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jeli díla ob|etě|a ce|ý svět. Přese všechen
uspěch zůsta|a dnes umě|ecká sk|ářka
3|anka Adensamová skromnou paní s ro-

jsem vůbec neby|a připravená, by|a jsem

dřeva.,. Voňavé. Živé a tep|é dřevo Blance

v hrozném šoku.,,

Adensamové učarova|o nato|ik, že se je

mantickým hIubokým pohIedem.

CESTA KE SKLU

rozhod|a studovat. Avšak náhoda rozhod.
|a jinak. ,,Chtě|a jsem jít na ývarnou ško-

St

mpatická bIondýnka mne přivíta|a

, krásném by'tě z konce 15. sto|etí V centru
trrahY, který se turnovské rodačce střídavě
s cha|uoou na Třeboňsku StáVá domovem.
3aroknÍ prostředí připomíná období věh|asl ČeskéhoSk|a, jeŽ si právě V této době
:rŽelo světoý prim a patři|o do prostředí
ltalovskÝch a císařskÝch rodin. Půvab in.:riéru se staroŽitným nábytkem podtrhují
olLbená dí|a, která vzeš|azjejích rukou,

lis|i'

Posadi|y jsme se do pohod|ných
: clt a nad sk|enkou šampaňského zača|a

: anka Adensamová povídat o své Životní
:sce - sk|u. .Je velmi pevné, tvrdé a při. n křehké. VydrŽí strašný t|ak, sí|u a pak
:nom ťuknete a rozsype se. A já jsem ta"

. taková.,,

I

I

I

i
I
I

i
i
I

j".eněné sochy B|anky Adensamové jsou
.5toupeny ve sbírkách takřka po celém
.':tě. Najdete je Ve Vídni, Německu,
::ojených státech amerických, v Číně.
.:Donsku. Thajsku a samozřejmě také do_:' r Česku. V |ibereckém Severočeském
_ JZeu,
Umě|eckoprůmys|ovém muzeu

?raze, v Pardubicích, o|omouci, Brně...
'.:da|eko Tokia jí dokonce před osmi |e." jedno muzeum zasvěti|i.
,.By|a to pro

- re neuvěřite|ná

Čest. AŽ jsem se za|ek|a.
.,lZeLlÍTl mají přece umělci aŽ po smrti,,,

::omíná s úsměvem. ,.Zpočátku jsem

.

.:ec nevědě|a, proč do Japonska jedu.
]lŽ mi te|efonova|i, tak jsem naprosto

-..lzumě|a, o co jde. Japonci |oÍiž,kdYŽ

-

J\l anq|icky, hrozně šiš|ají.KdyŽ jsem
:1\ do Japonska přije|a, nastala hrozná

a. otevíra|a jsem muzeum, nemě|a
k té pří|eŽilosli ani vhodné šaty, po'
.:] jsem mě|a nějaké pros|ovy. na které

.

:.'

.';n

Čechy uŽ odrodi|y Spousty umě|ců věnujících se skleněnému řemes|u. Ne kaŽdý
Z nich Se však těšítakovému věh|asu jako rodačka Z Turnova. Svou cestu ke s|ávě. na níŽ si nakonec poda|y ruku ta|ent,
štěstíi náhoda' si však muse|a projít i ona.

A neš|o se jí zrovna přímo a rovně. ,,Sk|o
pro mne by|o utajené, Zatajené. D|ouho
jsem o něm nic nevědě|a, krom toho.
Že z něj třeba piji. Maminka ze mě chtě|a mít zpěvačku, já jsem chtěla b,Ít chví|i
herečka, pak mÓdní návrhářka. V Lidové
ško|e umění v Turnově jsem se jeŠtěna
devíti|etce dosla|a díky báječnému učite|i
a akademickému ma|íři ]anu DoStá|oVi ke
dřevu. do kterého jsem se zami|ova|a. Pan
profesor mě| dřevo tak rád, Že všechny dě.
ti. které chodi|y do školy kvůli kres|ení. dosta|y do ruky d|átka, noŽe, kusy |ipového

|u. řezbářství, jenŽe jsem mě|a hroznou
smů|u, protoŽe řezbářství Zrovna ten rok
neby|o otevřeno. MoŽnost jít ho sludovat

by|a jen jednou za |Íi roky.,, A tak se dosta|a m|adá sludenlka na umě|eckoprůmys|ovou ško|u sk|ářskou. ývarný obor,
kde zpočátku hod|a|a přeČkat dobu, neŽ
jejÍ vysněné řezbářství zase otevřou. ,,Musím říct, Že jsem mě|a nádherná studia.
Předtím jsem totiŽ ještě odmaturovala na
Qymnáziu, takže jsem do Ško|ychodi|a
jen na odborné předměty. jako napřík|ad
na kres|ení, modelování, dějiny umění,
techno|ogii sk|a.,, Pak se dosta|a poprvé
do sk|árny. Prchaý okamŽik lzniku křehkého sk|a jí uČaroval nato|ik, Že změni| její Život. ,,By|o lo magické aŽ zázraČné.lak
se sk|o vznikající z hmotných substancí
a písku v ohni najednou přetaví na žhavou

kapa|inu a v něko|ika r,teřinách vych|adne
a utvrdne v křišťá|. který připomíná |ed.

Mys|ím, Že pro většinu |idí je vznik skla
magický okamŽik. Dřevo, jak by|o přirozené, mi najednou začalo připadat jednodu.
ché a sk|o tak ZV|áštní, Že jsem se Za nim
muse|a \Ydat. Má dimenzi, čNrtýrozměr,
který nemá ŽádnÝ jinÝ hmotný materiá|,

a tím je průh|ed. Všechno to
v mé m|adé hlavě

najednou zača|o dě|at diW, tak jsem se
nadch|a, že jsem se uŽ ničemu jinému ne.
chtě|a věnovat, uŽ jsem nepochybova|a.,,
vzpomíná se sk|enkou v řuce, kterou Si se
za|íbením proh|íŽí.
S|ed udá|ostí v Životě nadějné a talentované umělkyně nabra| zřete|ných obrátek.
Neváha|a a hned se přih|ási|a na Vysokou
ško|u uměleckoprůmyslovou v Praze.
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Sest |et pak strávila v ate|iéru profesora
Stanis|ava Libenského. Během studií si při.
vydě|áva|a jako pedagožka v Lidové ško|e
umění v Turnově, pak ještě přibra|a qym-

názium. .,Uči|a jsem ývarný obor v|astně
tam, kde jsem sama zaČína|akres|it. By|o
Io moc hezké období. Na ta čtyři |éta uče.
ní v Turnově ráda vzpomínám. Peda!!o!!ickou činnost povaŽuji za ve|ice půvabné
povo|ání. KdyŽ se č|ověk k němu dobře
postaví a má i štěStínažáky, takje to nesmírně optimistické. C|ověk se neustále,
ved|e dospívajícím|ádeŽe ještě nezdeformované rea|itou, střetává s ideá|y. Hrozně
Se mi to |íbi|o, všechno bv|o čisté.nezkaŽené.,, Učite|kou se a|e nakonec nesta|a.
Rozhod|y peníze. Jako pedaqoŽka by si
domů měsíčněpřines|a 1 700 korun, coŽ
by znamena|o ve|mi omezené či Žádné
moŽnosti Věnovat se umění. Štěstíse však
na m|adou vysokoško|ačku usmá|o ve|mi brzy. Jako čerstý abso|venl pos|a|a tři
diapoziti\.y sWch dě| do Ameriky, kde se
V roce '|979 rozhod|i uspořádat vůbec prv-

lNsPlRAcE MEz| ŘÁDKY

Blanka Adensamová je romantik úZCe
spjatý s přírodou' coŽ se projevuje V jejÍm způsobu Života, myšlení, názorech,
a nepochybně také v umě|eckých dí|ech.
Píiznává, Že je v duchu skrytý eko|og.

je zachá.
přírodou,
Zeno s
ke které mám velice si|né vnitřnÍ poulo.,, Spojení ukiiza|a v sérii
o přírodě, kdy pracovala s |isty stromů.
Během tvůrČích|et si jako takřka kaŽdý
,,Strašně trpím, kdyz Vidím, jak

sta|a cenu a Muzeum moderního umění
v Tokiu koupi|o moji p|astiku. Má dí|a pak
záhy zaČa|a kupovat da|šímuzea a už se
to rozeběhlo...

o dí|o romantické, zák|adem by|a vŽdy socha. Jedno období by|o zase o |ásce, pro.
toŽe jsem by|a zami|ovaná. Potom jsem
pouŽívala všechny techniky a technoIogie,
co mi objevÍ|a ško|a a snďila se je ap|ikovat. Pak nastala i konstruktivní racioná|něj.
šíetapa, trochu jsem děla|a i kubistické
věci. Ted.bych řek|a, Že se zase vracím
k romantice."
MÚzou jsou jí krom jiného i básně. jejichŽ pomocí se pokouše|a lidem přib|íŽit

ýznam, sdělení swch prací. ,,Výtvarné

umění je ve|ice s|oŽité, h|avně pro č|ově.
ka, který je nikdy nestudova|, nevěnoval
5e mu, neby| tak Wchován, nemá lalenl.
Selkavám se s mnoha |idmi, i wsokoško|.
sky rrzdělanými, kleří se píizna1í,Že tomu
vŮbec nerozumí. Zača|a jsem proto ke
svym sk|eněným sochám dávat názvy nebo i celé básniČky. V zami|ované době by.
|y i pokusy o v|astní poezii, a|e neby|o to
to pravé ořechové. PouŽíva|a jsem hodně
Hrubína. kterého mám ráda, je velmi |yric.

ní světovou přeh|ídku umě|eckého sk|a.
DŮk|adní Američané shromáŽdi|i na tisÍce diapozitivů od umě|ců z nejrůznějších
koutů zeměkou|e a vybra|i sto nej|epších.
MeZi nimi i sk|eněné sochv B|ankv Adensamové. Jo by| asi největšíokamžik štěstěny v mém Životě. Asi bych se jinak hned
tak do světa nedosta|a. Z wstaw, kde na
p|né čáře zvítěz||i Češi.by| udělán úŽasný
kata|oq. Kerý by| rozes|án po celém světě,
do všech muzeí, qa|erií, sběrate|ům. Hned
po škole jsem se dosla|a do kata|oqu. který ob|etě| ce|ou zeměkou|i, a tím pádem
jsem brzy zača|a dostávat pozvání na ýstaw do SVěta. Pak jsem V Japonsku do.

vyvinuý sochařský smys|. TakŽe i kdý š|o

ký. ŘÍka|a jsem si, Že kdw si lidi přeČtou
kousek jeho biisně, a pak se do mé sochy

podívají,tak Že se ji naučívnímat. vcítí
se do ní. Jenže kunshistorička z umě|eckoprůmys|ového muzea mi přímo do očí
řek|a, Že se ke sk|u nemá nic psát. Tenkrát
mne strďně rani|a. JenŽe já jsem od příro-

umě|ec prošla hned něko|ika směry. Své
první období sama označuje za ve|mi dívčí,romantické: ..Nejsem abstraktní umě.
|ec, jsem figura|ista, jsem pevně svázaná
s rea|itou, klerá pro mne neníjednoduchá
a moŽná proto se na ni soustředím. Motivace přírody, Živola, fiqury. |idské i jiné,
isou pro mne ve|mi dů|eŽité.Tím, Že jsem
od dětswí vyřezáva|a do dřeva, mám dost

dy ve|mi pokorný člověk a spíšúzkost|iv1i
tak jsem to přesta|a dě|at. Říka|a Jsem si,
Že ona je chytrá, píšeknihy, tozumí tomu,
je kritička, komisařka Wstaw má pravdu

a já jsem jen m|adý zaČínající
človíček
a ona ostří|ený kozák...,, od té doby se
uŽ bohuŽel nikďy nepokusi|a o symbiózu
poezie a sk|a. Dnes ji to moŽná i mrzí.
jsem nad věcí a vím, Že dokonce
"Ted'uŽ
nemě|a pravdu. Mys|ím. Že lo od ní by|o
necitlivé, částečně kruté. a|e prostě jsem

to přesta|a dě|at.,,

ŠlrovnÉČrsrÉnuce

Českéumě|eckoprůmys|ové sk|o se drŽe-

lo a dodnes se ještě držína světové špici.
V barokním období patři|y ýrobky českých
sk|ářů do šlechtického prostředí. Naši sk|áři porazi|i dokonce Benátčany. se kterými
vŽdy soupeřiIi. Českésk|eněné průmys|ové

dnes bohuŽe| vinou dřívějšípo|itické éry na své ýjimečnosti ved|e techrnýrobkv

nicky se rozvíjejícíchzápadních států z|ra-

ti|y. ,.Průmys|ové sk|o se zača|o dě|at ve
ve|kém v kaŽdém Wspě|ém státě. Ted, jde
v|astně i o boj, kdo to udě|á |evněji.

Napřík|ad Skandinávci nás
předběh|i co se týče

designu. který mají tako\^ý jednoduchý, čisý, ve|mi dobrý. Světová desiqnová špička
však pod|e mne by|a, je a bude vŽdy v |tá|ii, kdÉsi to Vezmeme od oblékání,bot,
po nádobí, nábytek, domy aŽ po sty| Života, jak umí Vařit, jíSt, uŽíVat Si. Hodně jsem
cestova|a po ce|ém světě. v |tá|ii jsem by|a

asi čtyři měsíce. Nepozna|a jsem nic |ep.
šího.|Iá|ie je Bohem obdařená země. My
máme trochu ýimečný charakler na Íozdí| od ostatních evropských národů, a to

nejen menta|itou. JSme obdařeni nadá-

ním v rukách a v cítěnípro uměnÍ,
jsme Ve|ice kumšýřsky
za|oŽenÝ národ.,,

Sloup ,,Rty"

MetamorfÓza

Královna
il2í!/ď2
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oDvRÁcENÁ wÁŘ
Takřka po ce|ou dobu našeho rozhovoru
se usmíva|a. vypadala v pohodě, a|e uvnitř
bojova|a s tvrdou a ne|ítostnou rea|itou.
Za úsměvem se skrwa|a bolest. kterou
nedávno proŽi|a. V závěru rozhovoru přizna|a, že se v|astně nemůŽe bez prášků
pořádně ani pohnout. Krásná a na poh|ed
půvabná dí|a umělkyně mají totiŽ i svou
odvrácenou tváÍ, jížje neuvěřite|ná t]!z.ická
dřina. Některá Z jejíCh dě|, na nichŽ pracuje a které neustá|e přenáší, VaŽí i patnáct
ki|oqramů, coŽ se odrazi|o na jejím zdra-

Votním stavu. ,,Před měsícem jsem Ve
svém ate|iéru ochrnula. !ýpada|o to hrůZostrašně, protoŽe jsem mys|e|a. Že mám

Českéumě|eckořemes|né sk|o si světoprim stále drŽí, |eč konkurence roste.
V osmdesátých letech, právě po první
světové ýstavě sk|a v Americe, díky níŽ

ý

prorazi|y na světlo světa laké sochy Blanky Adensamové, zaČa|a expanze českého
sk|a. Západní státy poča|y zak|ádat pod|e

našeho vzoru sk|ářské školy. V Americe
napřík|ad neby|a do té doby ani učňovská, střední, natoŽ pak vysoká ško|a. .,By|i
jsme přístupní a vypěstova|i si konkurenci.
V historii se všechny informace o dobrém
řemesle Iaji|y, coŽ dnes pominulo.,, vysvět|uje a vzápětí dodává: ,.Nikde na svěIě
není tak hluboké a širokéstudium sk|eněného materiá|u jako u nás. Proto je naŠe
sk|o tak uznávané, i kdÉdravÍ Američané
jsou tak učen|iví,že už nám siIně konkurují. Všechno zaČa|o v této repub|ice a svět
vůbec netuší, jakÝ zázrak v ma|inkých Cechách je. Sk|ářský ývarník má za sebou
třeba i desetileté studium, coŽ nemá ani
medicína.,,

infarkt, Že umírám. Nemoh|a jsem dýchat,
m|uvit, hýbat se. Asi týden jsem byla hrozně lyděšená, bá|a jsem se, Že skonČímna
inva|idním vozíku. Ted, uŽ jsem |epší,mám
|éky, kleré pot|ačují bo|esli. Wpadám normá|ně. přitom zdravá nejsem. Má práce je

dotazníku odpovědě|a na otazku, jaký by
mě| mít Život smys|. co od něj očekává,
Že jejím největším přáním v Životě je zanechat po sobě dí|o, které by mě|o lrva|é hodnoty, Ži|o ještě třeba pět století po
její smÍti.
to mé váŽné, h|uboké vy"By|o
znání, co vlastně od Života čekám. Že se
těžko smířím se smrtí. že bude jakési nic,
a přitom strašně touŽím. aby po mně něco

zůsta|o. To je v|astně má motivace, proč
dělám ýtvarná dí|a a pak da|ší a da|ší.
Všechen vnitřní a vnějšísvět je propojený
vzájemně souvisí. Chci říct, co se mi na
dnešním světě nelíbía jak by měl vypadat.
co se mi |íbí,ukazat svůj idea|ismus, krasu
Íomantiky a lyriky, která je pořád ut|ačovaná a mys|ím si, Že nic |epšíhoji uŽ nečeka.
Mám obavy o |idský osud a osud Země
a všeho krásného a chci, aby si to |idé uvě
domovali a mvsleli na to."

fyzicky hrozně namáhavá. PouŽívám sice
dí|ny a spo|upracuji s řemeslníky. kterým
dě|ám korektury, řídím je v práci, kontroluji. ale stejně pořád musím ty sochy vo.
zi| a Laha'.,, pÍiznává druhou stranu mince
krásného řemes|a. ,,DceÍa by chtě|a b,Ít
také umě|ecká sk|ářka, a|e já jí to Vůbec

nedoporučuji. Fyzická daň za umění je
opravdu krutá. Abych pravdu řek|a, asi Io
není vůbec práce pro Ženy.,, Hrozícíprst
ve formě nemoci dokáza| B|anku AdenSamovou pozastavil. Hodlá nyní zvo|nit

Lodička lásky (modrá)

a začítse Věnovat kreslení. Se sk|eněnými
Sochami by v budoucnu chtě|a Wstavovat
také své obrazy.,,UŽ d|ouho jsem na malování tajně mys|e|a. a|e nemě|a jsem čas.

Ted,asi bude ta myš|enka schůdnější.,,
SPLNĚNÁ VĚČNosT

UŽ v šestnácti |etech touŽila po věČnos.
ti a neSmrteInosti. Do psycho|og!ického

Lodička lásky (uranové sk|o)
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