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Jiří Chorche Bartošík

Zákulisní tam-tamy donesly neuvěřitelnou
a neuvěřitelně smutnou zprávu – odešel
přítel, malíř, zpěvák, „lovec mamutů
z Předmostí u Přerova“:

Poslední recenze:
Milý Jiří!
Jsme kámoši a proto určitě sneseš upřímné slovo. Tenhle Tvůj poslední work-shop nebo
happening se Ti opravdu moc nepovedl. Nu což, i to se umělcům čas od času stává. Nicméně
nebudeme se „pro forma“ tvářit, že se nám to líbí. Nelíbí!
Od Tebe jsme byli zvyklí na stálý úsměv, šíření dobré nálady, diplomatické proplouvání mezi
stranami ve při, malování s notnou dávkou zdivočelé dětské fantazie, zpěv s kytarou i bez ní.
Každému z nás automaticky naskočil úsměv, jakmile jsme Tě viděli přicházet. Každý Tvůj
odchod ze společnosti jsme brali jako příslib příštího příchodu, a hned jsme se měli na co
těšit – bez ohledu na to, jestli se Tvůj návrat měl odehrát za hodinu, za týden nebo za rok či
za dva. Byl jsi téměř inventárním číslem našich společných setkání ať už v Dřevohosticích,
v Doudlebách či jinde.
Existují určitá etnika nebo primitivní lidé, kteří žijí pouze dnes a myslí nejdál k dnešnímu
večeru. My patříme k tém, co mají minulost (aby z ní brali poučení), žijeme dneškem
(abychom řešili běžné problémy) a plánujeme budoucnost (byť se ne vždy vydaří dle našich
záměrů). Ty jsi vstoupil do naší minulosti. Stal jsi se její součástí a tedy i součástí nás samých,
protože při řešení problémů dneška a při plánování budoucnosti budeme už napořád
ovlivněni tím, co jsme prožili, poznali a také koho jsme poznali. Takže dokud tu budeme my,
budeš tu navzdory svému nepovedenému happeningu i Ty s námi. Teď budeme den, dva
nebo nějakou kratší chvíli po Tobě smutnit, bude to přirozené, ale nebude to „to pravé
ořechové“, protože smutek k Tvé osobě prostě nepatří. Raději si budeme připomínat
nejrůznější veselosti, vtípky, legrácky, Tvoji mimiku a gestikulaci (které na fotografiích
vypadají tak neskutečně nádherně).
Je nám jasné, že po tomto svém odchodu se už asi k nám nevrátíš a nemáme se tedy na co
těšit. Ale je docela možné, že se nás svým odchodem stejně nezbavíš, a že jednou přijdeme
pro změnu my za Tebou. A pak to znovu roztočíme...
Hony a (doufám, že celá) naše malířská komunita
P.S. Některé následující fotky možná nesplňují požadavek pietní strnulosti, ale jsou tím, co
nás bude dále provázet životem. Ber to jako přátelskou pomstu za to, cos nám provedl.

********************************************************
PATLA.../SEJF – samizdatový plátek určený k informačnímu obtěžování přátel malířů,
patlálků, spisovatelů a pisálků. Obtěžování se lze zbavit hláškou na adrese
cmuchalek@centrum.cz , hlášky obzvláště pikantní jsou vítány a budou zveřejněny.
Vychází pravidelně nepravidelně,

bez souhlasu státních byrokratů, je jim (píp) po

tom, co si tu píšeme. Starší čísla jsou zde:

