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Zápisník
Už známe své
pappenheimské.
Tedy liberecké

LIBEREC Půl století zvedá akade-
mický sochař Ivan Kolman přetěž-
ké skleněné desky, aby do nich vy-
kouzlil nejroztodivnější motivy. A
nezvyklé skleněné obrazy visí v
soukromých sbírkách od Tokia
přes Singapur až poNewYork. Stej-
ně jako za neproniknutelnými
zdmi Vatikánu. A jeho práci teď
mohou lidé vidět i v jabloneckém
kostele svaté Anny. „Zakázka na
obraz s Anežkou Českou jako dar
pro papeže Jana Pavla II. je promě
dodnes asi nejvíce zapamatovatel-
ná,“ říká akademický sochař Ivan
Kolman, žák prof. Stanislava Liben-
ského.

Lidé mohou v červnu vidět vaše
skleněné obrazy v jabloneckém
kostele Svaté Anny. Vystavoval
jste už v kostele?
Je to nádherný prostor. A tak hez-
ky nainstalovanou výstavu jsem
ještě neměl, instalace s asi dvaceti
díly se mi strašně líbí. Je to asi i
moje první a poslední výstava v
kostele. Spíš jsem vystavoval v za-
hraničí, u nás jsemměl několik vý-
stav v Praze, jednou ve Varech, jed-
nu v Liberci. A teď v Jablonci.

Ty obrazy jsou strašně těžké. Asi
taky nemůžou být všude, že?
Je pravda, že na těch provázcích,
co jsou v galeriích, viset nemůžou.
Když ode mě kdysi jeden člověk z
Asie nakoupil několik obrazů, říkal
mi pak, že je s jejich pověšením
problém. Ty jejich papírové stěny
to neunesly.

Techniku rytí a pískování asi
moc lidí nedělá. To je váš vyná-
lez?
To ne, kolikrát jsem se dočetl, že
jsem vymyslel techniku. Používám
jen soubor technik, které jsou dáv-
no známé. Jen jsem je jinak zkom-
binoval, než bylo zvykem. Zásad-
ně to dávámdo rámu na tmavé po-
zadí. Vynikne pak hedvábný mat
klínového řezu.

A kolik vlastně obrazy váží?
Dřív jsem dělával i desky, které
měly třeba pětadvacet kilo. Je prav-
da, že mi mí kamarádi říkají, že
jsem trouba, když se tak dřu. A je
pravda, že to bylo někdy až nelid-
ské. Samozřejmě, že mě tahání té
váhy poznamenalo, letos slavím
51 let práce se sklem (umělec uka-
zuje třesoucí se ruku, kterou jen
stěží dokáže nalít čaj). Mám za se-
bou operaci plotýnek. Dnes bych
si už rozmýšlel dělat tak velké věci
jako dřív. Záda a ruce to užmoc ne-
dovolují. Ubývají mi síly.

Jak dlouho vlastně takový obraz
vzniká?
Lidé si myslí, že to trvá týdny. Jak

kdy. Pro mě je nejdůležitější udě-
lat si pořádné kresby, vědět, co
budu vlastně dělat. Jiří Trnka, úžas-
ný kreslíř, vždycky říkal, že se děsí
toho, když si sedne nad čistý pa-
pír. Nabízí semiliarda věcí amy by-
chom chtěli vyhmátnout tu pra-
vou. To přemýšlení mi trvá dlou-
ho, inspiraci hledám třeba v příro-
dě nebo si pustím muziku a kres-
lím. Je to taková alchymie. Pak za-
čnou ty technické věci, jako přípra-
va kresby pro pískování. Ta vlastní
rumařina, to řemeslo, je rychlejší.

Obrazy musí být křehké. Stalo se
vám, že někdy praskly?
No jistě. Jedna věc mi dokonce
praskla dvakrát. Praskla, začal
jsem dělat znovu, dokončil jsem ji
a praskla znovu. Lepit to nejde, je
to vždycky vidět. Kdysi jsem dělal
dva obrazy do Austrálie a jeden mi
praskl. Do naplánovaného odjez-
du děl zbýval týden. Tehdy to asi
byl můj nejrychleji vytvořený ob-
raz.

To jste asi dělal ve spolupráci se
Skloexportem. Byla to pro vás
rána, když zkrachoval?
Je pravda, že Skloexport byl pro
mě ideální partner, stejně jako Art
centrum v Praze. Organizovaly ne-
jen prodej, ale i skupinové výstavy
v zahraničí. Díky těm dvěma insti-
tucím jsem vystavoval v Tokiu, na
Tajwanu nebo v Jižní Americe.
Krach se mě velmi dotkl. Devade-
sát procent věcí, které jsem realizo-
val, se prodaly díky Skloexportu.
Nejsem obchodník, nedokážu se
nabízet a prodávat. Přišel jsem o

spoustu práce. Byl jsem najednou
v luftě a hledal, jak uživit sebe a ro-
dinu. Naštěstí se mi ozval ředitel
Střední uměleckoprůmyslové ško-
ly v Jablonci, bývalý spolužák, jest-
li bych tam nechtěl na půl roku
učit. Byl jsem tam nakonec pat-
náct let. Teď už tam učím jen je-
den den v týdnu.

Nepomáhá vám to, že jste žák
slavného skláře Libenského? Vní-
mají to tak vaši zákazníci?
Samozřejmě, že pan profesor byl
pan profesor amy semůžeme pyš-
nit tím, že jsme byli jeho žáky. Li-
benský byl, je a bude pojem. Větši-
nou ale, když jde čistě jen o kšeft,
ti lidé to vůbec nemusí vědět.

Když se na vás ale obrátilo arci-
biskupství, abyste vytvořil obraz
pro papeže, to už přece něco zna-

mená a každému se to nepoštěs-
tí, ne? Jak k tomu došlo?
Jednoho krásného dne, bylo to v
srpnu osmdesát devět, zazvonil te-
lefon. Když se ozvalo: 'Zde arcibis-
kupství pražské', chtěl jsem něco
odpovědět, ale naštěstí jsem to
spolknul. Byli to opravdu oni. Řek-
li mi, že arcibiskup Tomášek poje-
de u příležitosti kanonizování
Anežky do Vatikánu a že chce pře-
dat papeži dar. Chtěli portrét Anež-
ky. Namítal jsem, že dělat portrét
člověka, který zemřel před mnoha
sty lety, by bylo zvláštní. Navrhl
jsem jim udělat to jako figurální zá-
ležitost. Za dva měsíce ale měl dar
odjíždět. Tedy šibeniční termín.
Rozměrově to mělo metr třicet
krát šedesát centimetrů.

Jak se vám s nimi jednalo?
Krásné bylo, že jsem najednou jed-
nal s vysokými církevními hodnos-
táři. Bylo to promě něco nezvyklé-
ho. Na objednávku jsemdělal hod-
ně a jednal jsem třeba s lidmi z teh-
dejší ústřední rady odborů. Porov-
nat tyto dvě skupiny lidí bylo vel-
mi úsměvné. Když jsem se bavil s
těmi lidmi z arcibiskupství, byl to
takový požitek. Opak soudruhů.

A víte, jak se to papeži líbilo?
Jaká byla jeho reakce, to nevím.
Když jsem to ale hotové přivezl,
tak si ti pánové z arcibiskupství
před to sedli a pětminut bylo abso-
lutní ticho. Znervózněl jsem.Nevě-
děl jsem, proč nereagují. Oni jen
seděli, koukali a přemýšleli. Málo-
kdy se to stane. A pak vyjádřili vel-
kou spokojenost. Ulevilo se mi.

Věnujete se i postiženému uměl-
ci z Hodkovic, který úžasně malu-
je nohama. Jak k tomu setkání
došlo?
Před asi dvanácti lety přišel ředitel
ústavu v Hodkovicích, že tam má
jednoho klienta, měl pocit, že je
dobrý kreslíř i malíř. Jestli bychom
se na něj mohli podívat, jak by se
mu dalo pomoci. Zaujalo mě to.
Přišel jsem se na něj podívat a cho-
dím tam dodnes.
Ten Petr Šrámek je neuvěřitelný

člověk. Nemluví, nemá funkční
ruce a špatně chodí. Ale hlava je
čistá. Zpočátku jen kopíroval, sa-
motný Lada by se rozpakoval, jest-
li to dělal, nebo ne. Pak ale ten po-
stižený malíř začal dělat portréty.
A poznal jsem, že to je přesně jeho
parketa. Začali jsme ho do této po-
lohy tlačit. A podívejte, co z toho
vzniklo, je to úžasné (listuje publi-
kací plnou maleb postiženého
umělce).

Dá se tedy říci, že začal těmi obra-
zy mluvit?
Ano. Celý život byl zavřený v jakési
kobce, měl sice kontakt s okolím,
nemohl ho ale ovlivňovat, říct svůj
názor. Až začal malovat. Najednou
tím začal povídat, vnitřně mu to
obrovsky pomohlo. A nejsou to
žádné ubrečené věci. Dokáže udě-
lat obrovské detaily, namaluje bez-
vadně architekturu, s naprosto
zvládnutou perspektivou, jak to
často ve škole nezvládali ani moji
zdraví studenti. Před dvěma lety
měl výstavu také v jabloneckém
kostele.

Adam Pluhař

LIBERECKÝ KRAJ (jan)MF DNES ve
spolupráci s internetovým serve-
rem Rajce.net připravila v uplynu-
lém měsíci pátý ročník soutěže o
nejoriginálnější maturitní tablo
roku 2012 z každého kraje republi-
ky.
O další ročník této celostátní

soutěže promaturanty byl velký zá-
jem; v rámci Libereckého kraje se
na prvních třech příčkách umístily
Oktáva Gymnázia Dr. Randy z Jab-
lonce nadNisou, Oktáva AGymná-
zia Na Bojišti 15 z Liberce a 4.A
Gymnázia F. X. Šaldy z Liberce.

Vítězné tablo upoutalo nápa-
dem pojmout přehlídku studentů
coby loutek, vedených učitelkou.
Gymnazisté z Bojiště zase pojali
své tablo jako kolekci postav z akč-
ní hry. Dílko studentů Šaldova
gymnázia pak bylo možné vidět na
autobusu; neslo název Dáme to i
pod tlakem.
Odkazy na přehlídku vítězných

tabel na Rajčeti jsou na následují-
cích odkazech: http://www.raj-
ce.net/a6483648, http://www.raj-
ce.net/a6247390 a http://www.raj-
ce.net/a6407048.

Krátce
SEMILSKO

Po strážce s autem
zemřel motorkář
Při nehodě u Ktové zemřel včera
devětadvacetiletý motorkář. Při
střetu svého stroje s osobním au-
tomobilem utrpěl těžká poraně-
ní, kterým na místě podlehl. Zá-
chranáři už mu nemohli pomo-
ci. Nehoda se stala zhruba půl
hodiny před polednem na silni-
ci mezi Ktovou a Borkem. (ČTK)

SEMILY

Dětský soubor
Jizerka uspěl v Belgii
Dětský a mládežnický pěvecký
soubor Jizerka ze Semil se před-
stavil na celosvětovém hudeb-
ním festivalu v belgickém Neer-
peltu a stejně jako před dvaadva-
ceti lety i tentokrát získal ve své
kategorii prvnímísto. Jizerka ne-
zpívala jenom na soutěžním pó-
diu, ale koncertovala také na
mnoha místech Belgie a v ně-
meckém Schauenburgu. (jh)

J e zajímavé sledovat neutu-
chající snahu obyvatel
Machnína a Ostašova zku-

sit zabránit výstavbě průmyslo-
vé zóny nedaleko jejich obydlí.
Jsem však k celé té věci poně-
kud skeptický – dle mého názo-
ru jsou totiž územně plánovací
karty už dávno rozdané a politi-
ci jen s povzdechem sledují,
cože to ti blázni z chalup v pod-
hradí zase vyvádějí. Třeba se
mýlím a politikům křivdím, ale
za ta léta už tak trochu známe
své pappenheimské. Pardon, li-
berecké.

Sklář Ivan Kolman
vytvořil obraz pro
papeže Jana Pavla II.,
vystavoval po celém
světě a teď i v Jablonci.

Berete s sebou
fotoaparát?

Chystáte se fotit na některé
z akcí nebo na výletě
v Libereckém kraji? Zdařilé
snímky rádi uveřejníme. Uložte
je na rajce.net do sekce Moje
fotozprávy.

FAKTA

Akademický sochař
Ivan Kolman
Narozen 18. 2. 1944 v Praze
Žák prof. Stanislava Libenského. Z
původního prostředí UMPRUM se
vydal vlastní cestou a věnuje se
práci s broušeným a pískovaným
sklem. Tradiční řemeslo přetvořil v
unikátní výtvarný styl, který nemá v
umělecké i řemeslné rovině ve
světě obdoby. Vystavoval na
prestižních výstavách a veletrzích
po celém světě. Jeho práce mají
soukromí sběratelé zejména na
evropském, asijském a americkém
kontinentě.

Jan Mikulička
redaktor MF DNES

Dvě nejlepší Levý snímek zachycuje podobu tabla studentů oktávy z Gymnázia Dr. Randy v Jablonci nad
Nisou. Vpravo se představuje tablo maturantů z Oktávy A libereckého Gymnázia Na Bojišti. Foto: Rajce.net

Sklář „Když jsem to přivezl, tak si pánové z arcibiskupství před to sedli a pět minut bylo absolutní ticho. Nevěděl jsem, proč nereagují. Oni jen seděli,
koukali a přemýšleli. A pak vyjádřili velkou spokojenost. Ulevilo se mi,“ vzpomíná na svou práci pro papeže Ivan Kolman. Foto: Ondřej Kolman

Sklářova dlouhá cesta: přes celý
svět až k papeži Janu Pavlu II.

Nejkrásnější tablo kraje je z jabloneckého gymnázia
MF DNES a server Rajce.net vyhlásily celostátní soutěž pro maturanty o nejzajímavější tablo. V Libereckém kraji v ní zvítězili žáci Gymnázia Dr. Randy

Koupím

Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

Knihy a časopisy

Koupím i LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

INZERCE


