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Adriena Šimotová chce slovům vrátit jejich váhu
Literatura - recenze

KAREL HVÍŽĎALA
Stopy Adrieny Šimotové. Tři dialogy

Obrazový doprovod Adriena Šimotová, fotografie různí autoři, výběr obrazového doprovodu Pavel Brunclík. Vydaly Jaroslava Jiskrová -Máj a Dokořán, Praha 2005, 128 stran, doporučená cena 225 korun.

V tuzemské nadprodukci knih-rozhovorů se z času na čas vyskytne svazek, který se snaží vymanit z řadového „zapisovatelství“ promluv. Jedním takovým jsou Stopy Adrieny Šimotové, s podtitulem Tři dialogy. S přední českou výtvarnicí, jež 6. srpna oslavila devětasedmdesáté narozeniny, tuto knihu v prvé řadě vytvořil novinář a spisovatel Karel Hvížďala (1941). Avšak nejen on - pominout nelze typografický vklad Clary Istlerové a také ochotu dvou pražských nakladatelství investovat do této publikace. Sice jde o paperback střídmého formátu i rozsahu, ale je vytištěn na velmi kvalitním papíře a s množstvím fotografií a reprodukcí. Touto grafickou a polygrafickou náležitostí tak Stopy Adrieny Šimotové navazují na knihu Hlava k listování, což je průřez autorčinými nejrůznějšími, vesměs reflexivními, velmi osobními texty, rovněž ilustrovaný fotografiemi a reprodukcemi jejích děl. V roce 1997 jej vydalo GemaArt/OSVU v zamýšlené ediční řadě Autoportréty; bohužel zůstalo jen u této publikace.
Hvížďala se ve Stopách Adrieny Šimotové pokusil o skutečně individualizovaný přístup ke zpovídané osobnosti, o drobnou a sympatickou inovaci své poetiky rozhovorů. Ale potažmo taktéž jde o novou (nebo alespoň minimálně využívanou) fazetu tohoto žánru v širším hledisku, v tuzemském produkování interview. Dialog Šimotová-Hvížďala je komponován jako skladba: do prologu, tří „vět“ a epilogu. Evidentním úmyslem je hovořit pouze o podstatném, vydestilovat esenci uvažování Adrieny Šimotové o umění (a životě), položit na papír redukované tahy, jakousi slovní obdobu autorčina vizuálního tvoření („… jde o zvláštní paradox, protože čím jsem úspornější ve formě, tím je pregnantnější a svým způsobem i lepší,“ poznamenává Šimotová na jednom místě tohoto rozhovoru). Koneckonců pražská výtvarnice považuje kladení slov, byť „jen“ v rozhovoru, za pokračování téhož - své osobní výpovědi - jinými prostředky.
Adriena Šimotová hodlá slovům podržet či vrátit jejich váhu, věří ve významy a pravdu, jsou jí cizí postmoderní relativizace. Vše, co Šimotová říká, nese v sobě váhu osobního ručení, má to ověřitelnost v její umělecké tvorbě. Přitom se v jejích promluvách nevyskytují moralizování a nepochybování. I když jí ubývající síly už nedovolí absolvovat tolik výstav co dříve, nebo kolik by si přála, nevynechává výstavy mladých umělců, zajímá ji, jak přemýšlejí, kudy se ubírá nejaktuálnější tvorba. Usiluje o porozumění, ale popřít sebe, svou cestu nemůže - a nechce.
Stopa je znamení v prostoru; jistě existují i stopy devastující či stopy, jimiž nositel okupačně vytyčuje území, do něhož vstoupil. Stopy v titulu i v obsahu této knihy jsou zamýšleny jinak: jako osobní, osobitý a naplněný záznam, jako podpis, který je svědectvím o jedinečném, o něčem, co přetrvává a snad i nějaký čas ještě přetrvá. Odpovídá tomu i forma interview Hvížďaly se Šimotovou: odpovědi nejsou dlouhé, ba často jsou až „neknižně“ stručné, je to jakési snímání stop. Jenže právě tehdy, když tazatel je „stopařem“ a chce být citlivým podněcovatelem, má si odpustit vstup typu „nejspíš o totéž se snažím v žurnalistice…“. Tento novinářův příspěvek najdeme na 79. straně knihy a tahle stránka není pro Hvížďalu dobrá ani z toho důvodu, že v jiné otázce posunul teroristické útoky proti Spojeným státům na 11. září 2002.
Existuje tu však i jedna koncepční pochybnost: může takto oproštěný rozhovor - byť na konci svazku je biografie výtvarnice a soupisy výstav - oslovit někoho, kdo s dílem Šimotové dosud nebyl obeznámen? Není to hovor v „akváriu“? Není toho filozofování tady trochu moc, na úkor informací? Koneckonců pořád jde o publicistiku… Pochybnost ovšem nemusí znamenat „skrytý“, nedořečený nesouhlas. Může zůstat jen otázkou bez odpovědi. A tak je tomu v případě Stop Adrieny Šimotové.
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Foto popis| OKO ZAVŘENÉ. Dílo Adrieny Šimotové z roku 1999, jedno z těch, která provázejí knižní rozhovor umělkyně s Karlem Hvížďalou.
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