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Papoušík
růžohrdlý,
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roseicollis,
kolorovaná
plastika
z papíru,
výška 18 cm,
1992
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ANEB: ÚPLNĚ JINÝ, MOŽNÁ I PŘEKVAPIVÝ ZPŮSOB ZPODOBŇOVÁNÍ ZVÍŘAT

Michal Cihlář se narodil 16. 9. 1960 v Praze, kde v roce
1987 absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, obor
Knižní kultura a písmo. Od té doby je ve svobodném
povolání. Věnuje se paralelně volné a užité grafice, zejména
ilustraci. Technikou barevného linorytu se systematicky
zabývá již od roku 1981. Uspořádal 45 samostatných výstav
a za svůj přínos české grafice obdržel Cenu Vladimíra
Boudníka za rok 2002. V posledním desetiletí společně se
ženou, Veronikou Richterovou, dokumentárně fotografují
a ze svých cest sestavují autorské publikace. Jejich
monotematickou monografii Zvěrstvo vydalo roku 2007
nakladatelství Gallery.
Jak jste s ilustrováním přírody začínal?
Naprosto nenápadně. Jako dítě jsem nebyl posedlý bagry, auty
ani letadly jako ostatní chlapečci, ale zajímali mě motýli, brouci
a vůbec všechna zvířata. Snad jen ryby mě nebraly. V šedesátých
letech ale nebylo moc fotografických knih o přírodě, publikace
byly většinou jen ilustrované, takže jsem to bral jako zcela
přirozený návod k vlastnoručním pokusům zaznamenávání
přírody. Pamatuji si, že jsem jako dítě choval v teráriu polní myši
a kreslil jsem si pak svou vlastní naučnou ilustraci, jak si v díře
staví pelech. A když jsem pak asi v devíti letech dostal od rodičů
východoněmecký fotoaparát Vera, tak jsem hned šel do zoo, abych
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mohl dokumentovat exotickou přírodu. Vzpomínám si, že mne
nejvíc zaujali kopulující sloni a že jsem mnoho drahocenných
políček černobílého kinofilmu vyplácal na ně, aniž bych tušil, co
to fotím. U fotografování přírody jsem měl od začátku laťku
zatraceně vysoko, protože táta už od roku 1966 odbíral National
Geographic… Pak jsem si doma prosadil zakoupení andulky, což
bylo jediné zvíře, které jsem si v činžáku mohl dovolit. A té jsem
pak založil klasické fotoalbum, kam jsem nejen vlepoval svoje
fotky, ale kam jsem i kreslil. Papoušci ostatně dodnes patří k mým
oblíbeným zvířatům.

Gekončík noční,
Eublepharis macularius,
kolorovaná plastika papíru,
délka 16,5 cm, 2007

Papoušík
Fischerův,
Agapornis
personata
fischeri,
kolorovaná
plastika
z papíru,
výška 9 cm,
2007
Felzuma
madagaskarská,
Phelsuma
madagascariensis,
kolorovaná
plastika
z papíru,
délka 26 cm,
2007

Co nejraději kreslíte, co vás na ilustrování nejvíc baví?
Jak jsem už řekl, papoušci. A tučňáci. Slonů jsem nadělal
moře… Mou životní profesí ale není ilustrátorství, jsem grafik ve
svobodném povolání, dělám nejrůznější linoryty a pohybuji se
stále mezi volnou a užitou tvorbou. Ilustroval jsem i mnoho knih,
ale málokdy byly jen o přírodě. Jednou z mých posledních knih
byla třeba Odysseova dobrodružství. Ale i tam jsem si našel
kapitolu, která mě jako milovníka přírody vyloženě těšila. Je to
moment, kdy kouzelnice Kirké kouzelným proutkem promění
Odysseovy bojovníky v prasata… Své nejintenzivnější „zvířecí“
období mám už ale dávno za sebou, bylo v letech 1997 až 2006,
kdy jsem pro Zoo Praha vytvořil její kompletní linorytový image.
Rád bych ale čtenářům představil úplně jiný, možná
i nečekaný způsob zpodobňování zvířat, kterým jsem se před lety
Mlok skvrnitý, Salamandra
salamandra, plastika z papíru,
syntetický email,
délka 17 cm, 2006

intenzivně zabýval. Výsledek se dá vnímat buď přímo v 3D anebo jako fotografická pseudoilustrace. Všechno začalo zase papouškem, někdy v roce 1991. Tehdy jsem z kusu novin poprvé
umačkal váleček a pevně ho omotal drátem, až vznikl tvar papouška vlnkovaného. Na tento polotovar jsem potom lepidlem
nakašíroval kousky natrhaných novin a pak to celé temperami
obarvil tak, že andulka vypadala jako živá. Umístění na bidýlko do
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Ťuhýk obecný, Lanius collurio, kolážovaná plastika
z papíru, délka 16 cm, 2006

Ropucha zelená, Bufo viridis, kolorovaná plastika
z papíru, délka 7 cm, 2006

klece to ještě dost vylepšilo. A to je právě to, co mě na tom baví
nejvíc, že nejde o klasickou sochu, ale o model, je to kopie zvířete
v jeho životní velikosti. Přitom se jedná o stejný princip aktivní

Lori
ozdobný,
Trichoglossus
ornatus,
kolorovaná
plastika
z papíru,
délka 35 cm,
1998
Nártoun
celebeský,
Tarsius spectrum,
kolorovaná
plastika
z papíru,
výška 20,5 cm,
2006

42

Rosnice Peronova, Litoria peronii,
kolorovaná plastika z papíru, staniol, délka 14 cm, 2006

relaxace, jako když si někdo sestavuje modely letadýlek nebo
Karlštejn z Abíčka. Liší se to pouze v tom, že já na rozdíl od
leteckého modeláře pracuji s nadsázkou a určité nedokonalosti
a stylizaci povyšuji na umění. Dělal jsem takhle z papíru i hejno
tučňáků, jak skáčou z ledovce do moře. Moře simulovala skleněná
krychle 1x1x1 metr. Sklo jsem natřel šmolkou, hladina moře byla
z celofánu a v krychli bylo na silonech vyvázaných dalších šest
plovoucích tučňáků. Celé to vypadalo velmi věrohodně a navíc

Tučňák kroužkový, Pygoscelis adeliae, kolorovaná
plastika z papíru, 41 x 43 x 95 cm, 1989

i velmi pop-artově. Ale vůbec nejzábavnější je pro mne následné
fotografování těchto modelů. Fotím přímo v přírodě a smysl
celého snažení vidím v mystifikaci. Chci vzbudit pocit, že na fotce
je opravdová žába nebo pták. Pokud diváka bude na fotografii
něco podprahově dráždit a zneklidňovat, tak to splnilo svůj účel.

Jak se ilustrování přírody snoubí s vaším povoláním?
To teda nevím. Nechci spekulovat… Ale třeba si myslete, že
pravé umění by vždycky mělo vycházet ze studia reality a přírody.
A že by se pořád mělo respektovat řemeslo. Že by prostě umění
nemělo být jen o náhodě a o prázdných gestech nabobtnalého ega.
Kdysi bylo každé namalované zátiší označováno jako
„naturmort“ a vůbec se netušilo, že jednou budeme mluvit o nějakém umění. A já jsem stále schopen si takovou pravou mrtvou
přírodu sám doma vyrábět. Pro radost. A také bez ambicí, že dělám
nějaké umění… No a to je vlastně ten největší bonus mé profese,
že naprosto sama od sebe zabrání tomu, aby vznikl další model
letadla či Karlštejna.

Vakoplšík
létavý,
Acrobates
pygmaeus,
kolážovaná
plastika
z papíru,
drát, 2007.

Máte nějaké ilustrátorské přání nebo plány do budoucna?
Delší dobu mne fascinuje pohled na vakovlka. Vyhledávám
jeho vycpaniny v různých muzeích a fotografuji si je. V Basileji
v expozici s vakovlkem promítají dokonce i unikátní záběry
posledních kdysi živých exemplářů. Už před devíti lety jsem
udělal vakovlka jako kolorovaný linoryt a docela bych si přál
vyrobit si jednoho i ve 3D životní velikosti.
www.michalcihlar.com
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