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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplaceny,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

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

38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

KdyÏ se stadion vrátí na sídli‰tû a galerie do mûsta
Ivan Bunin krátce pfied tím neÏ emigroval z Ruska si stûÏoval,
Ïe je najednou v zemi tak stra‰nû neútulno. Mûl pravdu. Stejn˘
pocit jsem mûl v sedmdesát˘ch letech v Praze. PfiestoÏe zde
byla spousta krásn˘ch staveb, nelákaly mne. Radûji jsem se
potloukal star˘mi Vr‰ovicemi, ÎiÏkovem, Karlínem. Tam
jakoby zÛstávalo nûco, co mûlo du‰i.
Nedávno jsem zavítal ve Vr‰ovicích do hospody „U OsvaldÛ“,

kam jsem chodil svému otci pro pivo. Chtûl vÏdycky tfiiãtvrtû,
coÏ byla jedna velká a jedna malá desítka. Vût‰inou to stálo dvû
koruny. I fiekl jsem majitelce, Ïe jsem sem chodil tátovi pfied
padesáti léty pro pivo, Ïe tam u toho stolu sedával domovník
Schönherr a pod schody Ïe byla trafika. Podívala se na mne, co
to melu a spûchala dál za sv˘mi k‰efty.
TûÏko jsem jí mohl vysvûtlit, Ïe to byla jedna ze dvou hospod

‰iroko daleko, kam se dalo chodit na pivo nebo dokonce si
jedno dát pfied fotbalem nebo snad dokonce i po nûm. A pfii tom
kaÏd˘ zápas to byla událost, o které se u nás na sídli‰ti dlouho
diskutovalo. Tak dvû tfii hodiny pfied zápasem se v ulici objevili
první chodci s de‰tníky, ktefií mífiili ke stadionu. Bûhem pÛl
hodiny proud lidí zesílil, aÏ se zmûnil v dav. To uÏ jsme museli
b˘t na stadionu, nad jedním ze dvou tunelÛ nebo, kdyÏ jsme
pfii‰li pozdû, museli jsme aÏ dolÛ k plotu, abychom nûco vidûli.
Pamatuji se, Ïe kdyÏ jsem byl na svém prvním zápase v roli
platícího diváka (pfied tím jsem tam byl hodnûkrát pouze v roli
ãumila, kter˘ podlezl plot nebo prolezl mfiíÏí u vchodu,) vidûl
jsem tam chlapce asi stejnû starého jako já ve vozíãku.  Pozdûji
jsem se dovûdûl, Ïe se jmenuje PéÈa. PéÈa nechodil, nemluvil,
ale miloval fotbal. âasem si vybojoval místo u pÛlící ãáry.
Jednou ho chtûl rozhodãí vykázat do patfiiãné vzdálenosti, ale
setkal se s takovou nevolí divákÛ jako pfii nejhor‰ím faulu, a od
svého zámûru upustil.
PÛl hodiny pfied koncem zápasu se objevil první nespokojenec,

pesimista, ãi nepfiejícník, kter˘ opou‰tûl stadion a mífiil na
tramvaj. KdyÏ byl stav nepfiízniv˘, davy opou‰tûly stadion i pût
minut pfied koncem, pak visely na tramvajov˘ch tyãích a ve
Vr‰ovicích se objevovala ãísla tramvají, která jsme tam nikdy

jindy nespatfiili. To se bûhem let nûjak vytratilo. Stadión zpustnul.
Hrálo se na Strahovû. Zdálo se, Ïe je ta slavnostní atmosféra
nenávratnû pryã.
A pfiesto pfied ãasem to zaãalo znovu bublat. Lidé si zaãali

povídat, Ïe se bude stavût, nebo Ïe se uÏ zaãalo stavût, ãi Ïe se
nestaví, Ïe stavba vázne nebo Ïe to docela slu‰nû pokraãuje. A
najednou to tu bylo. Byl tu nov˘ stadion a lidi se nemohli
doãkat. A aãkoliv se zde mûlo zaãít oficiálnû hrát aÏ na podzim,
atmosféra a oãekávání byly tak silné, Ïe se to risklo a hrál se zde
jiÏ poslední jarní zápas. Málokdy se lidé tû‰ili na novou stavbu
jako tehdy. A v pfiedveãer zápasu jsem potkal u vchodu star‰ího
muÏe, invalidu v tfiíkolce, kterého doprovázela nûjaká paní.
Pozdravil jsem ho „Nazdar, PéÈo!“ A paní mnû vysvûtlila, Ïe
PéÈa má strach, jak se tam zítra dostane, protoÏe pro nûj je to
v‰echno nové. Do mûsta se vrátilo, moÏná jen na chvíli, to
útulné nûco, co nenahradí ani ten nejlep‰í televizní pfienos ligy
mistrÛ.
Spousta staveb hotelÛ, kongresov˘ch center, obchodních domÛ,

ale i tfieba stavba Královského ontarijského muzea, Torontské
opery ãi Air Canada Centre mne nechávala chladn˘m, pfiestoÏe
mûnily tváfi mûsta, ale z nûjakého zvlá‰tního dÛvodu toto
neplatilo o Ontarijské galerii - Art Gallery of Ontario. Tentokrát
jsem opût jezdil okolo a fiíkal si, jak to mÛÏou staãit, Ïe se to
neh˘be… A pak koneãnû k tomu do‰lo a najednou je tu budova,
kde ãlovûk mÛÏe opût spatfiit impresionisty Alfreda Sisleyho,
Clauda Moneta, ale i zcela nov˘ obraz od Paula Gauguina, ãi
Rubense a pak, co na‰ince obzvlá‰tû potû‰í, mezi velikány
nalezne rodáka z Opoãna Franti‰ka Kupku (1871-1957). Jeho
Studii okolo bodu AGO zakoupila v pafiíÏské aukci díky
finanãním prostfiedkÛm z nadací Nory Harrisové a Marvina
Gelbera. Není to v‰ak jediné místo, které nám pfiipomene nûco
od nás? jsou zde mj. i fotografie Josefa Sudka (1896-1976)
Portrét a Kvûtina v oknû a portrét od Franti‰ka Drtikola (1883-
1961).
Pamatuji se, Ïe kdyÏ jsem pfii‰el do Kanady, tak jsem vûdûl, Ïe

jedin˘ obraz od Oskara Kokoschky (1886-1980) je v Národní
galerii. Za‰el jsem tam a bylo mi fieãeno, Ïe je v depozitáfii, ale

na poÏádání mnû obraz ukázali. Potû‰itelné je, Ïe nová AGO má
mnohem vût‰í v˘stavní prostory a Ïe zde ukazují velkou sbírku
Group of Seven, a to jak obrovské obrazy Lawrena Harrise, tak
i men‰í oleje, které byly doposud pouze v zásuvkách. Jedna
místnost je vûnována kanadskému malífii Williamu Kurelkovi
(1927-1977), kter˘ dokázal zachytit atmosféru na prériích.
Jeho humor a zároveÀ spiritualita má svoji zvlá‰tní sílu.
Ne pfiíli‰ ‰Èastné je spojení italsk˘ch sochafiÛ s novodob˘mi aÏ

k˘ãov˘mi porcelánov˘mi figurkami, ãi podobn˘ pokus o spojení
star˘ch mistrÛ s jakousi moderní abstraktní kresbou ãi
televizními obrazovkami. Chápu poselství, Ïe stafií mistfii mají
co fiíci i dnes a na druhou stranu i van Gogh nebyl uznáván ve
své dobû, ale stále si kladu otázku nad budovou Royal Ontario
Musea, kdy se moderní krychle vlamuje do staré kamenné
stûny. Ano takov˘ je Ïivot, prolínání nového a starého. JenÏe
musí to b˘t za kaÏdou cenu? Musel se tento pfiedvídateln˘ trend
objevit právû zde?
Naopak velice pûknû pÛsobí moderní sochy, obzvlá‰tû, kdyÏ je

pouÏit ke konstrukci materiál jako boty ãi souãástky kol, jak to
mÛÏeme vidût u souãasného amerického v˘tvarníka Willie
Cola. Pfiitom místnost, kde jsou sochy Henry Moora (1898-
1986) zÛstala zachována. Skuteãnû pohádková je severní stûna,
kde se pfiipravovala instalace dfievûn˘ch soch a kde máme pocit
jako bychom byli pfiímo na Dundas Street.
A co se zatím dûlo na ulici Dundas? Je‰tû pozdû veãer jsem

vidûl fotografy, kameramany a novináfie, jak pofiizují snímky
nové galerie. Po ãase si mûsto na novou budovu zvykne a budou
zde fotografovat pouze turisti. Kdosi napsal, Ïe v‰echna mûsta
jsou stejná, rozli‰ujeme je pouze podle nûkolika
charakteristick˘ch staveb. Budova Art Gallery of Ontario,
podle architekta Franka Géhryho, bude patfiit ke stavbám, které
urãí identitu tohoto mûsta. KdyÏ nûkterá stavba zpÛsobí, Ïe se
lidi do ní tû‰í, Ïe mají pocit útulnosti, pak je to dobfie, i kdyÏ jde
tfieba jen o stadion. Ale kdyÏ k tomu dopomÛÏe galerie, pak je
to dvojnásob dobfie.

Ale‰ Bfiezina
***

Severní stěna AG0 - zevnitř

W. Cole: Matka a dítě

socha z dámské obuvi

J. Sudek: Květina v okně mého studia
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