
STRANA  6 Rozhovor TN - DUBEN 2014

Do konce dubna si mohou zájemci 
v kavárně Salsa na Karlově náměstí 
prohlédnout díla třebíčského malí-
ře Milana Blažka. Ten je veřejnosti 
spíš známý jako člen skupiny Puls, i 
když se malování věnuje od dětství. 

Jak jste se k malování dostal?
Malování mě bavilo od malička. Ze 

začátku jsem používal uhel a už v té 
době se nad mými obrázky lidé poza-
stavovali. Nemyslím si, že by se jedna-
lo o nějaké mimořádné výtvory, ale asi 
se jim to líbilo. Takže krátké shrnutí, 
malování mě opravdu baví od malička. 

Když budete brát kořeny, věnoval 
se tomu někdo v rodině?

Jsem samouk. V mé rodině se malo-
vání nikdo nevěnoval, ale strýc mé 
manželky byl ve Znojmě akademic-
kým malířem. Jmenoval se Josef Růžič-
ka. Nechal jsem se inspirovat jeho sty-
lem. Myslím si, že mě ovlivnila i tvorba 
Antonína Slavíčka. Začal jsem hle-
dat prostředky, jak oni ztvárňují svá 
díla, a hledal jsem svůj způsob výra-
zu. Dokonce se mi stávalo, že někte-
ré moje obrazy lidé považovali za díla 
právě Slavíčka. 

Nemrzí vás, že jste se tomu nevě-
noval profesionálně?

Tak to musím uznat, že moc. Dokon-
ce jsem zaslechl, že jsem se minul 
povoláním. Ale tehdy byla jiná doba 
a já jsem neměl ty správné kádrové 
předpoklady, abych se na tvůrčí školu 
dostal. Jednu chvíli jsem o tom uvažo-
val a asi jsem to měl přesto zkusit. Ale 
rozhodně nemám představu, že bych 
se po absolvování příslušného vzdělání 
v tomto oboru uživil. 

Přece jen, když má člověk určitý 
cíl, snaží se tomu věnovat. 

Jak jsem předeslal, začal jsem uh-
lem. Pak jsem zkoušel temperovky, 
pokračoval olejovými barvami na plát-
no. Když už ta dílka trošku vypada-
la, nechal jsem je zarámovat. Ale tady 
musím upozornit na jeden problém. 
Takové menší dílko vyjde autora na 
1.500 korun. Teď nechci říct, že mi jde 
jen o peníze, ale za kolik bych musel 
takový obraz prodat, aby se to rento-
valo. 

MILAN BLAŽEK u jednoho ze svých obrazů.  Foto: Eliška Blažková

Muzikant Milan Blažek vystavuje obrazy

Kdy jste s rámováním svých obra-
zů začal?

Asi před patnácti lety, kdy jsem si 
uvědomil, že to musí nějakou fazónu. 

Můžete prozradit, zda se věkem 
vaše tvorba vyvíjí?

Poznávám to obrázek od obrázku. 
Je zajímavé, že to, co jsem si myslel, 
že nikdy v minulosti malovat nebudu, 
nyní realizuji. Měl jsem představu, že 
moje díla budou realistická, tedy ztvár-
ňovat to, co vidím. Nyní přemýšlím, 
zda se tento výtvarný směr nosí. 

Znamená to, že jste se snažil o 
to, aby například krajina na vašich 
dílech byla poznat?

Přiznávám, že jsem se považoval za 
krajináře, který se snaží tuto krajinu po 
svém vyjádřit. V poslední době vidím, 
že kanceláře, ale i jiné místnosti zdobí 
takzvané moderní obrazy. Takže zkou-
ším i díla, která se současnému trendu 
přibližují. Ale nebudu tajit, že oba smě-
ry jsou mi blízké a nikdo mně nepora-
dí, kterým se vydat. Určitě se nebrá-
ním oběma.

Vyžaduje moderní směr nějakou 
změnu?

Tyto obrazy maluji akrylátovými bar-
vami. Jedná se o fi nančně méně nároč-
nou formu malování. 

Když se vrátíme ke krajinám, cho-
dil jste do přírody, nebo využíval 
fotografi e?

Dřív se malovalo v přírodě, protože 
to malíř viděl jen tam. Dnes při sou-
časných možnostech digitální fotogra-
fi e se dá krajina nafotit a malovat pod-
le ní. Není to krok zpátky, pořád malíř 
využívá svoji fantazii. 

Spousta věcí se dnes dělá jen pro 
zisk, jak jste na tom vy?

Asi bych pro to měl dělat víc, na dru-
hou stranu se asi moc nesnažím. 

Takže proč ne výstavy? Jedi-
ná poslední je nyní instalovaná ve 
vinárně Salsa na Karlově náměstí?

Tuto výstavu spískal můj kolega 
Mirek Teplý. Když budu upřímný, 
vyloženě mě k tomu dostrkal. 

Je to pravda, že  jste si na vernisáži 
ještě hrál?

Asi je to trochu atypické, ale bylo to 
tak. Opět se vracím k tomu, že tyto 
akce neumím prodat. Vźdyť tam o 
mně nic není, i ty rámy nejsou příliš 
odborné. Ale kdo má zájem, určitě si 
k dílům mé tvorby cestu najde. 

Krajina je neměnná, určitě se dá 
ztvárnit mnoha způsoby. Vracíte se 
k ní?

To ano. Mám určitá témata, kte-
rá jsem namaloval několikrát. Třeba 
znám dvůr, který jsem zpracoval něko-
likrát a pokaždé jinak a lidem se to líbí 
ve všech podobách. A určitě se k tomu-
to tématu vrátím.    

Peníze v této době hrají přece jen 
velkou roli. Jsou pro vaši tvorbu 
důležité?

Rozhodně hledám spíš uspokoje-
ní ze svých obrazů. Když slyším, že se 
líbí. Peníze mají svůj smysl, ale radost 
z díla převažuje. 

Není jednoduché si sednout za 
plátno a najednou tvořit. Máte 
období, kdy se vám daří?

Musím mít náladu. Neznamená to, 
že teď sednu a začnu malovat. Tvorba 
znamená radost. Úspěch? Třeba přijde. 
Ale radost je velice důležitá.

Nemáte pocit, že trošku zanedbá-
váte propagaci?

Určitě ano. Ale já věřím, že se polep-
ším. Mám pár nabídek a snad se díky 
nim zase dostanu dál. Rozhodně nech-
ci poslouchat kritiky, kteří mají jediný 
cíl, výtvarné umění, nejen moje, srážet. 

 
Co třeba angažování v nějakém 

výtvarném uskupení?
Pro mě to není problém. Přivítám 

každou diskuzi o mých i jiných dílech, 
pokud bude seriozní.  

Nejste jediný muzikant, který se 
věnuje malířství.

Znám tvorbu Pavla Hlaváče, také 
muzikant, ale i dalších. Je to pravda, že 
moji kamarádi z muzikantské branže 
k tomu mají sklony, Péťa Malý, Mirek 
Zbožínků. Možná máme s tou muzi-
kou i sklony k malování. Ono to má 
podobné záměry. Text, báseň, obraz, 
to jsou podobná sdělení. 

Ještě se vrátím ke hraní na verni-
sáži.

Tam jsem si uvědomil, že lidé chtějí 
pohodu. Tu bych jim chtěl přinášet. I 
se svými kamarády.

 Antonín ZVĚŘINA

Třebíčská skupina BAGR nača-
la další sezonu. Její úvod zpestří 
křest nového CD Sedmikrásky. Na 
otázky Třebíčských novin odpoví-
dal manažer Karel Ošmera. 

S jakými cíli skupina BAGR vstu-
puje do letošní sezony?

Chceme se věnovat více vlastním 
skladbám a zároveň oživit pár vzpo-
mínkových starobagrovských písní, 
vydat patnácté CD, na titulní sklad-
bu natočit klip, přenášet muzikou 
dobrou náladu v zaplněných sálech, 
ale především neztratit své fanoušky.

Změnilo se nějak obsazení?
Zůstává už třetí rok stejné: Luboš 

Syrový – zpěv, Ondřej Kříž – kytara, 
Jirka Nosek – klávesy, Jarda Heralec-
ký – basa, Lukáš Doležal – bicí.

Na trh míří další CD skupiny BAGR

Připravujete nějaké zajímavé 
akce?

Do Lipníku v sobotu 5. dubna jsme 
si pozvali velkou skáčkovou kapelu 
Sto zvířat. V Trnavě 3. května zahra-
jeme na Májovém fesťáčku s kapela-
mi Extáze a Vjetef. V květnu se stane 
i s naší účastí areál BOPO největ-
ší českou hospodou s názvem Beer 
House. V den vysvědčení se zúčast-

níme tradičního Prvního prázdni-
nového festivalu na Sokolském sta-
dionu. Sportovně hudební BAGR 
- CUP se uskuteční opět ve Studenci 
12. července. V Čáslavicích 20. září 
se těšíme na  setkání se slovenský-
mi kamarády ze Zoči Voči. Zajímavý 
určitě bude i společný večer BAGRu 
a legendární třebíčské kapely Jež-
kovy Voči, která se vrátí po téměř 
dvacetileté odmlce pro tento jeden 
jediný večer v sestavě: Petr Kotlík, 
Luboš Čtveráček, Ondřej Gaura a 
Pavel Žváro Průža. 

Je pravda, že se již skupině poda-
řilo natočit další CD?

Ano. Tentokrát jsme tříměsíční 
zimní pauzu využili pro nahrávání. 

Bylo to takové kolektivní dílo o dese-
ti skladbách, ale nejvíc se o ně autor-
sky zasadil Jarda Heralecký. Příznivci 
se mohou těšit třeba na skladbu „O 
nás“, která byla nedávno dvakrát ve 
vysílání „Snídaně s Novou“. CD má 
název „Sedmikrásky“. 

Kdy a kde  se odehraje křest?
Stane se tak na velikonoční neděli 

20. dubna v Čáslavicích. Z Třebíče a 
okolí sem pojede autobusový svoz.

Co byste vzkázal do letošní sezo-
ny příznivcům?

Ať jsou otevření a vnímaví k jaké-
koliv živé muzice a potěší nejen nás 
častou návštěvou na mnoha vystou-
peních.   -zt-

Karel 
Ošmera


