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Nasranost, štěstí, povinnost…
Rozhovor s Igorem Látalem, známým spíše pod přezdívkou Fido (1978), organizátorem, glosátorem,
archivářem a dokumentaristou, který se ještě nebojí nazvat své internetové stránky „Underground Pages“.
Co tě žene k organizování akcí, které už
řadu let (ač věkem ne-stár) děláš?
Kombinace nasranosti, setrvačnosti a pocitu štěstí. A samozřejmě i jisté formy povinnosti.
V každé době, v každém režimu, vždy
a všude je lidu předkládán vzorec společensky přijatelných hodnot, hojně dokrmovaných reklamou a iluzí veřejného
mínění, není se co divit, že ony hodnoty
se mění, a domnívám se, že nikoli k lepšímu. Tahle atmosféra hodná poblití je naroubovaná drtivé většině lidí. Každý den
včetně neděle otevírají Blesk a pouštějí televize, ordinují si „islámské bubu“, dobrovolně přijímají evidentní lži, konzumují
30 let stejný sračkopop a ještě u toho prožívají jakýsi pocit uspokojení. Zvykli si na
kýč, vnímají ho coby samozřejmost.
Rád stojím na druhé straně.
Ale řada mladých lidí to třeba i cítí podobně jako ty, – jak si potom vysvětluješ onu
ochablost většiny těchto lidí, kteří místo toho,
aby pracovali (a organizovali) zde, odjíždějí „vydělat si“ (na co?) do ciziny? Je to
jenom „snaha po poznání“ nebo jen snaha
o trapné „hmotné zajištění“?
Zase bych to tak nedramatizoval. Mladí
lidé vždy jezdili „na zkušenou do světa“.
Důvody se dají těžko zobecnit, každý má
jiný hodnotový žebříček, každého motivy jsou odlišné. Pro někoho znamená vrchol spokojenosti balík peněz, pro jiného
je to poznání více či méně hlubší.
Myslím, že ti, co v sobě najdou sílu vyces-

Igor Látal-Fido jako cestovatel, Krym, červenec 2006

tovat, patří ve společnosti k těm nejméně ochablým. Mnohem víc zarážející je
ochablost u nás doma, tedy ne že by jinde
byla menší, ale ta naše se nás bezprostředně dotýká, číhá na každém rohu. S masivním nástupem mobilních telefonů, počítačů, internetu se mění přístup k životu,
lidské povahy. Moderní technologie již
jsou spíše zlými pány než dobrými sluhy. Snižuje se počet lidí, kteří čtou knihy,
vlastní fantasii dobrovolně mění za virtuální realitu. To je pro mě ochablost, nikoli
že někdo odjede do ciziny.
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Jak sis tříbil svůj „hudební vkus“? Jak ses vůbec
k muzice, resp. k pořádání – převážně hudebních – festivalů dostal?
Vkus si tříbím pořád. Nové objevuji, staré
oprašuji, srovnávám. Některé věci se vryjí
pod kůži na první poslech a časem ztrácejí sílu, vyčpějí. Krásu jiných se mi daří
objevit teprve po letech, nebo taky neobjevím nic a zůstane mi nadobro skryta.
Jezdím po festivalech, chodím na koncerty – bezprostřední kontakt je nesrovnatelný s poslechem byť vysoce kvalitní nahrávky. Snažím se věřit svým instinktům,

Myslím že „parametry“ nejlépe splňují
Chór vážskych muzikantov z Trenčína. Objevil je pro mě Štěpán Stejskal,
který je pamatuje ještě z osmdesátých
let. Na festivalu Konec léta mi věnoval
jejich desku „Plesniví starci“ a tenhle
nestárnoucí ansámbl mně učaroval. Na
Slovensku jsou dnes jednou z nejkultovnějších kapel, nicméně u nás je zatím
zná jen hrstka fajnšmekrů. Věřím, že
i díky Krákoru budou mít více příznivců
i u nás. Celkově však letošní účinkující
nejsou žádná ořezávátka.
Posun v dramaturgii vnímám nejvíce na
doprovodných programech, obzvláště pak ve ﬁlmové sekci. Od loňska je
tohle parketa Martina Chlupa, který ji
společně s přáteli zvládá na výbornou,
koneckonců je to člověk od fochu. A je-li z čeho vybírat? Bezpochyby je a ještě
zatraceně dlouho bude.
Fido uvádí do života desku Předvoj armády monster kapely Skrytý půvab byrokracie, Vagon, 2006

nenechám si moc kecat do vkusu. Řada
lidí si však tvoří názor podle mizerných
recenzí, hitparád a podobných scestných
ukazatelů, nechají se nezdravě ovlivňovat.
Je snad měřítkem kvality prodejnost desek a množství stažených skladeb v mp3?
Tím nechci říct, že by se člověk měl zcela
izolovat, nečíst recenze, programově odmítat věci komerčně úspěšné. I tady lze
jistě nalézt věci inspirativní a zajímavé.
K pořádání jsem se dostal přes pankáče Fučíka v roce 1998, který se nakonec
z realizace festivalu nějak vypařil. Z pankového festivalu tak vznikl první ročník
Krákoru. Zpětně se na tu akci dívám
s mírným zděšením, dramaturgie veškerá žádná, bordel ve všech pádech, hromada ožralých. Takovej vesnickej čoch.
Co si slibuješ od Krákoru do budoucna? Čím
chceš oživit dramaturgii, jak ovlivnit „bordel
ve všech pádech“ a „hromadu ožralých“? Věříš ještě v potenci kultivovaného publika?
Od dob skalních počátků uplynulo
hodně vody. Často mi bylo někdejšími
spolutvůrci festivalu vyčítáno, že si z něj
dělám festival vlastní. Může to znít jak
chce samolibě, však teprve poté, co byla
dramaturgie festivalu čistě moje osobní
věc, začal mít Krákor čitelnou tvář. Práce na festivalu neznamená vylepit měsíc
před akcí plakáty a inkasovat u vstupného. Je to soustavná, celoroční práce.
Krákor má dnes všechno, co by mít měl,
vedle hromady muziky jsou to divadelní představení, autorská čtení, výstavy,
projekce ﬁlmů. Nechci z příjemné akce
budovat další Trutnov. S publikem jsem
na výsost spokojen, do značné míry se
z Krákoru stala událost vhodná k setkání lidí, kteří se přes rok nemají možnost
vidět, přičemž přibývá i nových tváří.

Co tedy vylepšovat? Makat, pilovat, vybrušovat, vždycky je co.
Publikum bývá takové, jaká akce sama.
A hromada ožralých? Nemusí vypadat
zrovna jako tehdy v Silůvkách. I chlastat se dá poctivě a přitom kultivovaně.
Prioritou má být kulturní zážitek, opojení čímkoli je druhotné a myslím, že je
to i případ Krákoru.
Jak by to mohlo vypadat (s Krákorem) letos?
Letos proběhne devátý ročník, festival se
znovu stěhuje. Začal v Silůvkách, pět let
existoval v lese za Moravským Krumlovem. Vždy šlo, přísluší-li mi soudit, o akci
mírumilovnou, poklidnou. Přesto vždy
vadil. Jestli si někdo myslí, že doba, kdy
vlasatci byli problém, je pryč, je na omylu.
Na Krákoru vystupují interpreti široké veřejnosti neznámí, nebo známí velice málo
a lidi se neznámého bojí, obzvláště, je-li
„to“ soběstačné. Věřím, že kdyby Krákor
nesl podtitul „hledáme nové talenty“, případně byl pod patronátem nějakého potentáta, byl by obecně přijímán kladněji.
Co lidi nemají podprahově vryto ustavičnou mediální masáží je přinejmenším divné. Lidi se děsí představy, že by se jim „to
neznámo“ mohlo třeba i líbit.
Prioritou pro Krákor je získat adekvátní prostor, nejlépe soukromý a s loajálním majitelem. Oba předchozí prostory
byly majetkem obecním a jejich dočasní
správci nedělali nic jiného, než vymýšleli, jak akci zatopit, znemožnit, poškodit.
Nakonec nás vypudili, ale proč vlastně?
Mohl bys z letošních vystupujících označit
někoho jako vyslovený objev, oproti dřívějším ročníkům? Jak bys charakterizoval případný posun v dramaturgii? Je z čeho vybírat na kolísavé scéně stále ještě nezávislé?
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Vidím, že jsi optimista. Jak se máš jinak? Je
známo, že rád cestuješ. Jakub Deml kdesi
píše: „… kdo rádi cestují, zatěžte jim svědomí“. Barbey d’Aurevilly zase píše o „málu
atomů vázaných“… Co znamená cestování
pro tebe?
Potím chřipku a těším se do hospody
na kus řeči a studené pivo s pořádnou
čepicí.
Cestování je – nepopírám – jednou
z mých vášní. Každý si ten pocit s batohem na zádech, tisíce kilometrů od
rodné hroudy, musí vyzkoušet sám.
Kdo nezažil, nepochopí a bude jen věčně nespokojen blbě mrchtat, místo aby
se po sté, s radostí v srdci, vracel.
Máš pravdu. Cestování – taky – chce odvahu. Jakých vlastností si u lidí nejvíc vážíš?
Převážně dobrých, ač může nastat situace, kdy mohou být prospěšné i ty z druhé
kategorie a samozřejmě naopak. Důležitý
je poměr jednotlivých vlastností – ten je
určující pro charakter lidské povahy. Nesnáším svině, ale taky mám vážné obavy
ve společnosti „bezelstných dobráků“
– v drtivé většině totiž není všechno zlato, co se třpytí.
Myslím, že tou „prospěšností vlastností z druhé kategorie“, tedy špatných, mateš pojmy…
Nelze napsat, které vlastnosti si nejvíce
vážím! Uvykli jsme si vidět více odvahy
na slabém, více moudrosti na hloupém.
Uvykli jsme vážit si dobrých vlastností
více tam, kde je nepokládáme za samozřejmé. Moudří a odvážní tak zůstávají
s nevyslovenou samozřejmostí v pozadí. A co je víc? moudrost, upřímnost?
chrabrost? vytrvalost? A koho si vážit
víc? Na takovou otázku odpovědět nedovedu.
Otázky elektronickou poštou: J. E. F.

Sépiovou kostí
Jakub Ryška – zahlédl jsem onehdy jeho jméno v rubrice HOSTa Hostinec, s povzbuzujícími slovy Víta Slívy,
jednou už uveden v Potulné akademii, číst nechtěl, aniž přišel, přesto poeta natus, jsem přesvědčen. (j. e. f.)
Zádumčivost
Na prahu pevniny,
tam, kde už nezebe,
čekám jak stvořený
poprvé pro tebe.
Z chladivé dělohy
věčného čekání
chápou mne za nohy
vlny a šeptají:
,,Korálku na břehu,
obrať se zpátky k nám,
na konec příběhu
psaného hlubinám.“
Modlitba
Tu sílu mi teď vdechni Bože,
tu sílu, co jsi půjčil prorokům,
tu sílu, která rozděluje moře
a dělá muže z otroků.
Tu sílu, která jediná mě postaví
jak spadený a vykradený dům,
tu sílu, co nesmrtelné postavy
vrací zpět do klína, do země,
ke předkům…
Praho
Vítej, Praho,
vítej, špíno!
Vítej, co se v tobě dálo
a co se ještě nestačilo

Nohy v zemi,
vítr v hlavě
– jeden ze tvých ponížených
se navrací k tobě právě.
Vítej sladká, marná domovino!
Ráhno, které nebe přerazilo.
Sílo z dálky
– vlno ve mně!
Město, co se nad tuláky
naklání tak něžně, jemně…
Svobodu ne, děkuji
Chci zrovna teď
napsat báseň.
Múzo, sem!
Seď!
Vyžaduji kázeň!
Nejsem blázen
hledající v uličkách
a stržích sen.
Vzpínající ruce,
dmoucí srdce
neustále připraven
obětovat vše
pro jediný verš s významem.
Přespávat pod nachýlenou větví
vedle dálnice.
Nezaobírat se,
jestli by mě četly
ještě příští generace.

Poslání místo práce.
Odevzdání
a kontemplace.
Nahota,
kterou pochybnost nehlodá,
a pro niž se nedá
sehnat porota.
Až na kost odkrytý
Mít radost,
že není
ani ,,Já“ ani ,,Ty“.
×××
Ó, jak se vyplácí
uposlechnout moudrých rad.
Našel jsem si práci
a dívku, kterou nemám rád.
23 let
Otáčím se sám
pořád na stejném místě
a zcela jistě
se i točit přestávám.
Jsem solí země
a oporou státu.
Špatně je ze mě i mámě
a dožírám vlastního tátu.
Skončil jsem pohádku,
hájemství mladého věku.
Stále jen na zadku,
způli však na útěku.

Programy – Plány – Anonce – Glosy
Nejbližší program večerů Potulné akademie – úterý 24. 4. v redakci Vetus Via
od 16.45 vernisáž – Petr Veselý – Kresby
– Naďa Hrdinová a Markéta Oškrdová
(soprán) – Kateřina Prudilová (housle)
– Libor Kučera (violoncello) – od 19.45
klub Boro – dílo Vítězslava Nezvala uvádějí Marek Sobola a J. E. F. – Terezie Palková (klávesy, zpěv) – »2« (akustické
krasosmutnění) – Radim Babák (písně
s harmonikou) • Múzické večery nadále
probíhají každé úterý v klubu Boro, na
Křenové ulici č. 75 • Ve čtvrtek 3. 5. od
19.00 hod. proběhne v klubu Mandragora, Křenová 10, promítání ﬁlmu Petra
Nikolaeva, podle románu Jana Pelce,
… a bude hůř. Po projekci (84 minut)
vystoupí legenda českomoravského un-

dergroundu, kapela Špinavý nádobí.
Vstupné 100 Kč, pro členy Klubu přátel
společnosti Christiania Kč 80 • Festival
Potulný dělník 2007 za námi. Tentokrát
zcela bez peněz, jen co přátelé pomohli, přispěli, půjčili • Teprve teď se dovídám, že svatý apoštol Tomáš je pohřben
v Indii • Byl objeven hrob šamana starý
28 tisíc let. V Brně, na Francouzské ulici. Šaman prý trpěl kostižerem a musel
hodně trpět, což snad zrovna ho předurčovalo k jeho výjimečné roli • V tramvaji dva školáci (vypráví Cigi): „Co teď
berete?“ – „Ále, furt nějaký lidi, co něco
řekli…“ j. e. f. • Glosa Velikonoční. Normalizace 70. a 80. let, zdá se, deﬁnitivně
zničila tento národ. Nemá dnes důvod
k existenci. Zahyne, zmizí, zplaní, ode-
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jde pracovat do Irska, do Anglie, do
Německa… Jen v několika osamělých
srdcích zůstane památka sv. Václava, sv.
Cyrila s Metodem, Františka Sušila, syna
zbožného hostinského-vlastence. Smutná historie. Samohana slova „Česko“
(které není vlastí nikoho, jen industriálně vyrobeným paskvilem) je toho pouze
jedním z dokladů. Kde jste zůstali, bratři
Moravané? Kde jsi, dědictví otců? Kde
jsi slavná historie Moravy? Kde jste, bratři, Moravští Slováci, ženoucí před sebou
vrahy vlasti, ať už odkudkoli se hrnoucí?
Kde jsou ty časy, kdy jste jeli s kosírky
za přilbicí do boje jako na hody? Pryč,
pryč, pryč. Pryč jsi, otčino, pryč je tvůj
smysl bytí. Lichva, krádež, zrada. To jedině ti zůstalo. S Bohem! • Jura Ondráš

Dílna – Zkušebna – Sauna – Ateliér
Zdeňka Řezbová (1981), po gymnáziu v Poděbradech studuje ﬁlosoﬁi a estetiku v Ústí n. L., v r. 2005
nastupuje na FAVU (ateliér Vladimíra Merty). V r. 2006 stáž na universitě v Canterbury (Fine Art).

Z. Ř., vylíbáno červenou rtěnkou, 2007

Text pro Zdeňku Řezbovou
– k vernisáži 27. března 2007
Jak psát o výtvarné tvorbě? Popisovat,
srovnávat, zařazovat kamsi, odkud
není návratu, nebo aspoň řadu let není
návratu? Pro sebe se vždycky snažím
vracet se a nořit do prvopočátečních
důvodů, do magmatu počátků, původních motivů a impulsů.
Onehdy jsem skládal dohromady jakýsi
imaginární rozhovor, rozhovor složený
z citací autentických slov – při mých
návštěvách u něho na ploše patnácti let
konaných – ﬁlosofa, který se prohlašoval esejistou – Josefa Šafaříka. Pan Šafařík nás naučil mnohé a v jistém smyslu
to podstatné. Žil zcela jiný život, zcela
odlišný od mého, ale nesmírně ovlivnil
– v době, kdy jsem se rozhodoval pro
nějaké povolání – na počátku blátivě
odporné normalizace, jejíž morální decimaci neodstraní ani několik dalších generací – mou další životní cestu, mimo
chapadla moci a uniformitu profese,
která by měla skýtat více než pouhou
obživu. Rozdíl mezi povoláním a zaměstnáním. Už tehdy jsem si pro sebe
stanovil trochu paradoxální devisu, že
se budu živit něčím jiným, než budu
skutečně dělat, což činím dodnes.
Taky zásadní terminologii nás Josef
Šafařík naučil, nazývat věci pravým
jménem (státní policii např. nazýval
zásadně „gestapem“, při čemž šel v 70-

tých letech mráz po zádech), důsledně
myslet, bez falešných příkras a sebeklamů, garantovat vyřčené a učiněné,
s vážností a důsažností pro další život.
Věty jako: „Jedinou oběť člověk nikdy
nesmí učinit, oběť duchovní“, to jsou
slova, jejichž deﬁnitiva dopadá i do
dnešních dnů.
Hodně mluvil taky o umění a o kýči.
Ještě dnes si některé jeho výroky rozplétám a přibrušuju pro sebe. V onom
zmíněném rozhovoru, který jsem sestavil z toho mála zápisků, které jsem si
v těch letech – 72-87 – učinil do deníku
(a který si můžete přečíst v našich novinách č. 3, které zde leží na botníku),
jsou zapsána taky slova:
„Teprve když se Umění začalo fetišizovat a začalo se prohlašovat, že všechno
lze koupit a jde jen o to, kolik to stojí,
pak ono co úplně mizí a je nahrazováno jak. To je tajemství kýče. Kýč, tam
je klíč. Jakmile kultura po dlouhém
a pomalém nástupu dosáhne prudce
svého vrcholu, své dokonalosti, mizí, je
zničena. Už nejde o to co, ale o to jak.
Já vždycky, když se před kupou papírů dostanu k jak, okamžitě vstávám od
stolu. A řekl bych to třeba ještě jinak:
David ve ﬂorentské Akademii je výsostné dílo umění. David před ﬂorentskou
Signorií je ukázka znamenité řemeslné
práce. Tisíce Davidů na ﬂorentském tržišti je pouhá prefabrikace kýče.“
Jak dnes rozlišit mezi uměním a kýčem,
v době plurality pravd, relativity hodnotové? Odpovídám šafaříkovsky: Žádáme průkaz totožnosti, žádáme curriculum vitae, ptáme se po charakteru.
Autorka dnešních obrazů je pracovitá,
precisní, pečlivá. Je narozena ve znamení ryb. A protože ji znám osobně
teprve několik dní (i když některé její
práce jsem si prohlížel na internetu už
před časem), zkusím se chopit některých obvyklých charakteristik pro lidi
tohoto znamení, jakož i srovnat je se
svými zkušenostmi. Podle těch to jsou
lidé skromní, záměrně rádi působí obyčejně, ač jejich nitro je bohaté a tužby
neobyčejné. V jakémsi horoskopu jsem
četl, že „agresivita a spekulace jsou jim

španělskou vesnicí“. To bych řekl! Račte se rozhlédnout. Vidíme precisnost,
vtip, zdůraznění souvislostí, propojující současné umění s uměním dějin Pijoanových, a připepření navíc reáliemi
ryze středoevropskými, ba českými.
Buďme klidní, v tom horoskopu je taky
psáno, že tito lidé bývají „spolehliví,
upřímní a důvěryhodní“ – ač „často
pochybují o svých schopnostech“. To
jistě není na škodu. Kdo nepochybuje,
není. Znám hodně pitomců, kteří nepochybují.
A to nejhezčí jsem si nechal na závěr:
V jednom horoskopu jsem se dozvěděl, že chceme-li osoby ve znamení ryb
narozené něčím obdarovat, pak – cituji
– „potěší vlněný pléd, ručně pletený svetr, měkký župan…“ – na rozdíl od jiných
znamení, kde čtu třeba: „uvítá toastovač
nebo kávovar“ (vodnář) nebo „skvělým
dárkem budou hodinky, hodiny, budík,
kalendář, ale také poukaz na masáž, relaxační koupel či relaxační hudba“ (kozoroh). Máme se Zdeňkou Řezbovou
jedno tajemství: drobný dárek – ve výše
uvedeném smyslu – se mi mimoděčně přece jen podařilo pro ni přichystat.
A můžeme být dostatečně vděčni někomu, kdo nám pomůže ve zbavování se
věcí, které životem pro nás ztrácejí smysl? Dávat – je ta nejkrásnější věc na světě.
A jsme rádi, když nám někdo takto přijde
pod ruku a stane se objektem – byť sebedrobnějšího – obdarování. Buďme mu
vděčni. A tak tu stojíme i my, obdarovaní
viděními, fantaziemi, uměním v jemné
kresbě, uvolněné malbě a precisní koláži, obdarovaní vtipem, okouzlením nečekanými souvislostmi, výpovědí umělce, jehož záběr si můžeme prohlédnout
i na příslušných odkazech internetu – od
land-artů – přes údivné a motýly nemilosrdně pochytané a do vitrínové sbírky
připíchnuté připomínající ready-mades
– i drásavé plyšové předměty, hračky,
jejichž plyš má vlastnosti ostnatého drátu. To je svět tvorby Zdeňky Řezbové
– a my se můžeme jen těšit, co nám její
pilná snaha přinese příště. A za to, co zde
je, jí moc děkujeme.
J. E. F., 7. 12. 2006

Tiráž
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