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ÚVODOM

. horník, ktorý sa Vám dostáva do rúk vychádza v podobe, na akú sme pri zborníkoch BIB nie

zvyknutí. Prednášky, ktoré boli odprednášané v nie slovenskom jazyku, nie sú zredigované, to

znamená, že sú uverejnené v takej podobe, ako boli odovzdané organizátorom sympózia.

Prednášky v slovenskom jazyku prešli jazykovou korektúrou. Tento zborník obsahuje príspevky a pred-

nášky, ktoré odzneli na medzinárodnom sympóziu BIB v roku 1989 a v roku 1991.

Časť obsahujúca materiál z roku 1989 je kompletná, to znamená, že obsahuje všetky prednášky

sympózia BIB '89 v slovenskom a francúzskom jazyku. Obe časti sú zredigované.

Druhá časť, ktorá obsahuje prednášky zo sympózia BIB v roku 1991, je neúplná, niektoré

príspevky - po odoslaní na autorskú redakciu sa nám nevrátili, niektorí nám prednášky neodovzdali.

Avšak tie, ktoré uverejňujeme Vás určite zaujmú.

Téma medzinárodného sympózia v roku 1989 znela: Obraz v knihe - obraz v animovanom filme.

Táto téma bola koncipovaná ako prvá zo seriálu „Detská ilustrovaná kniha v kontexte ostatných druhov

umenia pre deti". Spojenie ilustrácie s animáciou malo svoje logické zázemie v tvorcoch, ktorí v ne-

jednom prípade sú v ilustrovaní a tvorbe výtvarných návrhov animovaného f i lmu tí istí. Vznikajú

knihy z filmov a opačne, z kníh filmy. A ako sa nazvájom obohacujú to sme mali možnosť počuť na

tomto sympóziu. Prednáška Géne Deitcha, američana žijúceho v Prahe o Obrázkovej knihe animácie

patrila medzi najzaujímavejšie. Ove Kreisberg z Dánska sa venoval miestu obrázkovej knihy v živote

telesne postihnutých detí. Tadeshi Matsumoto z Japonska prednášal o nových prostriedkoch v dejinách

umenia a Čaria Poesiová z Talianska hovorila o mtermediálnosti v ilustrácii.

Témou medzinárodného sympózia BIB '91 bola „Fantázia a imaginácia v ilustrácii a animovanom

filme."

Tento zborník obsahuje, tak ako som spomenula, len niektoré príspevky z tohoto sympózia. Sú

však o to hodnotnejšie. Pani C. Poesiová z Talianska, v anglickej časti zborníka, sa venuje tvorbe

talianskeho umelca Mario Mariottiho a jeho knihe AniMani a Claudio Bertieri tiež z Talianska nám

približuje tvorbu jedného z najlepších umelcov Talianska Emanuela Luzzatiho, scenáristu, ilustrátora,

animátora. kostyméra, detského rozprávkara, keramikára, výtvarníka divadelných plagátov. Slovenský

výtvarný teoretik Andrej Š vec prednášal o fantázii a humore v ilustrácii výtvarníka Petra Kľúčika.

Tento zborník Vám dávame do pozornosti v dobrej viere, že Vám priblížime tieto medzinárodné

sympóziá a obohatíme Vaše vedomie.

Anna Horváthova, historička umenia

zostavovatelka a vedecká redaktorka zborníka
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Luis Camargo

Brazília

ILUSTRÁCIA DETSKÝCH KNÍH
V BRAZÍLII AKO UMENIE PRE DETI

I
lustrovaná detská kniha je nielen literárny text, ale aj umelecké
dielo. Je to malá galéria predstáv o domove, škole knižnici,
ktorá tu je stále, aby sme sa k nej mohli vracať. V našej krajine

Brazílii, kde je málo múzeí, knihy zohrávajú úlohu prenosného
Umeleckého centra, ktoré prináša umelcovo videnie sveta z jeho
bydliska až k vidieckemu domu, či škole.

Ilustrovaná detská kniha odpovedá na otázky, ktoré prezentujú
dnešní umelci. Je vyrobená z papiera - nie z drahých materiálov
ako je mramor alebo bronz. Je dostupná a vhodne používateľná -
nevyrovná sa jej umenie múzeí, ktorého sa nemožno dotýkať.
Predkladá množstvo textov na čítanie prezentujúc vzdialené
svety.

Tvorba knihy
Ilustrované detské knihy predkladajú sekvenciu obrazov, v kto-

rých možno listovať. Nie sú to obrázky, ktoré treba pozerať jeden
po druhom.

Ako napísala ilustrátorka Angely Lago: „Navrhovať knihu je to
isté, ako navrhovať mesto. V obrázkovej knihe musíte obracať
stránky, ako by ste sa zoznamovali s mestom, kde za každým ro-
hom objavujete nové zorné pole. Preto pri návrhu každého obrázku
musíte navrhovať celú knihu. Nie je to len jednoduché maľovanie
série obrázkov. Musí tu existovať zladenie rytmu a pohybu, napätie,
smerovania, čo zjednocuje celú prácu."

•.v.-.-.'.-.vIII
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Dialóg s textom -
Ilustrácia nesmie „vysvetľovať" text. Musí tu existovať vzájomné ™

porozumenie medzi textom a ilustráciou tak, ako to existuje medzi _
scenárom, scénou, kostýmami, osvetlením, choreografiou a pod. v di- J
vadle. Ani v divadle nepredpokladáme, že výprava samotná
„ilustruje" scenár. l

Ilustrácie by nemali „ilustrovať" text, ale konverzovať s ním.
Tento dialóg môže byť opisný, vizuálny, naratívny, ale aj impe- l
ratívny.

l
Deskriptívna rovina

Ilustrácie opisujú predmety, scény, ľudí, rastliny, živočíchy atď. ||

V knihe Any Márie Machadovej „Bisa Bis Bisa Bel" ilustrátorka
Regina Yolanda opisuje niektoré veci starej mamy. (1) |[

V kolekcii Mary Franca „Corre Cutia" ilustrátor Eliardo France
opisuje niekoľko typických brazílskych zvierat - papagája áru, |(
leňochoda, tukana, jaguára a iné. (2, 3)

l
Vizuálna rovina

Pomocou línie, farby, tvaru, priestoru, kontextu ilustrácia vy vo- *'
láva dojem, že je v interakci s textom knihy.

Cotovia Lucie Villare je príbehom vo veršoch o strate milovanej •
osoby. Ilustrátorka Helena Alexandrino vyjadrila vizuálne túto
stratu pomocou veľkých prázdnych priestorov s izolovanými II
postavami vzdialenými od seba. Účinok dosiahla pomocou teplých
farieb, červenej, pomarančovej a ružovej farby. (4) •

Naratívna rovina |j
Ilustrácie uvádzajú osoby, scény, situácie a príbehy, ktoré nie sú

zahrnuté v texte. V obrázkovej knihe ilustrácie rozprávajú vlastné l
príbehy bez slov (alebo len niekoľkými slovami). Ako je známe aj

l

III l
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l Mcci/inárodnč sympózium BIB '89

o knihách bez obrazov, knihy, ktoré sú ilustrované, prinášajú tiež
rôzne typy rozprávania.

Napríklad, existujú vizuálne rozprávania veľmi podobné krát-
kemu rozprávaniu - ako to vidíme u Evy Furnari, ktorá kreslí príbe-
hy založené na jednej dejovej línii (5).

Nachádzame tiež vizuálne príbehy veľmi podobné románu. Tak
to robí Angela Lago, ktorá kreslí hlavnú dejovú líniu, a tá sa rozví-
ja s niekoľkými sekundárnymi príbehmi (6).

Imperatívna rovina
Obraz prezentuje ideu alebo vizuálne interpretuje verbálny

obsah. Takto to robí ilustrátorka Ana Raquel v knihe Ronalda
Clavera „O Jardim dos Animale". Na jedenástej strane sú dve malé
básne:

Páv

je Japoncami obdivovaný,

a preto vyšitý do dúhy

a kaleidoskopu.

Žirafa vo výškach je horolezec

Bez hôr.

Je periskopom s kopytami. Vidí svet

celkom naopak.

Tieto básne sú ilustrované dvojstranovou kolážou. V ľavom
hornom rohu je porcelánový mesiac s japonskou tvárou; v ľavom
dolnom rohu sú dve biele perá nerovnako odrezané; nad perami je
farebné oko podobné ako na perí páva. Niekoľko olejových paste-
lových čiar implikuje dúhu. Dve básne sú v pravom hornom rohu.
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V dolnej polovici sú štyri známky troch rôznych krajín:; Holandska,
Francúzska a Kuby. Na jednej zo známok je nakreslená silueta J
žirafy. Prevrátený svet je reprezentovaný známkami, ktoré sú obrá-
tené (7). |

Deskriptívna, vizuálna, naratívna a imperatívna rovina koexis-
tujú v tej istej ilustrácii, i keď sme tu o nich hovorili oddelene. •

Umenie pre deti |
Treba niečo povedať o opačnom procese, v ktorom by sa tvorili

texty založené na obrazoch. I

Toto je prípad súboru Arte para Crianca (Umenie pre deti), ktorý
prezentuje brazílskych umelcov cez príbehy založené na prácach l
umelcov. Napríklad Ana Maria Machado napísala „Éra urna vez
tres" s ilustráciami Alfréda Volpiho; Lygia Bojunga Nunes napísala •[
„7 Cartas e 2 Sonhos" spolu s ilustráciami Tomie Ohtake. ™

Ricardo de Cunha Lima predĺžil barzílske umenie tým, že vytvo- •
ril smiešny príbeh pôvodne v ilustráciách Margitty: Em busca do ™
tesouro de Magritte (8). —

Tato vytvoril vizuálne rozprávanie inšpirované starým flámskym *
majstrom Bruegelom - Doce, doce... e quem comeu regalou-se: Zo .,
starých malieb. Tato vynašiel nové tvary, nové scény, pre ktoré Syl- |f
via Orthof vytvorila „jednoduchý príbeh, ktorý ukazuje ilustrácie
a dáva im prednosť pred slovami" ako sa to hovorí v úvode (9). II

„Umenie zbližuje kultúry", povedal ilustrátor Cica Fittipaldi,
Bienále ilustrácií Bratislava - BIB - je jedným zo stretnutí, ktoré tí
pomáha pozerať na ilustráciu inými očami; konfrontovať názory. Na
to nás každý ilustrátor pozýva. n

l

l

l
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l Medzinárodné sympň/.ium BIB '89

Rastko Ciric

Belehrad

OD ILUSTRÁCIE K ANIMÁCII
(OGRES AND BOGIES - ALE I BAUCI)

rojekt „Ogres and Bogies" vznikol v roku 1984. Môj priateľ
Aleksandr Palavestra, alias A. Peragras, archeológ, začal
p í sať p s e u d o v e d e c k ú , z á b a v n ú knihu o z v l á š t n y c h

stvoreniach z Balkánu. Pre mňa to bola veľmi náročná úloha:
vizuálne zrekonštruovať veľké množstvo mytologických stvorení
podľa textu Srbského mytologického s lovníka. I keď mnohé
prítomné v každodennom jazyku (babaroga, karakondzula) sa
používajú, predsa absentujú vo vizuálnej forme.

Zväčšil som štyridsať obrázkov z knihy a usporiadal výstavu
„Ogres and Bogies" v galérii Grafickí Kolektív v Belehrade v no-
vembri 1986. Galéria bola tmavá a len bodové reflektory boli
nasmerované na kresby. Tieto svetelné efekty sprevádzali tajomné
zvuky a hlasy, ktoré boli špeciálne nahráte na túto príležitosť.
S výstavou sme navštívi l i niekoľko miest, nakoniec Annecy vo
Francúzsku počas Svetového festivalu animovaných filmov.

Text s ilustráciami sa po prvý raz objavil v časopise „Politikin
Zabavnik" na sklonku roku 1987 ako seriál ôsmich článkov.

V nasledujúcom roku som pracoval na animovanom filme.
Medzitým vydavateľ knihy bol ochotný vydať ju súbežne s jej filmo-
vou verziou. Film mal premiéru v marci 1989 na belehradskom
festivale krátkometrážnych filmov, kde tento film získal aj ocenenie.

Výstava
Výstavné kresby, i keď plánované pre knihu, robili dojem

autonómnosti, a pretože ich bolo hodne, rozhodli sme sa spojiť ich
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a pridať ich do knihy ako dodatok s názvom „Ilustrovaný lexikón
tajomných bytostí". I

Tieto kresby predstavovali bytosti v detailných anatomických
proporciách, inšpirované a vytvorené podlá starých rytín a kresieb, l
pomocou ktorých starovekí objavitelia prírody prezentovali rôzne
druhy zvierat a rastlín. •

Každý výstavný kus bol ilumonivaný a vybavený sprievodným
textom. •

Animovaný film _
Počas tvorby animovaného filmu najväčším problémom bola "

dramatizácia. Mojím zámerom bolo ponechať formu lexikónu a nie _
formu rozprávania alebo rozprávky. Dlho som hľadal spôsob ako ||
spojiť všetky bytosti do postupujúceho času. Konečne som dospel
k dosť jednoduchému riešeniu: mohla by to byť prehliadka šty- l
lizovaného pohlcovania jednej bytosti druhou tak, že posledná by
obsahovala všetky predchádzajúce bytosti, ako autor vo forme •
animovaných fotografií. *

Ďalším problémom boli kresby. Detailná kresba, plná čiar bola •;
vo svojej podstate pre výstavu statická. Mohli by sme ju animovať »
technikou koláže, ale to som považoval za strnulé, čo by mohlo ._,
zmenšiť potenciálny výraz každého charakteru či postavy. Netreba ||
ani hovoriť, že multiplikácia takéhoto komplikovaného nákresu je
ťažkou prácou. If

Celkove je treba povedať, že ak chce autor adaptovať kresbu pre
animovaný film, musí ju do určitej miery zjednodušiť. Toto II
zjednodušenie sa kompenzuje pohybom a zvukom, aby sa dosiahla
neviditeľná rovnováha. •

V porovnaní s počiatočným nákresom, ten, ktorý bol vytvorený
pre animáciu, zdá sa byť ochudobnený, ale jeho úlohou nie je, aby a.
bol autonómne nehybným obrázkom. Nakoľko obraz bytosti •
existuje aj v čase, nebolo by vhodné považovať ho za jednoduchý
animovaný nákres z filmu. Animované nákresy existujú len •
v množnom čísle, a teda v jednom animovanom filme stovky

l

l

l
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nákresov môžu reprezentovať len jeden nákres v danom okamihu.
Súčasne, vzhľadom na chronologický sled, možno pridať zvuk a dať
ich do nejakého logického kontextu. Takže niekoľko animovaných
nákresov je ekvivalentných jednému obrázku na výstave alebo v kni-
he.

V tomto je rozdiel medzi týmito médiami,, a tak môžeme pova-
žovať rámec, ktorý sme vzali z kontextu animovaného filmu a vy-
stavili ho na výstave, len za kuriozitu. Akékoľvek porovnanie s ob-
razom určeným pre galériu je neadekvátne.

Tak isto počas tvorby kresleného filmu treba simultánne dbať na
to, aby boli v súlade vizuálne, zvukové a časové aspekty v kontexte
dramatickej jednoty, čo nieje prípad statického obrazu.

Vo filme „Ogres and Bogies" pohyb a zvuk sú novou výzvou pre
originálnu rekonštrukciu. Musel by som si predstaviť jačanie
„krikľúňa", vrieskame „vreštiaka" alebo zvuk „ručiaka". V tomto
mi pomohol Laza Ristovski (skladateľ a interpret hudby), ako aj
Branko Neskov (zvuk a strih).

Pokiaľ ide o pohyb, niektorí animátori si môžu vš imnúť, že
každá postavička bola animovaná odlišne - napríklad „vlkodlak" sa
pohybuje v krátkych prelínaniach (každé v ôsmich rámoch),
„melancholik" bol animovaný tak, že každý obraz bol rámovaný
postupne štyrikrát, „švihák" prebieha cez animáciu „jednooká
Angela" v piatich atď. To vyvoláva rôzne expres ívne efekty
spôsobené hladkými pohybmi.

V tomto fi lme sa po prvý raz objavuje anglická a francúzska
mutácia mien postáv, čo bolo naozaj ťažké.

Kniha
Ako sme už vyššie uviedli, kniha obsahuje kresby na výstavu vo

svojom dodatku. Text knihy však bolo treba ilustrovať pomocou
heterogénnych „dôkazových" materiálov - fotografií, svedeckých
kresieb, faximilií, máp, anatomických kresieb, imitáciou novino-
vých extraktov a pod.
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Takáto koncepcia ilustrácií vyžadovala „rezervovanú štylizáciu",
to znamená vytvorenie „reality" z už existujúcich štylizovaných a per- £
sonifikovaných kresieb.

Takto boli navrhované fotografie postavičiek. (Odmietam de- l
mystifikáciu existencie týchto bytostí a autenticitu týchto fotografií
pre čitateľov, ktorým ponechám ilúziu viery v ich existenciu). Bolo l
to skutočne veľmi zábavné a zaujímavé tvoriť tieto fotografické
koláže a fotomontáže, zámerne rozmazané fotografie, obzvlášť M
vytvorené objekty, telá a ich časti u mytologických bytostí. l
Vytvoril to Vukan Ciric.

Tým sa uzavrel kruh - od ústneho podania (tradície), cez pi- l
somné dokumenty informácií, vizuálnych rekonštrukcií k fyzic-
kému prejavu niečoho, čo neexistuje. I

Keď berieme do úvahy univerzálnosť problému, ak záujem o my-
tologické stvárnenie pokračuje, môžeme očakávať, že „ogres" a „bo- l
gies" sa aklimatizujú v iných médiách a umeniach - divadlo, so-
chárstvo, vo forme bábok alebo hrdinov filmu či komiksov, jed- l
noducho povedané v celkom nedefinovateľných formách existen- "•
čie. -,

Bogies a ja sme vám k dispozícii.

l

l

l

l

l

l

l

l
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Géne Deitch

USA - Praha

OBRÁZKOVÁ KNIHA ANIMÁCIE

,ijúc v Prahe, starobylom meste plnom vlastných príbehov,
som denne obklopovaný rozličnými podnetmi pre svoju

fprácu: urobiť film podlá knižiek. Postaviť Prahu trvalo urči-
te dlho. Je tu zastúpená európska architektúra každého obdobia.
Každé z nich zanechalo na stavebnom štýle svoj charakteristický
výraz doby: románsky, gotický, renesančný, barokový, novodobé
umenie, kubizmus a tzv. „panelákový štýl". Pozerám sa na to všet-
ko každý deň, pomáha mi to vytvoriť si obraz o tunajšom živote.
Rovno pred mojím oknom, presne na nádvorí, stojí gotická veža.
Dozvedel som sa, že v 16. storočí tu žil a pracoval alchymista, kto-
rý sa snažil premeniť olovo na zlato. Teraz som tu ja a snažím sa
predísť opaku - začínať so zlatom. Morton Schindel (Weston Wo-
ods) sa mi snaží posielať tie najlepšie knihy, aké len môže zohnať.
Mojou úlohou je dostať ich na plátno.

Moje fi lmy existujú iba v súvislosti s knihami, ktoré slúžili ako
podklad filmov. Zámerom takýchto filmov je posilniť záujem detí
o pôvodnú knižku. Zdieľam názor Mortona Schindela, že knihy sú
stále najlepším prostriedkom na podanie príbehu a zachovanie lite-
ratúry, prostriedkom, ktorý je vždy poruke. Našim cieľom je podať
a osvetliť každú knižku tak, aby si dieťa vždy k nej našlo cestu späť.
Medzi moje pokusy, kde som sa snažil pretvoriť zlato na ešte viac
zlata, v neposlednom rade aspoň na ortuť, patria filmové adaptácie
ako: „The Happy Owls" (Šťastné ostrovy), (Atheneum), „Rossie's
Walk" (Rossie sa prechádza), (Macmillan), „The Three Robbers"
(Traja lupiči) (Atheneum), „The Swineherd" (Pastier sviň) a „Stre-
ga Nona" (Prentice).

Tak ako úspešní pražskí architekti, tak aj ja som sa uchýlil k stred-
nej výrazovej ceste svojej doby - k filmu. Príkladom toho, čo mám



Medzinárodné sympózium BIB '89 l

l
l
l

na mysli, je „Drummer Hoff" (Prentice) Eda Barby Enberleyovcov.
Zaujímavé záchytné body sú poschovávané medzi ž ivými l
a žiarivými farbami navonok veselej a optimistickej knižky. Keď
uniformovaní vojaci vykročili, vediac o svojom technologickom •
úspechu - prepracovanom dele - nevšimli si kvety pod nohami, ani *
drobných pozorovateľov, vtákov. Vojaci pošliapali kvety a streľbou _
odplašili vtákov. Na zdôraznenie významu poslednej stránky knihy, |
ako aj posledného výstrelu vo filme, je to práve príroda, ktorá
víťazí nad človekom a jeho ničiacimi strojmi. Neočakávam, že deti •
budú vnímať všetky myšlienky a detaily, ale očakávam, že ak raz
vezmú knižku znova do rúk (možno práve z dôvodu, že im ju film •
opäť priblížil), nájdu v nej množstvo takých myšlienok, ktoré im *
predtým unikli. Mojím veľkým snom je, aby deti mali knižku ešte p
väčšmi radi práve po zhliadnutí filmu. |(

Vynikajúca kniha Tomiho Ungera „The Best of Monsier Racine" _
(To najlepšie z pána Racina) je plná skrytých symbolov, pri ktorých |[
detský čitateľ môže prísť o nervy. Tomi sám o sebe verí v knižku
a tak som sa snažil nájsť spomedzi celej tej bláznivej motanice Ij
„trhnutých" predstáv niečo milé a šarmantné. Čo ma zaujalo, bol
perfektný pokoj pána Racina v celom tom chaose. Cítil som, že má ||
niečo z „odlúčenosti" dieťaťa, ktoré si beztak bude robiť svoje, "
nezávisle na okolí. Prinavrátil detskú nevinnosť koncentrácie. Jeho «,
vzťah k šelme, aj keď bol založený na veľkom omyle, zostáva a po- |j
kračuje viac-menej prispôsobený novým podmienkam. Tento
moment je nádherný a ja dúfam, že film zaujme detského diváka ][
a prinúti ho znova siahnuť po knižke.

Čím je knižka väčšia, tým je väčšia naša zodpovednosť, a v ne- II
poslednej miere hazard. Možno na Vás zapôsobí a možno sa Vám
bude zdať smiešne, keď sa priznám , že na Ehere the Wild Things JE
áre (Harper) Maurice Sendaka, (kde sú všetky tie podivné veci) "
sme pracovali päť rokov, kým sme film dokončili. „Podivné veci"
sú napríklad Mount Everest z obrázkovej knižky a my sme ho mali ||
nafilmovať jednoducho preto, že tam bol. Keď sa raz na to dáte,
neexistuje cesta späť. Filmová verzia urobí špecifické to, čo môže II
byť z rôznych dôvodov imaginárne. Pre filmára je táto skutočnosť

l

l

l
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najväčším rizikom. Nikdy neexistuje jediná správna cesta, ale vždy
treba mať koncepciu a tej sa držať. Maurice vedel, že nemá význam
robiť filmovú adaptáciu len preto, aby sme mohli použiť niekoľkých
„subtílnych" situácií v knihe. V roku 1969 prišiel za mnou do
Prahy a dlho sme sa prechádzali tmavými a starými zákutiami
mesta. Obaja sme chceli úžasný film. Dodal mi zopár dobrých
nápadov: „Max je v tomto príbehu všetkým ...a pokial ide o hudbu,
čo by si povedal na Deep Purple..."

Stará pieseň „Deep Purple", tá stále dráždila moje spomienky.
Takisto ako Maurice, aj ja som dieťaťom tridsiatych rokov. Začínal
som chápať korene hudby a zvuku, ktoré mohli tvoriť priepasť
medzi Maxom a jeho rodičmi, ktorí možno tiež boli deťmi tri-
dsiatych rokov. Ale prečo robí Max neplechu svojim rodičom?
A kde sú? Neviditeľní v knižke, predstavoval som si, že sú možno
vo vedľajšej izbe a zabávajú sa, alebo pozerajú televíziu. Ale v kaž-
dom prípade neboli s Maxom. Takže som prišiel k záveru: použiť
hudbu tridsiatych rokov, zvuk tlieskania, kúsok televízneho vtipu
atd. Samotná hudba vyjadruje priepasť medzi Maxom a jeho
rodičmi a s pomocou trošky progresívneho skreslenia môže
vyjadrovať tiež Maxove narastajúce nadšenie a cestu do fantázie.

Chcel som, aby všetky zvuky boli Maxovými domácimi zá-
žitkami. Takže, aby som dostal tanečný rytmus „Wild Things"
(Podivné veci), odovzdal som sa domácim zvukom, špeciálne
takým, ktoré by mohli vyjadrovať Maxov pocit izolácie: svietiaca
plynová rúra (matka je veľmi zaneprádznená a nemôže sa venovať
Maxovi), búchanie dvermi (pri otváraní alebo zatváraní),
štartovanie auta (otec odchádza do práce), detský plač (súťaž).
Všetky tieto zvuky sa opakujú znova a znova, používam ich na
dokreslenie hudby a stupňovanie rytmu. Rukou posúvam pásku
sem a tam a nechávam vibrovať zvuk vychádzajúci z magnetofónu.

Každý náš film dosvedčuje, že sa snažíme premietnuť obrázkovú
knižku. Chceme priblížiť knižku detskému divákovi formou filmu.
V skutočnosti sme však nikdy nepoužili knižné ilustrácie. Tech-
nický proces si vyžaduje pretvoriť každú kresbu a maľbu v zmysle
pohybu a políčka. Film si vždy vyžaduje dodatočnú umeleckú
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prácu, ktorú nenájdete v knihe. Musíme prijať umelcov vlastný štýl
a dotvoriť kresby a maľby špeciálne pre film. Na dosiahnutie |
absolútnej presnosti sme požiadali Quentina Blaka o jeho farebné
pastelky, ktoré používal pri ilustrovaní knižky „Patrick" (Walck) a to l
čo zostalo z tých istých pasteliek, sme použili na kreslenie pozadí.

Niektoré knižky sú písané skoro ako filmové scenáre a ne- l
potrebujú veľkú adaptáciu. Crockett Johnsonov seriál „Harold"
(Harper) slúži ako vynikajúci príklad. Knižky sú majstrovsky
vykonštruované, že človek môže ľahko zameniť ich perfektnosť za
číru jednoduchosť. Keď som sa podujal na „A Picture fór Harold's
Room" (Obraz Haroldovej izby) a „Harold's Fairy Tale" (Roz- l
právka pre Harolda) Johnson ma varoval: „Nebuď hlupák, neďaj sa
zmiasť pri zdanlivej jednoduchosti!" Mal pravdu. Tieto filmy boli ||
čertovsky ťažké. Napríklad „Haroldova izba" je vynikajúcou
lekciou v medziach vzťahu a perspektívy. Dať to celé na plátno »
znamenalo, že Harold by musel byť presne v takých istých II
rozmeroch na políčku vo filme, ako je na stránkach knihy. Takže
by sme si nemohli dovoliť žiadne bližšie snímania, detaily atď. l
Samotný film musí byť súvislý sled a v tomto prípade by to bolo
všetko z tej istej pozície kamery, pozadie v mäkkých a lahodných |í
tónoch, kde by sa žiadne chyby nedali zakryť. Akákoľvek chyba by
znamenala začať s filmom odznova. K

l
Ak by ste zvlášť zobrali kópiu „A Picture fór Harold's Room" *

a stránky zlepili dohromady, uvideli by ste, že je založená na jednej ••
veľkej kresbe, ktorú Crockett Johnson postupne vypracoval. Mali U
sme robiť presne to isté. Urobili sme obrovskú kresbu Haroldovej
krajinky a pohybovali sme ňou pod našou kamerou na animovanie. II
Pre situačný technický scenár sme pripravili 7500 kresieb samot-
ného Harolda. 11

Väčšina ľudí má predstavu, že na vytvorenie animovaného filmu,
hoci toho najkrajšieho, treba stovky, ba možno tisícky kresieb, II
predstavujúce jednotlivé rozkalkulované fázy pohybu. Pohľad na "
ilustrácie „Where the Wild Things Áre" poukazujú na túto strašnú ..
robotu. V skutočnosti „Wild Things" vyžaďovali úplne nový ||
prístup k veci, nový spôsob pohybu postavičiek. Keď Maurice

l

l

l
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Sendak povedal o svojom príbehu „Max je všetko"... dúfal, že sa
mi podarí nájsť spôsob, akým vyjadriť skutočnosť, že „podivné
veci" sú iba Maxovým výplodom fantázie. Maurice si ich
predstavoval ako „pomalé, ťažké pohyby, podobné snu" a akoby
boli „nemotorné, nemé, zdĺhavé, ale nie strašné.

Na dosiahnutie takého efektu vo filme, že „podivné veci" sú
výplodom Maxovej predstavivost i , rozhodol som sa pre
fotografovanie jednotlivých fáz. Kombinácia pomalej vlnovej
hudby a špeciálnych efektov bola súčasťou mojej snahy splniť
Mauricove extravagantné prianie „ísť za knihu", „ísť za knihu"
znamenalo predovšetkým držať sa príbehu, pochopiť ho a nie
rozširovať obsah a význam. Snažili sme sa zužitkovať iba to, čo
bolo v knižke, prípadne to, čo sme cítili. „The Horn Book" - film
bol dôkazom toho, o čo sa snažíme: pretvorenie jednej estetickej
formy do druhej.

Je to problémová záležitosť pri každej knihe, ktorú filmujeme.
Pri každej knižke som sa snažil o niečo nové, niečo ma stále
pobádalo nájsť nový spôsob riešenia špecifického problému daného
príbehu. Nedržím sa žiadnych formúl. Myslím si, že bez toho, aby
som sa pod svoje filmy podpísal, nikto nemôže povedať, že ich
robil jeden a ten istý autor. Napríklad môj film „Munro", ktorý
získal Oskara, bol veľký úspech a ľudia sa vypytovali, či to robil
Jules Feiffer sám.

Použil som slovo „problémový". Je naša práca platná? Táto
otázka ma neustále prenasleduje. Prečo máme robiť filmy z ob-
rázkových kníh? Prečo neponecháme knižky komunikovať svojim
vlastným spôsobom? Prečo sa nesústreďujeme na originálne
filmové príbehy? Prirodzene, že robíme aj to. Urobil som „Obrov"
(The Gigants), svoj vlastný film. Dieťa vidí, že knihy dostávajú
život, pohyb a zvuk. Vždy sa snažíme ponechať priestor pre dieťa,
aby sa mohlo zúčastniť na príbehu svojou vlastnou predstavivosťou.

Napríklad ukončenie pr íbehu „Leopold the See - Trough
Grumnicker" priamo poukazuje na to, že deti vedia kresliť a ma-
ľovať svoje vlastné predstavy, variácie na ozdobenie neviditeľného



Medzinárodné sympózium BIB '89 <

tomu vôbec konkurovať?

l
l
l

pojedača sladkostí. V „Changes, Changes" som pridal škatuľu
stavebných kvádrov, aj keď v skutočnosti v knihe použitá nebola, I
poukazujúc pritom na deti - nositeľov vlastného príbehu - Film
„Patrick" končí farebnou procesiou hláv zozadu prechádzajúcu cez •
jednotvárnu dedinu, ktorú máme možnosť vidieť na začiatku filmu. •
Deti už vedia, čo sa stane, ak Patrick a jeho farebné husle prídu, ale
nevidia to, takže majú možnosť scénu si predstaviť. |

Patrickove husle hrajú Dvo ákove variácie. Vo filme „A picture
fór Harold's Room" kreslí pastelka klasickú hudbu husľového |
kvarteta. Nefalšovaný Janáček v celom svojom slovanskom
bohatstve vytvára hudobné políčka pre film „Zlateh the Goat" l
(Koza Zlateh). Našu verziu Andersenovho „škaredého kačiatka"
predstavuje deťom Cári Maria von Weber. Pre naše originály sme
pooužili hudbu rozličných dĺžok. Pre film „Story" (Príbeh) sme
potrebovali autentickú hudbu zo strednej Afriky. Moja žena
Zdenka má český pôvod a pomáha mi pri produkcii našich filmov. ||
Našla autentické nástroje z napoly skrytého etnografického múzea,
ako aj vynikajúceho muzikanta, ktorý je schopný na nich hrať. If
Výsledkom bola skutočne zaujímavá spolupráca: na pôvodných
afrických nástrojoch hrali českí muzikanti a africké rozprávky ho-
vorila americká žena - film nakrútený pre deti v západnej Európe
vo východoeurópskom štúdiu.

Dozvedel som sa, že naše filmové verzie dopomohli k lepšiemu l
predaju kníh. Filmy sú síce silné, ale jednorazové. Premietajú sa
a odchádzajú. Naproti tomu knižku si môžete prečítať kedykoľvek. l|
Filmy, audiovizuálne prostriedky, ale predovšetkým televízia, majú
veľký vplyv, ale musia preto zatlačiť do ústrania čítanie kníh, môžu |(
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Ernest Kocsis
Slovensko

PEDAGOGICKÉ ASPEKTY

VZŤAHU ILUSTRÁCIE DETSKEJ
KNIHY A ANIMOVANÉHO FILMU

V
minulosti som si často kládol otázku, prečo sa niektoré
ilustrácie deťom páčia a iné menej. Pedagogická prax,
psychologická veda a záujem o danú problematiku mi

pomohli formulovať odpovede na vlastné otázky, položené pred
rokmi. Dnes je všeobecne známe, že malé deti predškolského veku,
ale i mladšieho školského veku prejavujú spontánny záujem o vý-
raznú a pestrú farebnosť, jednoduchú nekomplikovanú a ľahko
čitateľnú výtvarnú formu. Vieme, že pozornosť malého dieťaťa je
veľmi labilná, nestála. Na tomto poznatku stavia pedagogická veda
svoje metodické postupy a prístup k jeho osobnosti. Nejde tu o nad-
biehanie mentalite dieťaťa. Ide o rešpektovanie jeho vekových
zvláštností. Toto musí mať na zreteli každá forma výchovného
pôsobenia, teda aj výchova umením, v našom prípade ilustrovanou
knihou, či animovaným filmom. Vyrastal som tiež s ilustráciami
našich klasikov a moje pedagogické pôsobenie mi predurčilo aj
prácu s ilustráciou, ako každodenný chlieb. Láska k peknej knihe
ma viedla k tomu, že som kupoval to najlepšie, čo u nás vyšlo,
nielen pre svoje deti, ale tak trochu i pre seba. Dospelý človek s vy-
tríbeným vkusom sa vie viac pokochať krásnou knihou tak isto ako
malé dieťa, pravda, s inými hodnotiacimi kritériami. Ako ukazuje
prax, nie vždy je kontinuita medzi estetickým hodnotením dieťaťa
a nás dospelých. Pri besedách o ilustrácii niektorej knihy, ktorá sa
mne páčila, deti niekedy ohrnuli nos, alebo ju prijímali sucho, vec-
ne, bez väčšieho nadšenia. Urobil som teda niekoľko prieskumov

Hli
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s deťmi v škôlke, na nižšom i vyššom stupni základnej školy.
Vybral som knihy s odlišnými typmi ilustrácií. Ukázalo sa, že l
najmenším deťom vyhovujú ilustrácie najčitatemejšie v zmysle rea-
lity, s prirodzenou mierou nadsázky, skratky a personifikácie, s vy- •
ražnou farebnosťou a jednoduchosťou kompozície. Keď som si l
porovnal hodnotiace úsudky detí, vyšlo na javo, že postupne s ve-
kom je dieťa schopné prijímať i zložitejšie a náročnejšie ilustrácie. l
V každom prípade však kladie na ilustráciu zo svojho hľadiska
vysoké nároky. Keď som pozeral v tiráži jednotlivých kníh vekovú •
skupinu, pre ktorú boli určené a porovnal s hodnotením detí, vyšlo •'
mi, že nie všetky i lustrácie plne zodpovedajú požiadavkám _,
adresáta. Dospelý pohľad na ilustráciu má iné kritériá. Nechcel by |[
som, aby tieto slová odzneli ako hodnotenie, či kategorizovanie
ilustrácií na dobré a zlé, ale nemali by sa opomenúť pri tejto práci l!
pedagogicko-psychologické princípy, aby bolo spokojné i dieťa,
ktorému je i lustrácia určená. Na pedagogickej fakulte učíme II
svojich poslucháčov pracovať s ilustráciou. Ako budúci učitelia •
výtvarnej výchovy budú najkvalifikovanejšie interpretovať deťom
každý obrázok a odpovedať im na najzvedavejšie otázky. Z našej ||
praxe je známy fakt, že najmenšie dieťa je schopné robiť len vecno-
predmetnú interpretáciu, čo znamená, že si všíma len najpod- ||
statnejšie rysy ilustrácie, t.j. počet postáv, výraznejších predmetov -
ako sú stromy, okná, dvere atd. Pretože jeho pojmový aparát je •
relatívne úzky, práve ilustrácia ho pomáha rozširovať a upevňovať. l
To, čo nám dospelým je celkom prirodzené, až banálne, pre dieťa je
vážnym učením sa. Presvedčíme sa o tom trebárs medzi deťmi v ma- II
terskej škole, kde sa vychovávateľky trápia s tými najmenšími, aby
si osvojili také pojmy, ako vpredu, vzadu, hore, dolu, vpravo, vľa- II
vo, veľký, malý atď. Dieťa vníma predmetnú realitu a obklopujúci
ho svet subjektívne, ale v súvislostiach s vlastnými záujmami. .1
Najlepším dôkazom je jeho vlastný prejav. Absencia už sporní- ||
naných pojmov v detskom vedomí je evidentná z kresieb, či malieb
tých najmenších. Preto sa objavuje v detských kresbách taký jav, II
ako je transparencia, pri ktorom napr. dieťa nakreslí dom a akoby
cez sklené, transparentné steny vidieť vnútri nábytok a postavy, li
ktorým dieťa pripisuje dôležitosť. To, čo je vpredu, kreslí dieťa dolu "
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na tzv. dolnú líniu priestoru, a ak chce vyjadriť odstup vecí, ktoré
sú vzadu, nakreslí ich na ďalšiu líniu priestoru, podstatne vyššie od
základnej. Práca dieťaťa predškolského veku má mnoho znakov
naivity. Napríklad automatizmus, zmena uhla pohľadu, antro-
pomorizmus atď. Pri prekonávaní týchto prvkov naivity zohráva
výraznú úlohu práve ilustrácia, lebo je konkrétna, a vizuálny vnem
sa ľahšie zafixuje vo vedomí dieťaťa, ako abstraktný pojem,
označujúci pre nás dospelých formu určitej reality.

Pedagógovia vedia, akú ilustráciu treba voliť pre jednotlivé
vekové skupiny - a majú k tomu i metodickými príručkami
odporučených autorov. Až po vecnej, predmetnej interpretácii, pri
ktorej si deti osvojili základné pojmy, nasleduje obsahová, dejová
interpretácia. Dieťa opisuje to, čo vidí na ilustrácii, ktorý dejový
výsek, alebo ako hovoríme v pedagogickej praxi - ktorý uzlový bod
deja daná ilustrácia zachytáva. Musí nám byť jasné, že kompli-
kovanú, detailmi prešpikovanú ilustráciu, v ktorej sa stráca dejová
osnova, bude dieťa ťažko popisovať, resp. chápať v súvislosti s lite-
rárnym textom. Bystrejšie dieťa si vyberie z takejto ilustrácie to
podstatné, čo priamo súvisí s dejom a ostatné detaily jednoducho
neberie do úvahy, akoby tam ani neboli, lebo priamo nerozvíjajú
dej a pre dieťa pôsobia rušivo v „čitateľnosti" ilustrácie. Týka sa to
i farebnosti ilustrácií. Viacero odtieňov jednej farby ju síce obo-
hacuje, ale napríklad modrá je pre dieťa modrou, aj keby mala na
ilustrácii sto odtieňov, pretože sú mu cudzie pojmy: svetlá, lomená
farba atd. Neznamená to však, že by to mala byť chyba. Napriek
tomu, že dieťa predškolského veku obľubuje výrazné farby a ich
kontrasty, bohatšia farebnosť môže pozitívne vplývať na rozvoj je-
ho farebného cítenia a estetickej senzibility. Predpokadáme však,
že pri kontakte s takouto ilustráciou nebude dieťa ponechané úplne
na seba, ale že mu dospelý, či už rodič, vychovávateľ alebo učiteľ,
podajú potrebné vysvetlenie a poučenie, lebo až v prvom ročníku
základnej školy sa dieťa začína učiť formou hry základné pojmy o far-
bách a ich vlastnostiach.

Výtvarná výchova a výtvarné umenie mali k sebe vždy blízko
a ich vzájomné pôsobenie prospelo tak výchove, ako i umeniu. Pre-
to by mal medzi nimi existovať obapolný rešpekt. Platí to i pre azda



Medzinárodné sympó/.ium BIB 'ŕí9 <

l
l
l

l

najatraktívnejšiu formu oživených, pohyblivých kresieb - ani-
movaný film. Na filmovom plátne ožívajú hrdinovia detských kníh. |
Svojim konaním nahrádzajú literárny text, ktorý ostáva vo forme
predlohy, či námetu, kdesi v pozadí. Čítanie kníh v spojení s ilus- •
tráciou rozvíja jednak slovnú zásobu dieťaťa, jeho predstavivosť "
a fantáziu, obohacuje ho o zážitky a v neposlednej miere rozvíja _.
emocionálnu stránku osobnosti. Dieťa pri čítaní zaujíma morálne §
postoje. To očakáva aj od ilustrácie. Výskumy ukazujú, že staršie
deti reagujú predovšetkým na obsah i lustrácie a až potom si l
všímajú jej farebnosť. Malé deti uprednostňujú zas farebnosť pred
dejovosťou. Čiernobiela kresba je pre ne nezaujímavá a v prípa-
doch, keď autor ju obohacuje o množstvo nepodstatných detailov,
z hľadiska dieťaťa ju „komplikuje" nič nehovoriacimi líniami, dieťa
k takejto ilustrácii zaujíma negatívne stanovisko. Podobne je to s i- l
lustráciou, v ktorej sa jej tvorca snaží štýlom a zjednodušením
priblížiť detskej naivite. Zaujímavé je, že najmenšie deti sa ťažko 1;
vyrovnávajú aj s perspektívou. Dôvod sme už uviedli. Z poveda-
neho vyplýva, že pri tvorbe pre deti je potrebné brať do úvahy m,:

rozsah ich vnímania a chápania. Platí to aj pre animovaný film, |(
hoci tu je situácia trochu iná. Deti sú veľmi zvedavé, a preto i o-
chotné prijímať nové veci, hoci sú pre nich zjednodušené alebo l
abstrahovane. Záujem dieťaťa o animovaný film vyplýva z novosti
výrazových prostriedkov, pomocou ktorých sa nepohybl ivý | |
obrázok v knižke, na filmovom plátne zrazu rozhýbe. Zatiaľ, čo •'
ilustrácia je uzavretým a dielčím oznámením časti deja literárnej
predlohy, animovaný film pôsobí na dieťa komplexnejšie, lebo ||
popri pohyblivom obraze mu poskytuje aj hovorové slovo s pat-
ričnou expresivitou, ďalej hudbu, časové i priestorové informácie 11
o mieste deja, hravo s ním prekoná také situácie, ktoré ilustrácia
nie je schopná zachytiť. Tým rozvíja fantáziu dieťaťa, poskytuje mu «
estetické informácie z oblasti literatúry, hudby a výtvarného l
umenia, čím nadobúďa špecifickú funkciu. Súčasné ďeti sa denne
dostávajú do kontaktu s animovaným filmom. Poskytuje im ho l!
najmä televízia. Zo šiestich-siedmich programov našej, maďarskej,
rakúskej i sovietskej televízie sa im ponúka naozaj bohatý výber. II
Hrozí tu však jedno nebezpečenstvo, že sa dieťa stane pasívnym ™

l

l

l
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konzumentom takejto produkcie. Pravda, nielen kvôli kvalite. Nie
každý animovaný film rovnako komunikuje s každým dieťaťom.
Keď napríklad v televízii ide večerníček, u nás sa pozerá celá
rodina, dospelých nevynímajúc. Hovorím to preto, že je dosť
bežným javom intelektuálna diferencovanosť percipientov, za čo
ani animovaný film, ani televízia nemôžu. Keď berieme do úvahy
len deti, o ktoré nám ide, tak i medzi nimi je to tak. Nie každý
z týchto filmov je určený pre najmenšie deti, a tak sa potom stáva,
že kladú dospelý najrôznejšie otázky. Pri vnímaní umenia, či už je
to hudba alebo výtvarné umenie, i dospelý človek-laik potrebuje
interpreta. Jednoduché situačné gagy sú síce jednoznačne
zrozumiteľnejšie než také, ktoré potrebujú aj slovný doprovod. Vo
viacerých animovaných filmoch sa objavuje rôzna forma násilia
v situačných gagoch na jednej strane proti slabším a potom ako
odveta-násilie proti s i lnejš ím. Povieme si z nášho dospelého
hľadiska, že je to bagatelizovanie prirodzených javov, ktoré navyše
touto formou zaisťujú lacný úspech filmu či celého seriálu.
Nedoceňuje sa tu výchovný aspekt a dopad na vedomie naivného
dieťaťa. Ako príklad uvediem epizódu, ktorú mi porozprával
priateľ. Štvorročný chlapec sa chcel pozrieť do „brucha" drahého
fotoaparátu svojho starého otca, ku ktorému sa dostal v nestráženej
chvíli. Chcel sa presvedčiť, kde sa v ňom skrýva „vtáčik", ktorého
mu toľkokrát pripomínali pri fotografovaní. Aparát poškodil a od
starého otca za to dostal po rukách. Neskoršie sledoval v televízi i
animovaný fi lm Tom a Jerry, kde sa v situačných gagoch dosť
drastickým spôsobom vykonáva pomsta voči silnejšiemu. Vnúčik
nepozorovane vzal otcov zapaľovač a pod kreslom starého otca
zapálil noviny ako odplatu za trest, ktorý považoval za nespra-
vodlivý. Nečudujme sa štvorročnému chlapcovi. Jeho logika a vní-
manie sveta má iné dimenzie, než je to u dospelého. Nemá cit pre
mieru a dosah svojho konania. Urobil akúsi paralelu medzi dianím
v animovanom filme a reálnou skutočnosťou. Uvedeným príkladom
som chcel dokumentovať potrebu interakcie: animovaný film-dieťa-
dospelý. Situačné gagy mnohých animovaných filmov sú stavané
na efekt a zabáva sa na nich dieťa, ale niekedy mám ten dojem, že
viac dospelý. Lacné sekvencie často nie sú práve najvhodnejšie z vy-
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chovného aspektu, ak dieťaťu nevenujeme pritom sústavnú
výchovnú starostlivosť. Československý animovaný film sa zatiaľ, |
možno povedať že našťastie, takýmto efektom usilije vyhýbať a pri-
tom nestráca na kvalite. Nemali by sme zabúdať, komu je táto •
tvorba určená a aký môže mať výchovný dopad, čo by nemalo byť
ľahostajné žiadnej spoločnosti.
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Ove Kreisberg

Dánsko

OBRÁZKOVÉ KNIHY
A TELESNE POSTIHNUTÉ DETI

red dvoma rokmi porota BIB tu v Bratislave udelila zvláštne
Docenenie knižke ĽOiseau Rouge, ktorú napísal Patrick Fort.
Je to kniha venovaná telesne p o s t i h n u t ý m deťom, a to

slepým.

Som veľmi rád, že môžem vám povedať niečo o obrázkovej
knihe pre telesne postihnuté deti. Pracujem pre neprofitovú
organizáciu, ktorá sa volá Valida a má svoje úradovne v Kodani aj
v New Yorku. Cieľom Validy je rozvinúť, vydávať a propagovať
k n i h y pre telesne post ihnuté deti. Valida v z n i k l a z iniciatívy
Virginie Alien Jensen, ktorá sa venovala tvorbe obrázkových kníh
pre zrakovo postihnuté deti.

Telesne postihnuté deti potrebujú knihy, i keď sú slepé, hluché,
mentálne retardované, alebo majú iné nedostatky. Nech už je ich
handicap akýkoľvek, často sa stáva, že sú postihnuté aj jazykovo.
Môžu mať rôzne ťažkosti porozumieť písanú a hovorenú reč, a preto
potrebujú osobitnú stimuláciu.

P o u ž í v a n i e obrázkových k n í h v k o m u n i k á c i i s telesne
postihnutými deťmi je veľmi dôležité. Poskytuje možnosť dostať sa
do kontaktu s telesne postihnutými deťmi, stimuluje rozvoj reči
a môže dať dieťaťu informáciu o svete okolo neho. A čo je naj-
dôležitejšie, obrázkové knihy poskytujú telesne postihnutým deťom
možnosť rozpoznať a rozvinúť city a možnosti identifikácie.

Mnohé obrázkové knihy, ktoré vydávajú bežné vydavateľstvá sú
vhodné aj pre telesne postihnuté deti a mnohé ďalšie knihy by boli
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vhodné, keby sa v nich trochu upravili niektoré prvky. Od roku
1987 Valida a Dokumentačné centrum kníh pre telesne I
postihnutých mladých ľudí IBBY v Oslo vystavovali tak obrázkové
knihy na veľtrhu detských kníh v Bologni spolu s knihami ur- •
čenými pre slepé, hluché alebo mentálne retardované deti a mládež. ™

Môžeme spomenúť jednu skúsenosť pri práci s knihou pre •
telesne postihnuté deti v tom zmysle, že dobre upravená kniha "
určená pre jednu skupinu detí môže byť často vhodná i pre inú .
skupinu telesne postihnutých detí a môže byť zaujímavá i pre |
zdravé deti. To znamená, že je tu široké spektrum užívateľov kníh
vydávaných pre telesne postihnuté deti. Knihy pre telesne J
postihnuté deti sú knihami pre všetky deti. A tak knihy Validy,
knihy Virginie Alien Jensenovej boli vydané v trinástich krajinách, •
mnohé v niekoľkých vydaniach a získali mnohé dôležité me- "
dzinárodné knižné ceny. _

Po týchto úvodných poznámkach by som Vám chcel prezentovať '
celkom novú knihu venovanú obzvlášť mentálne retardovaným _,
deťom. Edičné práce boli prevedené Validou. Názov knihy je Make ||
Room fór Us (Urobte nám miesto). Tento názov presahuje rámec
obsahu knihy; navodzuje myšlienku, že medzi čitateľmi treba ||
urobiť miesto aj pre deti mentálne retardované, ktorým je kniha
venovaná predovšetkým a navrhnutých pre špeciálne skupiny •
telesne postihnutých. Make Room fór Us napísal Kirsten Mejhede ™
Krog a ilustrovala Lilian Brogger. Vydá ju dánske vydavateľstvo _,
Gyldendal. O tento projekt bol v Bologni veľký záujem vlani v ap- ||
ríli. Takže dúfam, že knihu budú publikovať aj v iných krajinách.

Najprv Vám ukážem knihu v diapozitívoch s originálnymi ilus- ||
tráciami a prečítam Vám krátku ukážku:

Urobte nám miesto atď. |[

Text, ktorý som Vám práve prečítal, bola krátka ukážka z knihy.
Kniha má dva texty. Prvý, ktorý som práve čítal, je písaný veľkým ||
tučným typom písma, a to čo najjednoduchšie pri dodržaní línie
príbehu. Druhým textom je originálny text v plnej dĺžke, tlačený Ij
obyčajným typom písma.

l

l

l
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Pri čítaní knihy stačí, keď sledujete obrázky, ktoré samy roz-
právajú príbeh. Môžete čítať obrázky a krátky text, ako sme to prá-
ve spolu urobili. A môžete tiež čítať text ako je a sledovať obrázky
ako bežné ilustrácie.

„Urobte nám miesto" je celkom obyčajná obrázková kniha, a tak
ju možno čítať ako bežnú obrázkovú knihu. Má však viac znakov,
ktoré je hodné spomenúť.

Je tu iba jedna ilustrácia, ktorá sa rozptyľuje cez celú knihu. Jej
námet je i lustrovaný na titulnej strane knihy. Tento námet sa
obmieňa na ostatných stranách knihy, a to s niekoľkými malými
obmenami v uhle pohľadu - trochu doprava alebo doľava - a tiež
v časovom rozmedzí v rámci dňa, v počasí alebo dĺžke času.
Napríklad rastliny rastú a kvitnú, prší a zapadá slnko. Cieľom tejto
koncepcie je z intenzívniť porozumenie. Osobám sa nemenia
rozmery zo strany na stranu, ale ak si to vyžaduje logika významu,
tak si ilustrátor dovolí malé úpravy.

Jediným rizikom je potom to, že taká kniha je priveľmi peda-
gogická. Je preto veľmi dôležité, aby bola na estetickej úrovni,
príjemná a pôsobivá. Preto je celá ilustrovaná, pričom ilustrátor
mal úplne voľnú ruku pri uplatňovaní svojho umeleckého talentu
a výsledkom toho je pôsobivá ilustrácia.

Telesne postihnuté a zvlášť mentálne retardované deti, vyžadujú
si viac času, ako deti plnohodnotné v komunikácii, v pochopení
knihy a aplikácii zručnosti čítať ju. Vzhľadom na to podstatné je
tempo pri rozprávaní príbehu. Ten by sa mal podávať vo veľmi
pomalom tempe. Animované filmy majú pomerne vysoké tempo,
a práve preto nie sú pre telesne postihnuté deti vhodné.

Na ilustráciu toho, čo som povedal chcel by som vám ukázať
časť animovaného f i l m u „Spotov balík prekvapení" o malom
Spotovi, ktorého vytvoril Eric Hill. Niektoré knihy o Spotovi boli
vydané v znakovom jazyku ilustrácií pre hluché deti vo Veľkej
Británii a v Holandsku. Myslím si, že film Spotov balík prekvapení
je vhodný pre telesne postihnuté deti, pretože má jednoduché znaky
a farby a relatívne pomalé tempo.

wm
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Na záver by som Vám chcel povedať, že dánske pivovary Tuborg
finančne podporili Validu. ||

Je to ekonomická podpora od Tuborgovej nadácie, ktorej fondy
umožnili vytvoriť takú knihu akou je Urobte nám miesto, a umož- II
nili, aby som sa zúčastnil tohto sympózia.

Ďakujem. 11
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Tadeshi Matsumoto

Japonsko

POSTAVENIE NOVÝCH
PROSTRIEDKOV
V DEJINÁCH UMENIA

K
eď uvažujem o dejinách umenia zisťujem, že obdivovatelia
umenia a jeho rozmery sa menia spoločne. Pre kráľov,
aristokraciu a cirkev existujú iba obrovské umelecké tvary,

pretože rozmery budov sú tiež obrovské. Avšak po priemyselnej
revo lúc i i , umenie venované buržoázi i sa rozšír i lo a skomer-
cional izovalo a rozmery umeleckých diel sa zmenšil i , aby vy-
hovovali rozmerom stien domov priemerného človeka. Odvtedy,
pretože sa zhánka po umení zvýšila, bola koncepcia „pôvodných
umeleckých diel" otrasená a tvoril sa nový vzťah k hodnotám.
Nový systém umeleckých hodnôt založený na vyššej technológii
tlače vznikol ako reakcia na túto skutočnosť. Dnes ručne tlačené
práce majú tú istú hodnotu ako originály. Je ľahké porozumieť túto
ideu, keď sa pozeráte na históriu hudby, ktorá sa predvádza iba
aristokratickému publiku, vyžaduje iba niekoľko hráčov. Avšak
hudba buržoázie si vyžadovala bohatší tón, aby obsiahol väčšie
publikum, a preto sa založil orchester. Bol vynájdený album platní,
a tak sa hudba dostala do vín éteru. Teraz je hudba pre všetkých;
Počúvať ju môže hocikto.

Dnes môžeme vidieť všetko od jaskynných nákresov Altamíry až
po najmodernejšie práce v našich domoch, pretože máme vyspelú
technológiu tlače (a formát) kníh. Dokonca i v dnešnom Japonsku
olejové maľby alebo japonské štýlové umenie majú veľkú hodnotu
a umelecké maľby sú populárne. Na druhej strane noví umelci sa

:•:•:*>*:•:•:
•:•:•<£/:•:•:•
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snažia odmietnuť nové prostriedky ako sú video a počítačová
grafika. Z iného pohľadu objavením kina dvadsiateho storočia sme ||
svedkami aj objavu pohyblivej ilustrácie. Preto v modemom veku
existuje mnoho rôznych spôsobov výrazu dokonca i vo svetovom II
umení. u

Hovorím o spôsobe umeleckého výrazu, ktorý sa zmenil v prie- •
behu času. Literatúra sa rozvíjala na základe zmien vo formáte "
kníh, avšak prv než vznikli knihy, bolo tu ústne podanie. No a dnes ^
sú populárne „rozprávajúce knihy" najmä pre použitie v aute. ||

Film a televízna dramaturgia sú úzko spojené s literatúrou. <i
Komiksy, ktoré zaplavili svetový trh obrázkovej knihy a ktoré |
nemajú radi ani knihovníci a ani rodičia, majú úzku spojitosť s li-
teratúrou. Podobne ako kreslené filmy. Ba dokonca i počítačové II
hry majú často veľmi silnú dejovú líniu. Jednou z charakteristík
počítačových hier je, že hráč komunikuje s príbehom. To je jedna •
z príčin expózie popularity počítačových hier. "!

Dnes najpopulárnejšie komiksové časopisy pre chlapcov majú •
náklad 5 miliónov výtlačkov týždenne. Ak do toho zahrniem aj iné "'
komiksy, tak sa priblížime k číslu 10 miliónov. Sú adresované ....
čitateľom 9 a 15 ročným. Podľa týchto údajov každý japonský |j
chlapec číta viac než dva z týchto časopisov za týždeň. Existuje
niekoľko príčin pre vydávanie takého veľkého počtu výtlačkov. l
Jednak používajú jednoduché výrazové prostriedky, ktoré deti
ľahko rozumejú. Deti pozerajú televíziu od útleho detstva a teda ]|[
rozumejú slovníku pohyblivých obrazov, ako sú uhly kamery, dlhé **'
zábery, zostrihy, a to celkom neuvedomele. Keď porovnávame ...
japonské komiksy s americkými alebo európskymi, zistíme, že ||[
jednou z hlavných charakteristík japonských je to, že používajú
málo slov a ich technika je založená na pohyblivých obrazoch. j||

V podstate sa tieto japonské knihy väčšmi podobajú filmu ako
knihe; nie sú literárnou formou, ale skôr vizuálnou. Zostavovatelia |||
kreslených filmov môžu ľahko použiť Eisensteinovu teóriu výberu,
strihu a usporiadania filmových záberov. Súčasné deti nevidia
priepasť medzi kresleným filmom a pohyblivými obrázkami. l

l

l

l



t Med/, i národní sympó/ium BIB 'X1

Ak chcete niečo povedať pomocou obrazov, musíte nakresliť
každý moment. Čím viac takýchto obrazov potrebujete, tým
jednoduchšie musia byť nakreslené, priam sa musia podobať
znakom. Deti vedia čítať komiksy veľmi rýchlo. Táto rýchlosť je
väčšia než u dospelých, a to azda i preto, že dospelí sa snažia vidieť
a pochopiť obrazy. Avšak deti vedia čítať znaky; vedia rozoznať
štandardné vzory napríklad v postavení či výraze postáv. A ko-
nečne komiksy sú dobrým prostriedkom prenášania informácií
deťom.

V prípade televízie l % sa rovná l miliónu divákov. Porovnaním
kreslených filmov s komiksami zistíme, že trojročné deti ľahko
pochopia televíznu animáciu. Existuje mnoho kreslených pro-
gramov, ktoré sleduje iba 10 % divákov. Avšak vyše než 10 milió-
nov detí každý deň sleduje televízne animované filmy.

Ked má človek televízny systém, môže používať počítačové hry.
Dnes sa vyrába vyše 13 miliónov osobných počítačov. Túto vlnu
nemožno zastaviť, pretože počítače už okupovali náš život. Budú
ho ovplyvňovať do takej miery, ako kedysi objavenie elektriny. Tok
času nemožno obrátiť a preto tieto nové formy detskej kultúry sa
nemôžu stratiť.

Niektorí tvrdia, že v porovnaní s knihami „nové prostriedky" sú
na nižšej ú r o v n i . V skutočnost i v komiksoch, animovaných
televíznych filmoch a počítačových hrách nachádzame násilie, sex
a nízke gagy. Avšak tento štýl nemožno ignorovať. Obsah je
problémom. Všetky formy výrazu odrážajú dobovú kultúru. Ak by
si niekto myslel, že svet knihy je posvätný, nemá pravdu. Vstúpte
do kníhkupectva a na regáloch nájdete mnoho kníh nízkej kvality.
Niekto by mohol namietať, že v porovnaní s inými novými žánrami
svet knihy má mnohé superlatívy. Je to pravda, pretože písaná
kultúra má dlhú tradíciu. A práve v toku času iba najlepšie knihy
prežijú. Toto kultúrne dedičstvo prežíva i dnes.

Vo svete filmu sú klasici a tiež vo svete animácie sú kvalitné
práce. Trnkové môžu byť príkladom. Súčasní československí, so-
vietski, kanadskí animátori môžu byť príkladom vysokej umeleckej



kvality. Niektoré japonské animované práve začínajú preukazovať
určitý kvalitatívny obsah.

Tento vek bude asi potrebovať nový vizuálny jazyk. Oceňujeme
preto vytvorenie nových prostriedkov, ktoré majú tieto možnosti
výrazu. Avšak na druhej strane, ak deti stratia schopnosť rozumieť
umeniu a literatúre, bude to neprogresívne. Kvalitné obrázkové
knihy sú prvým vstupom do literatúry a umenia. Deti sa cítia dobre,
keď môžu volne prechádzať od vety k obrazu, príjemne na nich
pôsobí farba, kontúry, štruktúra a harmónia jednotlivých prvkov.
Obrázkové knihy budú i nadalej dôležitým spôsobom výrazu.
Musíme sa však o to usilovať a nie zavrhovať možnosti nových
výrazových prostriedkov, a pritom uchovávať naše kultúrne
dedičstvo.

«
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Čaria Poesio

Taliansko

VYUŽITIE INTERMEDIÁLNOSTI
V ILUSTRÁCII DETSKEJ KNIHY

O
brázková kniha Mario Mariottiho „Arň-Mani" vyšla v ro-
ku 1987 vo vydavateľstve Nuova Itália. Jej názov „Ani-
Mani" je vlastne slovnou hračkou, ktorú je ťažko preložiť.

Pokúsim sa to vysvetliť.

(Kniha bola publikovaná v angličtine pod názvom „Hanimals",
v ktorom sa využila rovnaká kombinácia slov, v tomto prípade,
hads-ruky a animals-zvieratá).

Prvé vydanie tejto knihy vyvolalo veľký záujem vďaka neob-
vyklému využit iu tradičného tieňového divadla. Každá ilustrácia
predstavuje Mariottiho ruky pofarbené rôznymi farbami v tvare
zvierat, ktoré sú rozoznateľné a plné fantázie.

Je to typ provokatívnej ilustrácie, ktoré vťahuje pozorovateľa do
hry voľnej imaginácie. Predstavy slúžia vyvolaniu volnej, ničím
neohraničenej interpretácie obrazu s cieľom inovovať transformácie
objektov prezentovaných na každej strane.

Nie je to nová hra; ako som už vyššie spomenul, má svoje
korene v tieňovom divadle a v kresbách vychádzajúcich z da-
daizmu, zvlášť Tinguely a tiež Calder. Avšak, ako vidíme, Mariotti
znovu objavuje túto hru.

Spomedzi mnohých cien a ocenení treba spomenúť ocenenie
knihy prvou Catalonia cenou v Barcelone v roku 1984.

Táto hra sa vyvíjala v čase (dovoľte mi používať tento termín
„hra", pretože navodzuje atmosféru objavnosti, ktorá podporuje
veselú aktivitu). Po Ani-Mani boli vydané tri nové obrázkové

mi
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knihy pod titulom Umani, Rimani a Inganni, v ktorých boli použité
tie isté postavy ako v prvej knihe, ruky, ale nové úlohy dostali Ma- Jf
riottiho nohy, tvár a v poslednom diele ruky a ramená Mariottiho
dcéry. Všetky názvy vychádzali opäť zo slovných hračiek: U-Mani, II
Ri-Mani, Inganni - Klam je ich spoločným menovateľom. "

Až doteraz sme hovorili o obsahu ilustrácií. Teraz sa naše II
ťažisko prenesie k príčinám, ktoré viedli Mariottiho k pokračovaniu "
v orientácii, ktorá sa vzťahuje na minulosť a ktorá sa môže teraz ..
zdať časová. |[

V čom spočíva rozdiel medzi dadaistickým typom transformácie ..,
a tou, ktorú propaguje Mariotti? ||

Po prvé je tu jeden nezvratný fakt. V prípade Mariottiho kon- ..,
cepcie predstavy nie sú izolované udalosti. Doména knihy spočíva ||
v ilustrácii ako sérii obrazov, ktoré možno rozlúštiť vnútornou logi-
kou a naratívnou štruktúrou. jjí

Táto séria obrazov sa stáva príbehom, ktorý podlieha štatútu
postupnosti a pravidlám naratívnej následnoti. Mariottiho obrázky jjí
v knihách rešpektujú tieto zákonistosti. Nájdeme ich najmä v hlav-
nej myšlienke transformácie, ktoré sa vyvíja od strany po stranu ||
s rastúcou silou, neustále sa zvyšujúcou a čoraz väčšmi zain- '''
teresovanou na príbehu. Táto črta mi navodzuje jeden z hlavných
prvkov obrázkovej knihy vo všeobecnosti. Obrázkové knihy, ktoré j|[
chcú prezentovať príbeh musia brať veľmi vážne prvok rytmu. Je to
obzvlášť dôležité u obrázkových kníh bez textu, ako v našom ||í
prípade, pretože rozprávaný príbeh stojí na veľmi jemnej rovno-
váhe, a to na rytme, ktorý sa nesmie sám ani spomaliť ani zmierniť n
v orchestrácii hlavných farebných prvkov, kontúr, kompozície, W
tieňa, pozadia, ako aj jazykového kódu.

Tým, ktorí pozorne zvažujú entitu a kvalitu týchto prvkov v Ma- «*
riottiho knihách, neunikne fakt, že jazyk, ktorý si osvojil, je ja-
zykom televízie, a to vo väčšej miere najmä videoklipov, ako ani- l
mácie kresleného filmu, čo je tu tiež pôsobivé. Jazyk televízie si
rozvinul zvláštny druh agilnosti prezentovať odkazové body cez |[
záblesky v pozadí i v popredí, zatienenie i zvýraznenie, ozveny a zno-

l

l

l
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va uvoľnenie javu. Je to jazyk, ktorý je často dvojzmyselný, trochu
nepokojný, vytvárajúci plodné opytovacie myšlienky, provokujúci
pochybnosti, vyvolávajúci zvedavosť a záujem.

Je to veľmi dynamický jazyk a preto ilustrácia, ktorá si ho po-
žičiava (dnes bežná prax) musí sa vyrovnávať s veľkou mobilitou,
ktorá poskytuje priebežnú výzvu k imaginácii a rozmýšľaniu. Ok-
rem toho musíme brať do úvahy jazyk, a to oveľa väčšmi ako dos-
pelí. Týmto mladým ľudom často pomáha hudobné pozadie, ktoré
má schopnosť pretrvania väčšiu než farba, temné či nejasné
predstavy.

V prípade Mariottiho obrázkových kníh nemôžeme hovoriť
o hudbe ako priľnavej, lepiacej všetko dohromady. Radšej by som
sa priklonila k hodnoteniu fúzie ako expresívneho prvku, a to fúzia
rôznych typov umenia - od maliarstva po sochárstvo, od fotografie
po divadlo, od tanca po pantomímu a divadelné gestá. Kotol, do
ktorého sa všetky tieto typy umenia zbiehajú a z ktorých práve
divadelné umenie si zasluhuje najviac pozornosti, vytvára to, čo
možno nazvať multimédiom, zmiešaným médiom či inter-druhové
formy. No a to práve vysvetľuje môj termín intermediálnosť.

Multimediálny sled udalost í sa považuje za taký, ktorý hodí
umelca do živého toku všetkého, čo ho obklopuje, a čo je vy-
jadrené v umelcovej metafore. Je to forma komunikácie, kde
umelec používa výrazové prostriedky rôzneho druhu. Avšak je to
finálny produkt, prezentuje samostatný žáner a má svoju vlastnú
identitu.

So zreteľom na to, napr. žáner Mariottiho obrázkových kníh je
charakterizovaný po prvé podtónom irónie, ktorá je prítomná v ce-
lej sérii obrazov a odovzdáva (tu citujem samotného autora)
„podtón radosti z pochybovačného obrazu a vizualizovaného
klamú".

Súčasne však umelec vyjadruje svoju nádej a túžbu rozprávať
príbeh, ktorý predstavy preži l i v čase. Opäť budem c i t o v a ť
Mariottiho pri opise „cesty obrazov, ktoré sú ako fantastické
apendixy, ktoré sa oddelili od tela a prechádzajú v čase a priestore.
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Križujú divadlo tieňov na východe, v európskych salónoch 17. sto-
ročia, jarmokov toho istého obdobia, potom prechádzajú popred ||
svetlá a zrkadlá, aby sa stretli so strojmi v priemysle fotografie
a filmu a televíziou vstúpili do elektronického priemyslu. ii

A bez žartovania, so solídnou dávkou pedagogického citu, Ma-
riotti napísal v postskripte k U-mani Odporúčam Vám, nespoliehaj- •
te sa na moje trkotanie, ale na seba, na svoju vlastnú skúsenosť. Je
oveľa lepšie zobrať na seba to riziko, že si pomaľujete svoj vlastný «
palec, než by ste listovali knihou Ani-Mani a Umani. Rôzne iné H
produkty, vrátane obálok, prístrojov, animovaných filmov a pod.,
ktoré boli odvodené od Mariottiho kníh, boli inšpirované ich |||
vitalitou a intermediálnosťou.

Nie je to náhodou, že Mariotti nie je len ilustrátor, ktorý |j|
považuje kresbu za podstatu svojej genézy ako umelca a ako
východiskový bod pre realizáciu svojej práce, ale je aj maliar, Iji
sochár, scénograf a tvorca mnohých vizuálnych predstavení. Sériu
obrazov, ktoré Vám predvediem, bola zozbieraná pre prezentáciu •
v Nemecku. Poskytne vám predstavu o tom, ako sa realizuje v jeho ">
práci, ale bola by som rada, keby ste si pozreli aj túto knihu, kde sa
jeho projekt plne realizoval. Je to kniha, ktorá stimuluje zvedavosť )
prekvapenie, pobavenie, a ktorá tiež s t imuluje tvorivú
predstavivosť a aktivitu mladého čitateľa. Tieto obrázky si nená- ||[
rokujú byť modelom, ale práve východiskom a nie prechodným
prchaným obrazom z televízie. Teda východiskom, ktoré je tu vždy ]|[
k dispozícii čitateľovi, ten si ho môže kedykoľvek pozrieť, opäť sa '•
k nemu vrátiť, a využiť pre dalšie rozlety fantázie. j,.

PROJEKCIA
Táto malá séria dokumentuje myšlienku knihy, a preto ju možno i«

použiť po jej prezretí. Je to podľa mňa jedna z možných foriem.
Predkladám vám projekt, kde sa uplatnili mnohé a rôzne umelecké ||
skúsenosti. Chcem opätovne upozorniť na to, že nie je to len zá-
ležitosť kombinácie rôznych techník, ale predovšetkým konečný jlí
tvorivý výraz.

l

l

l
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Budem končiť so stručným záverom, ktorý však neuzatvára nič.
Naopak, ponecháva priestor pre pochybnosti, možno sporné a mož-
no i nepríjemné.

Môžeme ešte stále hovoriť o ilustrácii detskej knihy v tradičnom
zmysle slova? Alebo musíme (dnes väčšmi než kedykoľvek pred-
tým) brať do úvahy intermediálnosť rozl ičných umeleckých
výrazov? Pravdepodobne nie sme ďaleko od dňa, keď v galérii
BIBu, ktorá dnes predstavuje originálne ilustrácie, buďe každý
považovať za prirodzené a nie výnimočné trojrozmerné modely,
sošky, papierové prvky, manipuláciu s f i lmom, teda všetky
materiály, ktoré budú prispievať k umeleckej hodnote ilustrácie ako
finálneho umeleckého produktu.

Ďakujem vám.
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Jens Raahauge

Dánsko

•

S
om učiteľ a mnoho rokov som učil deti, ale teraz prednášam
učiteľom a knihovníkom okrem iného aj o takých témach
ako sú obrázkové knihy a rozprávanie.

Podlá mňa existuje súvislosť medzi oboma aspektami. OBRAZ
je globálnym jazykom, ktorý nám poskytuje skúsenosť, ale jazyk je
lokálnym jazykom, ktorý možno využiť na prácu a aplikáciu našej
skúsenosti, na vzájomné a spoločné porozumenie. Preto pri
stretnutí s obrázkovou knihou môžeme objavovať a skúmať svet
obrázkovej knihy.

Táto kresba amerického umelca Gary Larssona nám povie viac
než hrubé kultúrnosociálne knihy o tom. aké nevyhnutné sú obráz-
kové knihy.

Názov je: Pred vynájdením televízie...

No a samozrejme odhaľuje fakt, že sme vzali históriu deťom -
destvu.

V industriálnej kultúre sa hovorí, že plánujeme našu budúcnosť,
robíme plány a prognózy. Takýmto spôsobom staviame deti do
lineárneho historického pohľadu, a naša minulosť je len lineárnym
krokom späť od prítomnosti a prítomného okamžiku. Minulosť je
len trochu primitívna, ale s tým istým spôsobom myslenia.

Možno ľahho pochopiť, že deti hodnotia „staré časy" ako nudné
a preto vynájdenie televízie je, či bolo len základnou nevyhnut-
nosťou.

Na obrázku vidíme, že každý je fascinovaný rýchlym pohybom
obrázkov tohto média. Nuž a tyrania tohto média im dokonca bráni
rozprávať sa.

im
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Pulz pohybujúcich sa obrázkov (filmov) nám dáva fascinujúcu
skúsenosť, nuž ale preto, že nám zabraňuje sa k nej verbálne Jj
vyjadrovať, rýchlo sa nám stráca a bude ju musieť vystriedať iná
skúsenosť atd. Skúsenosť sa nestáva uvedomelým porozumením. II
Pokojné ovzdušie obrázkovej knihy dáva priestor pre dialóg, pre
porozumenie, a tak priestor pre výchovu dospelých i deti ako »
filmových divákov. |

V priemyselnej kultúre máme tendenciu rosmýšľať lineárne a v na-
šich obrazoch v televízii a novinách zohráva stále väčšiu úlohu jj
fotografia.

Je tu však aj riziko jednostranného chápania fotografie reality II
a týmto rizikom je, že na fotografii predmety vyzerajú ako sku-
točné, a tak sú deti po prvé prinútené chápať ich ako skutočné veci, •
a po druhé strácajú schopnosť vidieť hranicu medzi fantáziou a rea- "
li tou. »

Preto sa nesmie fotografia stať jediným alebo dominujúcim "l

zdrojom detského obrázkového sveta.

Albrecht Diirer nám ukázal, aké ťažké je naučiť sa zvládnuť w
jemnú zmenu reality, ktorú získavame z perspektívy.

Naturalistická kresba a fotografia nám neukazujú realititu, ale u'
ukazujú nám jej vedeckú adaptáciu nášmu oku alebo fotoaparátu.

Avšak fotografia sa podobá realite tak, že nedosiahneme plné lll
porozumenie, ale sme veľmi silne ovplyvnení. Títo chlapci z talian-
skej školy sledovali televíziu a učili sa pomocou sledovania svojich jjl
hrdinov vtedy, ked rozhodca zapíska..., vtedy sa musia hráči brániť
pre budúcnosť. Ak to niekto neurobí, nemá nádej byť ani sku- II
točným Maradonom ani Platinim. ••

Avšak deti si vytvorili svoje vlastné obrazy. Tento rodinný m
portrét bol vytvorený Henrikom v prvých dňoch v škole. llí

Veľký brat, Henrik, mama, otec. «

Ako učiteľ po stretnutiach s rodičmi viem, že otec môže hovoriť "
o pedagogických a politických záležitostiach a umení. Avšak
o Henrikovi samom, o jeho každodennom živote môžem hovoriť ||
iba s matkou.

l

l

l



l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

( Mcd/.inárodnč sympózium Bili '89

Väčšiu či menšiu komplexnosť prináša i tento obrázok dánskeho
ilustrátora Ib Spang Olsena.

Nakreslil svoju prvú skúsenosť s nahou ženou a v skutočnosti
ona nie je taká veľká, je to len v jeho myšlienkach a predstavách.
Vypína celé jeho vnútro, ale keď sa oblieka, dostáva sa do normál-
nej veľkosti.

Týmto chcem poukázať na to, že obrázková kniha môže pátrať
po opačných obrazoch na naše industriálne myslenie.

Vo svete obrázkovej knihy môžeme nájsť opačné obrazy, ktoré
prinášajú čitateľom - dospelým i deťom možnosť historického,
psychologického, kultúrneho vývoja a porozumenia.

V nasledujúcom Vám predložím niekoľko príkladov:

V Dánsku Jens Sigsgaard napísal peknú knihu o Pallem, osame-
lom chlapcovi. Ilustroval ju Arne Ungermann. Kniha vyšla v dvoch
vydaniach, jedna v roku 1942 a druhá v roku 1974.

Keď sa pozeráte na obe tieto knihy môžete si položiť viaceré
otázky, napríklad: Prečo spia v takých šatách? Prečo vyzerá posteľ
takto?

A keď pokračujete v porovnaní, dospejete k ďalším otázkam,
napríklad: Ako môže ďýchať s gombíkom v hrďle?

Deti sa môžu obracať na rodičov a starých rodičov so svojimi
otázkami aj s obrázkami - a vstupovať do dialógu s otázkami a ob-
rázkami.

Na svoje otázky dostanú odpovede a obrázky vyvolajú spo-
mienky u starej generácie.

Týmto spôsobom sa stáva obrázková kniha trampolínou do his-
torického vedomia.

Na Islande Gudrun Helgadottir napísala Flumbru. Ilustroval ju
Brian Pilkinton.

Flumbra je zaľúbená - a varí pre svojho milovaného. Na Islande
chrlí spoka svoju lávu. Je to skutočný príbeh. Flumbra a jej milý sú
zamilovaní - príliš mnoho elektriny, ktorou sa elektrický systém
rozpadá.



Mcd/.i národné sympózi

l
l
l

Flumbra kŕmi svoje bábätko. A má toľko mlieka, že mlieko sa
prelieva cez vrchy. |j

A všetko je to pravda...

Flumbra a jej deti navštívia jednej noci otca. Avšak nedostanú sa ||
k nemu pred svitaním, a tak sa premenia na Kameň. A to je
skutočná udalosť. II

V našom vedeckom prístupe k prírode, ktorej zdroje sme často
zneužili, sme obmedzili aj svoj záujem o prirodzené veci. Avšak II
v knihe Flumbra - a v podobných príbehoch - náš prístup sa
posunul k podstate vecí. U

Nuž a keď deti vidia takú knihu, začínajú skúmať veci okolo ";

seba hľadajúc svoje miestne „Flumbra znaky..." ,.

Vedecké a politické diskusie o našom prostredí vyvolávajú u detí «
i dospelých obavy z budúcnosti. _

Táto kniha môže byť trampolínou pre vytváranie utopických II!
myšlienok ako najlepšej zbrane proti zániku.

Vo Švédsku Štefan Mählquist napísal Vstúp do mojej noci, vstúp K
do mojich snov. Ilustroval ju Tord Nygren.

Malý chlapec potrebuje vodu. Keď ju má, chce poliať zázračné H
semeno. Rodičia mu v tom bránia, ale on predsa naberie vodu do
úst a postrieka semeno. • ||[

V noci sa zobudí. Chlapec sleduje svetlo v byte. Stretáva halfa:
Máš nohy alebo korene? Ten sa nahnevá, chlapec sa začne báť jlf
a chce ujsť. Ale half ho varuje, že ak ujde, strach s ním zostane
navždy. Ak sa ho chce zbaviť, bude lepšie, keď sa mu postaví zoči-
voči. Preto ho pozýva ďo krajiny strachu.

Táto krajina leží poď Guernicou, pretože umelec vie, že strach ;..
súčasných detí je strachom z deštrukcie, atómovej vojny, zo smrti ili
rodičov, rozvodu atď. Treba si uveďomiť, že v tejto knihe half
nerobí všetko za chlapca, ale mu iba pomáha, aby to urobil sám. jlf

Hneď ako sa chlapec dostane do krajiny strachu, strach ho
opúšťa - vracia sa k rodičom do postele a upadá do hlbokého ||
spánku.
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Táto kniha je otvorená mnohým dialógom o nočných mórach,
snoch a strachu - a tým zjednocuje dospelých i deti v hľadaní
čistoty. Táto obrázková kniha je odrazovým môstikom k odvahe.

Posledný príklad:

Astrid Lindgrenovej Levove srdce je kniha veľmi pekne ilus-
trovaná Honom Wiklandom.

Je to kniha pre útechu, najmä pre deti, ktoré myslia na smrť, a ne-
necháva ani dospelých ani deti ľahostajných.

Čítal som knihu s deťmi i s učiteľmi a poprosil som ich, aby na-
kreslili tú časť, ktorá sa im najviac páčila.

OBRAZ l : Dievča nakreslilo holubiu kráľovnú. Je to fantázia
dobrej matky, ktorá vie udržať všetko v poriadku a pohode. Dieťa
urobilo obraz matky.

OBRAZ 2: Tu mladá učiteľka nakreslila tú istú postavu. Avšak,
keď som ukázal obraz deťom, smial i sa a povedali, že ich vlastný
obraz bol lepšou ilustráciou.

Holubia kráľovná mala vyzerať ako matka - a nie učiteľka. Ale
mali by ju mať radi v triede ako náhradnú učiteľku.

V knihe vidíme ilustrácie Hon Wiklandovej - a podľa môjho
názoru jej Holubia kráľovná vyzerá skôr ako učiteľka. Z tohto
pohľadu ilustrácia - i keď dobrá umelecká práca - je uzavretým
svetom knihy čitateľov.

Týmto posledným príkladom som chcel vyjadriť námietky proti
faktu, že umenie i lus t rác ie môže byť využité ako obmedzenie
veľkej myšlienky.

Obrázky možno použiť ako úvod k rozvoju a oslobodeniu
zďrojov myšlienok, ako aj ich obmedzeniu a uväzneniu.

Pomocou mojich príkladov som sa pokúšal vyzdvihnúť fakt, že
obrázková kniha je závislá na rýchlosti čitateľa, čo mu umožňuje
hlbšie porozumenie a komunikáciu v dialógu.

Svet obrázkovej knihy sa otvára čitateľovi a zostáva s ním. Je
tiež dôležité zapamätať si, že čitateľ je centrom tohto procesu.
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Kniha je ucelená, keď je napísaná a ilustrovaná.

Čitateľ j u ďalej rozvíja. Íl

Preto dobrá kniha je veľkým otáznikom pre nás - a našou u
odpoveďou je snaha po plnšom a bohatšom živote v lepšom svete. U
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l Medzinárodní* sympózium H1B 'Xy

Helgard Sauer

Nemecko

LEMUEL GULLIVER

V ILUSTRÁCIÁCH A INÝCH
DRUHOCH UMENIA PRE DETI

K
lasici svetovej literatúry pre deti sa sústavne stretávajú so
záujmom ilustrátorov, úprav a adaptácií pre audiovizuálne
médiá, ktoré ich nanovo interpretujú.

Sústavne sa meniace sociálne a kultúrne kontexty podmieňujú
v z n i k stále nových výpovedí k textom, ktoré vo veľkej miere
ostávajú konštantné.

Medzi ilustráciami a úpravami, ktoré sa presne držia textu, ktoré
sa snažia sledovať intenciu autora, a medzi takými formami, ktoré
text interpretujú a aktualizujú podľa vlastného poňatia, existuje
široký priestor umeleckých možností.

O pre a proti oboch možností sa kontraverzne diskutuje už roky.
Takáto d i s k u s i a v š a k môže byť p lodná len v tedy, ak teórie
revidujeme na konkrétnych príkladoch.

Chcela by som na príklade titulu Gulliverove cesty ukázať, ako
sa počas 250 rokov menil pomer medzi textom a i lus t rác iami.
Budem sa pritom opierať prevažne o vydania v nemeckom jazyku.
Pri porovnaní približne 130 rozličných ilustrovaných nemeckých
vydaní som považovala za zvlášť dôležité predovšetkým dva
aspekty:

1. premena titulnej postavy počas 250 rokov

2. zmena chápania detstva a jeho výtvarného s tvárnenia od
polovice 18. storočia.
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K BODU l: .
1. Lodný lekár a neskorší kapitán Lemuel Gulliver rozpráva "

v prvej osobe o tom, čo ho postihlo na cestách. O jeho .j
zovňajšku sa v texte nedozvedáme nič. Vieme iba to, že počas |{
svojej cesty do krajiny Liliput mal 39, počas druhej cesty do
krajiny obrov Brobdingnag 45 rokov. 11

Súdiac podľa jeho správania sa, je to ináč vyslovene
priemerný typ bez nápadných vlastností. íl

Je oportunistický, ľahko ovplyvniteľný, ľahkoverný, nieke-
dy snád odvážny, inokedy zbabelý a bojazlivý. JJ

Je to priemerný človek, akého by sme mohli hocikde nájsť
i dnes. Jediná vlastnosť, ktorou sa odlišuje od priemerných ľudí, II
je jeho pozoruhodný jazykový talent, ktorý mu umožňuje už po
krátkom čase komunikovať s obyvateľmi navštívených krajín. íl

Postava Gullivera je teda taká indiferentná, že ilustrátor pri
svojom výtvarnom stvárnení nie je viazaný žiadnou predlohou. |i
Stačí niekoľko atribútov a Gulliver je charakterizovaný. Na »<
plagáte ku 26. dňom detskej a mládežníckej literatúry NDR
1988 v Magdeburgu, ktorý vytvoril Eberhard Binder, vystačuje |[
púhy kontrast veľkostí a niekoľko pút, aby bol Gulliver v spo-
ločnosti početných iných titulných postáv klasikov detskej lite- JJ!
ratúry jednoznačne identifikovaný.

2. Najstaršie pochádza z roku 1727. Bolo vydané v Deň Haag. ||[
Umelec je neznámy, takisto i rytec. Tak ako väčšina ilustrácií
18. storočia sú to medirytiny. Táto náročná ilustračná technika m
umožňovala len úsporné obrazy a tak máme z tohto vydania '«
z roku 1727 len štyri obrazové tabule, ktoré sa vzťahujú na
každú cestu a v takomto prípade je zaujímavé, ktorý moment si l||
umelec z rozsiahlej textovej časti vyberie a stvárni obrazom.

Na všetkých štyroch medirytinách volí tento umelec výcho- |||
diskový bod príslušného dobrodružstva.

Gulliver po troskotám lode leží na pláži, takže sa z ilus- |t
trácie sotva čo dozvieme o jeho podstate alebo zovňajšku, ľlus-
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trácia sa pritom úplne presne drží textovej predlohy.
Pozoruhodné je, že tieto ilustrácie boli očividne považované za
natoľko kongeniálne, že boli použité pre dva nemecké preklady,
ktoré boli publikované v roku 1728 nezávisle od seba v Ham-
burgu a v Lipsku. Ked bolo dielo o sto rokov neskôr v roku
1811 v novom preklade opätovne vydané v Lipsku, boli tieto
ilustrácie prevzaté po štvrtý raz. Potreba niečoho sústavne
nového zjavne v 18. storočí a začiatkom 19. storočia v ne-
mecky hovoriacej oblasti ešte neexistovala.

3. Prvý menovite známy ilustrátor nemeckého vydania Gullivera
je švajčiarsky nakladáte!, básnik a rytec Salomon Gessner. I on
vytvoril jednu rytinu ku každej ceste, volí však z deja ďalšie
momenty pre svoje ilustrácie, ktoré charakterizujú Gullivera
úplne iným spôsobom: Gessnerova ry t ina ku prvej ceste
nepredstavuje pasívne ležiaceho Gull ivera, ale sebavedome
stojaceho, aktívneho hrdinu, teda to miesto v texte, kde cisár
Liliputánov žiada Gullivera, aby sa postavil ako kolos, aby
cisárske oddiely mohl i v z o m k n u t ý c h radoch pochodovať
popod jeho rozkročené nohy. Namiesto bezmocného, ešte nič
netušiaceho Gullivera sa u Gessnera stretávame so sebavedo-
mým p a n o v n í k o m , ktorý ako v o j v o d c a s l e d u j e svoje
exercírujúce mužstvo. Že Gull iver má, podľa textu, na nohách
ešte stále putá, táto rytina pravdepodobne vedome neukazuje.
Gessner v y t v o r i l svoje i l u s t r á c i e v roku 1761, v čase
Sedemročnej vojny, ktorá za lož i la Pruskú za Friedricha II.
postavenie veľmoci. Nie náhodou má Gulliver trojrohý klobúk
a vojenskú uniformu, tak ako pruský vojvodca.

4. Počnúc koncom 18. storočia bolo bežné adaptovať diela
svetovej l iteratúry pre deti . v y d a n i a , ktoré som doteraz
spomínala, boli vlastne určené dospelým, hoci ich dokázateľne
čítali i deti. Až v roku 1821 sa objavilo prvé spracovanie
Gulliverových ciest pre deti a síce v renomovanom nakla-
dateľstve pre deti Campe. Štyri kolorované medirytiny k to-
muto vydaniu (opäť jedna ku každej časti) sa považujú za prvé
ilustrácie Gullivera, ktoré sa jednoznačne obracajú na deti.
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Namiesto cestovateľa v najlepšom veku muža tu stretávame
dospievajúceho chlapca. Čitateľ má dojem, akoby sa dieťa II
práve hralo so svojimi hračkami. Máme tu zjavne dočinenia
s novým spôsobom recepcie, s chladom na rôzne vekové II
skupiny pri ilustrácií textu. "

5. V poslednej tretine 19. storočia dochádza ku doslovnej záplave 11
vydaní Gullivera pre deti a mládež. Obmedzujú sa skoro vylúč- «
ne na prvú a druhú cestu.

Obdobie často kritizovaných „reprezentačných diel", ktoré O
nastáva okolo roku 1870, je z kultúrno-historického hľadiska
mimoriadne zaujímavé. U

V tomto období druhého nemeckého cisárstva, ktoré bolo
charakteristické nacionalizmom a rastúcim šovinizmom, bol II
Gulliver v nemeckých vydaniach predstavovaný ako víťazný
hrdina. Únos flotily z Blefusca sa stáva najobľúbenejšou témou, •
ktorá nechýba azda v žiadnom vydaní. "'

Ak i lustrátori do roku 1870 boli buď medirytcami, •
litografmi alebo kresličmi pre drevorezby, teda v každom H
prípade grafikmi, tak sa predlohy pre ilustrácie poslednej
tretiny storočia, vytvorené maliarmi historických žánrových l
obrazov reprodukovali strojom, najnovšími fotomechanickými
možnosťami. Je to obdobie farebnej litografie, ktorá síce bola J j t
pokrokom z hľadiska technického, nie však umelecko-estetic-
kého. »

Pre mnoho ilustrácií tohto obdobia je charakteristický histo- "'
rizujúci pátos. |J(

Offterdingerove farebné tabule vychádzali od roku 1869 do W
roku 1918, teda päťdesiat rokov v nakladateľstvách Thiene-
mann a Lôwe v Stuttgarte v početnom náklade. Až po prehratej j||
svetovej vojne klesol záujem o prázdny pátos a hrdinstvo.

6. Od roku 1921 vydalo teda nakladateľstvo Thienemann Gullive- j
rove cesty s novými ilustráciami Rolfa Winklera.

Gulliver už nie je víťazným hrdinom, ale milým priateľom j l j
detí. Nenútene leží na dlážke a dovolí deťom, aby po ňom lóži-
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li. Dieťa, ktoré si prezerá tieto ilustrácie, prijíma Gullivera zo
žabej perspektívy, a tým sa samo dostáva akoby do diania, up-
rostred liliputánskych detí sa bezprostredne zúčastňuje na deji.

Perspektíva hrá vôbec dôležitú úlohu pri charakterizácii
Gullivera. Chcela by som to ešte raz ukázať na príklade spúta-
ného Gullivera.

7. Najprv uvediem situáciu u Thomasa Mottena, anglického ilus-
trátora, ktorého ilustrácie sa objavili i v nemeckých vydaniach.

Motten Gullivera predstavuje z vtáčej perspektívy. Situácia
sa pre hrdinu zdá byť beznádejná. Je pripútaný k zemi tak, že sa
zdá, akoby bol početnej prevahe Liliputánov, napriek rozdielu
vo veľkosti, vydaný napospas. Motten umiestnil hlavu zajatca
dolu vpravo, takže vzniká klesajúca uhlopriečka zľava hore
doprava nadol. Ak by sa chcel Gulliver teraz vzpriamiť, musel
by to urobiť proti smeru pohľadu zprava doľava, čo sa opticky
zdá byť oveľa ťažšie ako naopak.

Usužený výraz Gulliverovej tváre umocňuje depr imujúcu,
bezvýchodiskovú situáciu.

8. Porovnajme scénu spútaného Gullivera so Schroedterovým po-
ňatím. V ňom je Gulliver podaný z čelnej perspektívy, t.j. pozo-
rujúci sa nachádza na jednej obrazovej úrovni s Gull iverom.
Gull iverove putá sú sotva viditeľné. Gulliver je nasmerovaný
v smere pohľadu, teda zľava doprava, a tým sa stáva pre Lilipu-
tánov, ktorí náhlivo utekajú, hrozbou.

9. Kutzer na farebnej tabuli ukazuje iba ruku spútaného Gullivera
z perspektívy Liliputánov (teda z tzv. žabej perspektívy). Nap-
riek početným pútam a zdanlivej istote malých domorodcov,
má táto ruka v sebe niečo ohrozujúce, čo je ešte zdôraznené
stúpajúcou uhlopriečkou zľava dolu doprava nahor.

10. Eberhard Binder každopádne uvádza len výsek spútaného
G u l l i v e r a . Putá sa zdajú byť absolútne pevné. Vodorovná
poloha a úzka plocha obrazu neponechajú priestor na obranu,
preto Gulliver pôsobí prakticky bezmocne. Výraz jeho tváre
však sotva vyvolá v detskom čitateľovi pocit strachu. Táto tvár
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nad zvereným Gulliverom.
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by mohla patriť mladému otcovi, ktorý je už zasvätený do
pravidiel hry svojich chovancov a trpezlivo sa podrobuje hre. ||
Práve tento výraz tváre spôsobuje, že Gulliver je v tejto knihe
taký milý a rýchlo si získava sympatie detského čitateľa. l|

11. Prvý animovaný film s tematikou „Gulliverove cesty" vznikol
v roku 1934, avšak nie v nemecky hovoriacej oblasti, ale v USA.
Myšlienka prisúdiť práve malej myške Micke úlohu obrov-
ského Gullivera v krajine Liliput, je typickou disneyovskou
kreáciou. Vzniká tu úplne nový príbeh, ktorý sa nesnaží ||
porovnávať s originálnym textom, ale preberá z neho inšpiráciu.

V roku 1976 vzniká ďalší animovaný film kombinovaný II
s hraným filmom. Gullivera hrá herec, Liliputáni sú animované
postavy. Tento film vznikol v koprodukcii Veľká Británia -
Belgicko. Aj dej tohto f i lmuje reprodukovaný voľne, pridŕža sa
však originálu viac ako disneyova verzia.

Kombinácia animovaný film - hraný film v prípade tejto ||
tematiky sa zdá byť zaujímavým riešením.

Pokiaľ mi je známe, sfilmovaná bola len prvá verzia Gulli- II
verova cesta do krajiny Liliput. To je vlastne zvláštne, pretože
práve druhá cesta do krajiny Brobdingnag môže byť pre deti ||
veľmi príťažlivá, podaním Gulliverovho vzťahu ku Glumdalc- "
litch, dcére obrieho nájomcu. ,.,

Glumdalclitch je jediné dieťa, ktoré je v knihe Gulliverove ul
cesty menovite uvádzané a ktoré zohráva významnú dejotvorbú
úlohu. |

Druhý aspekt mojej prednášky by som chcela venovať zme-
ne ponímania a stvárnenia detstva na príklade tohto dievčaťa. ]||

12. V raných ilustráciách ku Gulliverovým cestám, v prvej polo-
vici 18. storočia, dievčatko sa neobjavuje na žiadnej ilustrácii. ||
V druhej polovici 18. storočia sa spolu s pedagogikou os- "'
vietenstva objavuje nové chápanie dieťaťa a detsva. V tomto ...
období sa v roku 1762 v Gessnerových medirytinách po prvý H
raz zjavuje dievčatko Glumdalclitch. Nemá ešte individuálne
rysy, ale možno ho jednoznačne identifikovať. Starostlivo bdie j||
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Zatiaľčo obdobie osvietenstva chápalo detstvo ako úsek
dospelosti a v tom zmysle stavalo do stredobodu pozornosti
pedagogizujúci aspekt, obdobie nemeckej romantiky vyvyšuje
detstvo ako zlatý vek. Detstvo v porovnaní so životom dospe-
lých pedstavuje vyššiu formu bytia.

13. V ilustráciách biedermaieru dievča Glurndalclitch získava cel-
kom nový status.

Nevinnosť, čistota a dobrota, to sú charakteristiky podstaty
tohto dieťaťa, ktoré sa na ilustráciách vydaných v roku 1821
v Norimberku u Campeho stáva charakteristickou detskou pos-
tavou nemeckej romantiky.

Ozdoby na ramenách a rukávoch dievčenských šiat, ktoré
pripomínajú burgundskú módu 14. storočia, poukazujú na idea-
lizáciu stredoveku, ktorý si ľudia v období romantiky túžobne
pripomínajú.

14. Blízky vzťah medzi nájomcovou dcérou a Gulliverom, ktorý jej
bol zverený, nadobúda v knižnom vydaní z roku 1838 z Lipska
stále viac radostných rysov, tak ako je to typické pre obdobie
biedermaieru. Glumdalclitch odložila svoje bábiky do kúta, aby
mohla uvoľniť svoju kolísku pre bábiky pre Gullivera, živú
bábiku.

15. V poslednej tretine storočia v tzv. zakladateľských rokoch,
v období druhého nemeckého cisárstva sa vzťah k dieťaťu stáva
opäť neosobnejším. Namiesto intímnej pohody maloburžoáznej
rodiny nastupuje nádhera a pompéznosť veľkoburžoázie. Na-
miesto vrúcnosti prichádza citová prepiatosť, ako u Glumdalc-
litch v Offterdingerových ilustráciách z roku 1860. Do roku
1897 nachádzame tú to obrazovú tabuľu v mládežníckych
vydaniach „Gulliverových ciest", z nových vydaní Glum-
dalclitch zmizla. V knihách ostali len tie tabule, na ktorých je
Gulliver predstavený ako hrdina. V období rastúceho šoviniz-
mu mali i lustrácie kníh pre mládež podporovať hrdinstvo
a bojového ducha. Hrdina, ktorý dovolí, aby sa o neho staralo
malé dievčatko, a ktorého ukladajú do kolísky pre bábiky,
nehodí sa do tohto ideologického konceptu.



„Gulliverove cesty" od oných rokov, ak súdime podlá
ilustrácií, sú skoro výlučne knihou pre mládež. Glumdalclitch
sa počas dlhých rokov vôbec na ilustráciách neobjavuje, hoci
v texte zohráva podstatnú dejovú úlohu.

16. Dvadsiate roky, ktoré spochybňujú všetko zdedené, a ktoré ru-
šia nejedno tabu, už neprenechávajú Gullivera malému nevin-
nému dievčaťu. Hrdina sa stáva hračkou dámy z dvora, čo Ei-
chenbergove ilustrácie z vydania pre dospelých neprikrášlené
prezentujú.

Po roku 1945 sa objavuje skoro neprehľadné množstvo vy-
daní Gullivera. Hrôzy vojny vzbudili v ludoch cit pre toto die-
lo, ktoré satirickou rečou účinne charakterizuje nezmyselnosť
násilia.

I Glumdalclitch sa opäť objavuje v mnohých vydaniach. Za-
tiaľčo u S chromá sedí ako rozprávková princezná v barokovom
kočiari, vo väčšine ostatných nemeckých vydaní po roku 1945
vystupuje ako chudobne odeté, povojnové dieťa.

17. Hans Balzer v jednom z prvých vydaní Gullivera po skončení
vojny predstavuje Glumdalclitch ako dievča zastrašené vojnou,
ktoré skromne a vychované čaká na príkazy matky.

18. Aký je to rozdiel pri porovnaní so svojvoľnou, sebavedomou
Glumdalclitch švédskeho maliara humoristu Róberta Hôgfelda,
ktorá bola vydaná v tom istom roku.

Pri porovnávaní týchto dvoch ilustrácií musíme mať na pa-
mäti, že v roku 1945 vyšlo vo Švédsku prvé vydanie „Pipi
Langstrumpf", symbolu emancipácie dieťaťa a predovšetkým
dieťaťa ženského rodu.
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Jan Poš

Československo

ILUSTRACE A ANIMOVANÝ FILM
(GLOSY A POZNÁMKY)

am zde hovoŕit o vztazích výtvarného umení v knize
a v animovaném filmu. To je téma, jak uznáte sami,
dvojnásob nevdéčné. Jednak už bylo mnohokrát pro-

bíráno, jednak je tak bezbrehé, že nemúže byt smysluplné uzavfeno
v krátkém referátu. Dovolte mi tedy, aby ch se v nékolika úvahách
soustfedil na jeho jediný aspekt, na rozpor kladného obsahu pojmu
ilustrace a negativního pojmu ilustrativní, ilustrativnost. Domní-
vam se, že je to aspekt dosti reálny který objasňuje mnohé.

Všimneme si hned úvodem, že i když ajdektivum ilustrativní má
se substantivem ilustrace společný znakový kmeň, je tato spojitost
značné dvojznačná. Hovoríme o ilustrativnosti ve filmu, v malbé
i v grafice, v hudbe, v literatúre, ale nikdy v ilustraci. Je tedy ilus-
trativnost ilustraci tak zcela cizí? Jisté že není. Nemá jen v nékte-
rých jejích podobách onen pejoratívni charakter. Knižní grafika je
tou výtvarnou oblastí, kterí zvizuálňuje, opticky vyjadruje nékteré
obsahy či vlastnosti textu. Text je dán, je fixní a výtvarník z neho
čerpá ony podnety, které pokladá z dominantni, charakteristické.

Tento proces prorbíhá v tŕech rovinách. V té první grafik v pod-
state interpretuje dej, postavy, prostredí, v té druhé osobité glosuje,
komentuje či charakterizuje polohu díla, v té tretí vytvárí z jeho
podnetu vlastní grafické kreace zcela volné souznéjíci s imaginací
autorovou. Je zde však i další grafická tvorba, kterou snad nemúže -
me nazvat snad doslova ilustraci a pŕece ji nesmime opomenout:
jsou to grafické cykly, obrázková knižní leporela a komiksy, jejichž
dej není nesen toliko slovem, ale které samy vyjadruj í obrazem své
príbehy.



Mira doslovnosti či volnosti vztahú text-ilustrace je pák dana jak
charakterem a žánrem literárního díla, tak osobitostí a tem-
peramentem výtvarníka. Je pfirozené, že u vedeckého díla budeme
doslovnou popisnost ilustrace pfímo vyžadoval, u Jiraska, Dumase
či Vernea nám nebude vadit snaha o reálnou obraznost a vérnost
atmosféry, u Dostojevského, Saltykova či Haška expresívni defor-
mace, glosy, nadhled, zrkatka nebo satirizujúci grotesknost, u Du-
rycha či Bretona oceníme adekvátni grafickou poetičnost, symboli-
ku, kultivovanost. U pfíbéhových cyklu privítame pfedevším suve-
renitu a pŕehlednost kresby, fantasknost, zábavnost a vtip jejího ob-
sahu.

Neméné dúležitým pfedpokladem dobré knižní ilustrace je ov-
šem také individualita jejího tvúrce. Tvúrčí škála mnohého ilustrá-
tora je i pri jeho vyhranené osobitosti až obdivuhodné široká. Zák-
ladní podmínkou krásne knihy je však vnitfní soulad všech jejích

.j* >_I.)VK<-L i U :> l v, udivil j v J U i l v y n A . v y í v ui í IÍA.U, j C i i A U_v .~M.CJÍH-

chápavé souznél se všemi oblastmi a polohami svetové literatúry si
pák vubec nelze pfedstavit. Byl by to patrné neuvefitelné nudný
patrón. Predstavte si jen Babičku ilustrovanou Tichým, Píseň písní
ilustrovanou Adolfem Kašparem, Bylo nás pét Janem Zrzavým, ne-
bo Machúv Máj Josefem Ladou.

Všechny tyto postupy a úvahy z oblasti ilustrace múžeme v plné
mífe pfevést do oblasti výtvarnictví filmového. Z téchto hledisek,
ale práve jen z nich múžeme vytvofit téméf doslovnou analógii
nahradíme-li literárni dílo literárním scénáfem. Ovšem jen literár-
ním. Pák Ize ŕíci, že filmový výtvarník práve tak, jako ilustrátor,
výtvarné zvizuální svúj inspirační zdroj. To je však vše.

Bežná a zcela nesprávna defmice animovaného filmu žni: príbeh
vypravený kresbou či loutkou, oživenou animací. Doznívání zrako-
vého vjemu na s í tnici oka, D'Arcy, snímaní postupných
pohybových fází, atd. To je práve tak presné a pravdivé, jako že
literatúra vzniká psaním pérem či psacím strojem a zpros-
tfedkováná býva sazbou a tiskem. Počátkem filmového díla je jeho
myšlenka rozvedená a organizovaná v literárním scenári. Koneč-
ným tvarem této myšlenky je výtvarné filmové dílo - animovaný
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film. Je-li autor námetu totožný s výtvarníkem, pák vzniká
výtvarná predstava automaticky spolu s filmovou fixací námetu ve
scenári. Ne-li, pák vstupuje do hry až z podnetu literárního scenáre,
spoluúčastní se však již scenáre technického. Výtvarná stránka
filmu a animace, které jen vizuálne realizují dej, jsou pouhými
výrazovými prostfedky. Svébytnými umeleckými prvky se stávají
až tehdy, jsou-li nositeli my sienky a charakteru.

Dominantním prvkem knihy je literárni dílo, s nímž výtvarník
vstupuje v jakýsi dobrovolný svazek, jehož smyslem je umocnit
a rozšíril jeho estetickou emotivní púsobivost. Nezbytná je ilus-
trace jen v knize odborné a detské.

Dominantním špecifickým prvkem animovaného filmu je jeho
obrazové, akční vyjadrení myšlenky. Ty nejrúznéjší výtvarné pros-
tfedky - kresba, loutka, barva, predmet - myšlenku neilustrují, ale
jsou jejími nostiteli, jejím tvarem. Pohyb filmu, interpret jeho deje,
souvislistí, není omezen na animaci. Animace je jen jedním z výra-
zových prostfedkú, pokud pohyb jen tlumočí a jedním z jeho špeci-
fických tvúrčích prvku, vytváfí-li charakter, štýl. Akčnost však mú-
ze byt posilnená radou dalších neméné tvúrčích filmových prvku,
jaho jsou akce kamery, zábérová dekupáž a montáž, slovo, zvuk,
hudba a jejich väzbami s výtvarným pojetím díla.

Film je umením syntézy, je tvorbou týmovou, a to i tenkrát, jdeli
o film autorský. Výsledek tvúrčího úsilí ilustrátora je závislý jen na
jeho imaginatívni osobitosti a pák už jen na celkové úprave knihy
a na dobré reprodukci. Sebelepší výtvarné návrhy však mohou byt
zcela znehodnoceny či naopak posilnený réžií, animaci, kamerou,
montáží, slovem i hudbou. Film vnímame jako celek a jen doda-
tečnou odbornou analýzou múžeme diferencovat hodnotu jeho
jednotlivých složek a jejich podíl ba úspechu či nezdaru díla.
Tvúrci filmu by ovšem mély byt jejich funční uplatnení a souhra
jasné pfedem.

Povšimneme si však i dalších, jen zdanlivé vnéjších odlišností
knižní a filmové grafiky. Jednou z nich je časoprostorové vnímaní
obou médií. Ilustrační kresba tlumočí akci v jejím jediném časo-
vém úseku a tvaru, byť i charakterizuj í čím následný pohyb, filmová
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kresba je plynulé kontinuálni ve svém trvaní, musí pohyb
individualizovat. Knižní ilustraci si múžeme prohlížet libovolné jj
dlouho, múžeme se k ní vracet, múžeme vnímat a vychutnával její
grafickou kultúru. Filmový obraz nám musí sdélit vše v kratičkém it
úseku svého trvaní, ato i tehdy, jde-li o sebesložitéjší stylizaci, M
symboliku či abstrakci. Není zde podstatné, že výrazový rejstfík
ilustrátora je prakticky omezen na grafické techniky, zatímco jj
f i lmový výtvarník má k dispozici téméf neomezenou škálu
prost fedkú, kresbou a loutkou počínaje a pfedmétem či ||
pixilovaným hercem konce. Je však podstatná akční výtvarná
pfedstavivost. Radé vynikajících ilustrátorú chybéla schopnost
vzdát se špecificky knižní grafiky a jejich filmové výsledky byly
nevalné. Jiní ilustrátori byli okouzleni pravé špecifickými
možnostmi filmové díkce, realizovali se plné v jejich intencích ||
a dosáhli vynikajúcich úspechu, aniž by vlastní knižní tvorbu
citovali doslovné. II

Ve svetové animované tvorbe býva výtvarník s režisérem téméf
vždy totožný. Pro českou školu animovaného fi lmu je však II
charakteristická práve pestrost vztahú a vazeb, funkcí či profesí
autor-výtvarník-režisér-animátor, jejichž dokonalá souhra je u
podmínkou jednoty díla. Rada našich režisérú vzešla z rad Uí
animátorú. Ti pák zpravidla spolupracovali s dalšími výtvarníky
i animátory, ačkoli kresbu či animaci dobre ovládali. V dalších l
pfípadech byli výtvarníci i režiséry svých filmu a nékdy i autory
jejich námetu, nebo animátory. Jiní výtvarníci však zústali vérni jen II
obrazové stránce filmu. Tento zdanlivý nesoulad v promiskuité
funkcí však práve umožnil využití všestrannosti talentu nékterých j.,
umélcú i odborné specializace jiných. Pfedevším však umožnil II
režisérúm, ktefí se vzdali vlastního výtvarného rukopisu, aby vyšli
z podnetu ilustraci téch výtvarníkú, jejichž poloha se zdala byt l
k oživení pfímo predurčená, jako byli Josef Čapek, Josef Lada
nebo Jean Effel. Väzby mezi ilustraci a animovaným filmem j l j
nemusí ovšem byt jen doslovné, ale i inšpiratívni a asociatívni. "

Podstata filmové ilustrativnosti pák rozhodné není v tom, že vy- j||
chází z podnetu ilustrace knižní, ale že podrobné sleduje dej a vnéj- ™
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ší prvky na úkor vlastní myšlenky a filmového výrazu. Kryje se
s popisností, nedostatkem invence, vlastního tvaru a osobitosti.
S podcenením výtvarného pojetí jako nositele poslaní filmu a či-
nitele, podmiňujícího adekvátni stylizaci všech ostatních složek
díla. Syntetizuje obvykle bez ladu a skladu prvky detské kresby,
karikatúry, naivní kresby s prvky rádoby moderními, humornými
a poetickými, s ozvuky tvorby našich pfedních populárních ilus-
trátora. Společná zde však není napodobení, ale nepochopení ilus-
trační kresby.

Charakteristickou pro ilustrativnost také není jen j ej í stránka
výtvarná. Špatná kresba či loutka je opét jen špatnou kresbou či
loutkou a popisné múze ve filmu púsobit i kresba dobrá, není-li
oživená a rozehrána s patričnou fantázií a imaginací . Nékdy je
zdroj popisnosti už ve scenári samém, neposkytuje-li možnosti pro
charakterotvorné akce, pro živé a poutavé t luinočení myšlenky,
j indy je v nedostatku režijní predstavivosti. Múze k ní pfispét i o-
chuzená animace, nevhodný komentár či d i a l ó g y , rozvleklá
nevýrazná hudba, stereotypní zábérová kompo/.ice a skladba. Pro
všechny tyto eventuality existují, bohužel, s tovky konkrétních
príkladu.

Zajímavá a závažná je v této souvislosti otázka slova, tedy ko-
mentáre a dialógu. Byla již do omrzení probrána. Faktem je, že slo-
vo není v animovaném filmu jeho dominantním výrazovým prv-
kem, ale múze byt jedním z jeho funkčních a významných výrazo-
vých prostfedkú. Je účinné všude tam, kde zbaví obraz nutnosti po-
pisovat, kde intenzifikuje jeho dopad a kde je jeho poloha štylizo-
vaná v jednote se stylizaci výtvarnou. Negatívne púsobí tehdy, po-
pisuje-li zcela zbytecne obraz nebo pohybuje-li se v poloze, která
s ním nesouzní. Upovídaným múze byt ovšem i obraz sám bez
použití slova, ztratí-li cit pro zkratku, nadsázku, pro podstatné.

Ilustraci s animovaným filmem spojuje tedy vnéjškové výtvarná
forma, vnitfné tvúrčí snaha o osobitou a špecifickou interpretaci ať
literárního díla, či námetu a scenáre v téch či onéch podmínkách.
Tyto základní souvislosti pák umožňují vyj í t z podnetu knižní
ilustrace k realizaci animovaného filmu. Pfedpokladem úspechu
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této cesty je ovšem nejen pietni prevod ilustračního podnetu, ale
i schopnost tlumočit jej účinné a tvorivé všemi vlastními prostred- •
ký tvorby filmové. Tento postup je ovšem vysoce náročný a úspéš- "
ný býva v jen opravdu vzácnych prípadech. Nelze jej také bez- ..
trestné zobecnit. Je vázán charakterem výtvarné stylizace. Kdy- f];
bychom sebelépe filmové aplikovali ilustrace Kašparovy, Olivový,
Hudečkovy, Černého či Burianovy, dospeli bychom jen k špatnému llj
odvaru filmu hraného.

Ďaleko bezprostrednejší je tvorba téch ilustrátora, ktefí se roz- II
hodli využít všech špecifických filmových postupu k rozšírení
možností vlastního sebevyjádfení. Väzby s ilustrací se pák u nich II
projevují v jejich optimálních polohách: ve schopnosti dát príbehu "!

i postavám výtvarnou svébytnost, umocnenou kinetickými mož- ...
nostmi filmu. V téchto souvislostech pák vede ilustrační praxe ||í
k zvýraznení point, žánru i polohy ať poetické, humorné či
dramatické. Vede k zdúraznéní charakteru a slohu. Pripomeňme si jji
jména Trnka, Lhoták, Seydl, Born, Šalamoun. Žádny z nich nebyl
jen nezbytným ilustrátorem scenáre, navrhovatelem pozdéjí rozhý- •}
baných figurek. Všichni byli autory výtvarného tvaru myšlenky '•'
i deje filmu. Ne jejich knižní či filmové kresby, ale jejich ilustrační ...
a filmové grafická tvorba se vzájemné podnetné inspirovaly a obo- j||
hacovaly.

Výstava ilustrací jako finálních grafických ďél bude vždy púsobit j|[
artistnéjí, než výstava filmových návrhu, loutek či záberu. Filmový
výtvarník nenavrhuje filmové typy, ale aktéry, v jejichž kreativite |jí
je proces jeho tvorby teprve definitívne završen. Není autorem
jejich pohybu, ale jejich hereckých výkonu, jejich úsmevu, smútku, ) j p
vzteku, radosti, lítosti, bolesti a lásky. Týmový charakter !"
animované tvorby pfipouští i možnost plodné spolupráce dvou
výtvarníkú, pri níž grafik určuje dominantní motiv i melódii, které j||
pák výtvarník-režisér instrumentalizuje, kontrapunktu]e i rozehráva
v osobité výtvarné filmové koláži-skladbé. Mistry tohoto postupu ||
byli zejména Jiŕí Brdečka, Václav Bedfich a Géne Deitch.

Volné asociatívni väzby s ilustrací se nékdy výrazné projeví i v dí- Jf
lech téch filmových výtvarníka, ktefí sami neilustrují, a to jak v ap-
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likaci určitých grafických postupu - treba koláže - tak v koncepci či
v kompozici. Práve tyto reciproční asociativní väzby vedou často
k tomu, že i filmová grafika má dnes svúj nesporný vliv na grafiku
knižní, kterou podstatné oživuje, aktivizuje a rozehrává.

Oblastí, v niž by mélo byt spojení ilustračních a filmových prin-
cípu optimálni, je nesporné detská kniha, detský film, kreslený prí-
beh, večerníčkový seriál. Tkví už v jejich spoločném zajmú o prí-
beh, akci, fantázii, humor i poézii. O čitelnost, ne ovšem popisnost.
0 slovo jako o prvek aktivní, komunikatívni, emotívni. Nékteré
naše detské f i lmy a televízni seriály mély tu nejvyšší výtvarnou
1 režijní svetovou úroveň. Podíl našich pfedních ilustrátorú na
jejich tvorbe je však vzhledem k jejímu pfekotné stoupajícímu
rozsahu stále menší. Jsou jen dve možná vysvetlení. Búd nemá
televízni dramaturgie o jejich dílo zajem, nebo se tito výtvarníci
bojí, že j e j i c h tvorba ztratí v procesu filmové realizace svou
osobitost. Obe alternatívy mají patrné, bohuzel, stejnou závažnost.
Faktem je, že masový dopad večerníčkových seriálu by mohl byt
tím najcennejším oslovením našich detí, i vzácnym podnétem naši
animované tvorby. Jidášské komerční podmínky jejich realizace,
nenáročné sousedské tendence televízni dramaturgie a uráž l ivé
zaostalý názor na inteligenční kvocient dnesního detského diváka
jsou však stále varovnéjšími príčinami fabrikace metráže místo
tvorby hodnôt. Zdravou provokaci detské predstavivosti, zábavnost
a vtip nahrazují v deji, obraze i ve slove žvatlavá détinskost a nud-
ná ilustrativnost. Dokladem správne cesty je pák nékolik vétšinou
starších titulu naši vrcholné seriálové tvorby, jako Potkali se u Ko-
lína, Krtek, Rumcajs, Janko Hraško, Dita, Maxipes Fík, Kremílek
a Vochomúrka, Bob a Bobek a Mach a Šebestová, které sice ne-
zvnikly z podnetu knižních ilustrací, ale často k nim podnet daly.

Dejiny umení jsou dokladem vzájemného prelínaní a ovlivňová-
ní téch nejrúznejších umeleckých oblastí. Negatívním extrémem to-
hoto jevu je epigonství, ztráta svébytností. Opačným extrémom je
však umení, které se uzavfe do ulity vlastních dogmat a zaklínadel,
které nerezonuje. Polymúzičnost byla vždy vlastností všech vel-
kých umélcú. Byla symptomem renesance a neobejde se bez ní ani
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dnešek. Tím mene se bez ní obejde umení filmové, složené z tolika
tvúrčích komponentu. Ani ono nemúže byt na vrcholu své doby, II
aniž by reagovalo na vsechny j ej i složky, tím mene na její progre-
sívni podnety kultúrni. 11

Z historických i současných hledisek jsou asociatívni väzby
knižní a filmové grafiky pri jejich správne interpretaci nesporné 11
kladné. Pfestávají však jimi byt, jakmile bychom je chtély kanoni- íl
zovat či nadfazovat souvislostem jiným. Nesmime je tedy pod-
cenovat ale ani preceňoval. jl

Historicky ilustrace zprvu rozhodné nebyla inspiračním zdrojem
výtvarné stránky animivaného filmu. Byla j im nejprve jednoduchá |j(
kresba, groteska, karikatúra, seriálová kresba a prvotní zajem se
soustfedil spíše na její, pohyb, na její akceschopnost, než na její jlf
umeleckou hodnotu. Ve vývoji animovaného filmu byly pák pôdne-
ty ilustrace zpravidla kladné, ne však dominantní. Dominantní byl
a stále je vlastní osobitý výtvarný výraz a tvar čo nejširší obsahové
a žánrové škály. Jeho nejúčelnejší a nejúčinnéjší sepétí s celým
kontextem ostatních výrazových prostredkú animované tvorby, me- 11!
ži nimiž má určující postavení. Animovaný film je filmem á priori
výtvarným. Ovšem filmem. •

l
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Jifí Šalamoun

Česká republika

-,ikdy to ješté nikdo nespočítal a ani nikdy nejspíš nespočí-
ta, i když tu už tedy pár pokusu bylo, to áno, z kolika mož-
ných dí lčích svetu se asi náš doopravdický, pravý

búhvíkolika-rozmérný svet vlastné múze skládat a kolík jich v sobé
zároveň obsahuje; a nikdo nikdy asi nepozná víc než jen úplné ma-
lilinkatý kousíček z téch poznatelných, o téch ostatních radši ani
nemluve; ale že jsou tu a drží dohromady, se mezitím pfece jen jak-
si aspoň trochu rozkriklo a vi se už, že ten náš roztomilý tajuplný
svet jich v sobé zahrnuje podlé schopnosti či ochoty pohledu a vý-
beru rozhodné víc než dost pro všechny možné i zdanlivé treba ne-
možné historky a príbehy s morálkou či bez ní pro predstavení ži-
vota nebo čeho vlastné, néčeho velkého v malém a naopak, pro
všechno to radení na prknech sveta i pro ten možná zdanlivý klid
v zákulisí či kde, tam, kam není už tak dobre vidét.

Je to tak, to se vi - jsou tady - ty svety nás jednotlivcú, skupin,
svety polôh a názoru, nálad a duševních stavu, svety smutné i iro-
nické, svety omezené na to či ono i svety preplnené podrobnostmi
a dekorem, svety zúžené i velkorysé, svety práce či pohádek, mo-
rálky a skepse, svety, ve kterých je dovolene téméf vše i svety
s prísnymi pravidly her, svety mnoho- i jednobarevné, svety podôb
takových i makových, starých, mladých, červených, zelených, hra-
natých i kulatých, mékkých či ostrých a špicatých, chytrých a i téch
mene chytrých; odehrávají se tu historky podlé toho pák kulaté či
hranaté, černe či barevné, chudé i bohaté a hrají je herci starí, mla-
dí, kulatí či barevní, takoví i onací, v tom jednom jediném velikém,
tolikarozmérném svete svetu, ve svétech myšlenek, svétech krve
i papírú, hrají je ted, dfíve či až zase pozdéji, tam i onde, jen nikdy,
nikdy navždy.

Úlohou nás kreslífú a loutkáfú animovaných filmu je ten svet
najít či zvolit, vybrat či trochu stvofit a stanovit jeho prostorová či
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plošná pravidla, jeho vzhled a jeho omezení, jeho ptactvo, vody
a vzduch, pevniny a zvífatá, paty deň pák rostliny a sedmy jeho ||
herce, vybrat je správne vzhledem k morálce kulaté, barevné či hra-
naté, vybrat ho z toho bohatého sveta kolem i sveta ve vás a v nás; 11
vybíráme ho tedy nejenom v rámi nejlepšího že všech možných II
svetu ale i nepfekročitelném rámci sebe samých a sveta
technických pravidel, vnášíme do toho sveta filmu pák své vlastní ||
hranatosti či kulatosti, plochosti i barvy a vúné a svá omezení i své
prednosti, svúj prostor a svá pravidla pohybu v nem, své sny pred ||[
spaním i ve spánku, své pfedky a své zkušenosti, své muskulatury
či naši kŕehkost, naše ťežké i bystré rúče, všímavé či nevšímavé <•
oči, svou púvodnost a nékdy púvodnost cizí, svou sečtélost i svou B
naivitu, náš rozhled i naše chyby, své rozpory, nálady a svou
morálku. l

Jsou to nékdy svety jednotné a jindy svety roztfíšténé, svety
aspoň s osobní logikou i svety téméf bez jakékoliv, plné protikladu, l
schizofrénií a fóbií, podivných telesných zálib a neopodstatnených
posedlostí, svety Breughelú a Ladu i svety vyschlých skál a slu- •
nících se jesterek, svety téžkých hmôt, hustých šťav a hlubokých '
stínú i svety lehkých mlhavých neurčitelností, tady svety zfe- j,
telných štruktúr, tam nečitelných povrchu, svety teplých i stude- !|l
ných barev, svety kýčových kalendáru i svety Kafkú, svety videné
zdálky či zblízka, v sobé nebo na nebi; jsou to svety za diop- jlf
trickými brýlemi v obrysech jen napúl tušené či bloudící a utápéjíci
se v ostré videných podrobnostech, svety mužné, mužské i svety j l l
dívčí či zpaničkovatélé, svety Robinsonú i Pátkú, zeleznic, letadel, "
rostlin, bacilú, advokátú, astrologú, politiku, Apokalýps i Stvorení, .
svety pfímek, kružítek, chvéjících se linek, tužek, kfídy, pera, |
núžek, svety drevené, papírové i hlinené, v nichž se odehrávají
historky horší či lepší, bezvýznamné a nicnefíkající, i plné náznaku j!
a proroctví, historky nami pokazené či nami naplnené významy,
historky vyprávitelné i príbehy nesdélitené slovy. •

Není to paján na naše povolaní a naše zásluhy, je to vecný popis
práce našich povinností a naši role v rámci filmu. Nemusíme na ni II
vždy stačit nebo ji zvládnout z dúvodú neschopnosti, nemoci, '
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nedostatku penéz, času, inteligence, z dúvodú lajdáctví, nepfízné
osodu či úradu a naopak v ní múžeme obstát z dúvodú skoro stej-
ných; ale v každém prípade to pfesto zústává popis naši práce. A ne-
ní-li to. toto, není to nie, jen plytvaní silou a časem, márnení penéz
a ž i v o t a ; a není- l i to trochu v nás, což se často pozná nebo
nevezmeme-li aspoň jinde, což se často nepozná, není to pák ani ve
filmu, v tom hovoru s diváky. Vytvofit ten druhý plán výpovedi,
často ten podstatnejší plán té které historky o neštéstích kocourú či
o šťastných láskach princezen a anekdot o bohatých a chudých.
Pomoci vytvofi t pohled a názor na ne či na aspoň tu část sveta, ve
které se odehrávají a fíct skrze ty všechny barvy, hrany, stíny a po-
vrchy néco o našich společných smutcích a radostech, potvrdit tím
spolčený púvod a základ nás všech i naše rozdílnosti na nékdy více
a obvykle mene penéz moci hladit na papífe psy, trhat kvetiny,
moci kopat do cizích zadku, fezat hlavy a plodit deti, stavét i pod-
palovat domy, navštevoval nemocné a ranené, trestal zlé a od-
méňovat dobré nebo taký naopak, to vše je popis naši práce.
Nelíšime se v tom, pravda, príliš od básnikú, malífú, hudebních
muzikantú, policistú a úredníku, malých detí a klevetivých starcu,
o dalších ani nemluvé, ale je to prosté pfesto popis naši práce, na
kterou š tudujeme a za kterou j sme tak či onak p l a c e n i . Náš
znovuvytvofený svet iluze a hlubší pravdy, svet sametú, písku,
dreva, barviček, tužek, svetla a háld papírú či ultrafánú, kovových
kostfiček a hlinených panáku, klamavých triku a naivních po-
šoupáren servírovány pák vcelku za tepla či za studená s do-
provodem hudby či stfelby, všelijakých bizardních ruchu, skuhrání,
úpení i šepotu je pŕijímán už samozrejme jako část prúmyslové
zábavy a jako možnost, jedna z mnohá, mnohá, mnohá možností
ukázat a pfedvést kousek z toho ne-li nejlepšího, tedy aspoň pro
nás jediného možného sveta, v našem jisté ne jediné možném
podaní. Je to naše sebeobžaloba i sebechvála, sebepotvrzení a se-
beudání. rozhýbaný náhradní svet jiných perspektív a pravidel
televizních obrazovek a filmového plátna, svet zhruba dve ku trém
na šírku, svet zhotovený pro pohyb a s pohybem jako podstatou,
svet trvající často jen nékolik málo minút filmového času, držící
jen v sobé a obvykle jen na chvíli pohromade, zcelený pro ten
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okamžik kamerou a pák se opét rozpadající v prach a popel kouskú
papífú a tfísek, svet složený z desetitisícú jednotlivých vrstviček II
a fází, orbis pictus, filmového pásu, často se jen málo od sebe
lišících okének, tvofících v následném součtu pohyb zdanlivého •
života, kdykoliv strašidelné zastavitelný, na dlouhý či krátky čas "
šípkovorúženkovsky zmrtvélý a pritom desivé znova a znova _
opakovatelný pro dúkazové rízení nejakého eventuelního ||
posledního soudu.

A pák, pák, po všem tom hýbaní a shánéní a plahočení se tuž- ||
kou, barvičkami a vším možným po papíru či néjak jinak se
jednoho dne ukáže, jestli vsechno to vynýslení, kreslení a radý- l
rování k néčemu doopravdy bylo, jestli se nakonec pritom či potom
často komplikovaném čarovaní, hýbaní a hýfení tvary a barvami pri •
nebo po tom všem mluvení, zpívání a pípaní a semtam-béhání ať '!'
díky režisérovi či scenári nebo nám či všem dohromady ješte néco _
také pohnulo uvnitf a opravdu odnékud nékam, néco, čo by tomu j||
z hodin, dnu a roku práce tak j ako v živote dávalo nakonec pfeci
jen jakýsi vniťŕní, podstatnejší, skutečný smysl, čo by všechnu tu j j j
dfinu néjak dúležitéji oprávňovalo a snad i omlouvalo, tfeba i jen
tím potešením druhých, divákú, nebo zdá se to bohužel nedostaví,
což se častéjí než by se feklo stáva, a filmový pásek zústane jen tím
slávnym, byť tentokrát zafixovaným a opakovatelným hlukem,
vfavou a poskakováním pro nie za nie, kresleným úbohým šaškem j j f
fádícím na prknech, šaškem možná sice krásne a pestré
namalovaným či pomalovaným, ale pfece jen naplno fádícím v jed- jlf
ňom z téch krásne, ale zbytečné krásne namalovaných či
stvorených svetu, o které tady že začátku pritom, pfeci tolik, tolik
šlo.
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