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Mimozemské

Jméno MARTIN JANECKÝ (40) si zapamatujte. Patří
jednomu z nejzajímavějších současných českých
výtvarníků. Jako jeden z mála sklářů vytváří
Martin Janecký plastiky modelováním uvnitř
žhoucí vyfouknuté bubliny a sklízí za ně obdiv
po celém světě. Rozhovor v jeho dílně na pražské
Kampě představuje speciální disciplínu. Je to
dialog prokládaný popíjením piva, svérázným
smíchem a hovory s jeho psem. Navzdory
neformální atmosféře je ovšem z každého detailu
této špičkově vybavené sklářské hutě uprostřed
Prahy vidět, že se za autorovým úspěchem skrývá
neustálé mravenčí hledání dokonalosti.
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■ Oba vaši rodiče pracovali se sklem, otec
měl po revoluci sklárnu, maminka sklo
malovala...
Nejde jen o ně. Sklu se věnují i mí bratři.
Dva taky foukají sklo a jeden ho maluje.
Jsme takový sklářský klan.
■ Dá se tedy říci, že jste ve sklárně trávil
dětství?
Od třinácti let jsem dělal u táty, který měl
tehdy sklárnu v Poděbradech. Tam jsem
začínal. Byl jsem cvičený jako klasický foukač, abych vyfukoval věci do forem. Tehdy šlo o co největší produkci. Měl jsem ale
vždycky nutkání ve volné chvíli si něco ve
sklárně pořád zkoušet, třeba prsaté figurky a podobně. U toho jsem ovšem vždycky dřel a foukal jsem pro naši huť o sto šest.
■ Co to bylo za produkci?
Vázy, skleničky, všechno možné. Ale i to
moje patlání vedle toho mě bavilo tak, že
jsem třeba ještě v osmičce na základní škole vstával v pět ráno a pelášil jsem před vyučováním na chvíli do sklárny. A když jsem
pak odešel na střední na sklářská studia do
Nového Boru, dělal jsem všemožné sklářské brigády. Navíc jsem se každý víkend
vracel k tátovi do Poděbrad. Takhle jsem
ve sklářství přičichl prakticky ke všemu, co
k řemeslu patří.
■ Mluvíte zatím o foukání skla do forem.
Dnes ale používáte naprosto unikátní postupy. Jak jste se k nim dopracoval?
Tady se odjakživa bralo, že foukač je v podstatě řemeslo, žádné umění. To v případě
skla představovaly spíše tavené plastiky
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a broušené věci, jaké dělali Libenský, Vízner, Cígler a další (míněni světově proslulý
sklář František Vízner, sklářský sochař a pedagog Stanislav Libenský, architekt a sochař
Václav Cígler, pozn. red.). Foukání skla bylo
něco jiného, takového člověka si konkrétní
umělec najal, aby mu něco nafoukal. Dostal jste stovku a šmytec, tím to haslo. To
mi připadalo smutné. Pořád jsem něco modeloval, dělal se sklem různé věci, vždy ale
z plného skla. Nakonec jsem se ve třiadvaceti rozhodl utéci odsud do Ameriky. Začínal jsem makat pro různá sklářská studia
a zůstal jsem tam.

„Rodinná tradice
mě předurčila
k práci se sklem.“
■ Jak jste přišel na svoje dnes již světově
proslulé tvarování ve žhavé bublině?
Viděl jsem práci známého amerického
skláře a znamenitého sochaře Williama
Morrise, který svého času dělal plastiky havranů ze skla foukáním. Koukal jsem na tu
jeho práci a pořád jsem spekuloval, jak to
mohl udělat. Když děláte něco ze skla, když
do něj štípnete a vytahujete tvar zvenčí,
vždycky to zanechá na materiálu nějakou
jizvu, jakoby to „rozbije“ barvu. A on to
měl všechno hladké. Takže jsem pochopil,
že to musel celé vytvarovat zevnitř. V Americe už má tahle technika nějakou tradici.

Několik lidí ji dělalo, ale nebyla to jejich
hlavní náplň. Navíc se zaměřovali většinou
na zvířata, což je jednodušší k modelování.
Před léty jsem se rozhodl to zkusit a začal
jsem s touhle technikou trochu blbnout. Za
pomoci různých pinzet, nožů a dalších nástrojů, které jsem si sám vyrobil. Vrhl jsem
se na obličeje, na hlavy.
■ A ty ve vaší tvorbě převládají. Proč?
Odmalinka jsem miloval klasické sochařství. Když mi bylo devět deset let, vozíval
nás tatínek všude možně po muzeích a památkách. Třeba do Kuksu na Brauna (díla
slavného barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna, pozn. red.). To mi hodně
utkvělo v paměti. Klasická socha mě bavila,
ale kvůli rodinné tradici jsem byl asi předurčený k práci se sklem. A tak jsem to musel nějak skloubit.
■ Z dnešního pohledu je to vaše „blbnutí“
velmi úspěšné a obdivované. Čím to je?
Asi jako jediný se v rámci práce s tou rozžhavenou nafoukanou bublinou věnuji figurální tvorbě. Jak jsem říkal, jsou lidé,
kteří dělají například zvířata, ale já jsem
zkrátka na ty hlavy. Když třeba budete dělat z nafoukané bubliny rybu, připravíte si
takový základní tvar a pak zevnitř taháte
ploutvičky a další věci. Samozřejmě k tomu
potřebujete hodně citu, aby to mělo nějaký
život. Ale udělat realisticky hlavu, včetně
svalů, výrazu, to mi věřte, to je mnohem
náročnější. Existuje ještě jeden kluk v Seattlu, Raven Skyriver, ten dělá taky moc zajímavé věci.

Jak se to dělá…
Martin Janecký
používá pro tvorbu
svých plastik
netradiční a náročný
postup –
nevytváří je jen
tvarováním zvenku,
ale rozžhavenou
skleněnou bublinu
má na sklářské
píšťale do té doby,
dokud ji se všemi
detaily nevytvaruje
k dokonalosti
i zevnitř. Je to
náročné, ale na
jeho výtvorech
tím pádem nejsou
žádné švy.

■ Zajímavé jméno. Havran Nebeská řeka.
To jo. My se samozřejmě všichni známe.
Sklářská komunita je naprosto skvělá, aspoň u těch foukačů, že se všichni hodně
podporují, nezávidí si.
■ Jak těžké bylo prorazit?
Měl jsem štěstí. Byl jsem pracovitý, všude
jsem se cpal, dělal jsem věci zadarmo nebo
jenom za gauč a stravu. Neměl jsem rodinu,
nic mě nesvazovalo. Vždycky jsem v nějaké
dílně nadělal plnou stodolu věcí, které pak
prodávali někde na trzích na Floridě dů-

chodcům. Tak jsem si vydělával na živobytí.
V těch sklárničkách jim bylo na začátku jedno, odkud jsem a že neumím moc anglicky.
■ To mluvíte o foukání do formy. Záhy jste
ale svoje zdokonalené umění tvarování
soch zevnitř bubliny předváděl v řadě prestižních muzeí, na sklářských sympoziích po
celém světě. Jak došlo k té změně?
Nějak jsem se těmi začátky prokousal a oni
si mě vážili. Bylo jim jedno, že jsem byl mladý. Důležité bylo, co člověk umí. Vždy jsem
byl blízko nějakého zajímavého místa, jed-

no takové je v Corning Museum of Glass
v New Yorku, což je největší muzeum skla
na světě. Zároveň tam v dílnách probíhají
kurzy a vyučuje se tam. Právě tady jsem dostal svou příležitost a ostatní se nabalovalo
jako sněhová koule. Oni si to lidé řekli mezi
sebou. Že je tady nějaký mladý Čech, tedy
spíš Východoevropan, co předvádí nějaké
šílenosti a moc se toho tady nebojí. Vtipné bylo, že když přišli na tu moji první lekci, hledali, kdo je ten jejich instruktor. Byl
jsem mezi nimi nejmladší, nenapadlo je,
že to budu já. Ale já byl vychovaný ve fabrice a moc jsem se s nikým nepáral. Seřadil jsem si je tam a už jeli. Každému z nich
jsem ten svůj čas dal a ukazoval jsem jim
vždycky všechno, co umím. S tím jsem nikdy neměl problém.

„Všude jsem se
cpal a byl jsem
pracovitý.“
■ Kopírovat váš postup jde asi dost těžce,
i když to vypadá, že vám to jde od ruky jakoby samo.
Je to podobné, jako když vidíte dělat někoho benátské sklo (sodné sklo, které pomalu chladne, a je tak lépe tvarovatelné, pozn.
red.) s takovou lehkostí, že si říkáte: „Úplná
brnkačka.“ Pak to vezmete do ruky a zjistíte, že je to úplně jinde. Že ten člověk, na kterého jste se díval, je úplný mimozemšťan.

Martin Janecký se nezabývá
jenom technikou tvarování
v horké bublině, ale
i klasičtějšími sklářskými
postupy. Na fotografiích
je vidět, jak vyrábí svoji
skleněnou verzi proslulého
Pražského Jezulátka.
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Ukázka z díla Martina
Janeckého. Loďka
s kostlivcem a lebka jsou
výtvory inspirované
Janeckého pobytem
v Mexiku, konkrétně
svátkem Día de los
Muertos, což je oblíbená
listopadová oslava na
počest mrtvých, obdoba
našich Dušiček.

■ To vy jste v podstatě taky. Jak se v té
bublině pohybujete a modelujete v ní?
Na bublině, která je pořád na píšťale, udělám nahoře díru. Asistent píšťalu drží a já
jdu pracovat z druhé strany a sochu tvaruji
zevnitř. Mám třeba železnou tyč, na jejímž
konci je koule nebo jiné tvary, které potřebujete, abyste docílil výsledku, jaký chcete.
Hrozně důležité jsou kyslíkové hořáky, kde
si můžu předehřívat různé části bubliny, na
nichž pracuji. Potom mám mnohem větší
kontrolu nad tvarem.

Foto: ČTK, archiv Martina Janeckého

„Hrozně důležité
jsou kyslíkové
hořáky.“
■ Jestli to správně chápu, celá bublina
není najednou úplně tekutá, ale její konzistence se liší podle místa nahřátí.
Musí se to celé držet při nějaká teplotě, nesmí to být ani moc horké, protože pak se to
celé zbortí, ale ani příliš studené, protože to
by zase prasklo. Takže to musím neustále
hlídat a proces je to dost zdlouhavý. Nejdřív
musím obličej jakoby natrhnout, nebo spíš
natáhnout, aby nabral základní tvar. Musí
se nad tím přemýšlet hodně dopředu. Hodně dlouhou dobu to vlastně modelujete kupříkladu bez nosu, protože napřed musíte
udělat svaly a anatomii tváře. Nakonec se
detaily dotahují i zvenku. Třeba právě nos
vytáhnu zevnitř více, přeženu to a pak ho
vlastně zatlačuji zpátky.
■ Když tvarujete bubliny zevnitř, musíte
se občas spálit, ne?
To je prostě sklo. V rozžhaveném stavu se
ho nemůžete dotknout, má to pořád něja60

kých 800 až 900 stupňů. To se pak opravdu
spálíte, což se mi stalo milionkrát na všech
myslitelných částech těla. Za tu dobu jsem
si ale vyrobil nějaké zbraně, různé nástroje, se kterými tyhle bitvy musím vyhrávat.
■ Vypadá to, jako kdyby ty vaše hlavy byly
inspirované jedním člověkem. Mýlím se?
Nejsou. Jde spíš o můj rukopis. Snažím
se o dokonalý tvar už dvanáct let. ProsVýstava VIP sklo
v Uměleckoprůmyslovém
museu v Praze před sedmi
lety. Martin Janecký tam
představil svou plastiku
koňské hlavy.

tě se tím promodelovávám roky. Pokroky vnímám v malých detailech. Vždycky
mě baví psychologie té věci. A že jsou si
podobné? Samozřejmě. Můžu sice udělat
třeba obrovský nos, velké uši, oči a podobně. Prostě přehánět. Ale o to mi nejde. Baví mě na tom právě realismus,
snaha zachytit skutečnost. Pomalu se do
toho dostávám.

■ Tak to jste hodně skromný.
Myslím, že to bude ještě trvat, než s tím
budu spokojený. Dokážu si představit, že
v budoucnu budu dělat abstraktnější věci,
ale musím se napřed promodelovat realismem, abych potom mohl věci ze svých
plastik zase postupně sundávat dolů a dělat
je jednodušší nebo abstraktnější.
■ To mi připomíná Františka Kupku, v expozici v Museu Kampa je skvěle vidět, že
byl výborný malíř a postupně přecházel od
realistických k abstraktním tvarům.
Geniální malíř. On byl samozřejmě i bravurní kreslíř. Je jasné, že se k tomu musí
člověk sám nějak dopracovat. Lidé si občas
říkají, že dělám nějaké hlavy pořád dokola, že by to mohla být z mé strany nějaká
zacyklenost, ale já se jen každý den snažím ten nápad posunout, udělat nejlepší
věc, jakou můžu. Rezervy prostě pořád vidím a snažím se výsledek stále zlepšovat. Je
ve mně taková nespokojenost, chci ty věci
dotáhnout k dokonalosti, proto se k tomu
vracím.
■ Zaujaly mě i vaše práce ze série ovlivněné mexickým svátkem mrtvých Día de
los Muertos. To přece nejsou vaše klasické
hlavy.
Téma smrti mě baví a Mexičané se s tím
podle mého soudu poprali nejlépe ze všech.
Je to oslava, mejdan. Poetická, lyrická věc,
a je to nějakým způsobem i morbidní. Byl
jsem tam asi čtyřikrát během toho svátku.
Když jsem ho viděl poprvé, rozhodl jsem
se, že to udělám zpracované ve skle. Všechno jsem si fotil a studoval. Vrhl jsem se pak
na tohle téma, protože jsem si chtěl skutečně odpočinout. Je nutné připomenout, že ty
hlavy jsou z jednoho kusu skla. Nic na to
nelepím, prostě je to jedna bublina, ze kte-

ré vytvaruji konkrétní plastiku. Tady jsem
našel něco, co jsem najednou musel skládat
třeba až z osmdesáti částí. Hodně jsem se
na tom naučil, bylo to pro mě osvěžující.
Měl jsem v Mexiku plánovanou i výstavu,
ale potom z ní sešlo. Nakonec se tyhle věci
vystavovaly v New Yorku v Heller Gallery,
což je galerie specializovaná na současnou
sklářskou tvorbu.
■ Vidím tady už jenom jednu věc z téhle
série.
Zhruba polovina se prodala rovnou v Americe a skoro celý zbytek tady.

„S tématem smrti
se Mexičané poprali
nejlépe ze všech.“
■ Vidím, že je tady v dílně vystavená i rozměrná hlava koně.
Nemám ke koním žádný jiný než estetický vztah, ale přijdou mi opravdu nádherní.
Pronásledují mě celý život. Byla to pro mě
výzva, ztvárnit dokonalého koně. A zase se
to nepovedlo. (smích)
■ Když už jsme u těch zvířat, máte zajímavého psa. Vypadá jako československý
vlčák, ale místo šedé má hnědou barvu.
A pozoruji, že má tady na zahradě kamennou sochu.
Ta je od Ivanky Šrámkové (známá česká
sklářka, malířka a sochařka, pozn. red.). Jinak je Karel takzvaný Saarloosův vlčák.
■ Pracujete tady v dílně denně?
V podstatě ano. Nedávno jsem si ale po delší době začal dávat pondělky a občas úterky
volno. V pondělí mi to prostě nějak nejde,
vždycky mi to praská, a nevím proč.

■ Stává se vám často, že takové dílo po hodinách práce praskne a zničí se?
Občas ano.
■ Proč jste se rozhodl po sedmnácti letech
vrátit zpátky do Čech?
I když jsem si myslel, že odcházím do Ameriky napořád, byl jsem asi vždy vnitřně
šťastnější doma. Zpětně to vnímám, že jsem
tam byl prostě na zkušené. Čím déle jsem
tam pobýval, tím víc jsem chtěl zpět. Sice
jsem mohl zůstat, přesouvat se dál z místa
na místo, přednášet, předvádět, prodávat
a vydělávat si tím docela slušné peníze, ale
byl to takový cirkusácký život. Přijedete,
něco tam uděláte, předvedete, jenže v podstatě nemáte soukromí na svou práci. Já se
s tím potřebuji trápit, hledat, a nechci už mít
žádný časový rámec, kdy to mám udělat.
Když předvádíte třeba v muzeu, dají vám tři
hodiny a vy to za ně prostě musíte mít hotové. Vlastně jsem prezentoval nějakou techniku, ale ne sebe.
■ To zní trochu příkře.
Ani ne, vnímám to, že jsem dostal šanci, udělal jsem si po světě až neuvěřitelné
množství známých, ale chtělo to změnu.
Byl jsem nomád. Ročně jsem nalétal tak sedmdesát tisíc mil. Pendloval jsem od Zélandu po Havaj. Nebudete mi věřit, ale za těch
sedmnáct let jsem si nikdy nepořídil vlastní
byt. Pak jsem si řekl, že do nějakých čtyřiceti bych to chtěl uzavřít a pracovat víc na
svých vlastních věcech, vytvořit nějaké dílo.
A tak jsem tady. Můžu si s tím hrát, vložit do
toho čas. Potřebuji se s tím, co umím, zavřít
a udělat z toho něco pořádného.
■ Ty prostory, kde jsme, jsou naprosto neuvěřitelné. Nečekal jsem, že se za Lennonovou zdí na pražské Kampě může skrývat
něco podobného. Jak tady vznikla sklárna?
61
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Kdysi jsem chodil po Kampě a říkal si, že
tady bych jednou chtěl skončit a třeba na
stará kolena tady žít a pracovat. Trochu nečekaně se mi to vyplnilo. Když jsem uvažoval o návratu z Ameriky, hledal jsem místo, kde by mohla vzniknout nová sklářská
dílna. Prostorů jsme měli vyhlídnutých
asi pět, třeba v Holešovicích nebo v Karlíně, ale vždycky to nějak neklaplo. Buď nám
majitel nabízel smlouvu na příliš krátkou
dobu, což je při tak obrovské investici nemyslitelné, nebo tam nebylo správné připojení k plynu, jaké potřebujeme. O tomhle
zajímavém místě mi řekl Václav Dejčmar
(mecenáš současného umění a spolumajitel
pražské galerie DOX, pozn. red.), kterému
ho zase ukázal galerista Tomáš Hejtmánek.
Ten míval galerii přes ulici a stěhoval se s ní
právě k maltézským rytířům do Velkopřevorského paláce.
■ Prý tady byla za komunistů trafostanice.
To je pravda?
To sice ano, ale úplně původně to byla oranžérie. Teprve někdy v šedesátých letech
minulého století do ní skutečně postavili
trafostanici, takový dům v domě, vybetonovanou krychli. Kvůli tomu to byl – naštěstí pro mne – prakticky nepronajímatelný prostor. Chvilku se tu sice skladovala
vozítka Segway, ale když je zakázali, skončil
i sklad. Bylo jasné, že odstranění té betonové stavby a rekonstrukce domu budou stát
spoustu peněz, takže jsem byl skeptický.

Dílo, které nese název Myslitel a je vystavené
v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze.
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Sklář Martin Janecký ve své pražské dílně,
schované za Lennonovou zdí na Kampě.

■ A co rozhodlo?
Rovnou jsem Václavu Dejčmarovi řekl,
že to bez něj nedokážu. Měl jsem sice vizi,
jak by to tady mělo vypadat a fungovat,
ale jeho finanční síla byla nesmírně důležitá. Rozhodl se, že se stane naším investorem. Z nějakého důvodu tohle místo
od počátku jednání fungovalo. Nejdřív
jsme se s maltézskými rytíři dohodli na
smlouvě a pak jsme začali technicky ře-

„V pondělí mi to
nějak nejde,
sklo mi praská.“
šit, jak z Velkopřevorského náměstí skrz
Lennonovu zeď přitáhnout potřebný
plyn. Je skvělé, že tam byly rovnou středotlaké roury, což naše pece a hořáky
nutně potřebují. Rok trvalo vyběhání potřebných papírů u památkářů, u odboru
životního prostředí a u spousty dalších
úřadů.
■ To jste při svém vytížení stíhal podstoupit tohle martyrium na úřadech?
Ta administrativní část šla naštěstí úplně
mimo mě. Mám obecně dost velké štěstí
na lidi kolem sebe. Celé to vyběhal kamarád Petr Vodička. Já jsem využil zkušeností
z různých podobných dílen v Americe a nakreslil jsem, jak by to mělo vypadat. Hodně
jsem čerpal z jedné sklárny na Aljašce, kde
jsem pracoval a která mi moc vyhovovala.
Tohle je tak trochu její malá napodobenina.
Samozřejmě že další to po mně museli překreslit, aby to nebylo všechno úplně křivé.
No a teď jsem tu šťastný.

■ Chystáte nějakou větší výstavu?
Chtěl bych vystavit věci právě z nového studia. Jsem tu teprve od podzimu, takže počítám, že mi práce zabere zhruba rok. Máme
něco předjednaného ve větší pražské instituci, ale zatím nemůžu prozradit, kdy a kde
to přesně bude.
■ Jak váš úspěch vnímá otec?
Tatínek je nadšený. Vždycky byl můj velký
podporovatel a fanda. Nechával mě dělat
věci, jak jsem chtěl. Věděl, že si do toho stejně moc kecat nenechám. Na druhou stranu mi věřil a já jsem zase nikdy žádné velké hlouposti nevyváděl. Důležitou osobou
pro mě byl na střední škole profesor Václav Machač, který nám dával dost volnosti,
ale přitom nás posouval dobrým směrem.
Když jste měl nějaký debilní nápad, nechal
vás v tom trošku vykoupat, abyste sám zjistil, jaká je to pitomost. To je taky vzácnost.
■ Takže podle vás je nejdůležitější u mladého člověka rozvoj představivosti? Nechat
ho dělat samostatně?
To je dvojsečné. Jenom imaginace nestačí. I ta fabrika byla v mém případě nesmírně důležitá, protože sklo je velice specifický
materiál. Musíte mu rozumět, vědět, jak se
chová, jak se hýbe, a to dostanete do rukou
jenom rutinou. Problém je, že dnes už ty klasické sklářské fabriky příliš nefungují, je jich
jenom pár. My jsme museli vyrobit nějakých
osm set věcí za den. Byla to taková mašina
v lidském podání. Je mi líto, že kluci, které
potkávám, sice mají chuť dělat zajímavé věci,
ale zatím není mnoho míst,
kde by si to mohli vyzkoušet,
nechat se tím trochu potrápit.
Josef Hympl

