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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.41 + 0.09  (GST)  = 1.50 dolaru.

Andy Warhol a jednatfiicet ne‰Èastn˘ch
V okamÏiku, kdy zaãínala v rozestavûné Art Gallery of
Ontario v˘stava Andy Warhol/Supernova: Stars, Deaths
and Disasters, 1962-1964 se schylovalo k poslednímu
utkání leto‰ního Mistrovství svûta v kopané. Dvû události,
které spolu nesouvisí, vlastnû jakoby se míjely a chtûly
vyslovit nûco zcela opaãného. Kurátor v˘stavy reÏisér
David Cronenberg vysvûtluje, jak v ‰edesát˘ch letech
bylo pro newyorské umûlce dÛleÏité osvobodit se od
oficiální kultury a od oficiálních institucí. Jít opaãn˘m
smûrem. ZároveÀ jak nelze pochopit Warhola malífie,
aniÏ bychom vidûli jeho filmy. Warholovy obrazy velice
ãasto pfiipomínají film. Sixteen Jackies (·estnáct portrétÛ
Jacqueline Kennedyové) nebo podobn˘ obraz Nine
Jackies z roku 1964. Obrazy Elvis I a II vypovídají o
odchodu celebrity ze slávy. Zatímco na prvním obrazu
jsou dva portréty v jasn˘ch kontrastních barvách, na
druhém obrazu je Elvis pouze ãernobíl˘  a pomalu mizí
v ‰edi.

Fotbalové mistrovství svûta je sv˘m zpÛsobem také
tragédií celebrit. V závûru je jedenatfiicet poraÏen˘ch
muÏstev. Pouze jedno muÏstvo vítûzí. Po dobu jednoho
mûsíce se zastaví ãas a v pfiímém pfienosu sledujeme
neuvûfiitelné vypûtí hráãÛ, soustfiedûnost brankáfiÛ,
jejich tragické chyby, strategii trenérÛ, ktefií neprody‰nû

uzavírají obranu, ãi naopak pokou‰ejí se o zvrat
ztraceného zápasu. Zatímco Warhol se snaÏí pfiinutit
ve svém Screen Testu, aby se úãastníci natáãení po
dobu ãtyfi minut neh˘bali, v Nûmecku ‰lo o pohyb.

Warholovi jakoby ‰lo o jin˘ ãas, ãas stárnutí a rozpadu.
Sláva je spojená s tragédií a tragédie stojí za pov‰imnutí.
Krásná Ïena spáchá sebevraÏdu skokem z Empire
State Building na diplomatickou limuzínu. To je
fotografie, která obûhne svût.

Na fotbalovém mistrovství ironicky jeden herec ve
stejné roli - argentinsk˘ rozhodãí Hector Elizondo -
tfiikrát sehrál stejnou roli. Tfiikrát nastolil tvrdou
spravedlnost na úkor citu pro hru. Tfiikrát místo
fotbalového umûní zvítûzil duch zákona. Tfiikrát svût
reagoval jinak. Poprvé, kdyÏ v utkání âeska s Ghanou
za celkem nevinn˘ faul ukázal ãervenou kartu pro svût
neznámému obránci Ujfalu‰imu, nikdo si toho nev‰iml.
Televize témûfi na celém svûtû mlãela.

O pár dnÛ pozdûji se totéÏ stalo  Angliãanovi
Rooneymu. Rooney je slavnûj‰í neÏ Ujfalu‰i, také faul
byl ponûkud tvrd‰í a média si toho pov‰imla. Tentokrát
jeli domÛ Angliãané.

Naposledy ve finále se to stalo nejvût‰í hvûzdû
mistrovství Zinedine Zinademu. Pecka hlavou, kterou

Lidé se potkávají v hospodách nebo na ãundrech. Nemyslím
si, Ïe zájezd ãtvefiice Ivan Mládek, Ivo Pû‰ák, Libu‰e
Roubychová a Milan Pitkin je zrovna miniãundr. Projet v
nûkolika dnech Ameriku z v˘chodu na západ a zpût v autû a
pfii tom udûlat fiadu vystoupení, to je pofiádn˘ v˘kon. Vlastnû
s Ivo Pû‰ákem jsme v sedmdesát˘ch letech fie‰ili existenciální
otázky v hospodû U zlatého soudku na rohu Opatovické ulice
a Ostrovní. Doba, kdy studenti nabírali své zku‰enosti v
praÏsk˘ch hospodách a mûli na to, je nenávratnû pryã. Turisti
z EU je nenávratnû vytlaãili na periférii. Ivo experimentoval
s jazzem, hrál rock and roll a pak jsme sly‰eli, Ïe hraje také
s nûjakou kapelou Ivana Mládka. Po ãase vûhlas této kapely
‰el nahoru a tak, kdyÏ se fiekne Ivo Pû‰ák, tak si ho kaÏd˘
spojí právû s tímto tûlesem, které jiÏ pfies tfiicet let rozdává
humor a smích. V úter˘ 4. ãervence 2006 jsme je mûli
moÏnost vidût díky spoleãnosti Video El Canada v Torontu
a skuteãnû jsme se dvû hodiny mohli bavit. Spolu s Ivanem
Mládkem a Ivo Pû‰ákem (na snímku) jsme mohli vidût a
sly‰et Milana Pitkina a Libu‰i Roubychovou. Co se vlastnû
zmûnilo od té doby, kdy jsem parkoval svého modrého
favorita F12 v Ostrovní ulici. Osud tomu chce, Ïe mám stále
modré kolo, ale dnes je znaãky Gardin. TakÏe u mne se toho
moc nezmûnilo a podobnû je tomu i s Ivem Pû‰ákem. Ten k
tomu fiíká: „Moje postava se zmûnila do ‰ífiky, trochu jsem
prople‰atûl, trochu ze‰edivûl. Chodím hrát po hospodách.
Stále mám rád pivo a nemyslím si, Ïe alkohol ‰kodí, ale Ïe
v‰echny abstinenty pfieÏiju. Mám kapelu Rokec a hrajeme
staré rokenroly z padesát˘ch let, coÏ mne skuteãnû baví.
Mimo to jsme se s Upírem Krejãím zbláznili a na stará kolena
dûláme diskotékové písniãky pro omladinu. Nepoãítali jsme
v‰ak s jednou vûcí, Ïe mládeÏ oÏívá teprve kolem jedné v
noci. To je jediné, co mi dûlá potíÏe.“ O tom, Ïe Ivo Pû‰ák
nestárne svûdãí skuteãnost, Ïe bûhem veãera pfiedvedl taneãní
kreaci. Libu‰e Roubychová nás pfii sv˘ch dobrodruÏn˘ch

cestách po Praze zase zavedla tfieba do krematoria a Milan
Pitkin byl vzornou ukázkou, jak se chovat k star‰ím lidem.
Pokud chcete sly‰et nûjakou anekdotu o zlaté rybce od Ivana
Mládka, tak máte moÏnost vidût je‰tû jednou celou skupinu

ve ãtvrtek 20. ãervence 2006 v Hale kostela sv. Václava, 496
Gladstone Ave. v Torontu nebo o den dfiíve v Kitcheneru.

Ale‰ Bfiezina
***

Miniãundr

u‰tûdfiil jako beran Marco Materazzimu, vstoupí do
dûjin. Nebylo jedné televizní stanice, která by o tomto
incidentu neinformovala.

Andy Warhol by zfiejmû vyjádfiil, jak Hector Elizando,
rozhodãí, kterého nikdo neznal, by byl pfii dávání ãervené
karty Ujfalu‰imu ‰ediv˘ v mlze. Pfii druhé ãervené kartû
Rooneymu by mûl jiÏ zfietelné obrysy. Na tfietí ãásti
triptychu by se jednalo o detailnû proveden˘ obraz. Stal
se celebritou.

JenÏe v˘stava obrazÛ malífie slovenského pÛvodu
Andy Warhola pochází z let 1962-1964, takÏe tam
neuvidíme rozhodãího Hectora Elizonda, ale nûco z
doby, kdy newyorská ‰kola bojovala proti
establishmentu. Umûlci se chtûli osvobodit od institucí.
Ironií je, Ïe o ãtyfiicet let pozdûji jsou Warholovi Ïáci
propojení s grantov˘mi institucemi více neÏ ktefiíkoliv
umûlci pfiedtím.

Mistrovství svûta skonãilo tuto nedûli okolo sedmnácté
hodiny torontského ãasu. V˘stava v Art Gallery of
Ontario (317 Dundas St. W., Toronto) potrvá do 22.
fiíjna 2006. Obojí stálo za shlédnutí, i kdyÏ pocity, které
v nás zÛstanou jsou zcela odli‰né.
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