
nÁŠ noznovoR s plttí slÁvxou šrusÁxovou
Návštěvníci izaměstnanci Krajské knihovny v Pardubicích sijiŽ dávno zvykli na výstavy
v prostorách malé knihovní galerie. Jedná se o klenutou (vlastně jenom rozšířenou) chodbu
v historicky cenném domě č. p.77 na Pemšýnském náměstí. osvětlení, důstojné prostředí,
to vše na návštěvníka zapůsobí... a navíc obrazy, fotografie i obrázky malované dětmi..

Výstava paní Slávky Stusákové na přelomu září_ října 2010 byla v'ýjimkou. KoláŽe!Ty
jsme viděliv naší knihovně poprvé.

,,Tak si všechno pěkně v klidu najednou prohlédnu," řekla jsem si. omyl! Barevné
kompozice jsou příjemné, básník by řekl, Že lahodí oku, ale víc na první pohled nedokáŽu
zaznamenat. Vracím se znovu a znovu, obrázek po obrázku, nejvíce dva, třinajednou...
Pozoruji, všímám si, obdivuji. KaŽdý den objevuji něco nového - vtip, pohlazení po duši,
nouý detail nutící k přemýšlení...

Ne, koláŽ není jenom lepení, jak by se někdo domníval. Není pouhým vyjádřením zručnosti
a trpělivosti. Samozřejmě, bez trpělivosti a zručnosti se nezrodí Žádné dílo, ale zde je na
prvním místě nápad, tantazie, schopnost zamyslet se a proŽít... A protoŽe js-em člověk
nesmímě zvidavý a domnívám se, Že nejsem sama, vyuŽívám ochoty paní Stusákové a
posílám jí pár zvědavých otázek, které zároveň s odpověďmi otiskujeme.
Při pohledu na Vaše koIáže se přímo vnucuje otázka: Máte výtvarné yzdělání, popř.
chodila jste v dětství do v',ýtvarného kroužku, lidové školy umění... na jiná školení?
Ne, Žádné výtvarné vzdě}ání nemám.
Moje amatérská činnost začall,a aŽ v důchodu. Nejprve to byly tuŽkou kreslené, později
barevné miniatury, mandaly a automatická kresba.
co vás přivedlo právě ke kolážím (kde a kdy byl prvopočátek _ vzor, náhoda)?
S koláŽí jsem se setkala asi v roce 2oo1.
Uviděla jsem kreslený portrét Ženy s nalepenými rudými rý. Zajíma|o mě, proč autorka ta
rudá ústa nalepila, co to udělalo s ýrazem portrétu.
odpověd' jsem začala hledat v dostupné literatuře o této technice. Za$ala mě a nadchla. A
tak jsem zaéala s prvnímivlastními pokusy'
Jak tvoňte (rozhodnutí, Že právě dnes ,,něco udělám" nebo musí přijít inspirace
v podobě obrázku, fotografie, pěkného zážitku...)?
Já koláŽe nefuořím, já sijen hraju s papírem a nůŽkami a přemýšlím u toho.
Mám dva druhy koláŽí. Víc je těch, kde je primámí myšlenka.
Například RADosT, UTRPENI, MED|TACE, HUDBA... Přemýšlím, jak tuto myšlenku
Vyjádnt. Pak hledám ve staých časopisech a kalendářích odpovídď1íci obrázky a vystňhnu
je. Vyberu ý, které k sobě ladí nejen obsahem, ale i barvou.
A začne hra skládání.
Druhý typ mých koláŽÍ vzniká trochu jinak. Při prohlíŽení časopisů nebo kalendářů mě
zaujme nějaký obrázek, nutí mě myslet na něj, vracet se k němu, protoŽe mně něco říká...
akdyŽ pochopím, co mně říká, snaŽím se to co nejjednodušeji vyjádřit pomocí dalšího nebo
dalších obrázků. Pak opět zaéne hra skládání. Nalepit uýsledek je uŽ jen otázka času.
Při pohledu na některé z Vašich kolátži mischází už jenom hudební doprovod... Když
tvoříte, posloucháte hudbu? (Jakou?)
Pň vymýšlení námětu a moŽnostijeho vyjádření jsem ráda sama a v tichu, ať doma, nebo
v přírodě.
Pň hledáníobrázků, přistříhánía lepení mám ráda relaxační hudbu. Třeba R. Pachmana
nebo Enyu, ale neruší měŽádá přiiemná hudba.
cerpáte inspiraci zvý{vamého umění? Máte oblíbené malíře, sochaře, architektonická
díla, období?
Jsem pocitový člověk. V různých Životních obdobích i pň různých situacích upřednostňujijiná
díla a jiné umělce.VŽdy ale obdivuji dokonalost. Mám ráda impresionisty a taky Toyen.
Viděla jsem několik Vašich koláŽí z cyklu stromy - domnívám se' že máte ráda
přírodu... prozradíte nám oblíbené květiny, stromy, krajinu?
Mám ráda přírodu a intenzivně ji vnímám.
V kaŽdé krajině i v kaŽdé roční době je plno stromů a květů, které mě uvádějí v úŽas.
Neumím dát přednost jednomu. Ale můj byt mám moc ráda vyzdobený květem lilie nebo



kosatce.
Na v'ýstavě bylo možné představit jenom zlomek Vaší tvorby. Máte některá témata, ke
kteým se neustále vracíte?
Téměř cglý Život jsem pracovala jako porodní asistentka... a to se, myslím, v mých koláŽích
adráŽí.Zena,její poslání, pocity, problémy a vztahy jsou spoIu s oslavou přírody náměý
mých koláŽí.
Kolážím se věnujete jiŽ řadu let. Když si prohlížíte ty starší, zvolila byste stejnou
kombinaci barev, obrázků nebo byste se dnes pokusila o trochu jiné vyznění?
Mezi prvními a posledními ko!áŽemije viditelný rozdíl. Určiý posun. Zpočátku jsem kladla
dŮraz na estetiku, kombinaci barev. Teď dávám přednost výrazu a pocitu. Když se dívám na
některou starší koláŽ, přesně se mi vybaví okolnosti yzniku. Každá pro mě něco vyjadřuje' je
moje osobní zpověď. Proto bych nechtěla a ani neuměla ji udělat jinak.
Kdyby za Vámi přišel někdo s prosbou, žer mu Vaše koláže učarovaly a že by se chtěl
o něco podobného pokusit, co byste mu poradila?
KoláŽe můŽe dělat kaŽdý, ale jen ten, ke komu obrázky "mluví", najde v nich naplnění a
radost. Stačí si to vyzkoušet.
Vystřihnout několik zajímavých obrázků _ spíš víc, neŽ míň - a pohrát si s jejich kombinací.
Vybrat ý nejvhodnějšía vytvořit z nich jednu koláŽ.
Potom vám obrázky řeknou víc, neŽ bych dokázala já.
Jsme knihovniclr'ý časopis, a tak mi dovolte poslední otázku z našeho oboru - máte
svého oblíbeného autora, knihu? Jahými sIovy byste ji ětenářům doporuěila?
Nezkusila jste vfiořit návrh na obálku knihy pomocí koláŽe?
Během svého Života jsem si o mnoha kníŽkách říkala, Že právě ta je moje nejoblíbenější
a vracela jsem se k ní.Ale jak plynul čas, pňcházely další knihy a další autoři; B. Mac
Donaldová, M. Waltari, V. Neff, F. Langer...
Knihy nejenom ráda čtu, také sije ráda prohlíŽím a čtu první větu.
KniŽní obalje často velmi za1imavy a vypovídající. Nikdy mě nenapadlo vytvoňt svojí koláŽí
obal zajímavé knihy. lnspirovala jste mě, děkuji Vám zato. Určltě to někdy - pro sebe _
zkusím.
A my děkujeme za rozhovor a přejeme spoustu dalších nápadů, inspiracía krásných záŽitků.
Za redakci KAPKy se ptala Karla Jará


