Byčkov. Dáme tak vznikat nejen 

národnímu dědictví, ale také rozvoji Filharmonie pod taktovkou nového šéfa 

a jeho uměleckých plánů. Je to pro nás velká čest, být u projektu, který by bez 

nás nemohl vzniknout, a jsme rádi, že naše jednání o spolupráci nabrala tak 

skvělý směr.

Daří se nám moderovat další zásadní spojenectví. V Národním divadle budeme 

sledovat dvojí linii – české a mozartovské dramaturgie. Podpoříme zřejmě 

nejdůležitější divadelní událost k připomínce české státnosti – Smetanovu 

Libuši v režii ředitele Národního divadla profesora Jana Buriana, v předpremiéře 

na „naší“ Smetanově Litomyšli 4. července a premiérovanou v ND 14. září. 

Druhá, mozartovská linie je završením triptychu ve Stavovském divadle.

Po Donu Giovannim a Figarově svatbě to bude La clemenza di Titto, které

se ujme dirigent Marc Minkowski. Dvě koncertní provedení se odehrají za naší 

účasti 10. a 11. května.

V letošním roce navážeme partnerství s festivalem Janáček Brno 2018, který 

je zásadní nejen pro českou operní scénu, ale i pro zvyšování povědomí 

o Janáčkově tvorbě. Unikátní inscenace, které pro brněnskou přehlídku 

vznikají, nás okouzlily již v roce 2016. Letos již festival podpoříme, naše 

spolupráce naplno propukne v roce 2020.

Zásadní a zcela mimořádný projekt letošního roku, jak umělecky, tak také 

politicky, se rodí pro říjen tohoto roku. Mimořádně úspěšné nastudování 

a uvedení Biberovy Missy Salisburgensis na festivalu v Salzburgu a následně 

za podpory našeho fondu v Královské kapli ve Versailles už tehdy znamenalo 

začátek úvah o spojení tohoto díla s jubileem české státnosti. Sen se začíná 

stávat skutečností. Missa Salisburgensis zazní 20. října opět ve Versailles, o dva 

dny později, 22. října, v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha a 25. října 

v Římě jako připomínka 100 let nejen samostatné československé státnosti, ale 

také 100 let od konce první světové války.

Kromě čistě uměleckých projektů se náš fond velmi aktivně uchází o členství 

v mezinárodní organizaci Transnational Giving Europe, sdružující podobné 

instituce, jako je ta naše. TGE byla založena King Baudouin Foundation. 

Síť tvoří v současné době 19 subjektů, v každé zemi vždy pouze jeden. Tato 

prestižní společnost se zaměřuje na pomoc s přeshraničním darováním 

finančních prostředků ve všech filantropických oblastech. Tedy i pro BHF to 

bude případně znamenat výrazné rozšíření agendy i na témata, která nebudou 

jen čistě kulturní.

Na prvního máje udělí BHF ocenění Granátová hvězda profesoru Ivanu 

Klánskému, po Zuzaně Růžičkové a Soně Červené půjde teprve o třetí poctu 

tohoto druhu. Slavnost se uskuteční v pražském Rudolfinu u příležitosti 

recitálu Ivana Klánského, který pořádají naši mecenáši Karla a David Železní 

a Tomáš Zapletal jako vyvrcholení projektu Klánský plays Chopin.

Je ohromně povzbuzující vidět, že v naší krásné zemi není o mimořádné umění, 

osobnosti a projekty nouze. Hledejme společně cesty, jak jim pomoci překročit 

hranice mezi snem a skutečností.

Text: Jakub Skřejpek

Projekty, které aktuálně realizujeme, jsme si spolu 

s našimi věrnými mecenáši na začátku působení BHF 

vysnili. Jsme blízko tomu, abychom opustili snění, 

a přesto se nemuseli ze snů probouzet – sny si plníme. 

Rozvíjení spolupráce s našimi stávajícími partnery 

a navazování nových přátelství je toho dokladem.
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Smetanova Litomyšl se v průběhu června a července 

stává oázou pro všechny milovníky hudby a výtvarného 

umění. Národní festival Smetanova Litomyšl doplňuje 

cyklus výstav vizuálního umění Smetanova výtvarná 

Litomyšl. Bohemian Heritage Fund se snaží oba dva 

festivaly tematicky propojovat: letošní ročník bude ve 

znamení putování, cesty, exilu. V hudební části BHF 

podpoří kantátu Český poutník, kterou ve výtvarné 

doplní dvě výstavy: Krajinou mého srdce a Poutníci.

� František Kaván: Tání (olej na plátně, 1927)



Putování
českou krajinou
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„Když jsem byl malý kluk, často jsem vídával otce, jak nehnutě stojí dlouhou 

chvíli před některým z obrazů, mlčky, jakoby duchem nepřítomen, jen s jakýmsi 

zvláštním, nenápadným, nezemským úsměvem ve tváři,“ popisuje sběratel 

Miroslav Macek zážitek, který formoval jeho vztah k výtvarnému umění. 

Výstava Krajinou mého srdce bude sestavena z privátní sbírky Miroslava 

Macka, v níž se systematicky soustřeďuje na Mařákovce a která jako celek 

nebyla dosud veřejně prezentována. Jako spisovatel a básník publikovaná díla 

doprovází vlastními lyrickými charakteristikami. Macek popisuje Mařákovu 

školu následovně: „Tradiční námět Mařákových žáků: slunce v lese. Hra světel 

a stínů, spousta odstínů zeleně i hnědi a paprsky slunce prodírající se listovím 

vytvářejí obraz, ze kterého můžete cítit hebkost trávy i mechu a slyšet šumění 

listí a zpěv ptáků. Daleko od hlučícího davu…“

Putování českou krajinou
Výstava nabídne práce malířů Jaroslava Panušky, Antonína Kalvody, 

Arne Nováka, Ferdinanda Engelmüllera, Františka Kavána, Stanislava 

Lolka či sochařů Ladislava Šalouna, Břetislava Bendy a Jaroslava Horejce.

„Na výstavě bude i rozměrný olej Na pastvě od dosud nedoceněného krajináře 

Jana Honsy, pocházejícího z Běstovic u Chocně. Jde o melancholickou 

náladu české domoviny, ne nepodobnou elegičnosti Mahlerových symfonií. 

Honsovi prospěla návštěva Francie roku 1903 a poznání soudobých podnětů 

impresionismu a symbolismu, z nichž se inspiroval zejména arkadickými 

obrazy Puvise de Chavannes. Velmi krásný je i komorní obrázek jeřabin u cesty 

od Bohumila (Batky) Dvořáka, kde je na malé ploše vykouzlena fenomenálně 

typika naší krajiny,“ doplňuje kurátor výstavy Michael Zachař.

Julius Mařák se narodil v roce 1832 právě v Litomyšli. Vydával se malovat 

do krajiny – do Českého ráje i na milovanou Šumavu. Od roku 1887 mu 

bylo nabídnuto místo profesora ateliéru krajinomalby na pražské Akademii 

výtvarných umění. Jeho výuka mystického vhledu do krajiny ovlivnila jeho 

studenty, kteří ve svých dílech dále rozvíjeli možnosti „vstupu“ do fascinující 

přírody. Přesto i jejich malby jsou něčím charakteristické a pro diváka 

rozpoznatelné. Stejně jako Mařák i velká část jeho následovníků je zastoupena 

v nejdůležitějších veřejných sbírkách. Mařákovská kolekce v tomto rozsahu 

jako privátní sbírka je u nás výjimečná – a dokazuje velkou sběratelskou 

vášeň. Jejím kurátorem je „mařákovský“ znalec Michael Zachař, pro kterého 

byla „Mařákova škola“ příkladem zvládnutí obsahu a formy, píle a inspirace 

životodárnou přírodou. Profesor Mařák je vedle Bedřicha Smetany významným 

rodákem z Litomyšle, a tak výstava s ním související má své opodstatnění. 

Výběr z hodnotných děl doby prvních dekád 20. století také připomene

100. výročí vzniku samostatného státu.

Domov versus exil
Druhou klíčovou výstavou letošního hudebního a výtvarného svátku 

v Litomyšli se stane projekt Davida Železného Poutníci. Její název odkazuje 

k faktu, že čeští umělci vždy putovali studovat či tvořit do velkých metropolí, 

odkud se pak vraceli poučeni velkým světem umění. Putovali však 

i z existenčních či politických důvodů. Výstava se také obrací do minulosti 

a prezentuje převážně díla první půlky 20. století. Podobně jako v případě 

Mařákovců pocházejí exponáty ze soukromých sbírek a některé budou 

veřejnosti představeny poprvé. Pro mnohé současné diváky budou jistě 

objevem: někteří autoři se dočkali ještě během svého života velkého uznání 

a poct, ale v zemi, kde žili a odkud se k nám už nevrátili. Proto jejich jména 

nejsou příliš známá. Například ve Švédsku slavného Endre Nemeše, patřícího 

ke slovenské moderně, začínáme dnes teprve objevovat. David Železný, který 

výstavu koncipuje jako znalec mnoha privátních sbírek u nás i v zahraničí, 

o těchto poutnících říká: „Možná právě proto, že putovali a nemohli se trvale 

usadit v kontextu českého moderního umění, je mnohým z těchto umělců 

dnes věnována menší pozornost, než by si s ohledem na svůj umělecký odkaz 

zasluhovali.“

Smetanova výtvarná Litomyšl letos

pod patronací Bohemian Heritage Fund představí

dvě výstavy: Krajinou mého srdce a Poutníci.

Obě dvě jsou – byť každá z jiného pohledu – úzce spjaté 

s českým uměleckým prostředím. Výtvarná část

festivalu tématy domova, národní krajiny, zároveň

exilu a putování koexistuje s částí hudební,

v níž BHF podpoří uvedení kantáty Český poutník

k 100. výročí vyhlášení republiky.

Text: Lenka Lindaurová

Foto: Vladimír Havelka, Ota Palán, Galerie Zlatá husa

� Roman Havelka: Partie z Podyjí (olej na plátně, 1932)



Také na této přehlídce se setkáme se zvučnými jmény a nepůjde jen o českou školu. 

Zatímco Mařákovci jsou ryze lokálním fenoménem vázaným na typickou českou 

krajinu, Poutníci přinášejí signály ze všech možných – i exotických – koutů světa: 

Mary Duras, Georges Kars, Alén Diviš či Max Kopf. Hudební Litomyšl obsahuje 

speciální koncert nazvaný Český poutník. Paralela mezi hudebním a výtvarným 

poutníkem je zřejmá. Litomyšl jim letos umožní společné setkání.

Něco z historie
Hudební festival Smetanova Litomyšl má velice dlouhý příběh. Už první ročník, 

který se konal v roce 1946, měl svou výtvarnou sekci v podobě velké doprovodné 

výstavy mistrů 19. století. Umění provázelo celou historii hudebních oslav, 

první oficiální ročník výtvarné Litomyšle se však konal až v roce 2005. O rok 

dříve už ale festival hostil takové hvězdy jako Ladislava Nováka či Magdalenu 

Jetelovou, jejíž známá Židle obřích rozměrů se na dvě sezóny stala dominantou 

rekonstruovaných Klášterních zahrad. Novákovy froasáže se zase vystavovaly 

v nově zrekonstruovaném pivovaru od architekta Josefa Pleskota. Ten je rovněž 

Rozhovor s kurátorem výstavy Poutníci 
Davidem Železným

Jaký je koncept výstavy Poutníci a jak vznikl?
Český poutník je jednou z hlavních hudebních událostí festivalu. A my 

jsme se pokusili na téma Poutník navázat i ve výtvarné složce festivalu. 

Mnozí čeští a středoevropští umělci generace klasické meziválečné 

moderny byli poutníky po nejrůznějších částech světa. Ovšem nikoli 

poutníky dobrovolnými. Max Kopf, Alén Diviš a Antonín Pelc 

nedobrovolně putovali z obsazené Paříže (kde byli předtím uvězněni) do 

Maroka a poté na Martinique. Mary Duras prchala jednou před nacisty, 

podruhé a definitivně před komunisty. Georges Kars si sice zvolil emigraci 

do Francie dobrovolně, ale před druhou světovou válkou utíkal nejprve do 

Lyonu a pak do Ženevy, kde zvolil dobrovolný odchod ze života. Možná 

největším překvapením budou pro návštěvníky výstavy práce židovského 

sochaře Bernarda Redera. Celá jeho předválečná umělecká kariéra 

je spojena s Prahou. Na konci 30. let odešel do Francie za Aristidem 

Maillolem, vzápětí však vypukla válka a jen díky Maillolovi se mu 

podařilo uprchnout do Španělska a odtud do USA. Dnes je považován za 

amerického sochaře, což je značně diskutabilní. Pravdou je, že do Prahy 

se ale po komunistickém puči už nikdy nevrátil. Vynikající malíř Endre 

Nemeš utíkal před nacisty paradoxně přes Berlín a nakonec po krátké 

epizodě v Norsku a Finsku zakotvil ve švédské metropoli Stockholmu.

 

Z jakých zdrojů budou vystavená díla pocházet?
Drtivá většina děl bude ze soukromých sbírek a mnohá budou veřejně 

vystavena poprvé.

 

Jak dlouho už na festivalu spolupracujete a v jakých rolích?
Byl jsem kurátorem již dvou výstav v rámci minulých ročníků tohoto 

festivalu (Paříž, Paříž…! a Generation One). Poutníci jsou třetím výstavním 

projektem a i z velmi osobních důvodů se na něj nesmírně těším.

Mary Duras: Ležící dívka (pálená hlína, 30. léta) �





zastoupena byla díla Františka Kupky, Jindřicha Štýrského, Toyen, Josefa Šímy 

i Jana Zrzavého. Před dvěma lety jsme oslovili významného mecenáše a sběratele 

umění Roberta Runtáka. Z jeho sbírky, která je důkazem toho, že v dialogu se 

zahraničím můžeme být skutečně rovnocenným partnerem, vznikla expozice 

Tohle není poezie!," říká Pavel Smutný, president nadačního fondu.

Konfrontace různých období a žánrů je záměrem celého festivalu, který chce 

přilákat široké publikum. V loňském roce se proto rozkročil mezi klasickým 

a aktuálním uměním, mezi archivem a živou akcí. Přizval například loutkáře 

Matěje Formana, který s návštěvníky napříč generacemi interaktivně oživoval 

divadelní dekorace. Vedle obrazů a kreseb Filly a Zrzavého se objevily práce 

studentů supermédií Hvízdala a Nikitina. Nechyběly zajímavosti z Váchalova 

rodinného alba ani grafiky vláčků Jiřího Boudy. Výstava Generation One 

mapovala první generaci českých umělců, kteří začali překračovat formu 

klasické sochy či obrazu (Otto Gutfreund, Karel Malich, Alena Kučerová, 

osobně spjat se jménem galeristy Zdeňka Sklenáře, který v Litomyšli začínal. 

Pleskot je ostatně autorem mnoha dalších architektonických úprav města.

První ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle inicioval tehdejší ředitel 

Východočeské galerie v Pardubicích, teoretik Martin Dostál. Již tehdy se do 

projektu zapojilo sedm výstavních prostorů – veřejných i privátních galerií. 

Ačkoliv některé expozice měly lokální charakter (hvězdou byl umělec Karel 

Malich), šlo o slibný začátek. Postupně se festival rozrůstal, přibyly další 

privátní galerie jako například White Gallery či Galerie Miroslava Kubíka, 

které se zabývají současným uměním a vytvořily si již svoje renomé, nebo 

Galerie Kroupa zaměřená na starší umění 19. a přelomu 20. století.

„Bohemian Heritage Fund je partnerem Smetanovy výtvarné Litomyšle již 

osmým rokem: z minulých let bych zmínil výstavy Paříž, Paříž…!, která 

představila unikátní díla umělců české meziválečné avantgardy spjatých s Paříží, 

Maxim Kopf: Krajina z Martiniku (olej na kartonu, 1940)
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Rozhovor se sběratelem Miroslavem Mackem

Výstava bude složena výhradně z artefaktů vaší kolekce, nebo zahrnuje 
i další díla Mařákovců z jiných sbírek?
Definitivní podoba ještě není v tuto chvíli uzavřena (rozhovor vznikal 

v únoru 2018, pozn. aut.), ale zřejmě půjde pouze o mou sbírku. Uvažuji 

o více než dvaceti obrazech doplněných o asi šest objektů. Mám jasnou 

představu, jak by měla expozice vypadat a samozřejmě do toho budu také 

mluvit. Obrazy z jiných sbírek tam nebudou.

Které dílo ze své sbírky považujete za nejvzácnější?
Mezi obrazy žádné „nejvzácnější“ dílo nemám. Ta plátna jsou totiž pro 

mne finančně „bezcenná“, neboť je nikdy nehodlám prodat. Jsou nedílnou 

součástí mého domova, jsou členy rodiny.

Říká se, že existuje dvojí sbírání umění. Jedno se týká investic a jejich 
zhodnocení, ve druhém případě jde o uspokojování iracionální touhy 
(a obvykle nakonec stojí víc). Jak je to ve vašem případě?
V mém případě ani jedno, ani druhé. Získával jsem vždy jen ty obrazy, 

které se mi líbily, kterými jsem chtěl ozvláštnit svoje bydlo, o kterých jsem 

věděl, že mi budou činit radost, že do nich budu moci „vstupovat“.

Jak se o sbírku staráte – máte správce sbírky, kurátora či odborné poradce?
Nejde o tak velkou sbírku, která by potřebovala kurátora či správce. Na 

první aukci uměleckých děl mne vzal otec ve třech letech, takže mám 

dojem, že tím téměř tři čtvrtě stoletým pohybováním se mezi sběrateli 

jsem se něco dozvěděl a naučil. Někdy je, pochopitelně, zapotřebí některý 

obraz zrestaurovat nebo vyčistit, což činím.

Máte zmapovanou provenienci svých děl?
Snažím se vždy dohledat původ a cesty děl, která získám, a u většiny z nich 

se mi to daří.

Zapůjčujete své obrazy do výstav a proč?
Ne, toto je první výstava a důvod je poskládán z několika poddůvodů: byl 

jsem osloven ředitelem Smetanovy Litomyšle a poté Bohemian Heritage 

Fund, jde o obrazy české krajiny, které by dobře zapadly do oslav české 

státnosti, a hlavně jak Julius Mařák, tak já jsme se narodili v Litomyšli. 

A to přece nelze pominout!

Jiří Hilmar, Kurt Gebauer, Eva Kmentová, Jiří Bielecki, Jan Koblasa, Věra 

Janoušková, Karel Nepraš, Stanislav Kolíbal). Kritériem udržitelnosti kvality 

této pestré mozaiky je umírněnost a sázka na dobrá jména.

Co nás čeká
Letošního ročníku v období od 14. června do 7. července se opět zúčastní více 

než desítka galerií – především z Litomyšle a okolí, ale rovněž Východočeská 

galerie v Pardubicích. Mezi privátními galeriemi patří mezi nejzajímavější 

a programově nejaktuálnější Galerie Miroslava Kubíka, která bude v době 

konání festivalu právě čerstvě zrekonstruovaná. Ve svém prostoru vystaví 

objekty dvojice Václava Ciglera (1930) a Michala Motyčky (1974). Jejich práce 

ale proniknou i do veřejného prostoru – tvoří často podle podnětů, jež vycházejí 

z konkrétního prostředí a vedou tím jakýsi dialog o umění a společnosti. Další 

dobře sledovaná White Gallery v Osíku připravuje velkou výstavu nazvanou 

Mezi nebem a zemí – k nedožitým osmdesátinám autorky a místní rodačky 

Ludmily Jandové, která tvořila v ateliéru v areálu této galerie.

Georges Kars: Toaleta (olej na plátně, kolem roku 1928)



Svorník
tradice
a inovace
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„Těší mě, že budu moct být jako rezidenční umělec Smetanovy Litomyšle 

u světové premiéry kantáty Český poutník,“ řekl barytonista Adam Plachetka 

k projektu, který vznikl pod patronací BHF a bude na festivalu uveden ve 

světové premiéře. Českého poutníka si festival objednal ke svému 60. výročí. 

V kolektivní kompozici na libreto Vojtěcha Stříteského v ní vzdá hold

100. výročí vyhlášení republiky hned čtveřice českých skladatelů napříč 

generacemi. Odehraje se v pátek 15. června od 19 hodin na Zámeckém nádvoří.

Tři muži a jedna žena
Tu nejmladší reprezentuje Jan Ryant Dřízal (1986). Své kompoziční techniky 

a estetické preference s filozofickým přesahem souhrnně označuje jako 

„organickou hudbu“. Vedle absolutního vítězství ve skladatelské soutěži 

České filharmonie za skladbu Kuře melancholik získal řadu dalších domácích 

i zahraničních ocenění (mimo jiné v roce 2016 cenu OSA za nejúspěšnějšího 

mladého autora vážné hudby), jeho díla zařazují do repertoáru přední 

české soubory a umělci. Generaci čtyřicátníků zastupuje Jan Kučera (1977). 

Kromě svého dirigentského a klavíristického působení si vydobyl renomé 

symfonickými básněmi, scénickými hudbami nebo „tlučhořovsky“ ironickou 

operou Rudá Marie, kterou uvedlo pražské Národní divadlo.

 

Jiří Gemrot (1957) z generace šedesátníků hledá cesty, jak navázat užší kontakt 

mezi skladatelem a posluchačem. Ve svých komorních, ale i orchestrálních 

kompozicích, často založených na obecnějších filozofických a tvůrčích otázkách, 

se přiklání ke sdělenému hudebnímu projevu s důrazem na melodii – např. 

jeho orchestrální Pocty jsou věnovány humanistickým ideálům a úctě k tradici. 

Sylvie Bodorová (1954) naopak rozvádí skladatelské techniky 20. století 

a intenzivně pracuje s barvami, rytmy, modalitou, s inspiracemi v balkánské, 

cikánské nebo židovské lidové hudbě. Svými kompozicemi prorazila 

i v zahraničí natolik, že si u ní například objednal vokální cyklus věhlasný 

barytonista Thomas Hampson (Lingua angelorum) a soubor Luxembourg 

Sinfonietta kompozici na texty Franze Kafky (Kafkas Träume). Kvarteto 

Terezín Ghetto Requiem s barytonovým sólem zaznělo ve slavné Wigmore Hall 

nebo při oslavě pádu berlínské zdi, mezi stěžejní díla Bodorové patří i varhanní 

koncert Pontem video nebo smyčcový kvartet Shofarot. Její rozsáhlé dílo, které 

zasahuje do všech žánrů a v posledních letech se orientuje na velké symfonické 

a vokálněsymfonické žánry, je zachyceno na mnoha nahrávkách.

Se Seifertem i Hrubínem
Kantátu Český poutník její iniciátor Vojtěch Stříteský dedikoval památce 

Jiřího Bělohlávka, který se ještě sám zapojil do vzniku díla jako mezigenerační 

výpovědi o české kotlině a českém národě. Libreto je založeno na verších 

předních českých básníků. Mottem kantáty v její první části Prolog – Čechy, 

komponované Janem Kučerou, jsou verše Jiřího Ortena a především části 

třetího zpěvu Jobovy noci Františka Hrubína, kdy navzdory bolestným 

a chmurně temným peripetiím české minulosti zní hymnus: „Ach, Čechy 

krásné, Čechy mé!“. Janu Ryantu Dřízalovi byla svěřena druhá, nejlyričtější část 

Na cestě s verši Josefa Václava Sládka, Josefa Kainara a Jaroslava Seiferta. Třetí 

věta – Modlitba – Jiřího Gemrota je nesena žalmy a modlitbou Karla Hlaváčka. 

A kantáta v části Epilog – Čas Sylvie Bodorové vyústí do katarzního závěru na 

texty Josefa Hory (Plynoucí čas) a Jaroslava Seiferta (Píseň o rodné zemi, Čas 

a Píseň ze sbírky Poštovní holub).

Pro Sylvii Bodorovou je Smetanova Litomyšl její srdeční záležitostí – už 

k 50. ročníku Smetanovy Litomyšle vytvořila v roce 2008 oratorium Mojžíš. 

A právě Jaroslav Seifert je jí jako básník velmi blízký – jeho Zápas s andělem 

ji inspiroval k melodramu pro mužský hlas a smyčce (1982). Ke kompozici své 

Světová premiéra kantáty Český poutník

oslaví 100. výročí republiky i 60. výročí

Smetanovy Litomyšle. Zároveň uctí památku

Jiřího Bělohlávka, kterému je věnována.

Text: Helena Havlíková

Foto: Archiv Smetanova Litomyšl

� Kantátu Český poutník bude dirigovat Tomáš Netopil.



Smetanovo rodiště
V posledních letech se to u nás festivaly doslova hemží, Národní festival 

Smetanova Litomyšl si ale mezi nimi zachovává výlučné postavení. Zdaleka 

nejen svou historií, která sahá až do roku 1946 (s přerušením v letech

1947 a 1948 a v letech 1966–1973) a řadí ho k druhému nejstaršímu 

hudebnímu festivalu v Česku hned po Pražském jaru. Jeho hlavní doménou je 

tvořivé rozvíjení genia loci rodiště Bedřicha Smetany prostřednictvím hudby 

i výtvarného umění. Během festivalu se tak rozezní nejen zámek zapsaný do 

seznamu kulturního dědictví UNESCO s vynikající akustikou a unikátním 

výsuvným zastřešením nádvoří, aby koncerty nenarušovaly rozmary počasí, 

které Smetanovu Litomyšl často trápily. Koncerty se konají také v kostelech 

včetně nově zrekonstruovaného kostela Nalezení sv. Kříže, ve Smetanově 

domě a zahradách revitalizovaného zámeckého návrší. Historii festivalu 

s odhalením mnoha nečekaných faktů a souvislostí přibližují Martin Boštík

a Stanislav Vosyka v knize Počátky festivalu Smetanova Litomyšl, která nedávno

k 60. výročí vyšla. A plakát Karla Svolinského s dívkou a květinovým věncem 

inspirovaný písní Bedřicha Smetany Věno, který se používal s přestávkami

až do roku 1992 jako vizuál jubilejního ročníku, vzdá hold této tradici.

I když si Smetanova Litomyšl zakládá na tom, že zůstává festivalem národním, 

linii divácké atraktivity reprezentují galakoncerty se zahraničními pěveckými 

hvězdami. A publikum si velmi oblíbilo také ouvertury, úvody před koncertem, 

při kterých si interpreti, případně skladatelé povídají o uváděných dílech. 

Festival se také intenzivně zaměřuje na mladou generaci. Otevření zahrad všem 

se od loňského roku stalo fenoménem. Stávají se tak místem profesionálního 

i amatérského muzicírování nebo přenosu Velkého finále ze zámeckého nádvoří 

na velkoplošnou obrazovku. „Mladou“ linii využívající nové technologie 

podporují koncerty s mobilem, umožňující hlasování, které skladby se budou 

hrát. Součástí festivalu jsou soutěže, kvízy, hry na youtube a Facebooku. Festival 

se chce také otevřít spolupráci s uměleckými školami.

závěrečné části sama Sylvie Bodorová říká: „Bylo těžké přetavit lyrický text do 

finále. Vyšla jsem z tématu času, který je neodvratně vyměřený nám i naší zemi, 

vždyť oslavujeme stát, který dnes existuje v jiné podobě. Neúprosně plynoucí 

čas, to je to největší drama.“

Kantáta je určena pro monumentální obsazení, jak ho dovoluje prostor

II. zámeckého nádvoří. Provedení Českou filharmonií s Pražským filharmonickým 

sborem Lukáše Vasilka a Královéhradeckým dětským sborem JITRO pod 

vedením Jiřího Skopala převzal po Jiřím Bělohlávkovi Tomáš Netopil.

Strach ze soudobé hudby
Sólové party jsou svěřeny recitátorovi Janu Šťastnému a barytonistovi Adamu 

Plachetkovi. Podle autora libreta Vojtěcha Stříteského „barytonista a vypravěč 

představují alter ego Poutníka, umocněné reminiscencí na dětství ve druhé 

větě sólovou písní chlapce Znám křišťálovou studánku“. V nabitém kalendáři 

Adama Plachetky má Český poutník místo už dlouho: „Původně jsem byl 

osloven na vokálně-symfonický projekt k oslavám stého výročí státnosti. Když 

jsem o nějakou dobu později zjistil, že se bude jednat o novou kompozici, dostal 

jsem trochu strach, neboť se soudobé hudbě nevěnuji. Dramaturg festivalu pan 

Vojtěch Stříteský mě ale uklidnil, že si přejí dílo, které má šanci se zařadit do 

repertoáru koncertních síní. Musím říct, že s odstupem času jsem mu vděčen, 

že mě v projektu udržel. Všechny čtyři části jsou velice povedené – slavnostní, 

hluboké a v nejlepším slova smyslu tradiční.“

Další kontexty tématu českého poutnictví vedle kantáty otevřou na Smetanově 

Litomyšli i dvě výstavy. Expozice Krajinou mého srdce ukáže malebnost české 

krajiny na velkých plátnech Mařákových žáků ze soukromé sbírky Miroslava 

Macka. Výtvarníky, kteří byli v minulém století plném zvratů, útlaku a nenávisti 

vykořeněni nedobrovolným putováním a životem v exilu, připomene výstava 

Poutníci z tvorby Bernarda Redera, Endre Nemese, Mary Durasové, Maxima 

Kopfa, Jakuba Bauernfreunda nebo Bedřicha Feigla.



Rozkročení k pestrosti
Smetanova Litomyšl konání festivalu mimo hlavní kulturní centra přetvořila ve 

specifickou výhodu a pokračuje v zaměření, ke kterému ho od původně výlučně 

smetanovské orientace začalo v 90. letech směřovat duo ředitele Jana Pikny 

a dramaturga a také (bývalého) místostarosty Litomyšle Vojtěcha Stříteského. 

Festival s hlavním akcentem na vokální umění v rozpětí od opery přes oratoria, 

kantáty, písňové večery nebo melodramy se „rozkročil“ k pestrosti, k programu 

napříč žánry od klasiky po etno nebo art rock, od osvědčených repertoárových 

titulů po novinky, které vznikají přímo na objednávku festivalu, od operních 

představení převzatých z českých a moravských divadel přes koncerty po 

výstavy a pořady pro děti.

Tato různorodost má ve městě, jakým je Litomyšl s deseti tisíci obyvateli 

a zároveň se značnou kapacitou hlavních prostor konání festivalu, své plné 

oprávnění – vždyť II. zámecké nádvoří má 1 300 míst, piaristický chrám 

Nalezení sv. Kříže 700 a kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže stejně jako 

Smetanův dům k pěti stům sedadel. Sotva je zahájen předprodej jednotlivých 

ročníků, řada koncertů je vyprodaná během několika hodin i díky tomu, že 

se festival snaží držet cenu vstupenek tak, aby si návštěvu koncertu mohla 

dovolit běžná rodina. A celková průměrná obsazenost festivalových akcí 

přesahuje 95 %, řadu koncertů a představení přenáší Česká televize a Český 

rozhlas, díky kterému záznam přebírají další rozhlasové stanice sdružené 

v síti Evropské vysílací unie.

Vzestup renomé
Festival se přitom programově nijak nepodbízí a oprávněně si získal svou úrovní 

renomé také díky účasti významných domácích a zahraničních dirigentů, sólistů, 

instrumentalistů, operních souborů nebo orchestrů, včetně spolupráce se všemi 

třemi národními divadly v Praze, Brně a Ostravě nebo s Českou filharmonií,

a v neposlední řadě i záštit – prezidentských, ministerských a hejtmanských.

To vše i díky osvícenému vedení města a kraje při financování festivalu. 

O významu festivalu svědčí také to, že ho podporují velcí korporátní partneři, 

jakými jsou Česká spořitelna, Škoda Auto, Lesy ČR a další, stejně jako nadační 

fond BHF a menší mecenáši a sponzoři. Vznikl model, který vzkvétá a může být 

vzorem pro jiné.

Výčet umělců, kteří vystoupili na Smetanově Litomyšli, by byl obsáhlý natolik, 

že vyjmenovat jen některé by znamenalo opomenout mnoho dalších. Je 

obdivuhodné, jak se vedení festivalu daří získávat věhlasné hvězdy a zároveň 

objevovat mladé talenty. A svědčí o vysokých ambicích Smetanovy Litomyšle, 

že si troufla na taková díla, jakými je Mahlerova symfonie č. 2 c moll Vzkříšení, 

Lankesterova verze monumentálního Prokofjevova oratoria Ivan Hrozný 

v české premiéře, Honnegerova Jana z Arku na hranici, Händelův Mesiáš nebo 

třeba Verdiho Requiem. K 200. výročnímu roku Smetanova narození směřuje 

záměr uvést v roce 2024 kompletní cyklus jeho oper včetně nedokončené Violy 

– se ctižádostí vlastní festivalové produkci. Toto Smetanovské výročí by měly 

obohatit také konference, sympozia a workshopy.



Barokní hodování nejen operní
Už šestý rok festival Smetanova Litomyšl kromě „velkých“ představení

převzatých z českých a moravských operních divadel zařazuje ve svých 

dramaturgických přesazích do programu i svou vlastní barokní operní stagionu. 

Ač by se to nabízelo, nehraje se taková produkce v klasicistním rodinném 

divadle litomyšlského zámku, do kterého mohou návštěvníci nahlédnout 

pouze při prohlídce tohoto areálu (a věřme, že se do budoucnosti otevře další 

rozhojnění programové nabídky).

Za novou, od roku 2012 osvěžující tradicí barokních oper putují diváci na 

zámek v Nových Hradech u Litomyšle. Motto „festival s geniem loci“ díky tomu 

dostává další rozměr – rokokový prostor ve stylu francouzských letních sídel 

včetně rozsáhlé broderie je pro takové inscenace jako stvořený. Ne nadarmo 

se zámku říká české Versailles a jeho noví majitelé Magda a Petr Kučerovi se 

stejným citem, s jakým obnovují tuto památku včetně různých typů zahrad, 

zde vytvořili ze stříhaných tújí také rozkošný přírodní amfiteátřík. Na rozdíl 

od jiných letních open-air festivalů tu ale před představením nemusejí tolik 

vyhlížet předpověď počasí, protože součástí zámku je i rozhlehlá barokní 

dřevěná sýpka (špýchar), která skýtá pro komorní operní produkce v podkroví 

výborný prostor (a v ostatních patrech je unikátní muzeum cyklistiky).

Produkce jsou obohaceny o synergii zámku včetně jeho zahrad s inscenacemi 

zasazenými do širšího kontextu dvorských hudebních a divadelních kratochvílí. 

Dnes někdy až umanuté úsilí souborů staré hudby o tzv. historickou interpretaci 

tak v Nových Hradech dostává další podstatnou životadárnou dimenzi.

Na zámku v Nových Hradech se skvěle daří navodit atmosféru, ve které se 

takové hudebně-divadelní produkce v 18. století odehrávaly a při kterých 

diváci nemusejí jen způsobně sledovat operní představení, ale mohou přímo 

zakusit atmosféru tehdejších dvorských zábav a putovat za muzikanty a sólisty 

po různých částech zahrad, kde na ně čekají hudebně-scénická zastavení.

Po Purcellově Královně víl, Scarlattiho Armidě, Rameauově Pygmalionovi, 

holdovací serenatě Františka Adama Míči Usilovná stavba tří kolosů ve vtipném 

podání souboru Ensemble Damian a loňské Händelově serenatě Aci, Galate 

e Polifemo je zřejmé, že barokní operní stagiona je pro Smetanovu Litomyšl 

dalším obohacením ve svorníku tradice a inovací.

Tipy z programu

15. 6. Kantáta Český Poutník – v podání dvou sborů,

sólového barytonu a recitátora uslyšíte také básně Josefa Kainara

nebo Jaroslava Seiferta

27.–30. 6. – večer na zámku v Nových Hradech – rokokové léto

na zámku s operou Antonia Caldary

4. 7. Libuše – premiéra inscenace slavnostní Smetanovy zpěvohry 

nastudované k 100. výročí republiky

� Barytonista Adam Plachetka má v Českém poutníkovi výrazný sólový part.
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Rozhovor s uměleckým ředitelem Smetanovy 
Litomyšle Vojtěchem Stříteským

Jak vidíte střet tradice a inovací 
v rámci festivalu?
Upřímně řečeno si s odstupem 

více než tří desítek let, které 

u festivalu prožívám, myslím, že 

právě střet tradic s inovativností 

je hnacím motorem dramaturgie 

a našeho úspěchu. Ale snad by 

bylo na místě hovořit spíše než 

o střetu o setkávání a vzájemném 

obohacování těchto dvou rovin. 

Bylo a je nemožné a marnotratné 

opustit zdravé kořeny, z nichž 

festival vzešel, a pokoušet se o úplně 

novou cestu. Ale také nepřipadá 

v úvahu festival a jeho program 

a brand nerozvíjet a neobohacovat. Jsem vyznavačem dramaturgického 

kontrapunktu, k němuž, ano, je určitá odvaha potřebná. Mnohem více mne 

ovšem zaměstnává zachování vyváženého poměru a balance mezi hodně 

zjednodušeně řečeno „starým a novým“.

Jaká východiska a myšlenky byly klíčové pro nastartování nového, 
porevolučního období festivalu, když kulturní politika socialismu kult 
Bedřicha Smetany prosazovala tak umanutě, až tohoto geniálního 
zakladatele české národní hudby zprofanovala?
Odpověď na tak zásadní otázku v několika málo větách bude nutně 

zjednodušující. Především musím říci, že jsme po roce 1989 zejména 

řešili, zda vůbec a případně jaký festival chceme pořádat. A také problém 

organizační. Měli jsme však velké štěstí, že na radnici hned po prvních 

svobodných volbách usedl Ing. Miroslav Brýdl, jedna z výrazných postav 

zdejšího listopadu. Ekonom, ale člověk múzický a s tahem na branku. 

Záhy bylo jasné, kam chce Litomyšl směřovat, a že v onom plánu bude 

hrát festival významnou, ne-li dominantní roli. Původní pořadatelství se 

přeneslo z Jednotného klubu pracujících na město a již v roce 1993 festival 

pořádala nově založená Nadace. Sešlo se nás tenkrát v novém týmu několik 

třicátníků se stejnými cíli a s nemnoha obměnami pracujeme pro Smetanovu 

Litomyšl stále. Máte pravdu, že z Bedřicha Smetany učinila kulturní politika 

socialismu jakéhosi „učebnicového hrdinu“, takového hudebního Jiráska. 

Ale zatímco Jiráskovy spisy už tenkrát četl málokdo, Smetanovu hudbu 

se referentům nijak zglajchšaltovat nepodařilo. Je prostě geniální a lidé ji 

poslouchají a milují, třebaže o jejím autorovi měli (a někteří mají dodnes) 

poněkud zkreslené představy. Naším cílem bylo pořádat i nadále festival ve 

jménu našeho rodáka, s přirozeným akcentem na jeho zejména jevištní dílo. 

Nebylo to vůbec jednoduché, protože v porevolučních reáliích byl odklon 

od inscenování právě Smetany značný. Ale byli jsme mladí a město a festival 

nám všem doslova rostly před očima. Moc rád na éru 90. let vzpomínám, 

protože dnes už víme s jistotou, že se naše společné plány a vize naplňují.

Co pro Vás znamená spolupráce s BHF a v čem spočívá?
Musím začít osobní vzpomínkou. Od dětství, kdy jsem chodil do hudební 

školy na trubku, jsem miloval hudbu Pavla Josefa Vejvanovského. Měl 

jsem, vlastně mám dodnes, notně poškrábaná elpíčka s nahrávkami Libora 

Peška. Bylo jich na to, o jak kvalitní hudbu jde, moc málo! A najednou

– někdy v roce 2010? – držím v ruce třídiskový komplet Vejvanovského 

orchestrálních skladeb. Dal mi jej iniciátor a donátor nahrávky Pavel 

Smutný, dnešní president BHF. Bylo mi jasné, že jsem se setkal s člověkem, 

který muzice a umění opravdu rozumí, dobře ví, jak mu pomáhat a dokazuje 

to v praxi! Dnes je Bohemian Heritage Fund naší partnerskou institucí 

a generálním partnerem festivalu Smetanova výtvarná Litomyšl. Nemusím 

zdůrazňovat, jak si takového sepětí vážíme – pro mne jsou však odborně 

velmi cenné samotné kontakty a povídání s panem doktorem i dalšími 

představiteli BHF.

K „osudovým“ osmičkovým výročím našeho státu se připojuje také výročí 
Smetanovy Litomyšle s 60. ročníkem v roce 2018. Jak se tato jubilea promítnou 
do programu letošního ročníku?
Osmičková výročí i oslava jubilejního ročníku festivalu se přirozeně 

promítly do dramaturgie 60. Smetanovy Litomyšle. Zásadním počinem 

ke stu letům samostatnosti je jistě premiéra kantáty Český poutník, jejíž 

kompozice se na objednávku festivalu ujali čtyři soudobí čeští autoři. 

Zřejmou symboliku nese i premiéra inscenace Libuše, zařazení Smetanovy 

České písně či Dvořákova Hymnu Dědicové Bílé hory. Ale budeme si 

připomínat i 50. výročí vpádu cizích vojsk do Československa – například 

uvedeme Husovu Hudbu pro Prahu 1968 v podání FOKu pod taktovkou 

Tomáše Netopila.

Během festivalu se do Litomyšle sjíždějí lidé nejen z České republiky,
ale z celého světa. Jak festival vnímají přímo občané Litomyšle?
Ještě stále přibližně polovinu návštěvníků festivalu tvoří občané města 

a regionu. To svědčí o tom, že festival je vnímán s hrdostí i radostí 

jako „domácí“ produkt, ale také samozřejmě o zájmu zde žijících lidí 

o „kumšt“ a kulturu obecně a jejich potřebě festival pravidelně navštěvovat. 

V metropoli možná leckdo ani nezaznamená, že se v ní právě nějaký hudební 

festival koná. Tady vědí o Smetanově Litomyšli všichni a otázka „Na co letos 

půjdeš?“ je každoročně stejně standardní jako přání k Vánocům.



Aspen na jednu z prvních diskuzí pozval jako vystupujícího Pavla Smutného, 

presidenta BHF. Ten pozvání přijal a následně se pak zúčastnil i dalších 

ArtMatchů. „Koncept i obsah ho zaujaly a po určité době nás oslovil s návrhem 

na spolupráci na cyklu ArtMatch, na který jsme rádi kývli,“ popisuje začátek 

spolupráce BHF s Aspenem Pavla Losová.

Aspen a BHF společně zatím uspořádaly čtyři setkání: Umění ve veřejném 

prostoru, Film, Hodnota fotografie, Budoucnost českého skla. Třetí setkání 

Hodnota fotografie se konalo 6. prosince v kavárně Langhans, kde fotograf 

a kurátor Tomáš Pospěch debatoval se svými hosty nejen o tom, jak se v českém 

prostředí proměňoval vztah k fotografii, řeč byla i o sběratelství fotografie a její 

hodnotě – umělecké, investiční, finanční. Anketu s účastníky diskuze najdete 

na straně 24.

O posledním setkání nad tématem Budoucnost českého skla si více přečtete

na následující straně z pera moderátora diskuze Petra Nového.

BHF podněcuje dialog nad nejrůznějšími tématy nejen v umělecké oblasti. 

Čtyřikrát do roka spolu s Aspen Institute Central Europe pořádá diskuzní sérii 

ArtMatch, kde se potkávají odborníci, umělci, mecenáši i široká veřejnost, aby 

diskutovali nad aktuálními otázkami.

„Nápad na formát pravidelných setkání o umění a kulturní filantropii se zrodil 

na jaře roku 2015 v Aspenu jako jeden z programů zaměřených na mezioborovou 

spolupráci, tentokrát propojení umění a businessu. První série ArtMatch 

probíhala ve spolupráci s The Emblem Hotel v Praze formou uzavřených setkání. 

Po navázání spolupráce s Bohemian Heritage Fund se většina debat otevřela 

i veřejnosti,“ říká Pavla Losová, project Coordinator z Aspen Institute Central 

Europe.

Aspen uspořádal takových setkání několik, Pavla ovšem nejraději vzpomíná 

na jednu z prvních diskuzí na téma Umělec a korporát. „Inka Pavelka a Pasta 

Oner mluvili s Petrem Hájkem o možnostech zapojení umělecké činnosti do 

chodu firem a formách jejich spolupráce,“ doplňuje.

Filantropie, mecenášství, podpora českého umění 

jsou stěžejními kameny fungování nadačního fondu 

Bohemian Heritage Fund. Diskuzní série ArtMatch 

přibližuje tyto důležité myšlenky české společnosti.

Text: Tereza Moravcová

Foto: Ondřej Besperát, Milan Mošna

Velký zájem o prosincový ArtMatch s podtitulem Hodnota fotografie nás překvapil. 

Kapacita kavárny Langhans byla zcela naplněna, některé zájemce jsme dokonce museli 

odmítnout.

Únorový ArtMatch se věnoval českému sklu, jeho minulosti i budoucnosti.
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Velkolepě pojatý prostor prodejny luxusního skla a svítidel, nedávno oceněný 

prestižní cenou Red Dot Design Award, se stal místem setkání pěti diskutérů 

se čtyřmi desítkami pozvaných zájemců o české sklo – podnikatelů, sběratelů, 

umělců, teoretiků, publicistů a novinářů.

Každý z diskutujících zastupoval jiný segment českého sklářství. Tomáš 

Hendrych provozuje společně s Lucií Havlovou šestým rokem Galerii Kuzebauch 

v pražském Břevnově, věnující se prezentaci současného uměleckého skla 

s důrazem na rozmanitost autorských přístupů a využívaných technologií. 

Milan Hlaveš je vedoucím oddělení skla a keramiky Uměleckoprůmyslového 

musea v Praze, kurátorem světově unikátního novoborského Mezinárodního 

sklářského sympozia IGS a autorem řady výstav zejména současného skla 

a keramiky v České republice i v zahraničí. Stanislav Kadlec je ekonom, člen 

představenstva společností Preciosa Lustry a NLT. Ve firmě Preciosa Lustry 

vede marketing a zároveň zastává post předsedy správní rady Nadace Preciosa. 

Zdeněk Lhotský je malířem, sochařem, sklářským výtvarníkem a technologem 

a zakládajícím členem skupiny Tvrdohlaví. Od roku 1994 vlastní a umělecky vede 

Studio Lhotský na Pelechově, věnující se tavené skleněné plastice a vyhledávané 

výtvarníky z celého světa. Martin Wichterle vlastní strojírenskou skupinu Wikow 

Industry a sklárny BOMMA a Rückl Crystal. Zatímco první z nich se dnes věnuje 

svítidlům a zakázkové výrobě, ambicí té druhé je stát se exkluzivní značkou 

v oboru užitkového a dekorativního skla.

Úkolem moderátora debaty Petra Nového, hlavního kurátora Muzea skla 

a bižuterie v Jablonci nad Nisou a šéfredaktora časopisu Sklář a keramik, 

bylo představit posluchačům pohled výše jmenovaných hostů na současnost 

a perspektivy českého skla, a to zejména umělecké a luxusní ruční výroby. Všichni 

diskutující se shodli, že hodnota a budoucnost českého skla spočívá v exkluzivitě, 

dokonalém řemesle a emoci, již musí vyvolávat jak umělecké dílo, tak kvalitní 

designový produkt. O tom, že české sklo má a bude mít své zákazníky, nikdo 

z účastníků debaty nepochyboval. Opakovaně zdůrazňovali též jedinečnost České 

republiky jako místa, kde jsou stovky větších i menších skláren, studií, ateliérů 

a dílen, které dokážou sklo zpracovat jakýmkoliv myslitelným způsobem, což je 

naší velkou konkurenční výhodou. V tomto kontextu se hovořilo též o důležitosti 

sklářského školství, a to nejen ve vztahu k řemeslu, ale i designu a umění.

Za největší problém hosté považovali malou aktivitu českého státu při podpoře 

kreativních průmyslů včetně sklářského umění, například formou investic přímo 

do oboru v podobě účelových dotací, stipendií, grantů a tak podobně. Jako 

pozitivní aspekt byla v tomto kontextu zmíněna aktivní domácí a zahraniční 

výstavní činnost státem zřizovaných organizací Uměleckoprůmyslového musea 

v Praze a Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Po diskutujících dostali prostor pro své otázky též posluchači, kteří se však 

soustředili spíše na komentáře ke slyšenému. Svými postřehy tak debatu, 

neformálně pokračující při číši vína i po oficiálním ukončení, obohatili o další 

zajímavé aspekty.

Čekal-li někdo smutek a deziluzi, jež mediálně sklářství provázely před několika 

lety, musel být překvapen. Čeští skláři si věří, nepochybují o tom, že mají co 

nabídnout, a jsou odhodlaní si klienty nejen udržet, ale i aktivně hledat. A to není 

jen dobrá, ale výtečná zpráva.

Debata na téma Budoucnost českého skla s podtitulem

Je koupě českého skla dobrou investicí? se v rámci diskuzní 

série ArtMatch tentokrát konala v reprezentativním 

prostředí pražského Flagship Store Preciosa. V pondělí 

19. února se tu sešla uzavřená společnost lidí, kteří

se zamýšleli nad postavením českého skla doma i ve světě.

Text: Petr Nový

Foto: Ondřej Besperát

Petr Nový, moderátor diskuze, vedl debatu v uvolněně příjemné atmosféře.



Pavel Lagner, kurátor galerií a uměleckých sbírek PPF Art
Zdánlivě možná nejsnazší je určení hodnoty tzv. volné či umělecké fotografie. Cenu kupci určuje její autor a je zájmem 

uměleckých sbírek. Nicméně však její faktickou cenu určí teprve sekundární prodej, kdy se bude kupec – majitel snažit tuto 

fotografii znovu prodat. A tato cena ale podléhá mnoha vlivům a motivům. Módnosti, momentálnímu vkusu, vytváření 

sběratelova společenského statutu. Na tyto fotografie platí ostatně stejná pravidla a zákonitosti, jako na obrazy či jiná umělecká 

díla. Jejich hodnota je tedy jednoznačně určena trhem, ať už momentálně ovlivněným jakkoli. I když bychom se asi v současné 

době shodli, která díla jsou pilíři historie výtvarného umění, kam fotografie patří, za pár let může být vše jinak. Neustále 

přehodnocujeme, srovnáváme, vznikají díla nová. Každé umělecké dílo je zakotveno v souvislostech. A tak i jeho hodnota.

Tomáš Pospěch, fotograf, kurátor, teoretik
Je paradoxem, že fotografie se v posledních dvou desetiletích zdigitalizovala, stala se definitivně nezávislou na své hmotné 

podobě, a přesto stoupá zájem o nakupování fotografických děl a sběratelství fotografií. Pro mne je fotografie především krásná 

záminka, jak si přemýšlet o světě kolem sebe. Můj zájem o fotografii se úzce prolíná s rolí historika umění, učitele, editora 

a kurátora. Ale především se považuji především za vizuálního umělce, fotografa a diváka. Hodnotu fotografie tedy spatřuji 

především ve vnímání, přemýšlení nad ní a snad i radosti. Fotografii nesbírám a primárně se o ni nezajímám jako o tržní 

komoditu. Když jsem fotografii prodával někomu do sbírky, záleželo mi na tom, aby se má práce dostala do dobrého kontextu 

a abych ji předával v přesně té podobě, jak by měla být divákem vnímána. Sbírat se dá cokoliv: věci, informace, vzpomínky, 

milostné avantýry. Když ale sbíráte umění, především se obklopujete něčím, co můžete vnímat, vztahovat se k tomu a třeba

se i těšit. A vedle toho to také může být dobrá investice.

Ivan Pinkava, fotograf
Přes všechno znejistění, které sebou digitalizace obrazu přinesla, v sobě fotografie stále nese schopnost být zrcadlením

situace či obrazu, které se staly. Pozastavením této situace je umožněno její zkoumání, od úrovně čistě bazální až po 

úroveň interpretační či filozofickou. Je to svého druhu iluzorní víra, protože už i analogová fotografie umožňuje značnou 

míru manipulace (natož pak digitální obraz), ale kouzlo fotografie spočívá právě v naší nesmyslné důvěře v její objektivitu 

a výpovědní hodnotu. Samotnou hodnotou je pro mne právě tento mnohoznačný protikladný vztahový propletenec,

který přináší jedinečné vybavení pro umělecké vyjádření, kterým žádné jiné umělecké médium nedisponuje.

Oslovili jsme účastníky prosincového ArtMatche

s jednoduchou otázkou: Jakou hodnotu

má pro vás fotografie?



Mít mecenáše
by bylo krásné
Ivan Pinkava



Měl jste někdy mecenáše?

Vlastně měl. Ještě když jsem byl na škole, tak jsem občas zvětšoval Karlu 

Svolinskému jeho staré negativy. Postupně jsme se nějak sblížili a on se rozhodl, 

že mne bude podporovat. Což spočívalo v tom, že mne občas velkoryse 

přeplácel a odmítal se o tom se mnou bavit. Obráceně se ale se mnou moc rád 

bavil o politice, co se děje mimo establishment. Žil tehdy už v jakési izolaci 

a velmi si to uvědomoval. Myslím, že tím oba se ženou dost trpěli. Seznámil 

jsem je pak s jednou svou kamarádkou chartistkou, která jim začala pomáhat 

s jejich smečkou koček, a tím se definitivně prolomily ledy, protože politika 

a disent, to bylo překvapivě hlavní téma především pro paní Svolinskou, která 

jinak bedlivě svého muže střežila před každou ženou.

Znáte někoho ze svých kolegů či umělců, kdo by měl takovou zkušenost?

Vím, že občas mívá někdo hrazený nebo pronajatý ateliér za nadstandardně 

vlídných podmínek. Ale většinou je tam nějaká reciprocita v podobě darů 

obrazy a tak podobně. Tak to je spíše takové polomecenášství.

Vystavujete hodně v zahraničí, jakou tam mají zkušenost s mecenášstvím?

Skoro netuším. Ony to bývají někdy hodně osobní informace. Musíte být 

s dotyčným v přátelském vztahu, abyste se o tomto mohla bavit. Ale například 

jedné mé známé v USA velkoryse financovali vzdělání na prestižní hudební 

škole její pronajímatelé bytu. Přestože je vlastně ani moc neznala, dostala od 

nich takovouto nabídku. V Americe se s tímto druhem velkorysosti setkáte 

spíše než zde v Evropě. Existuje tam dlouhodobě pěstovaná tradice něčemu 

přispívat, když dosáhnete určité ekonomické úrovně. Celkově jsem tam měl 

vždy pocit, že je to více přející společnost.

Jak dlouho jste v Americe pobýval?

Byly to vždy krátké pracovní pobyty, vesměs okolo mých výstav. Ta poslední 

byla ve Washingtonu DC v American University muzeum Katzen v roce 

2012. Byla to také má největší zahraniční výstava. Naposledy jsem byl v New 

Yorku v roce 2015, kdy jsem pro Český dům kurátoroval projekt Odvaha být 

outsiderem. V rámci tohoto projektu jsem měl možnost představit v New Yorku 

řadu skvělých umělců z české hudby, fotografie, filmu až po tanec. Současně 

jsem tam byl v pozici kurátora výstavy Libuše Jarcovjákové Trans_fuze. Byl 

to opravdu skvělý nabitý měsíc, díky fascinujícímu New Yorku i díky Barbaře 

Karpetové, ředitelce Českého domu, která občas dokáže i nemožné.

Co vás v Americe nejvíce zaujalo? Zažil jste kulturní šok?

Dnes je už opravdu těžké kdekoliv v západním světě prožít kulturní šok. Právě 

tak je složité cokoliv o Americe říct bez obrovského zjednodušování. Jiný je 

Texas nebo Seattle, jiné je DC, jiný je New York. A úplně jiný je určitě venkov, 

který jsem vlastně ani moc nepoznal. Byl jsem v Americe, počítám, asi osmkrát, 

ale vždy jen krátce. Určitě si tam člověk povšimne ochoty a vstřícnosti, jakou 

zde moc neznáme, ale právě tak i jisté nemilosrdnosti celého systému. Když 

dosáhnete na výstavu v dobré instituci nebo muzeu, tak se skoro vždy okolo 

vás objeví řada lidí, která chce s vámi nějak sdílet váš úspěch, protože v tom cítí 

i příležitost být poblíž něčeho, co právě vzniká. Vždycky jsem se vracel do Čech 

nabitý energií, s chutí do práce a s iluzí, že stačí jen pracovat. Ovšem ty iluze mi 

vydržely maximálně čtrnáct dnů. V Americe jsem zažil několik soukromých 

večírků pořádaných skutečně velmi bohatými lidmi, sběrateli umění. Není to 

úplně prostředí, které bych vyhledával, ale je to zajímavá zkušenost anonymně 

courat v obřím bytě nebo domě, kde jediný obraz má hodnotu, kterou 

pravděpodobně za život nevyděláte a podobných obrazů tam vidíte desítky. 

To v Čechách moc nezažijete. Na druhou stranu vše ostatní, od srdečnosti 

až po vrcholný předvádějící se snobismus, je až dojemně zaměnitelné třeba 

i s Prahou.

Vaše fotografie se nyní objeví v jednom kanadsko-americkém filmu…

Zatím nemám oprávnění moc o filmu mluvit, ale prozradit můžu, že to bude 

film Richard says Goodbye režiséra Wayna Robertse, v hlavní roli s Johnnym 

Deppem. Mé fotografie ve filmu budou předmětem sbírání a budou hrát 

určitou roli. Jinak je vše opravdu pod informačním embargem. Premiéra bude 

v září v Torontu.

Fotograf Ivan Pinkava vystaví poprvé

v Čechách své fotografie v barvě, dosud byl znám

stylizovanými černobílými portréty či zátišími.

Povídali jsme si s ním v jeho ateliéru

nedaleko Prahy.

Text: Tereza Moravcová

Foto: Ondřej Horák a archiv Ivana Pinkavy
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Přes tyto úspěchy v zámoří ale tíhnete hlavně k japonské kultuře. Co vás 

na ní tak přitahuje?

Sám přesně nevím, proč mě Japonsko zvláštně přitahuje. Jsem fascinovaný 

jejich estetikou, designem, módou, velikou ohleduplností i jistou krutostí a pro 

nás zvláštní neproniknutelností celé společnosti. Smysl pro odpovědnost je 

opravdu občas až nesnesitelný. Pamatuju si, když jsem vystavoval v Tokiu na 

výstavě Darkness for Light v roce 2010, jak mi během poslední fáze příprav 

výstavy přicházely ze Shiseido art gallery emailem dotazy průběžně prakticky 

24 hodin denně. Pracovní nasazení a loajalita tam dokážou být pro nás 

nepředstavitelné. Nutno říct, že řada z těchto dotazů byla pro mne už zcela 

absurdními, například o mém požadavku na hmoždinky. Během instalace jsem 

se sám snad ani jednou nedotknul fotografie. Pouze jsem instalaci schvaloval. 

To jsem opravdu nikde jinde nezažil. Mimochodem, setkal jsem se tam se 

studentkou, která se kvůli mým fotografiím, o nichž psala nějakou práci, začala 

učit česky a snažila se proniknout do chápání křesťanské ikonografie.

Vraťme se ještě k mecenášství: váš vysněný mecenáš by byl jaký? Kdybyste 

se opravdu nemusel ničím omezovat, jak by takový podporovatel 

vypadal? Co by vám nejvíce pomáhalo?

Stačil by takový, který by každoročně garantoval jistý odběr fotografií a kdyby 

ještě k tomu uměl dobře uskladnit mé adjustované fotografie, které mne 

pomalu ale jistě v ateliéru už dusí. To by bylo krásné. A kdybych si s ním ještě 

třeba i rozuměl v osobní rovině a také v oblasti umění, nemělo by to chybu. 

Nerad bývám někomu zavázaný, a tak osobní vzájemný pocit je pro mne vždy 

důležitý. Potřebuji si s lidmi okolo sebe rozumět a jsem nerad, když se vztahy 

redukují jen na technikálie.

Pokud u nás zatím systém mecenášství příliš nefunguje, jak je to se 

sběratelstvím? Vím, že situace na poli institucí a jejich sbírek podle vás 

není úplně optimální. Ovšem nyní koupila NG několik vašich fotografií 

do sbírky…

Ano, v loňském roce ode mne NG nakoupila docela velký soubor do svých 

sbírek. Jsem především rád, že se jedná o smysluplný průřez mou prací. S tím 

sběratelstvím nejsem až tak skeptický. Vlastně vnímám, jak se to každý rok 

zlepšuje, a jak je fotografie vnímaná jako skutečně současné rovnocenné 

umělecké médium. Za optimální nepovažuji situaci spíše u veřejných sbírek, 

kde dodnes k fotografii přistupují s rozpaky, do jakého šuplíku fotografie 

vlastně spadá, zda je to práce na papíře, tedy zda ji zařadit pod grafiku, či nikoliv 

a podobné absurdní úvahy. Jako by se tu v některých institucích vývoj zabrzdil 

někdy před šedesáti lety. Dodnes, když už zde instituce výjimečně fotografii 

pořídí, tak jí stále vyčleňuje jakýsi zvláštní prostor, místo aby jí bez předsudků 

poskytla místo v expozici současného umění, jak je to skoro všude ve světě již 

normální.

Jaká setkání pro vás byla během vaší kariéry zásadní?

Nevím, zda jsem schopen říci konkrétní jméno. Během života potká člověk 

řadu zajímavých lidí, ale že by to mělo vliv na mé formování toho, co dělám, to 

si nejsem jistý. V posledních letech je pro mne důležitý Petr Vaňous, kurátor, 

se kterým jsem dělal hodně výstav. Je to člověk, který má přesah i do jiných 

disciplín mimo umění, baví mne jeho způsob myšlení, který je obecnější a širší, 

než jak jsem většinou zvyklý z výhradního světa fotografie, a také si cením 

jeho nasazení a pracovní poctivosti. Je to pro mne vždy opravdu inspirující 

spolupráce. Kdybych měl přiznat něčí vliv na mou práci, tak mimo svět mých 

nejbližších přátel a rodiny možná ve své době Adrieně Šimotové. A to právě 

proto, že jsem se s ní seznámil relativně brzy, ještě během střední školy a nebylo 

to nějaké jednorázové setkání. Nebyl jsem asi jediný, kdo jí byl zcela uhranut. 

Dodnes si cením, že jsem k ní mohl chodit na návštěvy. Pro kluka z obyčejné 

maloměstské rodiny, který v té době přišel do Prahy, to bylo opravdu něčím 

výjimečné. Otevřela mi mnohé dveře. Být doporučený od Adrieny, to opravu 

něco znamenalo.

Jak jste se s Adrienou Šimotovou poznal?

Fotografoval jsem ji do souboru portrétů pro přijímačky na FAMU. Tatínkův 

kamarád, její spolužák z akademie, mne doporučil a Adriena velkoryse 

souhlasila a našla si pro mne dostatek času. Začal jsem za ní chodit a nějaký 

čas jsem ji fotografoval. Nějak si mne asi oblíbila a vždycky mi připravila jako 

pohoštění puding, což bylo tedy dost kuriózní. Ale konečně vyprávěla mi, že 

Jiřího Johna získala na buchty… Některé mé portréty pak publikovala ve svých 

knihách nebo katalozích. Vím, že ty fotky měla ráda. Končil jsem tehdy střední 

Zápas s andělem (2009)
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Ivan Pinkava (1961)

Renomovaný český fotograf, dokázal se prosadit

i na mezinárodní scéně. Jeho tvorba odkazuje

k evropské ikonografii, čerpá z dějin výtvarného 

umění i literatury. V roce 2004 měl velkou 

retrospektivní výstavu Heroes v pražském 

Rudolfinu. Kniha vydaná u příležitosti této 

výstavy byla oceněna jako Nejkrásnější Česká 

kniha roku 2004. Ve své tvorbě zkoumá hranice 

a možnosti lidské fyziognomie konkrétního 

člověka, které však díky pečlivé stylizaci odkazují 

k mýtům, biblickým příběhům či uměleckým 

dílům evropské kultury. Vždy fotil černobíle,

s barevnou fotografií pracuje poslední tři roky.

grafickou školu, o umění jsem toho opravdu moc nevěděl a najednou jsem 

se díky Adrieně ocitl v tom nejvyšším zdejším uměleckém patře. Pamatuji si 

na různá letmá setkání u ní v ateliéru s lidmi, kteří se tam objevovali, Jaromír 

Zemina, Stanislav Kolíbal a další. Bylo to nahlédnutí někam, co jsem si vždy 

přál. Navíc to byla společnost s patřičnou příchutí zakázanosti. Bylo to přesně 

v době, kdy tu estébáci vznikající neoficiální výstavy někdy i fyzicky zničili, 

návštěvníky těchto výstav všelijak perlustrovali, udávali později do škol atd. 

Bylo to tak svým způsobem i přes tu celou nesnesitelnost opravdu romantické.

Vraťme se do současnosti. Aktuálně připravujete výstavu v Ostravě.

Výstavu Napřed uhořet připravujeme společně s Petrem Vaňousem pro 

ostravskou Galerii výtvarného umění. Zahájení plánujeme na 10. dubna 

a výstava bude k vidění do konce června. Přizval jsem si k sobě ještě sochaře 

Eliáše Dolejšího. Těším se, že naše věci spolu budou dobře komunikovat 

a vzájemně si poskytnou určitou oporu a také přinesou trochu jinou možnost 

čtení výstavy oproti sólové výstavě. Plánuji vystavit v Ostravě především nové 

fotografie z posledních tří let, ale také několik trochu starších věcí, abych ukázal 

existující kontinuitu mezi nimi i to, jak řada mých starších prací předjímala věci, 

které dělám teď. Černobílé práce, které jsem dělal dříve, ale budou zastoupené 

minoritně. V Praze pak mám naplánovanou výstavu na příští rok do Muzea 

Kampa.

Nové věci už jsou tedy pouze v barvě?

To úplně ne, ale toto bude první výstava v Čechách, kdy zde představím své 

věci v barvě. Barevně jsem začal pracovat zhruba před třemi lety. Vzniklo to 

náhodou. Dostal jsem zakázku od designového studia z Pekingu, abych nafotil 

v duchu své volné nefigurativní černobílé tvorby jednu módní kolekci. Přišlo 

mi to svou absurditou fotit právě módu nefigurativním způsobem jako dobrá 

výzva. V duchu zadání jsem začal fotit černobíle, pak jsem ale zjistil, že barva 

zde je prostě smysluplnější, o čemž jsem přesvědčil i zadavatele. A někdy během 

této práce nastal zlom, kdy se cosi překlopilo a já začal přemýšlet v barvě i ve 

svých volných pracích. Nechci říct, že se k černobílé fotografii nikdy nevrátím 

– zrovna minulý týden jsem dělal něco černobílého, ale momentálně cítím, 

že mou součástí už nejspíš bude také barva. Říkám to i přes jisté rozpaky, 

které k barevné fotografii mám, a nejistotu, kterou člověk vždy s každou větší 

proměnou prožívá. Barva má ve fotografii zvláštní vlastnost: je do určité míry 

svým naturalismem hrozně vulgární. To mi přijde asi jako nejtěžší úkol, jak tuto 

její nesnesitelnost obejít, nebo se s ní naučit zacházet a pracovat. Ale otevírá to 

s sebou také jiné možnosti, jak se zase posunout někam dál.

Výstava Napřed uhořet
10. dubna – 30. června 2018

„Název výstavy Napřed uhořet naznačuje postoj. Neznamená přímo 

oběť nejvyšší, například zápalnou. Není tak jednorozměrný. Má v sobě 

i momenty odlehčení. ‚Oběť‘ jako nástroj odstupu a sebeironie. Napřed 

uhořet znamená tedy něco podobného jako ‚vstoupit nahý do svého osudu‘, 

řečeno s básníkem Robertem Desnosem. Osud zní v básnickém obratu 

netělesně, ale je fyzicky pociťován. Dynamický rozpor mezi čistotou 

nehmotné imaginace a jejím konkrétním fyzickým prožitkem nacházíme 

jako východisko v tvarosloví a poetice obou autorů – fotografa Ivana 

Pinkavy (1961) a sochaře Eliáše Dolejšího (1982). Oba, zaujati tématem, 

pracují ve svém výrazovém médiu napříč tradičně ustálenými žánry. 

Nejsou pro ně důležité. Podstatnější nežli estetické kategorie žánru je tu síla 

okamžitého výrazu, který zachycen trvá a prostupuje časem,“ řekl o výstavě 

její kurátor Petr Vaňous.

� Ó sladké krvi! (1995)

Remains (2017)



Zvony jsou
duší kostela
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Srdcem každého chrámu jsou zvony. Ty v kostele Nalezení sv. Kříže měly 

pohnutou historii. Poprvé se instalovaly v roce 1722, aby byly o třináct let 

později při požáru zničeny. Roku 1766 byly koupeny tři nové z Prahy, požár 

v roce 1775 ale opět dva poničil a totéž následovalo v roce 1814. Až o čtyři 

roky později byly odlity nové, které sloužily až do sklonku monarchie. Dne 

14. května 1917 došlo k jejich zrekvírování.

Václav je největší
Další tři nové kusy byly pořízeny ze sbírky a instalovány v září 1932. 

Litomyšlským zvony zjevně chyběly, neboť se na ně tehdy vybralo 48 827 korun 

československých. Slavnostní svěcení se odehrálo 25. září 1932. Největším 

zvonem byl sv. Václav s úctyhodnými 773 kilogramy, za ním následovaly 

zvony Panna Marie se 453 kilogramy a sv. Josef s hmotností 303 kilogramů. 

Pro Litomyšl je vyrobil Rudolf Perner z Českých Budějovic. Ani těmto zvonům 

však nebyl v chrámu dopřán dlouhý pobyt. Necelých deset let poté, v březnu 

1942, byly rovněž zrekvírovány a od té doby zely věže opět prázdnotou.

Výrobu nových zvonů iniciovalo město Litomyšl po celkové obnově kostela. 

Částka na jejich pořízení byla vyčíslena na 1,5 milionu korun. V únoru roku 

2014 byla proto zahájena veřejná sbírka a město oslovilo i mecenáše. Potřebné 

peníze mohli lidé vkládat do pokladniček přímo v kostele i na dalších místech. 

Vybíralo se na kulturních či společenských akcích nebo při bohoslužbách. 

Dárci mohli finanční podporu zasílat také přímo na sbírkový účet. Nakonec 

se podařilo získat přes půl milionu korun, což stačilo na výrobu dvou menších 

zvonů. Mecenáš Jiří Mach nechal za stejnou částku vyrobit největší zvon, 

který následně Litomyšli a obyvatelům města daroval. Město pak dalšími 

500 tisíci korunami přispělo na elektrický pohon, opravu zvonové stolice 

a rekonstrukci prostor. Celá akce byla završena 16. dubna 2017, kdy se za účasti 

veřejnosti konalo slavnostní vysvěcení nových zvonů pojmenovaných po jejich 

předchůdcích: Sv. Václav, Panna Marie a Sv. Josef.

Zvony odlila známá dílna Tomášková-Dytrychová z Brodku u Přerova. 

O grafické zpracování reliéfů na každém z nich se postaral brněnský malíř Václav 

Kočí. Unikátní výzdoba, kterou vytvořil, obsahuje modlitby k zobrazeným 

světcům. Na památný den instalování zvonů byly v počtu 200 kusů odlity také 

malé repliky zvonu Panny Marie, vysoké asi 8 cm. Několik nadšenců si proto 

může připomínat zvony z kostela Nalezení sv. Kříže také v klidu domova.

Něco málo z historie
Řád piaristů působil v Litomyšli od roku 1640 a zabýval se především 

vzděláváním mládeže. Tamní gymnázium bylo otevřeno v roce 1644. V roce 

1681 byly dokončeny také trojkřídlé koleje, jejichž součástí byl refektář s bohatou 

uměleckou výzdobou a kaple Očistce. Při budově byla založena rozsáhlá zahrada 

se sadem. Kostel Nalezení sv. Kříže byl postaven v letech 1716–1726 podle návrhu 

italského architekta Giovanniho Battisty Alliprandiho na místě staršího chrámu. 

Na jeho dokončení se podílel významný barokní architekt František Maxmilián 

Kaňka. Z dílen sochařů Matyáše Bernarda Brauna, rodů Pacáků a Heinrichů pak 

pochází náročná sochařská výzdoba interiéru i exteriéru. Piaristé pečovali o celý 

areál až do konce 40. let 20. století, kdy jej byli nuceni opustit.

Dvouvěžový kostel Nalezení sv. Kříže je spolu 

s renesančním zámkem výraznou dominantou města 

Litomyšl. Je součástí barokního areálu, který tvoří 

budova gymnázia a někdejší sídlo členů řádu, takzvaná 

kolej. V současné době v ní působí Fakulta restaurování 

Univerzity Pardubice. V dubnu roku 2017 se do chrámu 

vrátily i zvony. Významná církevní stavba tak byla po 

tři sta letech od položení základního kamene znovu 

posvěcena a současně byla zpřístupněna veřejnosti.



Dům Boží tak trochu jinak
V současnosti je chrám otevřený veřejnosti a pořádají se v něm nejrůznější 

kulturní a společenské akce. Pro děti jsou k dispozici interaktivní programy 

Vzhůru k andělům. Nezapomenutelným zážitkem je expozice Andělé na 

návrší, která umožňuje setkání s uměleckými díly křesťanské kultury, jež 

pocházejí ze sakrálních objektů královéhradecké diecéze. Vztah soudobé 

architektury a historické zástavby reflektuje speciální prohlídka Od pískovce 

k laminátu. Představuje jednotlivé objekty v historickém kontextu a zároveň 

přibližuje architektonické koncepce jejich obnovy. V červenci a srpnu je vždy 

v pátek a sobotu prodloužena otevírací doba až do 22 hodin. Po setmění tak 

mohou návštěvníci v prostoru chrámu obdivovat již zmíněné světelné instalace 

Václava Ciglera a Michala Motyčky. Součástí expozice je navíc také vstup na 

Andělskou vyhlídku mezi věžemi, odhalující působivé panorama zámku 

i přilehlého návrší.

Po jejich odchodu se ještě opravovaly věže a střešní krytina. Již v roce 1958 

byl ale stav kostela prohlášen za havarijní. Začaly snahy o nápravu. V roce 

1972 byl kostel převeden do správy státní památkové péče a byl zpracován 

projekt celkové rekonstrukce. Jednotlivé práce postupovaly ovšem velmi 

pomalu. V letech 1981–1982 bylo vnitřní zařízení demontováno a část předána 

k restaurování. Teprve mezi roky 1991–1994 se uskutečnila obnova střechy, 

věží a fasád. V létě 2000 byla dokončena oprava koleje, kompletní a zdařilá 

renovace interiéru chrámu pak o čtyři roky později. Barokní zařízení kostela 

obohatilo několik současných děl výtvarníka Václava Ciglera a jeho kolegy 

Michala Motyčky. Jedná se o impozantní skleněný sloup s odraznou plochou, 

světelně pulzující obětní stůl a laserový kříž.

Obnova svatostánku, stejně jako revitalizace celého zámeckého návrší byly 

financovány z evropských dotací ve výši téměř 500 milionů korun. Od prvních 

plánů až po poslední úpravy trvala celá akce devět let. V současné chvíli je 

kostel majetkem českého státu, město Litomyšl jej má pouze vypůjčený. Od 

roku 2013 žádají o jeho navrácení piaristé. Pokud stavbu získají zpět, bude prý 

nadále sloužit kulturním, vzdělávacím i duchovním účelům.



Příklad dobré praxe
Kostel má duši teprve ve chvíli, kdy v jeho věži zazní zvon. Výše uvedený 

příběh dokládá, že péče o naše společné kulturní dědictví je proces dlouhodobý 

a ne vždy jednoduchý. Nicméně tam, kde se spojí nadšení s úsilím a zapojí se 

široká komunita lidí, se úspěch dostaví. V Litomyšli se podařilo v jednotlivých 

etapách obnovy kostela využít dotační financování, zapojit veřejnost do veřejné 

sbírky a v neposlední řadě získat také významnou podporu mecenášů a dárců. 

Díky evropským dotacím se zdevastovaný a nevyužívaný chrám stal chloubou 

města. Zásluhou malých přispěvatelů i velkých podporovatelů získal pak zpět 

svou duši, ale i identitu, jako místa pro setkávání lidí, kultury a umění.

Podobné příklady dobré praxe bychom mohli najít ale i na dalších místech. 

Třeba ve Vimperku přispěli lidé v úspěšné veřejné sbírce na pořízení nového 

zvonu do tamní zvonice částkou 840 tisíc korun. Neméně významným počinem 

byla i sbírka na zvony do katedrály sv. Bartoloměje v Plzni, kterou netradičně 

vyhlásila soukromá společnost a celkem se vybralo přes 4,2 miliony korun. 

Na nové zvony pro baziliku na Svatém Hostýně přispěli lidé dokonce ve dvou 

sbírkách rekordní částkou téměř 7,5 milionu korun.

Veřejných sbírek na záchranu kulturního dědictví je v České republice ale 

daleko více. Vícezdrojovému financování obnovy památek se věnuje Institut 

pro památky a kulturu v projektu s příznačným názvem MÁME VYBRÁNO. 

Jeho součástí je konference, celostátní soutěž veřejných sbírek a také vydávání 

bulletinu. Setkání se uskuteční letos 29. května již po sedmé v dominikánském 

klášteře v Praze. Hlavním tématem bude kromě veřejných sbírek nebo dotací 

právě oblast dárcovství a mecenášství.

Nové zvony v kostele Nalezení sv. Kříže

•  Sv. Václav

váha 750 kg, průměr 105 cm, ladění G1, cena 492 tisíc korun

•  Panna Marie

váha 380 kg, průměr 88 cm, ladění B1, cena 265 tisíc korun

•  Sv. Josef

váha 320 kg, průměr 80 cm, ladění C2, cena 230 tisíc korun

Rubrika vzniká ve spolupráci s redakcí portálu a časopisu PROPAMÁTKY, 

která pomáhá šířit osvětu a příklady dobré praxe v péči o památky v České 

republice.

Text: Aleš Kozák

Foto: František Renza



Text: Tereza Becková

Foto: Český národní symfonický orchestr

Císař, Češka, Smutný je úspěšnou českou advokátní kanceláří, jejíž činnost je od 

samého počátku provázána s filantropickou činností. Před vznikem nadačního 

fondu se její společníci filantropicky podíleli na řadě různých projektů. Nakonec 

tato činnost vykrystalizovala do institucionální podoby. „Pro podporu uměleckých 

projektů jsme se nadchli v rámci našich mezinárodních aktivit, při nichž jsme 

měli možnost vidět, jakým organizovaným a strukturovaným způsobem fungují 

podobné instituce v západních zemích, zejména ve Francii a v Itálii. Když nám 

bylo 50 let, řekli jsme si, že je na čase začít se zabývat svou vlastní zemí,“ říká 

Pavel Smutný.

Společníci tak stáli v roce 1995 u počátků Kruhu přátel opery Národního divadla, 

kancelář je také již řadu let hrdým partnerem Českého národního symfonického 

orchestru či festivalu Prague Proms. Její společníci chápou významný potenciál, 

který dobře promyšlená a organizovaná podpora umění může poskytovat. 

„V dnešním světě peníze samy o sobě nepřináší žádnou společenskou prestiž. 

Vlastním projevem statusu, který je respektován a ctěn, je v západním světě 

teprve podpora kulturních projektů. Vedle společenského postavení přináší styk 

s uměním z pohledu mecenáše také zcela nový pohled na umění, který povznáší 

a inspiruje,“ vysvětluje Pavel Smutný.

Dalším důvodem, proč kancelář Císař, Češka, Smutný podporuje exkluzivní 

projekty významné pro české národní dědictví, je nedostatek zdrojů pro podporu 

ze strany veřejných institucí. Příčinou je přitom často plošná kulturní politika 

jejich zřizovatelů. „Naším cílem je prožívat umění a šťastné privilegium jeho 

podpory se svými přáteli, vytvořit z Bohemian Heritage Fund co nejsilnější 

instituci, která svou kvalitou bude nejen vzorem, ale také impulsem pro rozvoj 

mecenášství v České republice,“ doplňuje Pavel Smutný.

Zakladatelem a zároveň jedním z nejvýznamnějších 

mecenášů nadačního fondu Bohemian Heritage Fund 

je advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný a její 

společníci. Pavel Smutný spolu s Jaromírem Císařem 

a Petrem Michalem v roce 2009 dospěli k závěru,

že jsou již dostatečně vybaveni potřebnými zkušenostmi, 

profesionálním zázemím silné advokátní kanceláře 

a mají dostatek energie i prostředků k založení 

původního českého mecenášského subjektu.

Tak vznikl nadační fond Bohemian Heritage Fund.
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Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný

• založena v roce 1993

• 25 let úspěšné působnosti

• téměř 100 zaměstnanců

• 6 klientů z Czech Top 10

• Právnická firma roku v oblasti Pro bono a CSR (2013–2017)

Kancelář Císař, Češka, Smutný byla založena 1. března 1993 mladými doktory 

práv Pavlem Smutným, Jaromírem Císařem a profesorem Zdeňkem Češkou, 

bývalým rektorem Univerzity Karlovy v Praze, legendou českého procesního 

práva a spoluautorem původního návrhu občanského soudního řádu, podle 

něhož se v novelizovaném znění stále postupuje. Od svého založení ušla kancelář 

velký kus cesty. Postupně se učila od svých inspirativních a náročných klientů 

a na základě těchto zkušeností zdokonalovala své služby.

V současné době nabízí kancelář „Jinou dimenzi řešení“, která souvisí s rozvojem 

poskytování právních služeb a se snahou odlišit se od zbytku právního trhu. 

Nespočívá pouze v jiném pohledu na věc, který není omezen hranicemi tradičního 

právního poradenství, ale v unikátní kombinaci právních služeb s jinými typy 

poradenství. „Uvědomili jsme si totiž, že právní analýza problému je pro klienta 

jen jednou částí řešení a v zásadě samostatně neužitečná. Klient potřebuje právní 

argumenty výrazně zjednodušit do srozumitelné řeči a v ideálním případě 

i pomoci s jejich komunikací veřejnosti. I díky tomu jsme dnes jednou z předních 

a největších právních firem v České republice,“ vysvětluje Pavel Smutný.

V loňském roce získala kancelář Císař, Češka, Smutný popáté v řadě ocenění 

Právnická firma roku v kategorii Pro bono a společenská odpovědnost

(2013–2017). Klíčem k úspěchu – kanceláře i jejích klientů – je totiž kultura 

a její rozsáhlá podpora prostřednictvím nadačního fondu Bohemian Heritage 

Fund. Právě láska ke kultuře je jedním z důvodů, proč se kancelář rozhodla 

oslavit dvacet pět let své velmi úspěšné činnosti koncertem Árie & duety 

v pražském Obecním domě. Stejné jubileum na letošek připadá i Českému 

národnímu symfonickému orchestru, který v pondělí 5. března doprovázel 

operní divu Gabrielu Beňačkovou a její žáky Ester Pavlů a Jakuba Pustinu. 

Beňačková zazpívala árie z oper Otello, Její pastorkyňa, Rusalka a Tannhäuser, 

k tomu s Pustinou připojila duety z Otella a Bludného Holanďana a Straussovu 

píseň Morgen. Mladá mezzosopranistka Ester Pavlů se na jevišti objevila pouze 

třikrát: zazpívala úryvky z Dona Carlose, Aidy a Popelky. Gabriela Beňačková, 

ceněná pro svůj neobvyklý soprán s pověstnou slovanskou slzou, si opět 

podmanila publikum zejména v jímavě znějících vysokých tónech, díky nimž 

dokáže stále vzbuzovat silné emoce.



Kupka: průkopník abstrakce
Grand Palais, Paříž

21. 3.–30. 7. 2018

Velká retrospektivní výstava jednoho z nejznámějších českých umělců 

v pařížském Grand Palais je událostí sezóny. Kupka odešel do Paříže 

v čtyřiadvaceti letech a spolu s Kandinskim je považován za zakladatele 

abstraktního směru malířství. Výstava, která čítá na tři sta maleb, kreseb, rytin, 

skic, knih, dopisů, filmových ukázek a jiných dobových dokumentů, sleduje 

jeho umělecké počátky až po vrcholnou tvorbu.

Pražské jaro
12. 5.–3. 6. 2018

Hlavní dramaturgickou linkou 73. mezinárodního hudebního festivalu 

bude připomínka stého výročí založení republiky. Zazní hudba českých 

a slovenských autorů (Martinů, Janáček, Suk aj.). Československý akcent bude 

přítomen i při zahájení: Mou vlast zahraje Česká filharmonie s Tomášem 

Netopilem, závěrečný koncert bude zase patřit Slovenské filharmonii s novým 

šéfdirigentem Jamesem Juddem.

To nejlepší z hudby, výtvarného umění,

literatury a filmu u nás i v zahraničí.

Tipy na výstavy, koncerty, knížky.

Text: Tereza Moravcová

Foto: Richard Nowak, Petra Hajská,

nakladatelství Host, Filmeurope – Jean-Claude Lother,

Josef Koudelka / Magnum Photos, Grand Palais
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Ismaelovy přízraky
Francie, 2017

Premiéra: 22. 3. 2018

Nejnovější film Arnauda Desplechina vypráví nepředvídatelný příběh, ve 

kterém se prolíná thriller, milostné i špionážní drama. Ismael je filmový režisér, 

kdysi se oženil s mladou Carlottou, která však několik let nato beze stopy 

zmizela. Dvacet let poté potkává Ismael na večírku astrofyzičku Sylvii, s níž se 

sblíží a naváže harmonický vztah. Náhle se ale objeví žena, která prohlašuje, 

že je Ismaelovou zmizelou manželkou. V hlavních rolích Marion Cotillard 

a Charlotte Gainsbourg.

Bianca Bellová: Jezero
Host, 2017

Syrový příběh o dospívajícím chlapci 

v bezejmenné rybářské vesnici kdesi na 

konci světa. Opuštěný kluk se vydává 

na iniciační cestu do světa, hledat svou 

matku, pochopit složitost rodinné 

i společenské historie, dospět. Je to cesta 

strastiplná, osamělá, beznadějná. Bianca 

Bellová získala za svůj čtvrtý román 

Magnesii Literu 2017 v kategorii Kniha 

roku. Autorku podle vlastních slov 

inspirovala reportáž z časopisu National 

Geographic z oblasti Aralského jezera.

Koudelka: Návraty
Uměleckoprůmyslové museum v Praze

22. 3.–23. 9. 2018

Výstava českého fotografa Josefa Koudelky se koná u příležitosti autorových 

osmdesátých narozenin a představí průřez jeho celoživotní tvorbou: zahrnuje 

všechny významné cykly Koudelkovy dosavadní tvorby (Začátky, Experimenty, 

Divadlo, Cikáni, Invaze 68, Exily, Panorama), z velké části se jedná o unikátní 

dobové autorské zvětšeniny, přičemž některé z nich jsou prezentovány 

vůbec poprvé. Současně s touto retrospektivou probíhá výstava Koudelka:

De-creazione ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze.

P. Nekoranec a V. Scalera: Lahůdky bel canta
Dvořákova síň Rudolfina

14. 6. 2018

Recitál tenoristy Petra Nekorance, který vystoupí v Rudolfinu v áriích italských 

bel cantových oper. Doprovodí jej renomovaný italský pianista Vincento 

Scalera, klavírní partner mnoha slavných pěvců včetně Juana Diega Flóreze. 

Petr Nekoranec, jeden z nejvýraznějších talentů současného operního 

světa, je od září 2016 frekventantem Lindemannova programu v newyorské 

Metropolitní opeře, a to jako první Čech, který byl do tohoto významného 

dvouletého projektu přijat.



sám zdráhá vidět a zacpává si před ním uši. Pikovou dámu skrze retrospektivu 

Heřmanovy ztýrané mysli známe u nás už ze zajímavé plzeňské inscenace 

z roku 1995, kdy ji Tomáš Šimerda zasadil do chladně odcizeného prostoru 

nemocničního pokoje jako vězení, které se postupně klaustrofobně zmenšovalo. 

V brněnské inscenaci tvoří scénu Pavla Boráka půlkruhovitá čalouněná stěna 

s nemocniční postelí uprostřed. Glaserovi otevírá hlavní témata inscenace: 

Heřmanovo šílenství, když připomíná stěny v „celách“ psychiatrických 

zařízení pro pacienty. Zároveň evokuje kasino carských důstojníků a šlechty, 

ve kterém se Heřman cítí jako trpěný outsider a po jehož luxusu ve své 

Brněnské Národní divadlo se v posledních sezónách pod vedením ředitele 

a režiséra Martina Glasera vyšvihlo do čela našich operních scén. Obklopil se 

silným týmem názorově a generačně spřízněných kolegů – šéfem opery Jiřím 

Heřmanem a šéfdirigentem Markem Ivanovićem. Inscenace Janáčkovy Věci 

Makropulos, Káti Kabanové, Bartókova Modrovousova Hradu v kombinaci se 

Schönbergovým Očekáváním, Lásky na dálku Kaiji Saariaho, Powder Her Face 

Thomase Adèse, ale i Tosky se staly událostmi české operní krajiny. V této linii 

pokračuje nová brněnská premiéra Pikové dámy v Mahenově divadle.

Brněnská opera „vsadila“ na charisma Soni Červené v roli Hraběnky. A tato sázka 

vyšla. Je to ona, kdo s Heřmanem hned na začátku hraje karty, kdo manipuluje 

jeho myslí, ze které nemá šanci ji vytěsnit, kdo mu podstrčí pistoli, se kterou 

Hraběnku vyděsí k smrti, a kdo mu nakonec podá zbraň, aby sám ukončil své 

trápení. Martin Glaser po „wilsonovsku“ pojal tuto vrstvu role Hraběnky jako 

symbol osudu – tragického i groteskně výsměšného, přízračného. Zvýrazňuje 

ho i temný kontraalt, se kterým tato legendární umělkyně zazpívala několik 

klíčových vět partu – zejména oněch tří karet, z nichž ta poslední nakonec 

Heřmana zradí, když místo esa drží v ruce pikovou dámu. I chodítko, které 

Soně Červené po vážném úrazu pouhé dva týdny před premiérou pomáhalo 

v chůzi, vlastně ještě posílilo intenzitu zhoubné manipulativní nadvlády, kterou 

přes své fyzické omezení má Hraběnka nad Heřmanem.

Takto pojatá Hraběnka dostává další dimenzi tím, že Glaser jako paralelu 

ke třem kartám roli Hraběnky ztrojil. Vedle té osudově děsivé v podání Soni 

Červené Hraběnka ve výborném pěveckém podání Jitky Zerhauové svou 

přísností vzbuzuje respekt okolí. A v podání Veroniky Hajnové Fialové to je 

mladá „moskevská Venuše“ z doby, kdy její kráse propadala celá Paříž. Toto 

ztrojení umožňuje Glaserovi zajímavé řešení okamžiku, kdy Heřman namíří na 

Hraběnku Jitky Zerhauové pistoli a ta se zhroutí. „Mladá“ Hraběnka odtančí. 

Zůstane jen nezničitelný přelud, jehož mámivě děsivý obraz se ještě multiplikuje 

v projekcích, které krouží kolem Heřmana.

Koncept tří Hraběnek podpořil Glaserův výklad Pikové dámy jako předsmrtné 

halucinace šíleného Heřmana. Zůstává na jevišti během celé inscenace jako 

účastník, pozorovatel i odpůrce „svého“ zničujícího gamblerství, které se i on 

Petr Iljič Čajkovskij: Piková dáma. Hudební nastudování Robert Kružík, režie Martin Glaser. 

Janáčkova opera, ND Brno v Mahenově divadle, premiéra 17. února 2018.

Soňa Červená se triumfálně vrátila do Brna,

kde v 50. letech startovala svou mezinárodní

kariéru a v Pikové dámě zde zpívala v roce 1953,

tehdy roli Pavlíny nebo Vychovatelky.
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zakomplexovanosti tolik touží. A při temném nasvícení s prozařujícími 

světélky vyvolává představu galaxie s nicotností lidských osudů. V takovém 

„světě“ Heřman ztrácí povědomí o řádu věcí: spinet, který doprovází Pavlíninu 

romanci, je miniaturní, zatímco křeslo Hraběnky nabývá obrovitých rozměrů. 

Pastýřské intermezzo se odehrává mezi kýčovitými maketami stromů, jelena, 

hrdliček a motýlů. Důstojníky Surina (Josef Škarka) a Čekalinského (Petr 

Levíček) i hraběte Tomského (Pavoľ Remenár) vidí Heřman jako groteskně 

výsměšné klauny. Uniformy vojenské posádky připomínají spíše smrtky, které 

s postavami manipulují – například když vzpírajícího se Heřmana „hodí“ 

k nohám Lízy, aby ji pak jako „nepotřebný inventář“ vystrčily z jeviště.

V Brně se rozhodli uvést Pikovou dámu (po půl století) téměř bez škrtů. 

Kvůli většímu spádu i vzhledem k tomu, že dirigent Robert Kružík neměl 

vždy zcela pod kontrolou ani ansámblové výstupy, ani souhru, by inscenaci 

prospěly obvyklé škrty úvodní sborové scény a hlavně zkrácení pastýřského 

intermezza, které předpokládá mozartovsky vylehčenější pojetí. V Kružíkově 

hudebním nastudování vyzněly přesvědčivěji osudově temné dramatické 

výrazové vrstvy Čajkovského partitury. Takový interpretační přístup podpořil 

svým robustním tenorem i Eduard Martynyuk, sólista běloruské opery a host 

moskevského Velkého divadla. Jeho Heřman je sebestředný zoufalec, umanutě 

hnaný zničujícím hráčstvím bližším Puškinově povídce více než láskou k Líze, 

kterou akcentoval Čajkovskij, v jehož adaptaci se Heřman snaží získat bohatství 

hlavně proto, aby získal společensky výše postavenou Lízu. Ta je v podání 

Natalyi Romaniw s pevným sopránem, ovšem bez výraznější lyrické měkkosti 

a barevnosti, nezvratnou obětí Heřmanova patologického blouznění.

V Brně pojali Pikovou dámu jako studii nevyléčitelné závislosti na gamblerství 

s chimérickou představou domněle snadného způsobu, jak dosáhnout úspěchu 

a štěstí. Zájem diváků je velký. Až se inscenace ještě hudebně usadí – že by 

taková „lekce z adiktologie“ mohla také vyvolat závislost? V tomto případě na 

brněnské opeře.

Text: Helena Havlíková (s použitím textu pro Lidové noviny)

Foto: archiv Národní divadlo Brno

Krátké zamyšlení nad stavem současné české výtvarné 

scény a perspektivách ve vztahu k zahraničí.

Obecně se zamýšlet nad stavem českého současného umění není věcí již od 

podstaty jednoduchou, tím spíše chceme-li tak činit v kontextech mezinárodní 

scény. Nabízí se celá řada glos a bonmotů nejrůznějšího, často nepříliš lichotivého 

zabarvení, které pramení z naturelu nás samých, naší národní povahy a dějinného 

zařazení. Svým způsobem jakákoli scéna a každé odvětví nějak odráží atmosféru 

ve společnosti a její stav. A možná právě umění (nejen výtvarné) je jakýmsi 

„lakmusovým papírkem“ z nejvýmluvnějších.

Samotný stav české výtvarné scény souvisí se stavem na poli sběratelském. 

Dovolím si zde považovat se za člověka, který ke sběratelství přilnul, částečně do 

něj nahlédl a stále se snaží dál trpělivě nahlížet a postupně pronikat k podstatě. 

Je velmi důležité konstatovat, že nejmladší generace našich umělců již téměř 

postrádá „stereotypy“ myšlení, které nám byly vlastní v posledních desetiletích. 

V současném plochém světě bez reálných hranic nachází a často využívá nabízené 

možnosti, ať jde o stáže tvůrčí či studijní. Reálný, zdánlivě neviditelný handicap 

spočívá v chápání sebe sama v kontextu okolních zemí. Tento handicap si ještě 

stále tak či onak podvědomě nosíme v sobě. Vidíme nebo slyšíme to prakticky 

denně: „Malá zemička v srdci Evropy.“ Upřímně bych velmi rád slyšel, jak často 

tohle používají menší (co do obyvatel) Rakušané, Švédové, Finové nebo Dánové. 

O srovnatelném Řecku, Maďarsku nebo Portugalsku raději nemluvím. Ještě nad 

tyto skutečnosti však stavím nesourodost a často ne úplnou ochotu komunikace 

v rámci rozdělené scény.

Věčný (naštěstí nevyhrocený) je konflikt mezi tradiční scénou a zastánci nových 

tendencí. Máme možnost svobodného výtvarného projevu, na oficiálních místech 

bezmála třicet let, ale nějak se vytrácí radost a schopnost si v této stále malé 

komunitě navzájem přát. Chybí reálná konkurence mezi soukromými galeristy, 

kteří by skutečně disponovali „silou“ potřebnou k věrohodné prezentaci našich 

autorů ve světě. Již zdaleka nejde o nedostatek peněz nebo potřebného „know-

how“, ale spíše o určení priorit, osobního nastavení a velmi často také nadšení. 

Samozřejmě – na naší scéně jsou autoři, jejichž tvorba rezonuje v mezinárodních 

kontextech. Vzpomeňme Jiřího Kovandu či Kateřinu Šedou nebo z generací 

předešlých například Stanislava Kolíbala. Bohužel se však stále nemůžeme 

prezentovat skupinou 2–3 autorů mladé generace, pevně zakotvených v kontextech 

a souvislostech scény současné. To, co se povedlo sice větším, ale „východnějším“ 

státům, jako jsou Polsko nebo Rumunsko, by pro nás mělo být vzorem. Pro řadu 



Text: Robert Runták

Foto: archiv autora

Robert Runták

•  sběratel současného umění, jehož sbírka

se řadí k jedněm z nejdůležitějších v ČR

•  poradce britské Tate Gallery pro akvizice

ze zemí východní Evropy a Ruska

•  právník, manažer Exekutorského úřadu

v Přerově

milovníků umění a umělců samotných jsou jména jako Adrian Ghenie, Victor 

Man, Wilhelm Sasnal nebo Marcin Macieowski představiteli současné absolutní 

světové úrovně. Tito umělci jsou zastoupeni ve skutečně top světových galeriích. 

Není potřeba zde rozebírat konkrétní parametry, ve kterých se tyto země od nás 

odlišují, neboť to v konečném důsledku není ani důležité. Zásadní jsou reálné 

výsledky a především snaha o hledání vlastní cesty k obdobnému cíli.

Má-li se do budoucna něco změnit, bude se tak dít zcela jistě v souběhu s posuny 

v oblasti sběratelství. Aby bylo jasno, bavíme se tu o horizontu let, možná i více 

než jedné dekády. České sběratelství umění, které se za posledních několik málo 

let rozšířilo (nikoli však přesunulo) také do scény současné, se musí nutně začít 

prosazovat i na poli evropském. A není přitom úplně podstatné, v jakém segmentu 

či finanční úrovni. Pokud nebudeme zasazovat naše domácí autory do kontextů 

obecných a globálních, nemůžeme věrohodně očekávat opak. Minimálně se 

tímto sekundárně vytvoří vazby a možnosti, kterých následně opravdu kvalitní 

autoři využijí. Uvědomuji si, že neuděláme z umění obecnou prioritu většiny naší 

společnosti, ani jakousi pomyslnou výkladní skříň. Už teď je jasné, že tyto snahy 

budou vyžadovat velké množství vynaložené energie a trpělivosti.

Když se dnes dívám na české umělce z nejmladší generace, pozoruji u nich 

skutečně velkou kvalitu. Při srovnání s autory z jiných evropských zemí bývám na 

Čechy velmi často skutečně pyšný. Oprávněně. Stav, ve kterém se nachází české 

umění (nikoli však scéna a tzv. výtvarný provoz), je dle mého přesvědčení velmi 

zajímavý, ba pozoruhodný. Žádná malá země uprostřed Evropy, ale sebevědomý 

výkon. Je teď předně velmi důležité, aby umělci dosáhli uznání a podpory ve 

své vlastní zemi. A v tom musí sehrát zásadní roli sběratelé a mecenáši. To je 

první stupeň, který snad už začíná postupně fungovat. A pak musí přijít druhý 

krok, ještě těžší. Nalezení možnosti jak poskytnout skutečnou oporu na scéně 

mezinárodní. To se ale bude muset dít bez nejrůznějších zákulisních her, partiček 

a škatulkování. Protože právě toto jsou faktory, které, pokud se jich jednou 

provždy nezbavíme, nás budou stále udržovat v kategorii malého národa.



12. 4. 2018
G. Verdi: Requiem
Benefiční koncert pro Svatovítské varhany
Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha

Opera Národního divadla podpoří národní sbírku na svatovítské varhany 

provedením Requiem Giuseppe Verdiho. Vedle Sboru a Orchestru Národního 

divadla s hudebním ředitelem Jaroslavem Kyzlinkem se na koncertu budou 

podílet sólisté se zkušenostmi v interpretaci Verdiho oper na mezinárodní 

úrovni: Veronika Dzhioeva, Monika Fabiánová, Sung Kyu Park, Jiří Sulženko. 

BHF je spolupořadatelem koncertu.

19. 4. 2018
Pane, slyš mé prosby
Collegium 1704
Rudolfinum

Anglická hudba 17. století představuje neobyčejně bohatou hudební řeč 

zpracovávající nejrůznější evropské vlivy do svébytného hudebního projevu. 

Záliba v polyfonii, originální zacházení s harmonií a smysl pro kvalitu 

zpracování zhudebňovaných textů jsou společnými rysy děl Henryho Purcella 

i jeho předchůdců. BHF je partnerem orchestru.

1. 5. 2018
Klánský plays Chopin
Klavírní recitál Ivana Klánského, na kterém 
obdrží Granátovou hvězdu
Rudolfinum

BHF u příležitosti tohoto koncertu udělí profesorovi Ivanu Klánskému 

ocenění Granátová hvězda za mimořádný přínos pro české kulturní dědictví. 

Koncert završí projekt Klánský plays Chopin. Pro mimořádný talent 

a pozoruhodné interpretační umění patří profesor Ivan Klánský k předním 

představitelům českého i zahraničního koncertního života. Ve čtvrtek 1. února 

se stal děkanem HAMU v Praze a v květnu oslaví koncertem významné 

životní jubileum. Spolupořádáme s Nadačním fondem CE.

10. a 11. 5. 2018
Mozart: La clemenza di Tito
Dirigent Marc Minkowski
Stavovské divadlo

Renomovaný francouzský dirigent Marc Minkowski uvede koncertní verzi 

Mozartovy opery La clemenza di Tito, a to jako součást mozartovského 

triptychu ve Stavovském divadle. BHF je partnerem těchto koncertů.

18. 5., 30. 5. a 2. 6. 2018
Bellini: Norma – v hlavní roli Edita Gruberová 
Národní divadlo

U zrodu Normy, nejznámější opery italského skladatele Vincenza Belliniho, 

stála fenomenální italská sopranistka Giuditta Pasta, libretista Felice Romani 

použil svůj starší text psaný podle tragédie francouzského dramatika 

Alexandre Soumeta Norma čili Vražda dítek. Jako host vystoupí Edita 

Gruberová, která v tomto představení s ND absolvovala turné po Japonsku.

1. 6.–27. 6. 2018
Concentus Moraviae 2018
Města v ČR

„Úsměv je nejkratší vzdáleností mezi lidmi,“ řekl Victor Borge, jeden 

z největších hudebních bavičů všech dob. A právě tento úsměv bude 

Concentus Moraviae v roce 2018 hledat. S populární sedmou Humoreskou 

Antonína Dvořáka coby svou ústřední melodií se festival vydá zkoumat 

fascinující propojení mezi hudbou a humorem.

14. 6.–7. 7. 2018
Národní festival Smetanova Litomyšl
a Smetanova výtvarná Litomyšl
Litomyšl

Národní festival Smetanova Litomyšl je znám především jako festival operní. 

V rámci 60. ročníku festivalu bude uvedeno úctyhodných osm titulů, což je 

nejvíce v dosavadní historii. Kantáta Český poutník bude uvedena pod patronací 

BHF. Výtvarná část festivalu zase představí desítky expozicí, dvě z nich pořádané 

BHF ve spolupráci s galerií Cermak Eisenkraft a Miroslavem Mackem.

BOHEMIAN HERITAGE FUND se jako partner podílí 

na řadě kulturních a uměleckých projektů. Rádi bychom 

Vás upozornili na následující.
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