DÍLO TÝDNE - ADRIENA 
ŠIMOTOVÁ - TVÁŘ (Z KNIHY 
KARLA HVÍŽĎALY STOPY 
ADRIENY ŠIMOTOVÉ)

Pokud vás zajímá výtvarné umění a chcete-li se dozvědět něco podstatného jednak o tom, jak se rodí, jednak o životě, tak si nenechte ujít knihu Karla Hvížďaly Stopy Adrieny Šimotové, kterou vydala nakladatelství Dokořán a Jaroslava JiskrováMáj. Sešly se v ní dvě osobnosti patřící ke špičkám ve svém oboru. Adriena Šimotová (za rok jí bude osmdesát) je znamenitá výtvarnice s osobitým a nezaměnitelným rukopisem, jejíž věhlas přesahuje Českou republiku. Její výstava ve Veletržním paláci v roce 2001 byla z nejlepších, jaké se v posledních patnácti letech u nás uskutečnily. Karel Hvížďala (narozen 1941) je zase novinář a spisovatel, jenž povýšil žánr rozhovoru do beletristických sfér; stačí připomenout kupříkladu jeho knižní interview Dálkový výslech s Václavem Havlem nebo Myslet zeleň světa s Václavem Bělohradským. Hvížďala nesklouzává zásadně do bulváru, zajímají jej podstatné věci a dokáže se na ně nejenom zeptat, ale dostává zajímavé odpovědi. Platí to i o jeho rozhovoru s Adrienou Šimotovou, která se jinak nerada nechává vytrhovat z tvůrčího soustředění (interview pro média až na výjimky vůbec neposkytuje). Na každé stránce útlé knihy menšího formátu -krásně upravené Clarou Istlerovou -si čtenář může najít něco, co ho osloví. Umělkyně má hluboké znalosti nejenom o výtvarnu, ale vyzná se také ve filozofii či literatuře. Obzvláště se mi líbí pasáž na straně 27, v níž hovoří o velmi křehkých pojmech jako krása a pravda. "Dnes je krása vnímána jinak než v biedermeieru nebo v jakékoliv jiné době. Dnes se zdá, jako by krása byla banalita. Já si ale myslím, že problém se slovem krása je v otázce: Kdy je nutné ji brát vážněji? Budemeli se dívat na nějaký obraz s dvacetiletým chlapcem, každý ho uvidíme jinak, protože se každý na něj budeme dívat s jinou zkušeností, s jiným kontextem. Škoda že slova jako pravda a krása jsou některými z nás tak zdeformována, že je už lidé ani nepoužívají. Ve skutečnosti ale žádné slovo o sobě není devalvované. Devalvaci provádějí až lidé, kteří ho používají. Dobře je to vidět na Havlově větě: Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. To byla naše věta. Byli jsme jí nadšeni. Teprve naším opakováním a ztriviálněním jsme ji devalvovali. Ta slova platí stále stejně, jako platila v ten moment, kdy přesvědčila většinu národa o důležité myšlence." Kdo se domnívá, že výtvarní umělci by se měli vyjadřovat hlavně obrazem a mlčet, dostává v této knize pádnou odpověď: byla by to nenapravitelná škoda. 
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