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Sochy Henry Moore jsou opût v AGO

Henry Moore: Draped seated Woman (1957-58)

V tûchto dnech byla znovu instalována sbírka soch, podle kter˘ch byla odlita fiada bronzov˘ch soch Henry
Moora, které se nacházejí po celém svûtû. K této instalaci se vracíme nejen fotografiemi, ale i následujícím
ãlánkem, kter˘ napsala a natoãila pro Mezinárodní vysílání CBC u pfiíleÏitosti úmrtí Henry Moora v roce 1986
A. Machová.

…v nedûli 31. srpna zemfiel ve svém domovû v Anglii snad nejproslulej‰í sochafi pováleãn˘ch let Henry
Moore. Svûtlo svûta spatfiil poprvé pfied 88 lety v malém hornickém mûsteãku Castleford nedaleko Leedsu.
Má se za to, Ïe krajina kde vyrÛstal - krajina hald, slatin a skal - ovlivnila charakter jeho tvorby. Má se také
za to, Ïe se rozhodl b˘t sochafiem poté, co sly‰el v nedûlní ‰kole o Michelangelovi.

V roce 1919 se mlad˘ Moore zapsal na umûleckou ‰kolu v Leedsu, v roce 1921 pfii‰el na jednu z
nejprestiÏnûj‰ích umûleck˘ch ‰kol svûta - na Royal College of Art do Lond˘na. Umûlecky zrál nejen pod vlivem
západoevropského umûní, ale také pod vlivem umûní Afriky a pfiedkolumbijské Ameriky. Jeho expresívní
nefigurativní díla pfiipomínají objekty, které byly formovány pfiírodními silami - omílány vodou a obru‰ovány
pískem. Moore ãasto pouÏívá otvorÛ a prÛhledÛ, které zdÛrazÀují trojrozmûrn˘ charakter jeho v˘tvorÛ,
dotváfiejí pocit masívnosti a hmotnosti a jsou podle vyjádfiení umûlce samotného v˘razem jeho fascinace
jeskynûmi ve stráních a na útesech. Pro Moorovy figurativní v˘tvory je typická volná hra s proporcemi,
prolínavost konvexních a konkávních forem, monumentálnost, pfiísnost, nûkdy aÏ tragiãnost.

I kdyÏ Henry Moore proÏil svÛj Ïivot v Anglii, mûl velmi vfiel˘ vztah ke Kanadû - a k Torontu obzvlá‰È. KaÏd˘,
kdo nav‰tívíl toto mûsto, se pamatuje na místní svéráznou radnici, kterou navrhl finsk˘ architekt Viljo Revell
a která byla otevfiena v roce 1965. KdyÏ Revell hledal sochafisk˘ doplnûk pro svÛj netradiãní stavební návrh,
rozhodl se pro Moorovo dílo. Tak se stalo námûstí, na nûmÏ se radnice nachází, domovem pro Moorova
Luãi‰tníka. Dnes je tento abstraktní bronzov˘ útvar integrální souãástí prostoru. Jeho pfiijetí v‰ak pfiedcházela
vlna nevole. Tehdej‰í torontsk˘ starosta Phil Givens chtel koupit Luãi‰tníka z vefiejn˘ch fondÛ, daÀoví
poplatníci se v‰ak proti tomu postavili, a tak se starosta pfiiãinil o to, aby Luãi‰tník docestoval do Toronta za
soukromé peníze.

Instalace Luãi‰tníka v roce 1966 otevfiela novou kapitolu v umûlecké historii Toronta a znamenala rovnûÏ
zaãátek Moorova pfiátelského vztahu k hlavnímu mûstu Ontaria - vztahu, kter˘ shodou okolností vyústil v jednu
z nejpozoruhodnûj‰ích kapitol v dûjinách Ontarijské galerie. Tate Gallery v Lond˘nû musela pro nedostatek
místa odmítnout Moorovu nabídku více neÏ 200 artefaktÛ, které reprezentovaly prÛfiez jeho tvorbou.
Ontarijská galerie se vmísila do rozehrané partie nabídkou, Ïe jestliÏe umûlec dá nabízenou sbírku soch,
maket, kreseb a grafik do Toronta, bude si moci sám navrhnout pfiíslu‰n˘ v˘stavní prostor. Henry Moore pfiijal
a v roce 1974 bylo v Ontarijské galerii slavnostnû otevfieno Moorovo kfiídlo. Moorova donace nejenÏe patfií k
nejdÛleÏitûj‰ím darÛm, které kdy Ontarijská galerie dostala, ale je také jedním z nej‰tûdfiej‰ích darÛ, kter˘ kdy
dal jak˘koliv umûlec jakékoliv galerii. Moorovo kfiídlo je magnetem, kter˘ pfitahuje kaÏd˘ rok do galerie tisíce
náv‰tûvníkÛ a studentÛ umûní.

KdyÏ zavolá smrt, i králové musí poslechnout. Umûlec odejde, ale jeho dílo Ïije dál. DÛleÏitá ãást Moorova
díla Ïije díky podivn˘m náhodám osudu v Torontu.

Chvála bílému nadûlení
Stfiední Evropu obchází zufiivé bílé stra‰idlo. Od svûta

odfiíznuté obce. Zaváté silnice. Kolaps dopravy. Snûhem
biãovaní reportéfii pfiímo v epicentru. Zpovídají na smrt
unavené silniãáfie v jejich sisyfovském boji s pfiírodním
Ïivlem. Vzpomínání pamûtníkÛ, babiãek a dûdeãkÛ, na
poslední velkou kalamitu. Bezradní Ïelezniãáfii krãící
rameny. Nasazená vojenská technika pomáhá s
vypro‰Èováním zapadl˘ch motoristÛ. Dramatické
rozhovory s fiadov˘mi obãany o potíÏích se zásobováním
a s dostupností lékafiské péãe. Inu hotové boÏí dopu‰tûní.
Taková je snûhem bohatá zima na televizních obrazovkách,
na stránkách novin a v hlá‰ení rozhlasov˘ch hlasatelÛ.

A je‰tû neÏ na‰i zpravodajové obrátí svoji profesionální
pozornost na ty pfiíjemnûj‰í stránky zimy, na spokojené
horské hoteliéry a na nad‰ené vyznavaãe bíl˘ch sportÛ,
slu‰í se, aby alespoÀ tro‰inku pfiipomenuli tvrd˘ údûl
bezdomovcÛ, pfiípadnû i politovali chudáãky polní a lesní
zvûfi mrznoucí v hlubok˘ch závûjích.

Stranou tohoto mediálního pohledu zÛstává sama
zranitelnost moderní civilizace. Civilizace notoricky
závislé na vyuÏití kolov˘ch dopravních prostfiedkÛ.
Osvûdãené sánû taÏené koÀsk˘m spfieÏením s romantick˘m
zvonûním rolniãek jsme odvrhli coby pfieÏitek té staré
nemoderní civilizace na‰ich pfiedkÛ. Jin˘ pfiíklad nabízejí
na podzim je‰tû silní a sebevûdomí silniãáfii a Ïelezniãáfii.
Ti zase pro zmûnu pohrdli takzvan˘mi zásnûÏkami,
dfievûn˘mi snûhov˘mi zábranami, které kdysi tvofiily
souãást krajinné kulisy na otevfien˘ch pláních u dopravních
cest. Spoléhání pouze na v˘konnou techniku v podobû
snûhov˘ch pluhÛ a fréz se tedy opût vymstilo. A dom˘‰livá
ãlovûãí spoleãnost ve stfietu se zákefin˘mi bûsí zimy zase
jednou dostává na frak.

Pro novináfie je takováto zima, zvlá‰tû v lednu, vítané
téma. VÏdyÈ vánoãní a silvestrovské námûty jiÏ definitivnû
vy‰umûly, Tfii králové toho zase tak moc nenabízejí a o
nov˘ch zákonech a nárÛstu cen zboÏí a sluÏeb se také nedá
psát donekoneãna. Ano, zdá se, Ïe k nám to bílé nadûlení
letos pfii‰lo v prav˘ ãas.

Ov‰em kde jsou ty ãasy, kdy soudruzi novináfii mûli díky
snûhové kalamitû jedineãnou pfiíleÏitost ukázat, co v nich
opravdu vûzí. Tak si moÏná vzpomeneme na takfika
frontová zpravodajství z boje s nepokrokov˘m pfiírodním
Ïivlem, za nímÏ se daly tu‰it imperialistické rejdy a
‰kodolibost reakcionáfiÛ. Zima totiÏ, v tûchto pradávn˘ch
dobách, patfiila ze ãtyfi hlavních nepfiátel socialismu, jaké
pfiedstavovala jednotlivá roãní období, k nepfiíteli
nejzákefinûj‰ímu. Proto boj na snûhové a mrazové frontû
b˘val i veskrze politickou záleÏitostí. Zkou‰kou odolnosti
a houÏevnatosti lidového hospodáfiství, stranick˘ch kádrÛ
a pracujících kolektivÛ.

Dnes je situace jiná. JelikoÏ postrádáme mocné systémové
nepfiátele, mÛÏeme spolehlivû tvrdit, Ïe ono zufiivé bílé
stra‰idlo zasáhlo do na‰ich v‰edních ÏivotÛ bez ohledu na
pfiání a rozhodnutí politikÛ. Spadá tudíÏ jasnû mezi
pohromy pÛvodem nepolitické. A to je moc dobfie, neboÈ
nám, aÈ jiÏ tûm odfiíznut˘m od svûta a s vráskami na ãele
nebo tûm jásajícím na sjezdovkách a pfii stavûní snûhulákÛ,
nabízí odpoãinutí od v‰ech pohrom politick˘ch, jeÏ nás
tak jako tak doprovází takfika po cel˘ dlouh˘ rok. A proto
chvála bílému nadûlení, fiíkám si ‰kodolibû jako kdysi
pfied pradávn˘mi lety, kdyÏ je‰tû zima patfiila k úhlavním
nepfiátelÛm socialismu.

Miroslav Petr - Hradec Králové
***


