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ffi.ffiffiffiffi w reffi zakletó, do skla
Dvě tuny materiá|u roěně přenese sv'ýma rukama
křehká v'ýtvarnice lyrických soch ze sk|a B|anka
Adensamová. Je to práce nejen Íyzicky nesmírně
namáhává, ale také technoIogicky nároěná.
ffiffiaŽdou inspiraci, kÍerou se roz. tatínek, výborný amatérský malíř,
ffi lrodra trojrozměrně zhmotnit' a pak Lidová škola umění, kde jsem
ffi &si nejprve nakreslim a pak vy- se také setkala se dievem. Líbilo se
modeluju z hlíny. Následuje ,výroba' mi jako teplý žý, voňavý materiál'
sódrového negativu, stejného jako pro a tak jsem chtěla být jako můj učitet
bronzovou sochu. Sklo se ale nedd lít a,,yřezóvat sochy ze dřeya.,,
jako bronz, protože ihned tuhne, a tak obor řezbářství ale umělecká škola
se musí udělat sódrový pozitiv a podle v Praze zroyÍa na dva roky pozasta-
něj specidlní forma, kteró dva měsíce vila, a proto se Blanka Adensamová
vyzrávó do pevnosti, aby vydržela ob- rozhodla jit ptozatim na ,,stJandu..
rovslý ždr pece, při němž se v ní laví v Železném Brodě.
sklo. A to ještě musím přesně na gra- Studené sklo ji zpočátku nevábilo,
my spočítat' kolik je toho skla potře- ale jeho jiskřivost, trpyt, určitá ma-
ba, aby nepřetékalo nebo nechybělo. gičnost a po dřevě noý rozměr -
Je to strašně těžké řemeslo. Někdy pruhlednost, ji postupně uchvátily.
jsem tak vyčerpanó a lidově řečeno se- ,,Sklo si mě získalo úplně, když jsem
dřenó jako otrok, že se sama sebe se poprvé dostala do sklárny a poprvé
ptdm, jak jsem se na to mohla dát?,, viděla v ohni tekoucí sklovinu, kterui
Proč se Blanka Adensamová věnuje se na vzduchu v několika vteřinóch
právě sklu, se zdá být jasné. Pochází změnila v křišťólový led' Tyhle promě-
z Turnova, odkud je jen ,,pár.. kilo- ny mně učarovaly a jó propadla okou-
metru do ŽeIeztého Brodu s proslu- zelní a už jsem , sila 2ůs}olo a wstu.lou střední prumyslovou školou dovala jej u profesora Libenského na
sklářskou. Bylo to ale mnohem kom- vysoké škole uměleckoprumyslové.,,
plikovanější. Maminka si přála mít I kdyŽ jsou její doménou komorní
z dcery zpěvačku, Blance všaÍ< hud. sochy, Blanka Adensamová navrhuje
ba nijak zvlášé nešla' zato kreslení ji také skleněné intefiéry - monumen-
bavilo. V pubertě dokonce tolik, Že tální dělící skleněné stěny' stropy
se rozhodla stát se.lT7znamnou mód- s osvětlením, fontány a sochy do ex.
ní návrhářkou' česhim Cfuistianem teiéru, ,,Tb dělóm moŽná ještě ze vše-
Diorem nebo Valentinem. Navrhe ho nejraději. Spolupráce s architektu.
vala oděvy pro příbuzné i pro spolu. rou y monumentólním měřítku' to, jak
Žáky' ale po ěase, kdy začala ěísÍ Ži. sklo působí v praktickém životě na ve-
votopisy van Gogha, Cézanna, řejnost, mě zajímd a moc se mi líbí.,,
Gauguina, jí tato činnost zaěa|a pÍi. Ze yšech věcí, které kdy udělala, má
padat trochu povrchní. -osudy těch nejraději půlmetrovou sošku s ná.
skvělých malířů mě nadchly svou ntem Zrozeni (na jedné v.fstavě ji po
hloubkou. Na všechno minulé jsem dle momentálnínáIadytakéwstavo-
zapomněla a začala isem se iážně vala coby Červnové 

.rr|rro), 
kterou

učit kresbu, ke které mě nejprve vedl má denně na očích' protože si ji po-
stavila na psací stůl. Vytvořila ji před
dvaceti lety a nikdy pqfji neprodá.
Díla Blanky Adensamové se líbí ne-
jen u nás, ale i v ostatních zemi Ey.
Íopy a v USA' kde mnohokrát lysta-
vovala a kde mají její sochy v mnoha
muzeích. ',Největší úspěch jsem měla
v Japonsku. Dokonce jsem tam pořó-
dala přednóšky a na světové výstavě

uměleckého skla dostala cenu. Japon-
ci nejvíc oceňovali lyričnost a roman-
tičnost mých soch. A jti jsem těžkó ro-
mantička. Dnešní doba bohužel
romantismu nepřeje. Tbchnika vólcuje
všechny půvabné a cenné hodnoty. Lř
dé nemají čas na poezii, zapomínají
zasíavit se nad něčím krósným, za-
myslit se a užít si to. okouzluje mě
období první republiky s přísnými mo.
nilními zdkony a s uctívanými pojmy
jako pokora, vděčnost, úcta a slušnost,
které se v dnešní době pomalu stóvají
neznómými.,,
Na letošní rok Blanka Adensamová
plánovala uspořádat velikou soubor.
nou vtýstaw v Praze. Nestihla to ne-
jen lcvrili zmiňované náročnosti vzni-
ku skleněných soch, ale také urazu
ta lyžich, kteý na tÍi lydny zce|a
znehybnil její pravou ruku. Těšit se
můžeme aŽ napřesrok.

Maúe SKRČENÁ,Íoto Hynek GR?MAN
a archiv Blanky ADENSAMOTE
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