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tvůrčí krizi a nevím, co je to nuda

(Dokončení ze str. 1) 
„Napsal jsem jí, jestli by to 

někoho neoslovilo. Ona rozesla-
la můj e-mail a za chvilku se jí 
ozvala nějaká Xenie (Ksenija), 
která bydlí už řadu let ve Velkém 
Meziříčí,“ popisuje, jak se dostal 
k překladatelce. „Hned druhý 
den jsem byl u ní a domluvili se,“ 
zakončuje anabázi se šťastným 
koncem. 

A co víc, stejně jako se autor 
zřekl jakékoliv odměny, ani pře-
kladatelka nechtěla ani korunu. 
„A prohlásila, že to udělá s rados-
tí. Korektura její ukrajinštiny pro-
běhla v Kyjevě. Její máma je pro-
fesorka na univerzitě a její kolega 
učí ukrajinštinu, takže ti ještě 
dělali korekturu a posílali zpátky,“ 
uzavřel problém s překladem. 

Pavel Bezděčka dodal i ilustrace 
a podařilo se sehnat také finance 
na vydání, když oslovil muzeum, 
město i kraj. Jak potvrdil, cesta 
od myšlenky k tisku trvala neuvě-
řitelně krátkých 65 dnů. 

Náklad 400 kusů dvojjazyčné 
knížky pro děti si rozdělily zmí-
něné subjekty, které je budou i 
zdarma rozdávat v záchytných 
centrech, školách nebo nemoc-
nicích. 

Pohádky 
i v ukrajinštině...

a nelíbí se mi, tak nesmažu. Dám je 
do archivu a za pár let se k nim vrátím 
a udělám nějaké kroky zpět.

Některé obrazy tak vzniknou za 
večer a některé až třeba za 5 let.

Když jsem dělal ruční tvorbu, tak 
samozřejmě, když se mi to nepoved-
lo, šlo to do koše.

Začínal jsem s kresbou a dělal jsem 
ilustrace ke svým odborným a popu-
lárním článkům. Pak jsem začal dělat 
ilustrace ke svým pohádkám a bajkám 
a tam je to horší. Tam neuděláte krok 
zpět. Takže se musí začít znovu.

Jste také mimo jiné i fotograf. Co 
jste fotil nejraději?

Fotil jsem rád a hodně a nejvíc to, 
co fotím rád doteď - krajiny, příro-
du a jednotlivé přírodní prvky nebo 
detaily. Například když vidíte starý 
rezavý plech, tak když se na něj podí-
váte zblízka a vidíte tam tu strukturu. 
To není jenom kus něčeho ošklivého. 
To je přímo umělecké dílo. Také jsem 
přes dvacet let žil v Uherském Hra-
dišti, kde jsem fotil folklor.

Kdy a jak jste se dostal k té počíta-
čové kresbě?

Bylo to právě přes fotky. Odmala 
jsem fotil. V 10 letech jsem měl bake-
litový foťák Pionýr, co jsem dostal po 
starším bráchovi. Ostatně jako všech-
no jsem dostával po starším bráchovi.

Fotilo se na filmy, každá fotka stála 
několik korun, a to si člověk rozmys-
lel, než zmáčkl spoušť.

V době počítačové éry a éry digi-
tálních fotoaparátů jsem začal dělat 
jako každý fotograf digitální úpra-
vy a také jsem začal zkoušet různé 
dokreslování. 

Pak mě napadlo, proč bych měl ně-
co dokreslovat? Proč vlastně použí-
vat fotku, když jsem celý život kres-
lil? 

Moje počítačová malba tedy větši-
nou vychází z kresby, kterou dělám 
na čtvrtku, naskenuji a v počítači 
potom sestavuji do různých kompo-
zic. Dělám pozadí, perspektivu. To 
mě chytlo velice. S tím jsem začal 

v roce 2013. Vystavovat jsem začal 
v roce 2014 a tohle je moje sedmde-
sátá výstava obrazů počítačové mal-
by - napříč republikou.

Nezanevřel jste s počítačovou 
malbou na klasické ruční malová-
ní?

To sice ne, ale nemám prostor. Ta 
počítačová malba mi plně nahrazu-
je klasickou. Stále ale kreslím spous-
tu věcí ke svým bajkám a dal jsem se 
i do ilustrace knížek. Mám čtyři své 
ilustrované knihy a ještě jednu, kte-
rou jsem ilustroval tchýni.

Před několika dny vyšla moje nej-
novější knížka, česko-ukrajinská, 
zrcadlově dělaná, kde jsou mé ilustra-
ce. Tu jsem vymyslel na pomoc ukra-
jinským dětem u nás, jelikož s sebou 
knížky nemají.

Měl jste někdy tvůrčí krizi?
Ne, a nevím, co je nuda. Většinou 

vím přesně, co budu tvořit.

Máte vzdělání, které je v podstatě 
úplně mimo jakoukoliv uměleckou 
tvorbu. Myslíte si, že je potřeba mít 
školu k tomu, aby člověk dělal, co 
ho baví?

Nikdy jsem nečetl návody, nic jsem 
se neučil. Nechodil jsem na žád-
né výtvarné kurzy, ke všemu jsem 
si našel cestu sám. Rozhodně není 
potřeba mít nějakou školu. Člověka 
to musí bavit, musí chtít a musí si za 
tím jít.

PANe, tady se nesmí lovit velbloudi...


