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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.

Pozvánka na v˘stavu: EMILY CARR
NEW PERSPECTIVES ON A CANADIAN ICON

Malífika, která uvedla do v˘tvarného umûní zaãátku dvacátého století indiánské totemy a dala
tváfi de‰Èovému lesu Britské Kolumbie, se v tûchto dnech doãkala své ãtvrté souborné v˘stavy,
tentokrát v torontské Ontarijské galerii umûní AGO. Pokud se vám v souvislosti se západním
pobfieÏím v umûní vybaví Indiánsk˘ kostelík nebo âerven˘ cedr zarámovan˘ hebkou sametovou
drapérií ve ‰kále zelen˘ch odstínÛ, je to právû její zásluha.
Emily Carr (1871-1945) se narodila ve Viktorii, v Britské Kolumbii a studovala nejprve na

Kalifornské ‰kole uÏitého umûní v San Francisku, na pfielomu století pak neformálnû v
Lond˘nû a v Cornwallu a pozdûji také v PafiíÏi, kde ji ovlivnily zejména fauvisté a jejich
inovaãní práce s barvou. Koncem dvacát˘ch let se v její práci projevují vlivy malífiÛ kanadské
Skupiny sedmi, zejména Lawrena Harrise. Její tvorba je ale v˘raznû individuální a osobitá, jak
ve v˘bûru námûtu, tak v pojetí a zobrazení, aÈ jde o její obrazy z Francie nebo Britské Kolumbie.
Na pfielomu století byly v módû turistické v˘pravy po západním pobfieÏí a na Alja‰ku. Emily

Carr uchvátilo prostfiedí indiánsk˘ch vesniãek, prvnû v Ucluelet na ostrovû Vancouver, a chtûla
dokumentovat co povaÏovala za mizející osady. Její obrazy totemÛ se objevily prvnû na
v˘stavû v roce 1912. V roce 1927 byly zahrnuty do putovní v˘stavy Kanadského umûní
západního pobfieÏí, kterou pofiádala Kanadská národní galerie, a kde Carr vystavovala vedle
obrazÛ také keramiku a textilie (podobnû jako teì v AGO).
Koncem dvacát˘ch let se tûÏi‰tû její tvorby pfiesunulo do pfiírody Britské Kolumbie, do

prostfiedí unikátních de‰Èov˘ch lesÛ, kde se uplatnil její spiritualismus a nádhern˘ pfiírodní
mysticismus. Je to její nejplodnûj‰í období, které trvalo aÏ do roku 1937, kdy utrpûla infarkt.
Poslední tvÛrãí období je ve znamení slova a kniha vzpomínek z indiánsk˘ch osad Klee Wyck
z roku 1941 jí získala Cenu generálního guvernéra za literaturu.
Souãasná v˘stava v AGO je uspofiádaná ve spolupráci s Vancouverskou galerií umûní a

Kanadskou národní galerií a zachycuje Emily Carr v novém, kontroverzním, pohledu a její
dílo v zajímavém a novém, nechronologickém, pojetí. DoplÀuje ji v˘stavka ãtyfi fotografií
indiánsk˘ch kostelíkÛ ze souãasnosti, které navazují na její znám˘ obraz Indiánského kostelíka
z roku 1929 a dotváfiejí mu novodob˘ kontext. Jejich autorem je Arthur Renwick, pfiíslu‰ník
kmene Haisla, kter˘ se narodil a vyrÛstal v Kitimatu a je mj. absolventem vancouverské
umûlecké ‰koly Emily Carr College of Art and Design.
V posledním roce vy‰lo o Carr nûkolik rozmûrn˘ch publikací. Autorkou jedné z nich,

Unsettling Encounters: First Nations Imagery in the Art of Emily Carr, je profesorka
Guelphské univerzity, Gerta Moray, která se narodila v âeskoslovensku.
V˘stava v AGO, 317 Dundas Street West, Toronto, potrvá do 20.kvûtna 2007.
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Kardinál Vlk: Katedrálu nepfiedám
Praha-mfd/OLGA MÁLKOVÁ- Kardinál Miloslav Vlk
nechce pfiedat katedrálu svatého Víta zpût státu.
PfiestoÏe na konci ledna Nejvy‰‰í soud zru‰il pfiedchozí
soudní rozhodnutí, která chrám pfiifikla církvi.
„V rozsudku Nejvy‰‰ího soudu není ani slovo o tom, Ïe
bychom katedrálu mûli pfiedat. To uÏ je interpretace
Hradu. My to chápeme tak, Ïe se spor vrací k obvodnímu
soudu a rozhodnutí teprve padne,“ uvedla vãera hlava
fiímskokatolické církve.
Místopfiedseda Nejvy‰‰ího soudu Pavel Kuãera
rozhodnutí vykládá jinak: „Ru‰í pfiedchozí rozsudky,
podle nichÏ má katedrála náleÏet církvi. To v podstatû
znamená, Ïe k vrácení katedrály do správy státu není
dal‰í rozhodnutí soudu potfieba.“ Kardinál nesouhlasí:
„To si mÛÏe myslet pan místopfiedseda soudu, my to
ale chceme ãerné na bílém.“ Vlk také fiíká, Ïe katedrála
je v katastru nemovitostí zapsaná jako majetek
Metropolitní kapituly a do zmûny zápisu nemÛÏe b˘t o
jejím pfiedání fieã. JenÏe podle aktuálního v˘pisu z
katastru chrám stále je‰tû patfií Správû PraÏského
hradu.

UÏ dnes se mají kvÛli pfiedání katedrály sejít lidé ze
Správy PraÏského hradu se zástupci kapituly.
„Oãekávám, Ïe jednání povede k rychlému a hladkému
pfiedání katedrály,“ tvrdil vãera tajemník prezidenta
Ladislav Jakl. A v pátek mluvãí Hradu Petr Hájek mluvil
o tom, Ïe dnes by mûlo pfiedávání chrámu zaãít a lidé
by tam neplatili stokorunové vstupné.
Postoj kardinála v‰ak pfiedstavy o „hladkém pfiedání“
popírá. Vlk fiekl, Ïe Hrad na kapitulu tlaãí tím, Ïe do
katedrály vyslal policisty, aby hlídali „majetek státu“.
„Ale vnitfiní vybavení vÏdycky patfiilo kapitule. Chápu to
jako nátlak, abychom je pfiedali i s katedrálou. Takovéhle
ceremonie nebyly ani v padesát˘ch letech, nejhor‰ích
dobách komunismu,“ míní.
Hrad se k jakémukoli zastra‰ování církve nechce
vyjadfiovat. „Hradní policie koná, tak jak má konat,“ tvrdí
Petr MuÏák z Kanceláfie prezidenta republiky. Právû on
pfiitom podle kardinála Vlka policisty ke katedrále poslal.
V zadní ãásti chrámu vãera skuteãnû postávali dva
policisté. „Je to na‰e práce,“ fiekli bez bliÏ‰ího komentáfie.
âlen ostrahy Hradu v‰ak MF DNES fiekl, Ïe zatímco

dfiív se policisté katedrálou jen ãtyfiikrát dennû pro‰li a
hlídkovali venku, v posledním t˘dnu stojí témûfi
nepfietrÏitû nejménû jeden z policistÛ vÏdycky uvnitfi
katedrály. A jeden z hradních policistÛ to také pozdûji
MF DNES pfiiznal. „Ano, dostal jsem takové rozkazy,“
fiekl pouze bez bliÏ‰ích podrobností.
Náv‰tûvníkÛ chrámu se dlouholet˘ soudní spor dot˘ká.
Církev loni v záfií zavedla stokorunové vstupné a
zmen‰ila prostor, kam mohou lidé bez placení.
Celá katedrála nebyla zdarma pfiístupná ani za ãasÛ
Správy PraÏského hradu. Správa dominantu zahrnula
do prohlídkov˘ch okruhÛ za 250 ãi 350 korun. Platilo se
tfieba do krypty nebo na vûÏ. Chrámovou lodí se v‰ak
lidé mohli z velké ãásti projít zdarma. Pokud katedrála
bude opût státu, vrátí se v‰e do star˘ch kolejí. Pokladní
v informaãním stfiedisku se na to uÏ chystají.
„Stále nevíme, jak to bude s lístky. Snad to nebude, jako
kdyÏ se katedrála vracela církvi. To jsme se totiÏ
dozvûdûly ve ãtvrtek a musely jsme pak na lístcích
‰krtat, Ïe do okruhu uÏ katedrála nepatfií. Lidé se ptali
a byli zmatení,“ fiekla jedna z nich.
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