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Umění binární soustavy
Internet    a moderní technologie otevřely nové obzory  
a hranice mnohým z nás. Někteří  
využili virtuální prostor pro prosté sdílení svého 
umění, jiní se zase krásnými obrázky snaží  
zaujmout na svůj profil kvůli propagaci produktu a další 
chtějí prostřednictvím estetických obrazů předat určitou  
message.

Píšeme si svůj 
příběh

V dnešní době jsme v neu–
stálém stresu, padá na nás úna-
va. Zkusme se proto na maličk-
ou chvíli zastavit. Pořádně se 
nadechnout a přemýšlet. 

Foto: Fototým The Blue
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 Existuje spousty dru-
hů umění. Od těch všedních, 
jako je malování a kreslení, 
až po ty sofistikovanější, jako 
na příklad sochařství nebo 
architektura. Samozřejmě  
hranice kreativního ducha sa-
hají až mnohem dále. Umění 
se dá vyjádřit i řečí těla  
v dynamických pohybech  
latinskoamerických tanců či 
pár mrštnými pohyby prstů 
na klávesnici v doprovodu 
klikáním na myš, kdy nám 
vznikne dechberoucí práce ve 
Photoshopu. Co si však před-
staví čtenáři konkrétně pod 
slovem umění? Nehledě na to, 
jaký druh umění dotyční upřed-
nostní, shodneme se na tom, 
že umění je něco krásného, co 
v nás vzbuzuje komplikova-
nou změť pocitů, které nám 
nedají spát ještě dlouho poté, 
co jsme s ním přišli do styku.  
Ačkoli většina děl v nás vy-
volává hřejivý pocit okouzlení 
a harmonie, ne každý kousek 
je stvořen k pohlazení lid-
ské duše. Z některých výtvorů 
čiší cosi špatného, temného, 
dokonce až mrazivého. A právě 
o takovém typu umění si dnes 
něco povíme. Dopodrobna ro-
zebereme jeho původ, necháme 
o něm promluvit pouličního 
umělce a na závěr si povíme  
o pár nejproslulejších graffiti, 
jež se proslavili i za hranicemi 
naší republiky.

Co to je graffiti?
 Vandalství? Poškozování 
veřejného majetku? Ne, 
podívejme se na věc na chví-
li jinak. Graffiti má jako každá  
žijící duše dvě stránky,  
nebylo by fér to hned odsou-
dit jako dítě nelegální činnosti.  
Encyklopedicky se popisuje 
jako druh výtvarného proje-
vu spočívajícího ve vytvoření 
díla ve veřejných prostorách 
psaním, rytím či malováním. 
Ačkoli máme graffiti zažité 
jako sprejovou malbu, spadá 
sem i technika leptání nebo 
rytí. Tetička Wikipedie graffiti  
popisuje jako jeden ze  
základních pilířů Hip Hopu, 
jinak řečeno kultury protestu  
a pouličního folklóru.

Kde umělecké šílenství 
odstartovalo?
 Opomeneme-li dávné 
doby pravěku, kdy kromaňon-
ci tvořili jeskynní malby  
a starověké civilizace, původ 
moderního graffiti nemůžeme 
hledat nikde jinde než  
v americkém New Yorku. 
Šedesátá léta dala vzniknout 
tvorbě graffiti v podobě pod-
pisů. Tento trend však dlouho 
nevydržel. Nastala sedmdesátá 
léta a pouliční umění nabra-
lo jiné obrátky. Umělci začali  
vytvářet 3D stylizace na bu-
dovách nebo vlakových 
vagónech. Mezi jedny  
z nejznámějších umělců té 
doby se považuje SUPER 
KOOL 223. Sedmdesátá léta 
se stala zlomovými, jelikož 
nápisy začaly nabírat na kráse  
a působily převážně jako 
ozdoba, ne jako ledabylý tag 

(podpis).
Pohled pouličního umělce
 Nyní předávám slovo 
Foggymu, pouličnímu uměl-
ci, jenž s graffiti začínal ještě  
v době, kdy my byli na 
houbách. Vzpomíná na bouřlivé  
období českých devadesátek  
a porovnává street art  
tehdy a dnes. Jakým směrem 
se pouliční umění od té doby  
posunulo? Dočtete se  
v následujících několika  
odstavcích.

Na začátek něco málo 
o tobě, co nám o sobě 
prozradíš?
 Ahoj, v první řadě 
bych rád poděkoval za  
pozvání. Pokusím se odpoví-
dat, jak nejlépe to půjde. 
Kde jen začít, vystupuji pod  
přezdívkou Fogosh, ale přátelé 
mi  říkají  Foxi  nebo  Foggy.   Osob-
ně žádnou z přezdívek výrazně  

Graffiti, temná tvář umění

Rozhovor

Denisa Corridoni

Foto: Denisa Corridoni
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neupřednostňuji, s l y š í m  
i na: „Hej, počkej!“ (směje se) 
O graffiti se zajímám od svých 
jedenácti let, začínal jsem  
v roce 1993, takže to bude ně-
jaký pátek. Nejradši mám  
ame–rický styl, ke kterému 
vzhlížím a snažím se ho co nejvíc 
vnést do vlastní tvorby. Platí pro 
mě výrok: „Žádný učený z nebe 
nespadl“, za to, co jsem dopo-
sud dokázal, vděčím těžké dřině  
a píli. Mimo jiné se volnočasově 
věnuji hudbě. Působím jako 
rapper, ale pohybuji se také 
v odvětví produkce. Například 
vytvářím různé reklamní spoty 
a tak podobně. Především však 
pracuji jako kulturní referent 
na Plechárně, což je kousek od 
vaší školy.

Jak ses ke street artu 
dostal?
 Ty jo, to je tak dávno, 
ale tyhle věci člověk asi 
nezapomíná. Psal se přibližně 
rok 92, kdy Peneři (PSH) vy-
dali svoje první „demo“. Můj 
starší bratr se v těchto kruzích 
pohyboval takřka od počátku  
a dodnes tvoří nedílnou součást 
společenství, které na scéně 
vystupuje. Já jako ten mladší 
poslušně kráčel v jeho šlépějích. 
Oba jsme vyrůstali na „Jižáku“ 
a k němu prostě graffiti a street 
art tak nějak patří. Vytvářel 
jsem první návrhy jako sprejer 
a postupem času jsem přilnul  
i k hudbě. Přes malé casio  
piano a kazeťák jsem uskutečnil 

své první rapové nahrávky.

Co pro tebe graffiti 
znamená?
 Osobně graffiti vnímám 
jako způsob uvolnění. Rád si 
hraji s barvami, i když mám 
poruchu barvocitu. O to je 
to větší výzva, jelikož díky  
tomuto handicapu používám 
barevné kombinace a spojení, 
jaké by nikdo nikdy nepoužil. 
Nutno podotknout, že graffiti 
jsou součástí něčeho mnohem 
většího a pestřejšího než změti 
čmáranců na zdi, a to součástí 
hip hopové kultury. Existu-
je několik elementů hip hopu  
a ty tvoří celek. Zahrnujeme 
sem graffiti, rap, beat box, 
breakdance a djing. K těm-
to elementům v devadesátých 
letech ještě přibyl business, 
sebevzdělávání, slang a láska. 
Tenhle balíček je přes 40 let 
každodenní náplní do života 
stovek lidí. Jak sami umělci 

říkávají: „Žijeme hip hopem,“ 
a já s nimi naprosto souhlasím.

Jak se vyjadřuješ k postoji, 
že je graffiti vandalismus?
  Postoj obecenst-
va, jež touží vyjádřit svůj názor  
ohledně graffiti nahlas, je po-
každé stejný: „Jó, tohle je pěkný, 
ale ty čmáranice na barákách, 
za to bych řezal ruce.“ Klasika, 
na kterou si asi každý writer 
musí zvyknout. Různé etapy  
writera mají své streetové 
kořeny a tagy k nim neod-
myslitelně patří. Koneckonců,  
stejně tak všudypřítomné  
poutače a reklamy nikomu  
nevadí, ale graffiti ano… Sám 
jsem hodně cestoval a maloval 
graffiti na spoustě míst, a to  
i v zahraničí. Musím říct, 
že v jiných částech světa 
se pohled na graffiti velmi  
odlišuje. Například ve Španěls-
ku Ti nikdo nic neřekne, naopak 
ještě popřejí, ať se dílo vydaří.

Pokračování článku najdete na našich stránkách 
The Blue

Foto: Denisa Corridoni
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Kultura

Když místo barů vymetáte galerie

Tereza Schützová

Foto: Tereza Schützová

 Praha je sama o sobě 
město plné kultury, takže 
rozhodně není těžké v ní  
najít umělecké výstavy a jiné 
akce. Kde byste ale měli začít? 
Značnou část nejnavštěvo-
vanějších výstav zaštiťu-
je Národní galerie Praha 
(NGP), která provozuje stálé 
sbírkové expozice i dočasně 
probíhající výstavy. Tady je 
několik mých doporučení, 
kam se zajít podívat, pokud 
zrovna teď chcete někam 
vyrazit. 
 V případě, že chcete 
vidět klasiku výtvarného 
umění a nejlepší malíře 
své doby, kteří ohromují 
svět dodnes, vás nezklame 
výstava Staří mistři. Jde 
o stálou výstavu, takže se 
na ni do Schwarzenber-
ského paláce můžete zajít 
podívat kdykoliv, vstup do 
26 let je navíc zdarma. Mezi  
nespočtem obrazů jsou díla 
opravdu známých malířů, 
jako je např. P. P. Rubens 
nebo Albrecht Dürer. 
Výstava má ještě navazu-
jící druhou část v budově 
Šternberského paláce naproti 
přes náměstí. Pokud nechcete 
odcházet zklamaní, že jste toho 
viděli málo, nejprve zajděte 
rozhodně sem, vystavovaných 
děl je k vidění opravdu mnoho.
Pokud vám výše zmíněná jmé-
na nic neříkají, jsem si jistá, že 
budete znát alespoň jméno Vin-
centa van Gogha, jehož malby 

v posledních letech podstatně 
přispěly k popularizaci 
výtvarného umění na internetu 
a sociálních sítích. Jeden z jeho 
obrazů můžete vidět ve Ve-
letržním paláci, kde probíhá 
hned několik sbírkových 
expozic. Kromě něj si můžete 
prohlédnout také další díla 
z 19. a 20. století. Může 
být řeč o P. Gauguinovi, C.  

Monetovi a dokonce i o Pi-
cassovi. Z českých umělců si 
můžete prohlédnout obrazy  
Josefa Čapka. Ve sbírce je spous-
ta děl nakoupených krátce po 
vzniku Československa, proto 
je rozmach umělců opravdu 
pestrý, od většiny tu najdete 
jeden či dva obrazy. Řekla bych, 
že navštívit Veletržní palác 
rozhodně stojí za to, protože vy-
stavovaná díla nejsou nikterak 

náročná na pozorování a z es-
tetického hlediska jsou velmi 
přitažlivá.
 Pokud byste raději měli 
náladu na něco trochu jiného, 
mrkněte na toto: výstava Bud-
dha zblízka, která probíhá 
do dubna ve Valdštejnské 
jízdárně, vystavuje spoustu za-
jímavých uměleckých děl spo-
jených s buddhismem, zároveň 

také přináší spoustu infor-
mací pro toho, kdo si chce 
ujasnit, jak to vlastně s tím 
Buddhou bylo a kdo to 
vůbec byl. Rozhodně to ale 
není pouze pro ty, kteří se 
zajímají o náboženství nebo 
Asii. Nejstarší díla z Tibe-
tu, Číny, Japonska nebo 
třeba Korey, pocházející již  
z 2. století, překvapí tím, co 
byl člověk schopný vytvořit. 
Mezi exponáty převažu-
jí nad obrazy především 
sošky, za vidění ale rozhod-
ně stojí také několikametro-
vý svitek z Japonska, který 
vypráví životní osud Bud-
dhy od jeho narození až po 
vstoupení do Nirvany. To 
všechno v člověku vyvolává 
pozitivní údiv, zatímco se 
mu poodhaluje jiná stránka 
umění.

 Tyto výstavy samoz–
řejmě nejsou jediné, na prs-
tech nespočítáte zajímavé 
akce, které byste mohli v Praze 
navštívit. Pro další nápady stačí 
jen trochu zapátrat na interne-
tu.
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Je rok 2022 a výtvar-
né umění není už dávno to, co 
bývalo. Olejové malby: obrovské 
obrazy nahých andělíčků  
a malované portréty bohatých 
hrabat vystřídaly jedničky  
a nuly. Ano, i výtvarné umění 
se přesunulo do prostředí mo–
derních technologií, binární 
soustavy. Zda je to dobře, či 
ne, si každý posoudí sám, nic-
méně to může vzbuzovat velké 
kontroverze. Leckdo by mohl 
pochybovat i o tom, zda se 
vůbec ještě jedná o umění. 
Však čmárat do počítače přece  
zvládne každý. Anebo ne?
 Dávno už není výtvarné 
umění o složitých výtvarných 
technikách, práci se štětečky  
a ztvárnění reality či ideální re-
ality. Je hlavně o nápadu. Cíl 
je totiž jasný! Zaujmout něčím 
novým. Něčím unikátním a je–
dinečným. 
 Na sociálních sítích 
se roztrhl pytel s profily za–
měřenými na digitální ilus-
trace nebo na fotografie těch  

nejrůznějších výtvarných 
nápadů a děl. Nabídka je opravdu 
rozmanitá. Od překrásných 
digitálních ilustrací hor a zvěře, 
které můžeme vidět u @soley-
andthebear přes motivační 
kresby @zankacreative, obráz-
ky s enviromentálním podtex-
tem @marinodoodles či třeba 
sexuálně-edukativní výtvory  
@vulvaglow. Instagram nás 
zahlcuje českými i zahraničními 
umělci, kteří publikují své 
umění na internetu. Samoz–
řejmě nemusíme zůstávat jen 
u obrazů. Moderní technologie 
totiž využívají benefitu propo-
jení obrazové i zvukové stránky.
 Proč se i výtvarné umění 
přesunulo do virtuální podo-
by, je vcelku jasné. Náš svět 
prochází pomalu, ale jistě 
kompletní digitalizací. Není 
tedy divu, že i umění se zčás-
ti přesunulo právě sem. Již 
na začátku devadesátých let 
minulého století se objevil po-
jem net-art. Skupina nadšenců, 
která začala tvořit prostřed-
nictvím dvojkové soustavy. 
Původně byl net-art založený 
opravdu na obrazech skrze 
kódy jedniček a nul. Postupem 
času se pod tento pojem zařadi-
lo i sdílení obrazů vytvořených 
skrze moderní aplikace, jako to 
známe dnes. Zkrátka vše, co bez 
internetu nebo počítačových 
technologií nemůže existovat.
 Internet a moderní tech-
nologie otevřely nové obzory  
a hranice mnohým z nás. Něk-
teří využili virtuální prostor pro 
prosté sdílení svého umění, jiní 
se zase krásnými obrázky snaží 
zaujmout na svůj profil kvůli 
propagaci produktu a další chtě-
jí prostřednictvím estetických 

obrazů předat určitou message. 
Díky net-art se k umění dostali 
tvůrci různých povah. Původně 
šlo totiž o obor na pomezí 
techniky a umění. Často se zde 

tedy potkávali vystudovaní pro-
gramátoři společně s vystudo-
vanými výtvarníky. Dnes se díky 
vyvinutým aplikacím dostá–
vají k net-artu spíše kreativní 
a umělecky založení lidé, ale 
možná ne tak umělecky zdatní. 
Tak či tak je net-art nedílnou 
součástí našich životů. Ilustrace 
se dnes staly velmi oblíbenou 
propagační, ale i edukativní 
technikou. Přece jen si každý 
přiznejme, že funkce obrazů 
nezůstávají jen u té estetické…

 

Umění binární soustavy

Robyn Majerová
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Naděje na start největších 
mistrů hokejového světa 
v nejisté covidové době 
žila dlouho, nicméně 
do olympijského Pekin-
gu se nakonec nepodívá 
ani jeden hráč z nejslav–
nější kanadsko-americké 
soutěže. Zklamání tak čeká 
nejen na fanoušky, ale i na 
samotné hráče, kteří stále 
považují zimní olympijské 
hry za vrcholnou událost. 

 

 Vyrůstal jsem a snil  
o Stanley Cupu, ten už jsem za 
svou kariéru získal. Chci ale 
také pro svoji vlast vybojovat 
zlatou medaili na olympiádě, 
k čemuž už nejspíše příležitost 
mít nebudu,“ posteskl si 
Kanaďan Steven Stamkos,  
kapitán Tampy Bay, kterému 
v průběhu dalších her v roce 
2026 bude už 36 let. 
 Na turnaji, který bude 
Čína pořádat od 9. do 20. úno-
ra, tak bude chybět světová 
hokejová smetánka. Stane se 
tak podruhé v tomto století, 
poprvé tomu tak bylo čtyři 
roky zpět v jihokorejském  
Pchjongčchangu, tehdy se kluby 
NHL i kvůli strachu o zranění 
svých největších hvězd nakonec 
s pořadateli a mezinárodní 
hokejovou federací nedohod-
ly. Turnaj v roce 2018 opano-
val tým Ruska, který za sebou 
nechal překvapivě stříbrné 
Němce a Kanadu. Ruská 

reprezentace Sborná bude 
obrovským favoritem i letos,  
jelikož tamní KHL, která je 
dlouhodobě považována za 
druhou nejlepší soutěž na světě, 
bude kvůli zápolení pod pěti 
kruhy přerušena. 
  Sluší se však 
připomenout, že účast hráčů 
NHL na hrách stále není  
zažitou normálou, poprvé se 
tak stalo teprve v roce 1998 
na legendárním „turnaji sto-
letí“ v japonském Naganu. Od 
té doby až do roku 2018 byl  
hokejový turnaj tou  
nejprestižnější událostí celých 
her, nyní se budou muset  
organizátoři smířit s nižší 
sledovaností a výdělky.  
Turnaj se kvůli pandemickým 
opatřením bude odehrávat za 
zavřenými dveřmi, tudíž bez 
diváků v ochozech. I přesto 
však očekávám, že Češi jako 
„hokejový národ“ hry nevypustí.

Česko na ZOH 2022
 Od prohry ve čtvrt-
finále mistrovství světa proti  
Finsku (0:1) český tým 
nedokázal zvítězit, šest proher  
z turnajů Karjala a Channel One 
jistě nepřináší zrovna licho-
tivé vyhlídky. Soupiska, kterou 
vezl kouč Filip Pešán do Ruska, 
nebude mít daleko od sestavy 
„vyvolených“, na které šéf české 
střídačky ukáže. „Šest zápasů, 
šest porážek, je mi trapně. Když 
jsem viděl nominaci před turna-
jem, říkal jsem si, jaká je to síla, 
že tu určitě něco uhrajeme,“ 
trousil ze sebe po prosincovém 
Channel One Cupu brankář Ši-
mon Hrubec. 

 Během posledních 
měsíců se v základech otřásá  
i pozice samotného Pešána jako 
hlavního trenéra a muže, který 
by měl český hokej vytáhnout 
z bažiny, do které v poslední 
dekádě zapadl. Od té doby, co 
tým přebral, však reprezentace 
tápe, možná ještě víc než za 
jeho předchůdců. Herní pro-
jev za poslední rok neoslnil asi  
žádného českého fanouš-
ka. I proto před třiačtyři-
cetiletým rodákem z Liberce 
stojí Everest, největší  
zkouška jeho kariéry, pokud  
uspěje a dokáže zapíchnout  
českou vlajku na vrchol nebo  
aspoň na medailovou pozici, 
bude moci turnaj považovat za 
velký úspěch a získat trochu 
klidu na svoji budoucí práci 
u národního týmu. Vzhledem 
k nedávným výkonům jeho 
skvadry by však cokoliv nad 
čtvrtfinále mělo být považováno 
za úspěch. Český hokejový 
fanoušek by se s touto realitou 
měl smířit, protože na lepší 
časy se minimálně prozatím ne-
blýská.

Program národního týmu
 Naši hokejisté se na 
turnaji postupně utkají s Dán-
skem, které dokázalo pos-
toupit z olympijské kvalifikace,  
severský národ zároveň s Čechy 
odehraje svoje historicky 
první utkání na ZOH. Dále nás  
čekají houževnatí Švýcaři, se 
kterými se velmi pravděpo-
dobně budeme prát o druhé  
postupové místo hned za 
Ruskem, se kterým 12. 2. 
základní skupinu uzavíráme. 

Sport

Olympijské hry v Pekingu znovu bez hokejistů 
z NHL

Marek Hammami
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Ze skupiny postupuje vítěz  
a případně tým s nejvíce body 
na druhém místě, zbylé dva/tři 
týmy míří do předkola play-off, 
které předchází čtvrtfinálovým 
bojům. 

Na zamyšlení

Art

Art – such a small word hiding so much inside.
in the past meaning mainly paintings and statues,
now meaning almost every single thing imaginable.

i would define art as something creative a person does
with love and is passionate about.
whether it be making music, writing, drawing, acting, 
doing make-up or even filming youtube videos. 

sadly, not every form of art is accepted by everyone.
that is mostly caused by not understanding the kind of art 
rather than not liking it.

i personally think that art is an amazing thing
and a great way to help people express themselves.

and of course we can’t forget to mention the most precious 
art out there - nature

but in my eyes, the best art of all will always remain music.

Foto: Eliška Jarošová

Eliška Jarošová

Na stránkách The Blue najdete sportovní článek o fotbal-
ovém týmu Newcastle United FC
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Umění, co není uměním

Foto: Eliška Kudrnová

Podívali jste se někdy 
na obraz, a nepocho-
pili jeho podstatu?  
Je tohle vůbec umění?  
V Americe je už všech-
no možné a uznávaným 
dílem se může stát 
prakticky cokoliv.  
Co třeba Muzeum 
špatného umění?  

 The pieces in the MOBA 
colection range from the 
work of talented artists that 
have gone awry to works of  
exuberant, altough crude, exe-
cution by artists barely in con-
trol of the brush. What they all 
have in common is a special 
quality that sets them apart in 
one way or another from the 
merely incompetent.
 Kusy v kolekci MOBA 
sahají od prací talentovaných 
umělců, kteří se zvrtli, až 
po díla bujného,   i když 
hrubého provedení uměl-
ců, kteří sotva ovládají štětec.  
Všichni mají společnou 
zvláštní vlastnost, která je 
tak či onak odlišuje od pouze 
nekompetentních.
 Tak zní volně přeložená 

definice Muzea špatného 
umění, kontroverzního ame–
rického „výmyslu“.
 Projekt Museum of Bad 
Art vznikl naprostou náhodou. 
V devadesátých letech starožit-
ník Scott Wilson nalezl mezi 
svými popelnicemi v Bostonu 
nehezký a nepovedený obraz. 
Zaujal ho pouze rám, ale poté 
obrázek ukázal svému příte-
li Jerrymu Reillymu, jehož 
reakce byla kupodivu pozitivní. 
Dílo, které později pojmenovali 
Lucy na rozkvetlé louce (Lucy 
in the Field with Flowers), 
si vystavil v obývacím pokoji  
a vyzýval každou návštěvu, aby 
hledala další „špatná“ umění. 
Když se k nim dostal další  
podobně ohavný kousek, 
rozhodli se, že založí sbírku. 
Poté uspořádali několik výstav, 
které se konaly v Reillyho 
sklepě. O výstavy však začínal 
být větší zájem, což vedlo  
k potřebě větších prostorů, 
načež si našli nové zázemí 
v kině státu Massachu-
setts. Postaveno bylo hned  
vedle pánských záchodků, což 
by jistě byl pro ostatní velký 
zádrhel. Muzeu založenému na  
ohavnosti ale neustálý smrad 
pomáhal k silnějšímu zážitku.  
 Dnes muzeu patří až 

600 různorodých děl a dvě další 
galerie, v Brookline a South 
Weymouth.

Co ale považujeme za špat-
né umění?
 „Hledáme umělecké 
kousky, které jsou vytvořeny 
s evidentním uměleckým 
záměrem a u kterých se  
evidentně něco v procesu  
pokazilo. Musí v nich být 
něco, co vás přinutí se zastavit  
a přemýšlet nad tím, proč  
v tom umělec vlastně vytrval  
a    dovedl  to až do 
konce,“ uvedl pro npr.org 
současný ředitel Muzea  
špatného umění Michael 
Frank. „My ta umělecká díla 
oslavujeme a těší nás. Pokud 
pomineme název našeho 
muzea, tak o nich neříkáme 
nic špatného, pouze je chceme 
sdílet s veřejností.“ 
 Když se ohlédneme do 
minulosti, tak se nám zřejmě 
vybaví propracovaná díla, která 
dokázala zachytit každičký  
detail. Dalo by se říct, že tato 
díla jsou v dnešní době kvů-
li postupnému rozmachu  
moderních technologií nah-
razována fotografiemi. Možná 
právě proto, že zrovna foto-
grafie jsou součástí každoden-
ního života, vznikají převážně  
abstraktní díla. Ta mo-
hou v člověku probouzet  
pocit, že se nedívá na obraz  
s určitou myšlenkou, ale vidí 
v něm skvrny a šmouhy, které 
jsou součástí psychotestů  
zkoumajících duševní neklid 
pacientů. 
 Co vidíte na tomto obráz-
ku? Radostné mládě veverky 

Kristýna Míková

Eliška
Kudrnová     
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 Život je krásná věc. 
Každý máme svůj život  
a píšeme si svůj příběh.  
Takový příběh, na který 
budeme ve stáří vzpomínat  
a který budeme za pár  
desítek let vyprávět svým 
vnoučatům. Náš příběh, ve 
kterém my zaujímáme hlavní 
roli. A role vedlejší hrajeme 
v životě někoho jiného. Našich 
kamarádů, rodičů, dětí, 
známých, ale i nepřátel. Je jen 
na nás, kudy se rozhodneme 
náš život vést. Jak budeme na 
náš životní příběh vzpomínat.
 Život je jako 
kniha, kterou si sami 
píšeme. Kniha plná šťastných  
i nešťastných vzpomínek,  
zážitků a emocí.

 

 

 Život je jako hra. Hra, 
která nás jednou kopne do  
zadku a jindy posune o několik 
krůčků vpřed.  
 Život je jako hud-
ba. Hudba veselá, při které 

tančíme radostí, ale i hud-
ba smutná, kdy máme chuť  

vybrečet se do polštáře.
 Život je jako obraz.
Obraz, kterým malíř zachy–
til studenta, co právě úspěšně 
ukončil školu. Obraz, před-
stavující usmívající se rodinu 
před novým rodinným domem.
 Kniha, hra, hudba,  
malba – to vše je umění. Život 
je umění.
 Existovat umí každý.  
Každý umí život jen tak 
přežít. Ale naplno žít? Užívat 
si každý den? Prožít každičký  
moment?
 Čas nám utíká před 
očima. V dnešní době jsme  
v neustálém stresu, padá na 
nás únava. Zkusme se proto na  
maličkou chvíli zastavit, pořád-
ně se nadechnout, přemýšlet  
a říct si – jak můžu začít naplno 
žít? 

pobíhající po čerstvě rozkvetlé 
louce za příjemného jarního 
vánku, nebo smrt? 
 Postupem času vzniká 
více a více těchto děl. Děl, 
kterým předcházelo pouze 
„pár čmáranců“. Když to po–
rovnáme s minulostí, směřuje to  
k jedné otázce. Snížily se snad 
naše nároky? Tak to určitě 
není.     
 V těchto dílech hrají roli 
především emoce. Abstrakt-
ní obrazy jsou v tomto případě 
různorodé. Mají více příběhů  

a emocí a každý v nich vidí 
něco jiného. Takzvané obrazy 
konkrétní, lépe řečeno detailní, 
jsou přesně zaměřeny na jednu 
scénu, kterou autor vidí, ať už 
v hlavě, či očima před sebou. 
To však neznamená, že si pod  
takovými obrazy nemůžeme 
představit něco, co v něm přímo 
není.
 Je na každém z nás, 
kterou variantu si vybereme. 
Co k nám promlouvá nejvíc, či 
jaký pocit to v nás má vzbudit. 
Zkrátka, co se nám prostě líbí.

 Umění je nesmírně 
obšírné slovo. Samozřejmě se 
netýká jen obrazů, čmáranců, 
nebo například slavného obrazu 
Výkřik, který si část z nás  
napoprvé představí. Věříme, že 
cit v umění má v sobě každý. 
Zároveň ho má každý úplně  
odlišný. Někdo miluje 
romantické básně, někdo si zas 
najde zalíbení v metalových 
písních. 

Pokračování článku najdete na našich stránkách 
The Blue

Poezie

Píšeme si svůj příběh

Monika Zapletalová

Ilustrace: Monika Zapletalová
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Recenze

Chleba jako sladká tečka
Milovníci netradičních 
chutí by měli zbystřit. 
Brněnská značka Ajala se 
zabývá poctivou výrobou 
čokolád, kterénadchnou 
rozmanitou nevšedností. 
Pomocí příchutí můžete 
například procestovat 
svět, nebo si jednoduše 
dát „sklenku“ Whiskey. 
My jsme se ale odhodlaly 
vyzkoušet příchuť chle-
ba. Ta jako jedna z mála 
porušuje základní pra–
vidlo v pojídání čokolády: 
cucat a nekousat. O poc-
tivosti této 63% čokolády 
svědčí i původ kakaových  
bobů – jsou totiž až z Tan-
zanie. 

 

 Jakmile jsem si svou 
tabulku vyzvedla v  atriu  
a s námahou vyšla tři patra 
zpět k nám do třídy, neodola-
la jsem a čokoládu okamžitě  
rozdělala. Hned mě překvapil její  
povrch. Žádné pravidelné  
kostičky ale regulérní bludiště! 
Druhým překvapením byla 
chuť mořské soli, kterou jsem 
vůbec nečekala. Po několi-
ka sekundách přemýšlení,  
kolik nových ingrediencí 
můžou mé pohárky ještě obje-
vit, jsem usoudila, že Ajala není  
stejná, jako čokolády, které jsem  
doposud ochutnala.  A jak to tak 
bývá, když někdo ve třídě ote-
vře cokoli poživatelného, okolo 
mé lavice se začaly sbíhat mlsné 
jazýčky s prosbou o ochutnáv-
ku. Pohled na jejich obličeje, 
s výrazy stejnými jako jsem 

bez pochyb měla já při prvním 
soustu, byl vskutku k zasmání. 
Ke konci přestávky, kdy jsem 
zachraňovala poslední kousky, 
které by mě inspirovaly k psaní 
této recenze, vše mi bylo hned 
jasné! Obal, jemuž jsem předtím 
nevěnovala příliš pozornosti, 
má na sobě výrazně napsaný 
název čokolády – CHLEBA. To 
je ta příchuť, která pro mě byla 
záhadou! Myslím, že chleba 
nebývá považován za sladkost, 
rozhodně ho od teď budu jíst 
častěji. 

  

 

Nejdřív musím vyzdvihnout 
to, jak krásně přišla tabulka 
zabalená. Pod zlatým papírem 
se schovává tmavě hnědá, 
trochu do červena, čokoláda  
s abstraktním vzorem z dru-
hé strany. Jsem pravda troš-
ku vysazená na hezké obaly, 
ale tahle pochutina vypadá 
vážně luxusně. Vůbec čokoládě 
nerozumím, vlastně mě doteď 
pořádně nenapadlo, že tak, 
jako někdo rozumí třeba vínu 
nebo kávě se dá vyznat právě  

i v čokoládě. Proto bych tenhle 
výtvor popsala tak nějak jako 
chuť pražených kakaových zrn, 
za kterými v pozadí probíhá boj 
mezi solí, kmínem a typickou 
hořkostí tmavé čokolády o to, 
kdo z nich bude nejvýraznější. 
Zezačátku to je nepochybně sůl, 
ale kmín ji svorně dohání, a na-
konec naprosto vyrovná. Sladká 
chuť se v popředí mihne jen na 
chvíli. Tak malou, že jsem mu-
sela sníst půlku tabulky, abych 
ji ucítila. Chuť hořké čokolády 
celou dobu boj provází, není 
výrazná ani moc, ani málo. 
S každým kouskem jsem ucítila 
zase něco trošku nového, což je 
vlastně důvod, proč mi moc neš-
lo přestat dál jíst. Jde o napros-
tý koncert chutí čokolády, soli, 
kmínu a křupavých zrníček, 
které z čokolády nakonec zůs-
tanou a které po rozkousnutí 
začnou hrát ke koncertu pří-
davek. Rozhodně je to jedna 
z nejzajímavějších věcí, které 
jsem kdy ochutnala.

 

 
 „Chleba jako čokolá-
da? To radši chleba, co chut-
ná jako čokoláda,“ prohlásil 
známý, když jsem mu proz-
radila, co jsem si ten večer  
objednala. A víte, že měl 
pravdu? Ale nebudu před-
bíhat. Nejprve musím ocenit 
balení, jen velikost čokolády mě  
dojala (ne hezkým způsobem). 
Cucat! Nekousat! Dbala jsem 
na jediné pravidlo čokolády  

Magdalena Středová

Eva Piknová
Anna Krupková

Ilustrace: Anna Idráková



11

Křížovka

a pečlivě ho opakovala i svým 
spolu ochutnávačům. Okamžik 
pravdy – sůl. Můj první požitek 
z čokolády byla sůl na jazyku. 
To moc příjemný požitek není, 
ale pokud člověk zatne zuby 
a vydrží, čokoláda postupně 
začne chutnat jako nevýrazná 
čokoláda. A když se proboju-

je na konec, odhalí původ soli. 
Na konci totiž zbydou křupavé 
kousky, které mají pravděpo-
dobně připomínat kůrku. Ty by 
byly naprosto v pořádku, kdyby 
mě nenechaly v rozpacích, co si 
mám myslet. A kdybych mohla 
hádat příchuť, hádala bych, že 
se jim do formy vysypala sůl, 

kterou si teta Milena koupila na 
vaření. Stojí tedy tenhle balíček 
nevyzpytatelnosti za to? Jestli 
rádi zkoušíte nevšední chutě, 
jen směle do toho! A my, co 
preferujeme sladkou tečku po 
obědě, zůstaneme asi u staré 
dobré klasiky.     

Křížovka
Salvádor Dalí, známý katalánský 
malíř, se proslavil svými surrealis
tickými díly. Mezi jeho nejznámější patří_______ paměti.

1. Zachycení sebe samého
2. Asi nejznámější muzeum umění
3. Český malíř a ilustrátor, který se proslavil především pohádkou Mach a Šebestová
4.Socha od hlavy po hruď
5. Umělecký směr (2. pol. 19. století) zachycující danou chvíli, atmosféru a dojmy z nich
6. První socha zachycená v pohybu
7. Dříve se do toho namáčel brk a psalo se s tím
8. Místo, kde si můžeme prohlédnout díla různých umělců
9. Podklad, na který malíři malují
10. Období, ve kterém se velmi zdobily budovy, vytvářely se portály a velká sdružená okna (14. až 16. 
století)
 11. Tkané nástěnné koberce

Martina Prostecká

Robyn Majerová

(Autoportrét, Louvre, Born, busta, impresionismus, Diskobolos, inkoust, galerie, plátno, renesance, tapiserie)
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