Pocta pro kra
Přes třicet let se B1anka
Adensamová dotýká českého
sk[a, jeho tajemství a krásy.
ředstavu z dětství, Že by se

mohla stiít módni návrhďkou, opustila

BlankaAden-

samová' kdyŽ pňšla na tur.
novské gymnázium, a po
maturitě se rozhodla pro nástavbu na Střední uměleckoprůmyslové
škole sklařské v Železném Brodě.

,'Celý život velebím tuhle školu'

mi dala
základ, bez kterého bych se nes
obešla. JestliŽe
chcete se sklem
pracovat' musíte poznat a pochopit
řadu záludností a doslova Žít s materiálem. Člověk o něm musí vědět
co nejvíc, musí s ním umět'zacbíuet,
chápat ho, musí ze školy znát devatero řemesel, ale i tehdy můŽe být
výsledek desátou bídou'.. prozÍazuje sklrířka po řicetileté úspěšné
symbióze s vyvoleným materiálem.
Mě1a štěstí,Že na vysoké škole
vedl tehdy ateliér skla světově pros|u|ý profesor Stanislav Libensky.
Vedl studentv. abv se na sklo nedíkterá

vali jako na dekorativní či utilitární
materiál. ale aby získali nadhled
a cit pro jeho volné umělecké ztvarnění. I dfty jeho vedení Blanka zakončila studium nečekaným úspě-

zvali na vemi.

sáŽ do největší-

ho

sk]ďského
v Corningu. Výstava otevřela umělkyni
dveře k dalšímúsoěchům.

muzea

Malíř Vlaďmír Komárek'
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dÍto že skla znamená

abso|vent Že]eznobrodské',sklan.
dy..' Blanku litova], že si vybrala
nejtěŽší umělecký obor, ajejím dílům se velmi obdivoval. 'Já nic jiného celý Život neumím, nedě|ám
a dělat nebudu než sklo,.. přiznává
Blanka. ,'od nápadu k dokončení
vede tmitá cesta, mnohdy doslova
dřina s nejasným technologic\im

výsledkem, Jednu plastiku děláte
měsíce, rok nebo i dva'.. vy.

.., b
... éi
,:.
.

také

pojetí rozmanité po|ohy. Na.
jdeme u ní hold přírodě, mystické období, návrat k dětství
a vte v Boha, nebo zase vlivy
vÝchodní filozofie. Neikrás-

Sen a realita ':'
V tvorbě Blanky Adensamové
se prolínají téměř myst.icky.
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absolventku po-

světluje umělkyně' která sejako první na světě odvážila ta.
vit sklo ve v]astních pecích.
Skleněná naša ma v jejím

Uměl.kyně nacházi hlubokou
inspiraci v organické přírodě.

{.r

chem. Jedna její práce z Kištiílu
zaujďanatolik, Že ji Američanéq'brďi mezi stovku prací uměleckých
sklrířů z celého světa a čerstvou

,'Sklo jejako ilověk.
Doslova ním Žiiu!,

'r. Zázrak ávota
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nějšíŽivotní událostí bylo
pro Blanku narození její
dcery Fay Vivien v Kalifornii - z tohoto období jsou
díla symbolizujicí zrod ži.
vota. Svým \rywamým vy-

jádřením oslovila B|anka

milovník1 umění od Vídně
po Ohio. kde se prezentovďa na desítkách výstav.
A Japonci postavili v roce
1994 nedaleko Tokia muzeum jenom pro ní...

,,KdyŽ mi telefonovali,
přeci jen jsem v anglicky

vedeném rozhovoru nepochopila vše,.. vzpomíná' ,,domnívala jsem se,
že jedu jen na otevření nějaké výstavy. oblékla jsem se do sportovního, přibďila pouze jedny bílékoktejlky. v Tokiu přišel první šok'
když tu stála delegace deseti Japonců ve fracích s limuzínami před letištěm. Jako kdyby se chystďi vítat
anglickou krá]or.nu. S přidělenou
asistentkou jsem obsadila skvělé
hotelové apaÍmá. A teprve pakjsem
pochopila, Že ta sláva je jenom pro
mě! Nakonec mě odvezli na paho.
rek nad mořem, kde jsem zlaými
nůžkami stříha1a pásku u nové budovy muzea mých prací. Litovala

jsem, Že jsem

se

nemohla obléci do jiných šatů.Ale

jak mi prozradila asistentka, bílá
barva se fu nosí hlavně na pohřby.
Pro mne to byl ovšem velký hold

českémusklu v asijském světě.
Bylajsem vŽdy hrdá na naše sklď.
ství. Nikdo ve světě mi nevěíl, Že
máme sklárny, kde pracují stovky
sklařů najednou. Proto je mi líto'
že dnes pece vyhasínajía opouští
se tradice. To není dobré, protoŽe
bychom se k ní nemuseli vrátit,..
varuje umělkyně.
uŽ

Yladimír Burjánek

