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Informace z kultury, sportu a společnosti na měsíc únor budou zveřejněny na stranách 
nového Šumperského zpravodaje, který vychází 28. ledna 2022. / Distribuce od 29. 1. do 30. 1. 2022. 

Vážení a milí čtenáři,
dostává se vám do rukou poslední Živá brána 
letošního roku, která současně symbolicky 
uzavírá desátý ročník tohoto periodika. Od 
příštího roku již nebude vycházet v dosavadní 
podobě, ale stávající informace se objeví na 
stránkách zpravodaje. Ten projde výraznou 
proměnou, nový bude formát i grafika a na čty-
řiadvaceti barevných stranách nebudou chy-
bět zprávy z radnice, kultura, sport i zábava. 
Věřím, že se vám „facelift“ nového zpravodaje 
bude líbit a že v něm najdete články, které 
vás zaujmou. O lednových akcích si můžete 
přečíst ještě v tomto čísle, kromě pozvánek 
vás možná potěší rozhovor se šumperským 
rodákem, malířem Jiřím Hauschkou, jenž se 
hlásí k uměleckému směru nazvanému stuc-
kismus a kterého legenda britské kunsthis-
torie Edward Lucie-Smith označil za jednoho 
z nejzajímavějších umělců objevivších se 
v České republice ve čtvrtstoletí následujícím 
po pádu komunistického režimu. Přeji hezké 
čtení a v novém roce především pevné zdraví 
a spokojenost.              Z. Kvapilová, redaktorka
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Šumperský rodák Jiří Hauschka 
představí svou tvorbu  

na výstavě nazvané Sovy nejsou tím, 
čím se zdají být.
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Dinosauři a jiná pravěká zvířata ozdobí 
v lednu stěny půjčovny pro děti a mládež šum-
perské knihovny. Své ilustrace ke knihám tu 
vystaví výtvarník Vladimír Rimbala, původem 
ze Slovenska, který už více než dvacet let žije 
v České republice. Jeho zájem o přírodu, his-
torii, umění a absence uměleckého vzdělání 
daly vzniknout osobitému stylu perokresby, 
což se ukázalo vhodné právě pro ilustrování 
knih. Věnuje se tzv. paleoartu a zkušenosti 
i materiály ke své tvorbě sbíral v různých kou-
tech světa, mimo jiné i na severu Norska, kde 
osm let pobýval. Tento umělec na volné noze 
v současnosti žije a pracuje ve vesnici Jedlí 
u Zábřehu na Moravě. Jeho ilustrace doprová-
zejí na dvě desítky článků v různých periodi-
kách a osmnáct knih, například Dinosauři od 
Pekelného potoka, Poslední dny dinosaurů, 
Dinosauři v Čechách, Legenda jménem Ty-
rannosaurus rex, Pravěcí vládci Evropy či Di-
nosauři – rekordy a zajímavosti. Svoje práce 
vystavoval na Slovensku, v Norsku, ve Švéd-
sku a několikrát v Čechách. Začátkem roku 
se představí v šumperské knihovně. Výstava 
bude zahájena v úterý 18. ledna v 17 hodin 
a potrvá do 7. března.                                         -zk-

Vladimír Rimbala: dinosaurus Panphagia

Přední český kardiochirurg bude v Šumperku přednášet 
o emocích a stresu.                                   Foto: archiv J. Pirka

Poslední den letošního roku bude v divadle od 17 hodin 
patřit Testosteronu.                                    Foto: P. Nesvadba

 Půjčovnu pro děti  
obsadí dinosauři Vladimíra Rimbaly

 Na Nový rok mohou zájemci 
vystoupat na rozhlednu na Háji

Pozvání do nového cyklu domu kultury  
přijaly špičkové osobnosti

Silvestrovský Testosteron v divadle

Kardiochirurg Jan Pirk, publicista a spisovatel Aleš 
Palán a psychiatr Cyril Höschl budou prvními hosty 
klubu Gemini, jejž připravuje pro nadcházející rok 
šumperský dům kultury. Přednášky nebo besedy vě-
nované životnímu stylu budou probíhat jednou mě-
síčně v G-klubu.

„Klub Gemini nabídne zajímavá setkání s  osob-
nostmi, které mají co říct k  životnímu stylu. Zvát 
budeme výjimečné profesionály z  různých oborů. 
Předpokládáme, že tato setkání přitáhnou lidi, jež 
spojuje určité téma, nebo ty, kteří přemýšlejí nad 
svým životním stylem a zajímá je prevence,“ přibli-
žuje nový pořad jednatelka domu kultury Hana Pís-
ková. Prozrazuje, že první klubové setkání nabídne 
v úterý 25. ledna od 17 hodin přenášku profesora Jana 
Pirka nazvanou Emoce od srdce. „Přední český kar-
diochirurg bude přednášet o emocích, typech stresu, 
psychických i tělesných reakcích a adaptaci na stres,“ 
láká na besedu Písková.

Únorovým hostem klubu Gemini bude novinář, 
publicista a spisovatel Aleš Palán, který mapoval život 
lidí, jež odešli mimo systém a žijí jako poustevníci na 
Šumavě. Napsal o nich knihu Raději zešílet v divočině, 
která patří k jeho nejznámějším. Setkání s Alešem Pa-
lánem, doplněné promítáním a autogramiádou knih, 
proběhne v úterý 16. února od 18 hodin. Do třetice 
pak přijal pozvání do klubu Gemini psychiatr Cyril 
Höschl. Ve středu 23. března pohovoří o  stresu, na-
učené bezmocnosti a  syndromu vyhoření. „Místem 
všech setkání bude G-klub domu kultury. Hosté klubu 
Gemini budou nejen přednášet, ale také odpovídat na 
dotazy návštěvníků,“ doplňuje jednatelka. 

Současná situace, ať už ji každý vnímáme jakkoli, 
přináší jednu změnu za druhou. Jednu zásadní, týka-
jící se šumperského divadla, nalezneme v silvestrov-
ském programu. Původně se měla odehrát speciální 
silvestrovská revue Čekání na Sokola. Vedení divadla 
se však nakonec rozhodlo pro změnu. Místo kompo-
novaného večera vsadilo na tradiční silvestrovskou 
komedii. Poslední prosincový den roku 2021 bude od 
17 hodin patřit Testosteronu. 

„Pro Testosteron jsme se rozhodli z  několika dů-
vodů. Nazkoušeli jsme ho vlastně už před rokem. 
Poprvé před lidmi jsme ho odehráli v červnu. Máme 
tuto komedii už pěkně zažitou a myslím, že mohu za 
celou sedmičku herců, kteří v tom jsme, říct, že si ji 
užíváme. Můžeme si v  rámci nazkoušeného dovo-
lit i  trochu zaimprovizovat, což se na silvestra hodí. 
Toto speciální představení by se tak mohlo kromě 
nově příchozím divákům líbit i těm, co už hru viděli. 
Srdečně zveme všechny,“ říká ředitel divadla Matěj 
Kašík, který v Testosteronu účinkuje v roli basového 
kytaristy Fistacha. 

Zklamáni však nemusejí být ani ti, kdo se těšili na 
akci spojenou se slavným rodákem Ondřejem Soko-
lem. Jeho režijní rukopis i proslulý humor budou znát 
v dubnu nového kalendářního roku, kdy na šumper-
ském jevišti uvede úspěšnou komedii Michaela Frayna  
Bez roucha. Premiéra byla původně naplánovaná na 
prosinec, ale z režisérových osobních důvodů musela 
být přeložena.

Aby se v divadle využil čas, jenž vyplynul z odlo-
žení projektů Ondřeje Sokola, rozezkoušela se insce-
nace pro malou scénu Hrádek, která se nazývá Čik: 
Jízda tvýho života. Méně známý titul je adaptací ně-

Vstupné na každý z programů bude stát 120 korun 
v předprodeji a 150 korun na místě. „Doporučuji zá-
jemcům, aby si vstupenky zajistili včas, protože hosty 
našich klubových setkání budou velmi vytížení odbor-
níci, s nimiž se jen tak nesetkáte, a kapacita G-klubu 
je omezená,“ zdůrazňuje Písková.                                  -kv-

Tradiční Novoroční výstup na Háj připravuje 
letos šumperský Klub českých turistů v po-
dobné nejistotě jako loni, kdy se jeho pěta-
čtyřicátý ročník vzhledem ke koronavirové 
pandemii neuskutečnil ani první den roku, 
ani v náhradních termínech. Organizátoři tak 
doufají, že šestačtyřicátý ročník této oblíbené 
akce budou moci za dodržení případných pro-
tiepidemických opatření uspořádat. Příchozí 
budou očekávat v sobotu 1. ledna v době od 
devíti do patnácti hodin s tím, že stanoviště 
služby bude tentokrát před rozhlednou na 
Háji. Kromě pamětního listu a příležitostného 
razítka připravili pořadatelé pro účastníky vý-
stupu rovněž Novoroční čtyřlístek – výtěžek 
z jeho prodeje podpoří značení a úpravy turis-
tických cest pro vozíčkáře.                           -red-

meckého románu pro mládež, jenž u  našich západ-
ních sousedů posbíral řadu prestižních ocenění a byl 
několikrát uveden i na divadelních prknech. Po roční 
pauze tak pokračuje dramaturgická linie snažící se 
každý rok uvést alespoň jeden titul na malé scéně, 
který není součástí předplatného. Umělecké vedení 
chce touto hrou líčit na mladé diváky, jež už vyrostli 
z pohádek, ale chybí jim mezikrok mezi jimi a návště-
vou klasické repertoárové produkce.  

Tato divadelní roadmovie a  scénický koncert do-
hromady bude k vidění v únoru. Do té doby si diváci 
mohou zkrátit čekání nákupem vánočního divadel-
ního voucheru, na kterém nechybí mimo jiné Pro-
daná nevěsta, komediální opera Slezského divadla 
Opava, jež bude v Šumperku k vidění v lednu.

Oficiální zpráva Divadla Šumperk
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Jiří Hauschka, rodák ze Šumperka, 
nestudoval žádnou uměleckou školu. 
Přesto má za sebou výstavy nejen 
v Česku, ale i v zahraničí, jeden z jeho 
obrazů je součástí sbírek v  pražské 
Národní galerii a dokonce o něm píše 
v  knize World of Art: Movements in 
Art since 1945, vydané loni v Londýně, 
věhlasný britský kunsthistorik Edward 
Lucie-Smith. Uměleckou cestu Jiřího 
Hauschky, který se hlásí k uměleckému 
směru nazvanému stuckismus, mapuje 
rozsáhlá monografie, jež vyšla letos na 
podzim. S jeho tvorbou se v lednu bude 
moci poprvé seznámit i šumperská ve-
řejnost. Ve čtvrtek 6. ledna totiž otevře 
v  Knihovně T. G. Masaryka svoji vý-
stavu, nazvanou Sovy nejsou tím, čím 
se zdají být.

„S  obrazy Jiřího Hauschky se do-
stáváme do prostředí, kde dochází ke 
konfrontaci, či spíše symbióze člověka 
s krajinou. Přírodní prostředí nás ovliv-
ňuje víc, než si sami připouštíme. Ně-
kteří malíři to tak vnímají už dlouho, 

Dům kultury poodhalil část svého 
dramaturgického plánu na rok 2022. 
Slibuje řadu velkých jmen i  klubovou 
atmosféru.

„Dramaturgický plán na příští rok 
jsme se rozhodli nazvat ‚Naše malé 
světy‘. Tato koncepce a  pojetí našeho 
kulturního roku mají za úkol nabíd-
nout prostor pro kulturní a  společen-
ské vyžití i  skupinám lidí, které by 
třeba běžně do našeho ‚kulturáku‘ ne-
zavítaly,“ popisuje koncepci dramaturg 
Ondřej Procházka. Prozrazuje, že hned 
v  lednu čeká publikum skutečně výji-
mečný večer. Do Šumperka totiž zavítá 
bývalý osobní asistent frontmana ka-
pely Queen Freddie Mercuryho Peter 
Freestone, jenž během jednoho večera 
zavzpomíná na svého „šéfa“ jak v osob-
ních, tak profesních rovinách, které 
psaly hudební historii. Jeho vystoupení 
doprovodí akustické verze písní právě 
od kapely Queen. 

„Peter Freestone je muž, jenž se 
z  úspěšné kariéry garderobiera Krá-
lovského baletu v  Londýně vypracoval 
k dvanácti letům ve službě u jedné z nej-

všech dob. Toho všeho byl pan Frees-
tone součástí a je mi velkou ctí, že přijal 
naše pozvání a o své osobní zkušenosti 
se se šumperskou veřejností podělí,“ po-
dotýká Procházka.

Z  dalších velkých jmen dům kul-
tury zatím prozrazuje Kapitána Dema, 
Michala Pavlíčka nebo skupinu Jelen. 
Důležitou součástí budou i  dva ko-
mornější projekty nazvané klub Foyer 
a  klub Gemini. „Klub Foyer bude mít 
postupně za úkol budovat malou scénu 
pro klubové pořady. Diváci se tam 
v budoucnu budou moci těšit na stand-
-up vystoupení nebo drobné koncertní 
produkce. Foyer domu kultury, které 
přes den působí spíše jako průchozí 
část budovy, se tak na pár večerů v roce 
promění na malý hudební klub,“ přibli-
žuje první projekt dramaturg. Klub Ge-
mini, jenž nalezne útočiště v G-klubu, 
se pak podle něj zaměří na besedy 
a přednášky o životním stylu. V rámci 
něj přijede například věhlasný kardio-
chirurg Jan Pirk.

Dalším lákadlem příštího roku je 
pokračování slibně se rozjíždějícího 

festivalu Špek na vzduchu. V roce 2022 
v jeho rámci vystoupí například kapely 
Poletíme, Trocha Klidu, Light & Love 
a  po letošním velkém úspěchu i  sku-
pina TH!S s Vojtou Kotkem.               -red-

Katarína Líšková, jež má na 
svém kontě vítězství či účast 
ve finále v několika ročnících 
Slovak Press Photo, vystavo-
vala letos v březnu v šumper-
ské knihovně fotografie, které 
pořídila během svých návštěv 
Íránu. Výstava nazvaná Írán-
ský seznam představovala 
kompilaci témat, jež Katarínu 
Líškovou zaujala při opakova-
ných návštěvách této krajiny, 
která ji překvapila svou lás-
kou a respektem ke starým 
tradicím. Jako příklad uvádí 
možnost uzavírat svazek man-
želský na dobu určitou nebo 
zákaz projevování náklonnosti 
na veřejnosti. Nejen o tom po-
hovoří začátkem roku na be-
sedě naplánované na čtvrtek 
20. ledna. Začíná v 17 hodin 
ve velkém sále knihovny.     -zk-

Obraz Highway (2010, akryl na plátně, 90 × 200 cm) si vybral v roce 2010 Milan 
Knížák do Národní galerie.

Liberty Ball, 2021, akryl na plátně, 
150 × 100 cm

Do Šumperka v  lednu zavítá bývalý 
osobní asistent Freddie Mercuryho Peter 
Freestone.                              Foto: archiv DK

Na příští rok chystá dům kultury koncert 
Michala Pavlíčka.            Foto: archiv DK

 Katarína Líšková 
přijede na besedu 
do knihovny

Dům kultury bude příští rok zrcadlit „Naše malé světy“

V knihovně vystaví své malby Jiří Hauschka

Írán navštívila Katarína Líšková 
hned několikrát.  Foto: K. Líšková

zvláště tam, kde je té přírody nějak více, 
tedy v severních končinách s lesy a je-
zery, či naopak v  jižních s  džunglemi 
a vodopády. Děje spjaté s člověkem jsou 
tam možná syrovější, opravdovější, víc 
na kůži. Název výstavy odkazuje na le-
gendární Lynchův seriál, který se v ta-
kovém prostředí odehrával. Po něm 
už bylo všecko jinak. I tak se můžeme 
dívat na Hauschkovy obrazy. A vydat se 
spolu s ním do malířské divočiny,“ píše 
v úvodu k výstavě známý kurátor, his-
torik umění, scenárista a  režisér Mar-
tin Dostál. Jiří Hauschka se podle něj 
obrací k tomu typu malířství, pro které 
jsou důležité barvy a  symbolické ko-
notace, tak jak tomu bylo na přelomu 
19. a 20. století – k srdci mu přirostl ze-
jména kanadský malíř Tom Thomson, 
či jak se tak děje v ateliérech soudobých 
autorů, například Daniela Richtera 
nebo Petera Doiga. Realita se u něj pro-
měňuje v malířské naraci na vrstevnaté 
vyprávění, kde se mísí umělecká paměť 
s  novými zážitky, pohledy, touhami, 

větších legend světové hudební scény. 
S Mercurym zažil šťastné i tragické mo-
menty. Od prvních šňůr po USA přes 
legendární charitativní koncert Live Aid 
v  londýnském Wembley až po tragický 
konec jednoho z největších entertainerů 

citovými zjitřeními. „V  případě Jiřího 
Hauschky se ocitáme v divočině, v di-
vočině malířské nostalgie, kde hledáme 
člověka, a v urbánní civilizaci, v  té ci-
vilizaci, která je na pokraji svých mož-
ností, a kde tak cítíme a vidíme barvy 
divočiny. Můžeme mít koneckonců 
oprávněný dojem, že nic není takové, 
jak na první, na druhý pohled vypadá. 
Stejně jako v  lynchovském twinpea-
kovském světě, kde se nečekaně objeví 
mrtvola v poklidu města uprostřed pří-
rody a  kde šumí lesy a  vodopád padá 
a padá. Barvy nás zachraňují před reali-
tou,“ píše kurátor výstavy. Její vernisáž 
se uskuteční o  páté odpolední v  půj-
čovně pro dospělé a v malém sále.    -zk-
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 17.30 Krotitelé duchů: Odkaz, USA, akční, ko-
medie, krimi, fantasy

 20.00 Kingsman: První mise, GB, USA, akční, 
dobrodružný, krimi, 15+, 

Pátek 7. ledna
  15.30 Velký červený pes Clifford, USA, anim., 

rodinný, komedie, ČZ
 17.30 Krotitelé duchů: Odkaz, USA, akční, ko-

medie, krimi, fantasy, ČZ
 20.00 Kingsman: První mise, GB, USA, akční, 

dobrodružný, krimi, 15+, 

Sobota 8. ledna
   10.30 Do knihovny za pohádkou: Nepo-
slušná kůzlátka, divadlo Buchty a  loutky, velký 
sál, knihovna

  15.15 Velký červený pes Clifford, USA, anim., 
rodinný, komedie, ČZ

 17.20 Kingsman: První mise, GB, USA, akční, 
dobrodružný, krimi, 15+, 

 19.00 Prodaná nevěsta, Slezské divadlo Opava, P, 
VK, divadlo

 20.00 Krotitelé duchů: Odkaz, USA, akční, ko-
medie, krimi, fantasy

Neděle 9. ledna
  15.15 Velký červený pes Clifford, USA, anim., 

rodinný, komedie, ČZ
 17.20 Krotitelé duchů: Odkaz, USA, akční, ko-

medie, krimi, fantasy, ČZ
 20.00 Kingsman: První mise, GB, USA, akční, 

dobrodružný, krimi, 15+, 

Pondělí 10. ledna
 17.25 Kingsman: První mise, GB, USA, akční, 

dobrodružný, krimi, 15+, 
  18.00 Hudební podvečer, koncertní sál ZUŠ 
  18.00–20.00 Výuka řeckých tanců, nutno při-
hlásit se předem na muratidisova@doris.cz nebo 
na tel. 702 056 057, středisko Sever

Dlouhodobé výstavy
 Do 30. 1. Co šeptají andělé, výstava soch, obrazů, 
grafiky i  sbírkových předmětů z oblasti lidového 
umění a uměleckého řemesla, které spojuje motiv 
anděla, výstavní síň, muzeum
 Do 6. 2. Liška Bystrouška. Kresby Stanislava 
Lolka, Hollarova galerie, muzeum
 Do 30. 1. Mně se líbí Bob! (Bob Dylan a jeho sto-
py v českých zemích a přilehlém okolí), Rytířský 
sál, muzeum
 Do 30. 1. Velká muzejní herna, Muzejíčko, muzeum
 Do 27. 2. Vytrženo z  fotobloku, výstava autor-
ských fotografií Ivany Remešové, Galerie mla-
dých, muzeum
 Stálá expozice VM Šumperk: Příroda a  dějiny 
severozápadní Moravy, muzeum

  Do 2. 1. Karolína Klimešová: V živelnosti, mal-
ba, Galerie J. Jílka

  Od 5. 1. do 30. 1. Pavel Skrott: Plaché světlo, 
kresby černým fixem, Galerie J. Jílka

 Do 31. 1. Proměny barev, obrazy a fotografie sku-
piny NASLISE, divadlo

 Do 30. 6. Výstava prací studentů uměleckých 
tříd VOŠ a SPŠ Šumperk, divadlo

 Do 5. 1. Věra Kovářová: S fantazií bez obav, vý-
stava obrazů, půjčovna pro dospělé, knihovna

 Od 6. 1. do 2. 3. Jiří Hauschka: Sovy nejsou tím, 
čím se zdají být, výstava obrazů, půjčovna pro do-
spělé, knihovna

 Od 18. 1. do 7. 3. Vladimír Rimbala: Dinosauři, vý-
stava ilustrací, půjčovna pro děti a mládež, knihovna

  Do 14. 1. UNIBIRDS – ptačí svět Kolumbie, vi-
zuální instalace S. Mantilly a  M. Chaparra, pro-
hlídka prostřednictvím aplikace Artivive, pěší 
zóna u divadla 
 Do 20. 1. Oldřich Jelen: Princip levitace, Kabinet 
grafiky, Eagle Gallery, Nemocniční 8a

Sobota 1. ledna
 9.00–15.00 Novoroční výstup na Háj, 46. ročník, 
rozhledna Háj

Neděle 2. ledna 
  15.10 Tři přání pro Popelku, LT, NOR, pohád-

ka, fantasy, rodinný, ČZ
 17.05 Spider-Man: Bez domova, USA, akční, 

dobrodružný, ČZ
 20.00 Šťastný nový rok: Dobro došli, SR, ČR, ro-

mantický, komedie 

Pondělí 3. ledna 
  17.00 Klub čtenářů: Alice Munro – Útěk, se-

tkání a debata nad knihou, klubovna v suterénu, 
knihovna

 17.30 Šťastný nový rok: Dobro došli, SR, ČR, ro-
mantický, komedie 

 18.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – HC 
Dukla Jihlava, zimní stadion

 19.30 Spider-Man: Bez domova, USA, akční, 
dobrodružný, 

Úterý 4. ledna
 17.30 Šťastný nový rok: Dobro došli, SR, ČR, ro-

mantický, komedie 
  18.00 Literární seminář: Zaniklý svět aškenáz-

ských Židů v  díle bratří Singerových, přednáší 
F. Říhovský, velký sál, knihovna

 19.30 The Matrix Resurrections, USA, akční, sci-
-fi, 12+, 

Středa 5. ledna
 18.00 Šťastný nový rok: Dobro došli, SR, ČR, ro-

mantický, komedie 
  18.00 Pavel Skrott: Plaché světlo, kresby čer-
ným fixem, vernisáž výstavy, Galerie J. Jílka

 20.00 Artvečer – FK: Benedetta, FR, NL, drama, 
historický, romantický, životopisný, 15+

Čtvrtek 6. ledna
  17.00 Jiří Hauschka: Sovy nejsou tím, čím se 
zdají být, zahájení výstavy obrazů, půjčovna pro 
dospělé a malý sál, knihovna

 17.00 Králova řeč, D, VK, divadlo

Společenský servis – kalendář akcí
Přehled akcí z oblasti kultury, sportu a společenského života lze nalézt v elektronické formě na webových stránkách Informačního centra Šumperk 
www.infosumperk.cz v záložce Kalendář akcí. Změna programu vyhrazena!

 Divadlo Šumperk: Komenského 3, 
tel.: 583 214 061, www.divadlosumperk.cz

   Dům kultury Šumperk: Fialova 416/3,
tel.: 583 214 287, www.dksumperk.cz
pokladna DK: 583 551 600 a 775 652 742

 Eagle Gallery: Nemocniční 8a,  
tel.: 777 700 740, www.eaglegallery.cz 

   Galerie J. Jílka: DK, Fialova 3, tel.: 777 193 190 
(recepce Penzionu G), www.galerie-sumperk.cz

 
  Informační centrum Šumperk:  

budova divadla na Hlavní třídě 14, otevřeno  
po–pá od 8 do 17 hod., so a ne od 9 do 12 hod. 
a od 13 do 17 hod., tel.: 583 214 000,  
e-mail: ic@sumperk.cz, www.infosumperk.cz
 

Kavárnička Lalala: Temenická 5, tel.: 606 756 770, 
583 211 766, www.pontis.cz 

Klášterní kostel (kostel Zvěstování Panny Marie): 
Kladská ul.

 Kino Oko Šumperk: Masarykovo nám. 3, 
tel.: 583 212 000, www.kinosumperk.cz, 
ČZ = české znění, 3D = 3D projekce, 

 = technologie 3D zvuku Dolby Atmos®
V kalendáři akcí jsou pouze snímky, u nichž byly 
datum, případně čas uvedení v době uzávěrky 
tohoto čísla známy. Sledujte www.kinosumperk.cz.

 Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk: 
ul. 28. října 1, tel.: 583 214 588, www.knihovnaspk.cz

 SVČ Doris: ul. 17. listopadu 2, tel.: 583 214 212–214,
Komín: Komenského 9, tel.: 583 283 481, www.doris.cz

 Vlastivědné muzeum Šumperk: Hl. třída 22, 
tel.: 583 363 070, www.muzeum-sumperk.cz

ZUŠ Šumperk: Žerotínova 11, www.zus-sumperk.cz

Fotbal: www.fksumperk.cz
Hokej: www.dracisumperk.cz, www.hkmdsumperk.cz
Kuželky: www.kksumperk.cz
Volejbal: www.tjsumperk.cz/sporty/volejbal

 akce pro děti

 akce pro seniory

 divadelní představení

 filmy, promítání

 koncerty, hudební pořady

 přednášky, besedy, autorská čtení

 výstavy, vernisáže

 tvoření, výtvarné aktivity

 plesy, taneční akce

 festivaly, slavnosti

 sport, pohyb, aktivní vyžití

 ostatní
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 20.00 Nejhorší člověk na světě, NOR, drama, ko-
medie, 12+

Úterý 11. ledna
 17.25 Kingsman: První mise, GB, USA, akční, 

dobrodružný, krimi, 15+, 

Středa 12. ledna
 17.25 Kingsman: První mise, GB, USA, akční, 

dobrodružný, krimi, 15+, 
  18.00 Seminář Moderní dějiny: Vybrané pří-

běhy z 2. světové války, přednáší T. Hlavsa, velký 
sál, knihovna

 18.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – HC 
Zubr Přerov, zimní stadion

 19.00 Okno do dvora, A, VK, divadlo
 20.00 Artvečer – FK: Gorbačov. Ráj, LV, ČR, do-

kumentární, komedie, 12+

Čtvrtek 13. ledna
 17.00 Už je tady zas!, C, VK, divadlo
  18.00–21.30 Malování s Aptákem: Černé kraj-

ky, malování na textil s  I. Slavíkovou, na akci je 
třeba se předem přihlásit na tel. 725 486 227, vý-
tvarný ateliér, Komín

Pátek 14. ledna 
  16.30–20.00 Malování s  Aptákem: Duo šab-

lonky, malování na textil s I. Slavíkovou, na akci 
je třeba se předem přihlásit na tel. 725 486 227, 
výtvarný ateliér, Komín

  19.30 The Man behind Freddie Mercury  
Peter Freestone, vzpomínkový pořad osobního asi-
stenta legendárního zpěváka, velký sál, dům kultury

Sobota 15. ledna
 9.30 Kuželky 2. liga ženy B: KK Šumperk B – KK 
Vyškov, kuželna, Tyršův stadion

 13.00 Kuželky muži A: KK Šumperk A – TJ Opa-
va B, kuželna, Tyršův stadion

 19.00 Strýček Váňa, od 18.30 hod. dramaturgický 
úvod, B, VK, divadlo

Pondělí 17. ledna
 18.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – HC 
Stadion Litoměřice, zimní stadion

Úterý 18. ledna
  17.00 Vladimír Rimbala: Dinosauři, zahájení vý-
stavy ilustrací, půjčovna pro děti a mládež, knihovna

  18.30 Lost Czech Man: Hedvábná stezka, před-
náška cestovatele a  dobrodruha M. Půlpána, G-
-klub, dům kultury

Středa 19. ledna
 20.00 Artvečer – FK: Nejhorší člověk na světě, 

NOR, drama, komedie, 12+

Čtvrtek 20. ledna
  17.00 Katarína Líšková: Íránský seznam, 

beseda, velký sál, knihovna
  18.00 Koncert pěveckého oddělení ZUŠ, kaple 

klášterního kostela 

Pátek 21. ledna 
  18.00 Vystoupení tanečního oboru ZUŠ, divadlo 

Sobota 22. ledna
 17.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – SK Ho-
rácká Slavia Třebíč, zimní stadion

 19.00 Amadeus, VK, divadlo

Úterý 25. ledna
  10.00 Méďa Špuntík, VK, Hrádek, divadlo

  17.00 Klub Gemini: prof. MUDr. Jan Pirk, 
DrSc.: Emoce od srdce, přednáška známého kar-
diochirurga, G-klub, dům kultury

  18.00 VIA LUCIS: Zamrzlý úsměv Davida 
Rottera, host: zpěvák, skladatel a také trochu he-
rec David Rotter, velký sál, knihovna

Středa 26. ledna
 20.00 Artvečer – FK: Hrdina, IRN, drama

Čtvrtek 27. ledna
  17.00 Autorské čtení: Igor Malijevský, Petr 

Šesták, společné autorské čtení z  románů Ote-
vřený prostor I. Malijevského a Kontinuita parku 
P. Šestáka, velký sál, knihovna

  18.00 Koncert smyčcového oddělení ZUŠ, kláš-
terní kostel 

 19.00 Frankenstein, D, VK, divadlo

Pátek 28. ledna 
  14.00–18.00 Umělecké inspirace, z  cyklu 
„otevřených“ výtvarných dílen pro školní děti, 
na kterých se seznámí s výtvarnými umělci a je-
jich tvorbou, na akci je třeba se předem při-
hlásit na tel. č. 725 486 227, výtvarný ateliér, 
Komín

Sobota 29. ledna
  9.00–12.45 Dopolední výtvarné balábile, vý-

tvarná dílna inspirovaná zimou, na akci je třeba se 
předem přihlásit na tel. č. 725 486 227, výtvarný 
ateliér, artedílna, Komín

  13.15–17.00 Odpolední výtvarné balábile, vý-
tvarná dílna inspirovaná zimou, na akci je třeba se 
předem přihlásit na tel. č. 725 486 227, výtvarný 
ateliér, artedílna, Komín

 17.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – LHK 
Jestřábi Prostějov, zimní stadion

 19.00 Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznov-
ství, VK, divadlo

Neděle 30. ledna
  14.30–17.30 Relaxační malování: Stromy a har-

monie bílé, malování suchým pastelem nejen 
pro začátečníky, rezervace míst na 730 127  885,  
G-klub, dům kultury

Zpěvák, skladatel a také trochu herec David 
Rotter, jenž pochází ze Šumperka, bude hos-
tem lednového pořadu z cyklu setkávání Via 
Lucis, který pořádá místní „Doriska“. Beseda 
nazvaná Zamrzlý úsměv Davida Rottera se 
odehraje v úterý 25. ledna od šesté podve-
černí ve velkém sále Knihovny TGM.
Davida Rottera není třeba v Šumperku příliš 
představovat. Více než pětadvacet let se vě-
nuje komponování hudby, zejména pro filmy 
a divadelní představení, jichž bylo už více 
než sto. Zhudebnil například i verše morav-
ského básníka Jana Skácela a stejně silně 
ho oslovila poezie Milana Rúfuse. Se svým 
dlouholetým přítelem, hercem a mimem Bol-
kem Polívkou, letos natočil a vydal album 
nazvané Zamrzlé úsměvy. Pod tímto názvem 
se skrývá poetické pásmo, sled textů, písní 
a melodramat vznášejících se nad realitou 
našeho světa. Autoři chtějí připomenout, že 
je fantazie hluboká a bezbřehá, že dokáže 
povznést a… Nejen o tom David Rotter poho-
voří během lednové „cesty světla“.             -zk-

Vizuální instalace, kterou vytvořili kolumbij-
ští umělci Sergio Mantilla a Miguel Chaparro 
a díky níž můžeme nahlédnout do tajemství 
kolumbijské biodiverzity prostřednictvím 
ptačí říše, je až do 14. ledna k vidění na pěší 
zóně u divadla. Zájemci si ji mohou prohléd-
nout prostřednictvím aplikace ARTIVIVE, kdy 
stačí na telefon naskenovat QR kód každé 
instalace.                                                          -red-

David Rotter a Bolek Polívka při křtu jejich no-
vého alba Zamrzlé úsměvy.                   Foto: archiv

Rozmanitou kolumbijskou ptačí říši přibližuje 
instalace na pěší zóně.                                  Foto: -zk-

 Via Lucis nabídne „zamrzlý úsměv“ 
Davida Rottera

 Na pěší zónu u divadla se snesli 
ptáci z Kolumbie

Spisovatelé Igor Malijevský a Petr Šesták 
se začtou do svých románů

Společné autorské čtení se odehraje koncem ledna 
v Knihovně TGM. Zavítají sem dva výteční prozaici, 
z nichž každý je z  jiného „těsta“. Do svého thrilleru 
Otevřený prostor, který vyšel v  roce 2019 v  nakla-
datelství Argo, se začte spisovatel, básník, textař, fo-
tograf a  spoluautor kultovního literárního kabaretu 
EKG Igor Malijevský, zatímco cestovatel, fotograf 
a  spisovatel Petr Šesták provede posluchače svou 

existenciální groteskou Kontinuita parku, již letos 
vydalo nakladatelství Host. Nabídnou tak konfron-
taci velkoměsta a korporátního open space a pokusu 
o maloměstský sen, grotesku i autentickou sondu do 
současné společnosti. O hudební doprovod se postará 
An-na (housle, looper, hlas). Autorské čtení je naplá-
nováno na čtvrtek 27. ledna od páté podvečerní ve 
velkém sále.                                                                        -zk-
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Celým mým dílem se táhne pomyslná linie minulé, současné 
a budoucí energie, jež prochází naším životem, říká Jiří Hauschka
Emocionální krajinné scény plné tajemné atmosféry, fascinace majestátností stromů, zvlněná příroda, ale také moderní město, silnice a cesty a v nepo-
slední řadě člověk. Zachycení okamžiku, v němž je obsažena nejen přítomnost, ale i minulost. Inspirace jesenickou krajinou. To vše najdeme v obrazech 
Jiřího Hauschky. Ač samouk patří tento šumperský rodák v současnosti mezi malíře uznávané nejen v českých odborných uměleckých kruzích. Zmiňuje 
ho dokonce ve své loni vydané knize o světě umění legenda britské kunsthistorie Edward Lucie-Smith, který napsal rovněž text k jeho monografii, jež 
vyšla letos na podzim. S  tvorbou Jiřího Hauschky se zanedlouho bude moci poprvé seznámit i šumperská veřejnost. První lednový čtvrtek totiž otevře 
v Knihovně T. G. Masaryka svoji výstavu, nazvanou Sovy nejsou tím, čím se zdají být. „Ta výstava je důkazem, že vše se odehrává v nějakých vnitřních 
souvislostech a v propojenosti toho, co bylo, je a bude. Po pětačtyřiceti letech se vracím do míst, ve kterých jsem trávil školní léta. To je hodně sym-
bolické,“ říká s úsměvem Jiří Hauschka, s nímž se znám více než čtvrt století, z doby, kdy pracoval v šumperské společnosti Fontis, která mimo jiné 
natáčela televizní Studio S. I proto si mu dovolím v následujícím rozhovoru neformálně tykat.

Šumperský rodák Jiří Hauschka vystaví své malby za-
čátkem ledna v knihovně.                               Foto: P. Kvapil

Nestudoval jsi žádnou uměleckou školu, přesto 
dnes patříš ke známým českým malířům. Jak se to 
přihodilo? Maloval jsi už jako dítě?
Inklinoval jsem ke kreslení od dětství, takže jsem 
se na základní škole účastnil různých soutěží a  mé 
obrázky pak visely na chodbách, v  kinech a  jeden 
z nich, na němž byly Hradčany, se dokonce vystavoval 
v Praze. A samozřejmě jsem občas kreslil obrázky pro 
spolužáky, aby nedostali z výtvarky pětku.

Neprošel jsem sice žádným výtvarným vzděláním, 
ale k umění jsem tak nějak podvědomě tíhnul. Snažil 
jsem se vzdělávat samostudiem, což probíhalo po-
měrně intenzivně na střední průmyslové škole, kde 
jsme měli paní profesorku, která nám na tehdejší 
dobu poměrně podrobně a zajímavě představila dě-
jiny umění se všemi souvislostmi. Poznal jsem kubi-
zmus, surrealizmus a s tím neuvěřitelně krásný svět. 
To byl první moment, kdy jsem začal výrazněji pře-
mýšlet, že bych se chtěl malování věnovat. A pak jsem 
se na vojně potkal s výborným kreslířem Jaromírem 
Švejdíkem, dnes známým pod jménem Jaromír 99. 
Tento celoživotní kamarád do mě neustále hučel, ať 
se svým, podle jeho slov, talentem nemrhám a něco 
s ním dělám. 

Po vojně ses vrátil do Šumperka a začal jsi praco-
vat v nemocnici. Pak přišla sametová revoluce, ote-
vřely se hranice a ty ses chopil příležitosti a vyjel do 
světa, že?
Když se v roce 1990 hranice otevřely, úplně všechno 
se ve mně splašilo. Pod vlivem vší té oslnivosti a před-
stavy, že začnu poznávat svět, jsem skončil s  prací 
v  nemocnici a  chtěl jsem odletět do Ameriky. Měl 
jsem v New Yorku kamaráda, jenž tam pracoval pro 
galerie, a já si plánoval, že pojedu do Ameriky a tam 
se rozvinu a  budu tvořit, přemýšlet o  světě. Neměl 

Anglie s jediným cílem – že tam budu malovat a po-
znávat věci, které se okolo umění za poslední roky 
rozvinuly. V té době byl pro mě Londýn to co Paříž 
v  minulém století, kdy byla centrem umění, byl to 
svět neskutečně inspirativní. Proto jsem tam chtěl jet, 
vidět a nasát to.

A potkal ses tu s Charlesem Thomsonem, s jedním 
ze spoluzakladatelů uměleckého hnutí stuckismus, 
které vzniklo právě v  Londýně v  roce 1999. Jak 
k tomu došlo?
Bydlel jsem v Brightonu, jejž Londýňané považují za 
jakési svoje letovisko, a do Londýna jezdil velmi často. 
Seznámil jsem se tu s Charlesem Thompsonem a dal-
šími lidmi, kteří stuckistické hnutí zakládali nebo byli 
jeho součástí. A to byl pro mě velmi zásadní moment. 
Líbilo se mi, že dávali velký prostor i těm, kteří za se-
bou neměli renomované výtvarné školy.

Můžeš čtenářům vysvětlit podstatu tohoto hnutí?
Z mého pohledu toto hnutí vzniklo tak trochu z leg-
race, šlo o vzpouru proti současnému zažitému vní-
mání umění a  role některých uměleckých disciplín. 
V devadesátých letech bylo v Anglii v oficiálních kru-
zích silně zastoupené tzv. konceptuální umění, tedy 
upřednostňování myšlenky před formou a  výtvar-
ným jazykem. Oficiálně se mluvilo o  tom, že malba 
je mrtvá, že neexistuje. Charles Thompson a  Billy 
Childish cítili, že to není úplně jejich svět, a  nezto-
tožňovali se s tím. Tvrdili, že naopak malba je velmi 
důležitá a že se umění má vrátit do galerií. Vydali ma-
nifest, sepsali odvážné teze, začali protestovat a ma-
ximálně využili komunikační média, hlavně internet, 
aby světu tento svůj postoj sdělili. Byli to takoví hlasití 
křiklouni, osobně demonstrovali například při pře-
dávání významné umělecké ceny Turner Prize. Já se 
v prosinci 2005 zúčastnil jedné demonstrace před ga-
lerií Tate a překvapilo mě, jak hrstka asi patnácti lidí 
dokáže celý ten prostor ovládnout. Reportáž z akce se 
vysílala na Channel 4 v hlavním čase do celého světa.

Stal ses prvním českým členem stuckistického 
hnutí. Co pro tebe osobně stuckismus znamená? 
Díky stuckismu začal můj abstrahovaný jazyk dostá-
vat konkrétnější tvary, objevil se příběh, začaly mě 
bavit postavy, jež jsem zpočátku maloval velmi spora-
dicky, protože jsem je nevnímal jako důležitou součást 
mého světa. Dnes cítím, že obrazový příběh nemůže 
být bez figury. Především je ale pro mě stuckismus 
úžasná energie, kterou do toho všichni ti malíři a lidé 
s  hnutím spojení dávají. Energie, jež přišla zespodu 
od umělců samotných a nezrodila se v hlavách maji-
telů galerií nebo kurátorů. Těší mě, že si vydobyl své 
místo v umění, což dokládá loni vydaná encyklopedie 
ze série World of Art, která mapuje umělecké směry 
od roku 1945 a v níž je stuckismus poměrně obsáhle 
popsaný. Navíc teď cítím ve světě hodně velkou in-
tenzitu právě oné formy, koncept najednou není už 
tolik vnímaný a dokonce i někteří konceptualisté se 
k malbě vracejí.

jsem ale peníze na letenku, tak jsem si řekl, že si je 
vydělám v Evropě. Přestože to bylo hodně naivní, po-
dařilo se mi to. V dubnu 1991, zrovna na můj svátek, 
jsem dojel do Benátek a pokračoval do oblasti Emilia 
Romagna. Potkal jsem tu lidi, kteří se o mě doslova 
postarali, sehnali mi práci, a  já tam nakonec s  pře-
stávkami zůstal asi tři roky, během nichž jsem malo-
val jen příležitostně. 

Když jsem se vrátil do Česka, ještě chvíli jsem 
k  nám s  jedním italským kamarádem dovážel vína 
a další produkty, ale protože měl každý z nás další zá-
jmy a  obchodu jsme se intenzivně nevěnovali, naše 
podnikání skončilo.

V té době už ses začal pohybovat v reklamě? Proč 
právě tato oblast? 
Byl to tehdy zcela nový obor, v  němž to fungovalo 
úplně jinak z hlediska přístupu i myšlení, ale hlavně 
šlo o tvůrčí proces. Kreativita, kterou musíš v reklamě 
vynakládat, mi byla hodně blízká. Když jsem začí-
nal u  šumperské společnosti Fontis, koketoval jsem 
i s myšlenkou studia dokumentární režie, ale nakonec 
mé cesty směřovaly jinam. Po seznámení s herečkou 
Danou Sedlákovou, šumperskou rodačkou, jsme se 
přestěhovali do Prahy, a tím začal můj pražský život 
a téměř třicet let práce v reklamních agenturách. 

Před šestnácti lety sis ale udělal dvouletou pauzu 
a odjel i s rodinou na studijní pobyt do Anglie. Co 
tě k tomu vedlo?
V té době jsem už měl za sebou několik výstav v Če-
chách a věděl jsem, že se chci malbou zabývat mno-
hem intenzivněji, že už nechci být ten malý, okrajový, 
neambiciózního tvůrce, takže s tím musím něco udě-
lat. Našetřil jsem si peníze a odstěhovali jsme se do Over and Over, 2020, akryl na plátně, 100 × 100 cm
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Bohemian Forest I, 2021, akryl na plátně, 180 × 140 mm

Dlouho jsi tvořil při práci. Kdy ses rozhodl věnovat 
malbě na „plný úvazek“ a co bylo tím impulzem?
Loni jsem prostřednictvím společnosti Artlines do-
stal nabídku, že by se mě ujal mecenáš, investor do 
umění, abych se mohl věnovat tvorbě a nemusel dělat 
nic jiného. Není to tak, že bych musel malovat něco 
na objednávku, je to jen na mně a dává mi to velký 
prostor pro rozvinutí mého díla. Náš vztah je zalo-
žený na oboustranné důvěře a za ten rok se rozvinul 
z formálnějšího v přátelský, Jan Bula je součástí mého 
světa a vstupuje do něj nejen finančně, ale hlavně po-
citově osobně, což je o to zajímavější.

Jak bys charakterizoval svoji dnešní tvorbu? 
Mám schovaný obrázek, který jsem nakreslil asi v de-
seti letech na jednu soutěž, a když jsem mapoval svůj 
výtvarný jazyk, zjistil jsem, že pořád inklinuju ke stej-
ným výrazovým prostředkům, tedy k  silně rozvrst-
vené barevné ploše a náznaku linií, jež uzavírají nebo 
ohraničují barevnou plochu a  dávají všemu prostor 
a  obsah. Ještě donedávna jsem neustále přešlapoval 
mezi abstrahovanou realitou a realitou, v posledních 
asi deseti letech jsem ale začal malovat reálnější pro-
středí. Bylo z  toho čím dál víc cítit krajinné pojetí 
a  silný černobílý prvek, který se dřív prolínal skrz 
všechna má díla a  dával plochám silnou liniovou 
formu, začal z mých pláten pomalu ustupovat. 

Dnes jsou mé věci barevnější, výraznější, je na nich 
vidět taková ta rychlá ruka, dynamika, kdy se barevné 
plochy zdají být víc v pohybu. V mé malbě se tak ně-
jak propojuje organický pohled na svět, zvlněná pří-
roda, stromy, dynamika, energie…

knížku, přijdu do nějakého prostředí, a najednou se 
mi vše spojí a přede mě „vyskočí“ obraz. Takže sednu 
k  počítači, protože v  něm můžu poměrně rychle 
zkoušet barvy, a  začnu skicovat. Zhruba devadesát 
procent toho, co je na skice, se pak objeví na plátně. 
Není to ale samozřejmě pravidlo.

A  pokud se týká rituálů, musím přiznat, že mám 
obrovský respekt, někdy až strach, z toho čistého bí-
lého plátna. Vždycky před ním musím chvilku spoči-
nout, než začnu malovat. K prostoru, do něhož v tu 
chvíli vstupuju, cítím velkou pokoru. A  pak už na-
stává ten hezký pokračující proces, kdy se malá skica 
stává jedním velkým obrazem a já začínám objevovat 
ještě další detaily, a najednou se třeba začne prostor 
na plátně chovat úplně jinak… 

Velkou inspirací jsou pro tebe právě Jeseníky, občas 
ponuré, tajemné… Platí to stále, i když už mnoho 
let žiješ v Praze? 
Jeseníky mě jednoznačně pořád ovlivňují, a mys-
lím, že už to ani jinak nebude. Mám pocit, že zdejší 
krajina je jiná než všude jinde, k tomu se přidává 
i  jakási mystika, určitá výjimečnost v  rámci re-
publiky, protože Jeseníky jsou přece jenom trošku 
jakoby zapomenuté. Když jsem žil v přímořské ob-
lasti Itálie, kde je úplná rovina, došlo mi, jak mi 
kopce strašně chybějí. Začal jsem si uvědomovat 
intenzivní potřebu být v  tom zvlněném organic-
kém prostředí, což mi Jeseníky vždycky posky-
tovaly, aniž bych to tehdy nějak zásadně vnímal. 
A najednou jsem to neměl a strádal jsem, protože 
krajina, v  níž člověk vyrůstá, se do něj nějakým 
způsobem zapisuje. Mě vždycky obklopovala pří-
roda, kopce, zvlněný horizont – nic rovného. Proto 
i v mých obrazech má vše obdobný, takový až te-
kutý ráz. 

Vracíš se do Šumperka pravidelně?
Jezdím do Šumperka poměrně často, mám tu mámu, 
bratra a přítelkyni. Navíc už zmíněný kamarád Jarda 
Švejdík si v  nedalekých Rychlebech koupil před ča-
sem chalupu, takže ho občas navštěvuju a čerpám ná-
měty i z tamního prostředí. Lesy tam jsou trošku jiné 
a jejich bučiny jsou nádherné. 

Shodou okolností se teď chystám vytvořit několik 
formátově odlišných pláten, jež budou patřit do série 
nazvané Bohemian Forest, a Rychleby v nich budou 
hrát velkou roli. Je to o místech v lese, která jsou jiná. 
Já už od dětství hrozně rád chodil do lesa, nejlépe 
když poprchávalo, kdy to bylo ještě tajemnější. Les tě 
totiž obklopí, začne s  tebou vést takový jiný dialog, 
myšlenky se v tobě začnou rozvíjet jinak… Právě to-
hle má v mém životě velký význam, ta spjatost s pří-
rodou, s tím, co mě obklopuje. A ten les stále víc a víc 
prostupuje do toho, co tvořím. 

Tvé obrazy kupují lidé z celého světa, jeden z nich je 
i součástí sbírek v pražské Národní galerii. Vybral 
ho osobně její tehdejší ředitel Milan Knížák. Jaký 
je to pocit?
Samozřejmě mě to velmi těší. Vystavoval jsem tehdy 
v galerii, jež shodou okolností sídlila hned proti Ve-
letržnímu paláci. Kurátorka, kterou Milan Knížák na 
výstavu poslal, zamluvila dva obrazy, jednoho dne se 
tam ale objevil Knížák osobně a rozhodl se pro větší 
plátno, jež bylo ústředním motivem výstavy. Myslím, 
že si vybral jednu z  nejlepších věcí, které jsem kdy 
udělal. 

Právem hrdý můžeš být i na svoji monografii, jež 
letos vyšla v  nakladatelství Kant. S  kým jsi na ní 
spolupracoval a co v ní lidé najdou?
Monografie vyšla na podzim a  mapuje kompletně 
mé dílo, od počátků, kdy jsem měl jednu z prvních 
větších samostatných výstav v  moderní liberecké 
knihovně, přes Anglii až po současnost. A jsem velmi 
hrdý, že úvodní text napsal věhlasný britský kunsthis-
torik, kritik umění Edward Lucie-Smith, autor knihy 
Art Today, která vyšla v devadesátých letech a  jíž se 
u nás někdy říkalo bible umění. Poznali jsme se v An-
glii, ujal se kurátorství jedné naší menší společné vý-
stavy stuckistů. Fantastické je i  to, že mě zařadil do 
své loňské knihy o  světě umění Movements in Art 
since 1945. Nestává se často, aby si někdo vybral do 
tak prestižní publikace českého umělce a  uveřejnil 
i jeho obraz. 

Pohled zevnitř v českém kontextu pak v monogra-
fii podává známý kurátor, historik umění, scenárista 
a režisér Martin Dostál, který velmi dobře zná české 
i světové prostředí umění.

Na svém kontě máš desítky výstav v Čechách i v za-
hraničí, začátkem příštího roku představíš svou 
tvorbu poprvé šumperské uměnímilovné veřej-
nosti. Prozradíš, proč až nyní?
Myslím, že nazrál ten správný čas. Oslovila mě moje 
dlouholetá kamarádka Kamila Šeligová a  nabídla 
výstavu v knihovně, která sídlí v bývalé Masarykově 
škole, do níž jsem coby žák chodil. To mi přišlo víc 
než symbolické, protože celým mým dílem a přemýš-
lením se táhne pomyslná červená linka, které říkám 
linie minulé, současné a budoucí energie, jež naším 
životem prochází. Vnímám svět v propojenosti toho, 
co bylo, je a bude. A výstava v knihovně je krásný dů-
kaz, že dochází k  takovému propojení, k  nějakému 
pokračování, ke kontinuitě starého v novém, a  je to 
tak evidentní, že to není možné nevidět. Už se moc tě-
ším, až po víc než pětačtyřiceti letech do bývalé školy 
zase vstoupím.

Děkuji za rozhovor.                                              Z. Kvapilová

Ta inspirace barvami přišla asi před pěti, šesti lety. 
Vracel jsem se od mámy a zastavil jsem u Kocandy. 
Byl podzim a najednou se na jednom z kopců uká-
zaly snad všechny barvy světa, od fialových, hnědých, 
ultramarínových až po tóny žluté, červené, oranžové, 
zelené. Bylo to nádherné divadlo, strašně intenzivní, 
a od té doby se snažím barvu do obrazů víc a víc za-
nášet.

Prozradíš, jak vznikají tvé obrazy, máš nějaké po-
stupy, rituály?
Důležitá je samozřejmě příprava, jež zabere mnohem 
víc času než samotné malování na plátno. Všechno, 
co mě obklopuje a  ovlivňuje, co prožívám, si uklá-
dám v hlavě. A pak třeba vidím film, jdu po ulici, čtu 

Wind, 2014, akryl na plátně, 90 × 200 cm
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Východ Měsíce (Falešné obzory), 2017, fix na papíře, 
151 × 137 cm

Zamrzlé úsměvy Polívky a Rottera hřejí

Galerii zaplní plaché světlo Pavla Skrotta

Koncem listopadu vyšlo CD hudebního skladatele 
a šumperského rodáka Davida Rottera, které natočil 
se svým dlouholetým přítelem, hercem a  mimem 
Bolkem Polívkou. Album nazvané Zamrzlé úsměvy 
si mohou zájemci koupit v  pokladně šumperského 
domu kultury.

David Rotter v Zamrzlých úsměvech zůstává jako 
skladatel, hudebník a zpěvák věrný svému povolání. 
Avšak Bolka Polívku naleznete na albu v nové poloze, 
pro mnohé možná nečekané - jako básníka a textaře. 
CD obsahuje Polívkovy bizarní, absurdní a poetické 
texty a Rotterovu hudbu a písně, o jejichž podání se 
také oba sami podělili spolu s několika hosty. Autor-
skou výjimku tvoří několik písňových textů Cyrila 
Podolského a píseň Innocent When You Dream Toma 
Waitse. 

„Ve chvílích, kdy se naše svoboda ztenčuje, kdy ne-
můžeme hrát v divadlech ani na koncertních pódiích, 
jsme se rozhodli připomenout důležitost radosti, leg-
race, důležitost fantazie a humoru pro život, pro ra-
dost ze života. Byli jsme zvyklí být stále v permanenci 
a náhle jsme se ocitli v klidu a samotě, odříznuti od 
svého publika. Každý se s  touto atmosférou vyrov-
nával po svém. My jsme byli vedeni potřebou tvořit. 
Vytvářeli jsme okénka, kterými jsme pozorovali svět. 

Malby Karolíny Klimešové vystřídají v  Galerii Ji-
řího Jílka ve středu 5. ledna kresby černým fixem 
Pavla Skrotta (*1987). Výstava nazvaná „Plaché 
světlo“ bude zahájena vernisáží v 18 hodin a potrvá 
do 30. ledna.

„Ke kresbě krajiny se v poslední době často vracím. 
Nemám rád zimu a sníh, a přesto mi přijde nejkrás-
nější zasněžená krajina. Mám rád bezmračně jasnou 
oblohu, ale kreslím těžké mraky. Když pracuji, po-
slouchám hodně hudby, ale do svých kreseb se sna-
žím vložit co nejvíc klidu a hlavně ticha, které chápu 
jako jeden z  atributů přírody,“ napsal ke své první 
výstavě do listů v roce 2007 Pavel Skrott. 

Do knihovny za pohádkou je cyklus měsíč-
ních divadelních setkávání, který pořádá 
Knihovna TGM. Určen je pro děti předškol-
ního a mladšího školního věku. Další předsta-
vení je naplánováno na sobotu 8. ledna, kdy 
do knihovny přijede pražské divadlo Buchty 
a loutky. Děti se mohou těšit na pohádku 
Neposlušná kůzlátka. Představení začíná 
v 10.30 hodin ve velkém sále knihovny.      -kv-

Cestovatel a dobrodruh Martin Půlpán, vystu-
pující pod pseudonymem Lost Czech Man, 
který již navštívil pětaosmdesát zemí, byl le-
tos zapsán do České knihy rekordů jako první 
Čech, jenž sám pěšky a stopem projel legen-
dární Hedvábnou stezku. A přesně o tom 
pohovoří na přednášce v úterý 18. ledna od 
18.30 hodin v šumperském G-klubu. Po-
sluchače vezme do třinácti států a regionů, 
o kterých možná nikdy neslyšeli. Dozvědí se 
vše o jejich historii a poznají řadu zajímavostí 
o národech žijících v těch nejzapadlejších 
koutech světa, jejichž vývoj právě Hedvábná 
stezka určovala. Navíc dostanou spoustu 
tipů, jak tuto staletou karavanní stezku zdolat 
bezpečně na vlastní pěst.                                   -red-

Divadlo Buchty a  loutky potěší děti pohádkou 
o neposlušných kůzlátkách.                   Foto: archiv

Cestovatel a  dobrodruh Martin Půlpán poho-
voří o svém putování po Hedvábné stezce. 

Foto: archiv -mp-

 Knihovna láká děti na neposlušná 
kůzlátka

 Do Šumperka zavítá držitel 
cestovatelského rekordu

Po patnácti letech přichází s hustou sítí tenkých 
čar černým fixem. Vzdal se v  ní přírody v  jejím 
zrcadlení. Staví na průběhu kresby a  namísto do 
viděné krajiny noří se do prostředků její vlastní 
řeči. Volí jednoduchá řešení a náhoda je jeho spo-
luhráčem. Řadí a vrství čáry až k přečernění plochy. 
Kreslí z  nutkavé potřeby rytmicky opakovaných, 
volných tahů ruky. Ptá se kresbou a  podřizuje 
tomu, co mu napoví a kam ho sama vede. Kromě 
běžné skladby prvků uvnitř jedné plochy rozvěšuje 
na zeď vedle sebe několik úzkých pruhů shodné 
výšky, uspořádaných mezerami do celistvých se-
stav diptychů nebo triptychů. Křížením a řazením 
překrývaných čar blednoucího fixu rodí se bohatá 
škála jeho jemných tónů, které postupným vyšep-
táváním a  provlhčením vodou přecházejí do tyr-
kysové a  z  ní až do růžovofialova, do nečekaných 
„barev černé duhy“. 

Podobně jako předloni u  zlínské sklářky Miro-
slavy Ptáčkové je mu forma obsahem, a  přece je 
tu příroda ve svém vnitřním uspořádání přítomna 
i bez přesnějšího vymezení. Roláží, tady přesouvá-
ním rozstříhaných pruhů z několika vlastních kre-
seb, stává se vodní hladinou a měsíc, jako ztvrzení 
jednoty obecného s  určitým, je připomínkou bez-
prostředně viděného.

Mastnými prsty někde sníží savost papíru a oslabí 
příští vrchní vrstvy nebo je podkreslí tvarem kruhu, 
aby pak z nitra výsledné kresby vystupovalo sotva 
tušené, plaché světlo měsíce. Střídmě i  tajemně 
snoubí temnotu se světlem a navzdory proměně po-
tkává se kdysi nejmladší autor galerie v návratu do 
ní s krajinou mraků svého počátku.                M. Koval   

A sami jsme byli překvapováni, co všechno nás v této 
nucené hibernaci napadá. Možná by bez této atmo-
sféry naše poetické pásmo nikdo nevzniklo,“ vyznává 
se autorská dvojice, jež si od nového alba slibuje, že se 
stane „příjemnou návštěvou Bolka Polívky a Davida 
Rottera u vás doma“.                                                             -red-


