
Emil Viklický
Hokej, jazz 
a čirá radost
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se sloupky osobností: Kačer • Zaoralová • Bednářová • Bosák • Štindl • Špátová
+ Program TV na celý týden

OBsah

› Rozhovor s matematikem jazzu Emilem 
Viklickým o hokeji, hudbě a čiré radosti.
 
› Listopad 1989 očima Moniky MacDonagh-
Pajerové, jednoho z hlasů revoluce.
 
› Jak se Newyorčané celý říjen honili za 
slavným sprejerem Banksym.
 
› O počítačových hrách a o tom, kdo je vyrábí, 
s religionistkou Zuzanou Kostićovou.  
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Tento týden se v Česku nečekaným 
způsobem posunula hranice vý-
střednosti. Z vazby na svobodu pro-

puštěný David Rath za výstřední označil 
dnes už slavnou scénu, jak si po ulici vy-
kračuje s krabicí na víno, v níž však místo 
alkoholu policie po zadržení exposlance 
našla sedm milionů korun v hotovosti.

Nevím jak vy, ale o výstřednosti jsem 
měl až do začátku tohoto týdne poněkud 
odlišné představy. Kdysi byly výstřední 
máničky nebo pankáči s pěkně vystavě-
ným čírem, nejlépe obarveným několika 
různými odstíny. Excentrický je díky své 
zcela potetované tváři někdejší kandidát 
na prezidenta Vladimír Franz, samotná 
kérka už dneska ale nikoho nepřekva-
pí, má ji kdekdo. Zvláštní a nápadné jsou 
také ty podivuhodné náušnice, jestli se to 
tak dá říct – na lalůček se nezavěšují, ale 
naopak se do něj vkládají a roztáhnou jej, 
čímž v uchu vznikne obrovská díra – při 
pohledu na jejího nositele se tak nemůže-
te zbavit pocitu, že vidíte skrz něj. 

Výstřední může být i skladatel z naší ti-
tulní strany Emil Viklický, jenž si ke zhu-

debnění vybral libreto, které mimo jiné 
ukazuje romantického básníka Máchu, 
jak bere drogy. Za excentrickou možná 
mají kolegové na Karlově univerzitě i Zu-
zanu Marii Kostićovou, s níž přinášíme 
v tomto vydání rozhovor. Z obvyklé řady 
ctihodných profesorů vybočuje tím, že 
„paří“ počítačové hry. 

Ale krabice na víno napěchovaná ban-
kovkami? Pokud nebyly pokreslené něja-
kými mystickými pentagramy nebo as-
poň anarchistickými áčky v kruhu, pak 
mi pan Rath jistě promine, ale nošení mi-
lionů v krabicích na víno mi nepřijde nijak 
výstřední, jen nevkusné. 

 
 

 

Vladan Šír
vedoucí magazínu
vladan.sir@lidovky.cz
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„Pro mě je hraní jazzu čirá radost. 
Strašně mě to baví. Protože jako 
skladatel sedíte doma na zadku, 
píšete operu třeba půl roku, 
děláte ty černé tečky na nějakých 
čtyři sta stránek.“
Emil Viklický v rozhovoru na straně 6
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S barvami v ruce celý říjen 
řádil v New Yorku. Ale lidé ho 
neodsuzovali, naopak každý den 
vyráželi do ulic, aby se podívali 
na nové dílo slavného Banksyho, 
Brita, který před více než deseti lety 
povýšil sprejování zdí na – velmi 
draze prodávané – umění. 
text: Christopher Snyder, New York 

Umění v ulicích 

Hon na 
sprejera  

Na roletě vchodu do klubu Hustler nakreslil Banksy čekajícího muže s uvadající 
květinou. tanečnice z klubu neodolaly a hned u obrázku pózovaly.
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Tak ho policie nakonec dostala. Ne, 
nebyl to slavný britský umělec 
sprejer Banksy, ale klubko písmen 

z obřích nafukovacích balonů, tvořících 
jeho jméno. 

Ten nafukovací nápis, umístěný na 
jedné zdi v newyorské čtvrti Queens, 
představoval něco jako podpis pod 
Banksyho nejnovějším velkolepým dí-
lem: celých třicet dní na rozličných mís-
tech nejlidnatějšího amerického města 
sprejoval své slavné šablony a přidal 
i pár živých akcí navíc. Bylo to také roz-
loučení s Newyorčany, kteří během října 
s nadšením chodili na místa, kam by se 
jinak nikdy nevydali.

A tak newyorská policie nešla po 
Banksym, ale jeho dílo zabavila jako dů-
kaz proti dvěma mužům, kteří vyšplhali 
po žebříku a chtěli nafukovací písmena 
ukrást. Než dorazila policie a oba za-
tkla, zloděje okamžitě obklíčili a zadr-
želi Banksyho fanoušci. Byl jsem jedním 
z nich.

třicet dní v New Yorku  
Svůj třicetidenní projekt Banksy nazval 
Better Out than In (Lepší být venku než 
uvnitř) a kombinoval v něm své sprejer-
ské umění v ulicích a sociální sítě. Ano-
nymní umělec, jehož identitu už celých 
deset let nikdo oficiálně neodhalil, kaž-
dý den nahrál na svůj Instagram a blog 
nový obrázek nebo video a k tomu přidal 
nápovědu, kde jej v ulicích obrovského 
města najít. Mezi díly byly jak jeho cha-
rakteristické šablony, tak akce s živými 
účinkujícími. A každé z nich neslo jiné 
poselství, které se Newyorčané vydávali 
rozluštit. 

Prvním dílem byl začátkem října obrá-
zek psa močícího na vodní hydrant, nad 
nímž se vznášela komiksová bublina 
s nápisem „You complete me“ (Naplňu-
ješ mě). Zdobil zeď jen pár bloků od mé 
kanceláře, a tak nebylo nijak namáhavé 
jej najít. 

Stačilo vidět jen tenhle jediný obrázek, 
zažít atmosféru, jež v Newyorčanech vy-
volával, a už jsem se v tom také vezl. A to 
jsem v tu chvíli vůbec netušil, že zakrát-
ko budu o jedné chladné noci běhat po 
celém Bronxu, jen abych si na zdi stadio-
nu týmu Yankees prohlédl namalované-
ho leoparda. 

Z toho lovu na Banksyho se stala až 
závislost. 

Jakmile umělec ohlásil nové dílo, lidé 
sedli na kola a jezdili z jedné čtvrti do 

druhé, mačkali se v metru a tlačili ko-
čárky ulicemi, aby si – vyzbrojení svými 
iPhony – obrázek mohli vyfotit. Newyor-
čané neváhali vyrazit ani do odlehlých 
částí města, protože chtěli na vlastní oči 
uvidět to, o čem poslední dny všichni 
mluví: robota až na Coney Islandu nebo 
bizarní mraveniště na Staten Islandu. 

A kdykoli uviděli něco, co vybočuje ze 
zaběhnutého řádu věcí, vtipkovali: „Není 
to Banksy?“ 

To, že jste narazili na dílo britského 
sprejera, se většinou dalo snadno odvo-
dit od počtu diváků, kteří se srotili na 
jindy úplně liduprázdném nároží. Ři-
diči zpomalovali a sledovali, jak všude 
blýskají foťáky a mobilní telefony. Ob-
čas jsem se podíval kolem na ostatní fa-
noušky a pro sebe si říkal: Co když jeden 
z nich je Banksy? 

Místní blogy i velké noviny se Banksy-
ho třicetidennímu tažení New Yorkem 
dopodrobna věnovaly, publikovaly přes-

nou polohu jednotlivých děl, ale také 
citovaly starostu Michaela Bloomberga, 
který se netajil svou nechutí k britskému 
umělci. 

„Graffiti ničí majetek lidí, je to zname-
ní úpadku a ztráty kontroly,“ řekl staros-
ta na tiskové konferenci. 

Noviny psaly i o nevyhnutelném – sko-
ro každé dílo bylo záhy přemalováno 
jinými sprejery, rozkradeno nebo poni-
čeno. 

Šablonu zobrazující dvě gejši v Broo- 
klynu kdosi téměř 
okamžitě přestříkal 
sprejem, stejně dopadl 
nyní už ikonický obrá-
zek balonku ve tvaru 
srdce, který Bank-
sy umístil do čtvrti 
Red Hook. Jakmile se 
v Queensu objevila so-
cha jakési sfingy z ci-
hel, hned si na ni jeden 
muž najal stěhováky. 
Přihlížející pak kolem 
hledali další cihly, jež 
si chtěli nechat jako 
suvenýr. A obyvatelé 
východního New Yorku 
začali účtovat poplatek za 
zhlédnutí obrázku malého 
bobříka, jehož tam Bank-
sy nasprejoval vedle po-
škozené dopravní značky. 

Někteří chytří majitelé ob-
chodů rychle překryli díla ple-
xisklem a postavili kolem nich 
kovové zábrany, aby je ochrá-
nili před dalším poškozová-
ním. Klub Hustler slavného vyda-
vatele pornočasopisů Larryho Flynta 
dokonce jednu kresbu vyřezal z rolety na 
vchodových dveřích – Flynt ji nejspíš ne-
chá zarámovat a vystaví v klubu, kde si ji 

bude moci každý (po zaplacení vstupné-
ho) prohlédnout. 

Banksy za šedesát dolarů 
Ale ani nebylo nutné podléhat banksy-
manii, diváky měsíčního projektu jste se 
mohli stát klidně čirou náhodou. 

Třeba v Central Parku tým Banksy-
ho spolupracovníků postavil stánek, 
v němž prodávali jeho originální tisky 
za šedesát dolarů. Jen nikde neuváděli, 
že jde o tvorbu slavného anonymního 

Devátý obraz. Na Lower 
East Side vytvořil 
Banksy temnou instalaci 
z nákladního a osobního 
auta, na nichž jsou 
zobrazeni ozbrojení muži 
a koně s brýlemi na noční 
vidění.

Jako poctu budovám Světového 
obchodního centra, jež při útoku  
11. září 2001 lehly popelem, 
nasprejoval „dvojčata“ na zeď ve 
čtvrti tribeca.

Prvním graffiti byl pes močící 
na hasičský hydrant.

INZERCE

téma PÁTEK | LIDOVé NOVINy



PLNÁ VERZE 

V TRAFICE

Chcete si to  
dočíst?

Lidové noviny 
si můžete TAKÉ přečíst v: 

Magazín pátek ln dostanete i tento pátek  
společně s lidovými novinami ve své trafice

Předplaťte si Lidové noviny na epaper.lidovky.cz nebo na lince 225 555 577.
Nebo stačí poslat SMS na číslo 902 11 ve tvaru PRE PAT JMENO a ADRESA.  
A od příštího pátku máte své Lidové noviny s magazínem po čtyři týdny  
do 7.30 ve schránce. A levněji než na stánku. Technicky zajištuje ATS.  
Cena služby je 75 Kč včetně DPH. 

Chcete si 
přečíst víc?
PŘEDPLAŤTE SI PÁTEČNÍ LN S MAGAZÍNEM 
JEN ZA 75 KČ MĚSÍČNĚ

LIDOVÉ NOVINY - NOVINY OSOBNOSTÍ

http://app.lidovky.cz/
http://epaper.lidovky.cz/
http://epaper.lidovky.cz/
http://epaper.lidovky.cz/

	1
	2
	3
	4b.pdf
	5

