ROZHOVOR

Výtvarník Miroslav Jiránek: Řeka Labe
je prazdrojem všech mých inspirací
Výtvarník Miroslav
Jiránek se do Štětí
s rodinou přistěhoval ve
svých šesti letech.
Zamiloval se do řeky Labe,
lesů Kokořínska
a nezapomněl na ně, i když
ho umělecké cesty, na
kterých spolupracoval
s předními českými grafiky
nebo hudebníky, svedly do
Prahy. „Teď vlastně bydlím
na druhé straně lesa, který
začíná ve Stračí,” říká
s úsměvem uznávaný malíř
ve svém domově kousek od
Bělé pod Bezdězem.
Narodil jste se a žil blízko
Kolína. Jak došlo ke
stěhování do Štětí?
Narodil jsem se v Telčicích
u Kolína, ty teď patří ke
Chvaleticím. Táta bral
zemědělské brigády, takže
jsme různě putovali. Poté
sehnal místo ve Štětí.
Vpodstatě jsme se vraceli tak
trochu do jeho rodného kraje.
Jeho babička, moje
prababička, vyrůstala na
liběchovském zámku v rodině
zámeckého kočího. Celý rod
z tátovy strany byl z Podřipska.
Z máminy strany zase patříme
na východ Čech, kolem
Čáslavi. Já jsem měl kliku, že
jsem jako nejmladší z pěti dětí
vychodil souvisle základní
školu v jednom městě, ve Štětí.
Starší sourozenci pořád měnili
školy, kamarády.
Kde jste bydleli?
Na Studené straně se tomu
říkalo. Pro kluka to byl sen.
Seběhl jsem z baráku a byl
jsem u řeky. Ten pozemek byl
džungle, jen pole ladem a dvě
chmelnice. Pak tam vyrostla
zahrádkářská kolonie,
následně protipovodňová hráz
se silnicí, která přeřízla přímý
kontakt s řekou. Chodili jsme i
na druhou stranu do
kokořínských lesů.
Četl jsem vaši vzpomínku,
že jako páté dítě jste měl
velkou volnost?
Rodiče mě nechávali,
navychovávali se asi dost
mých sourozenců (smích).
Mohl jsem si chodit k vodě a po

lesích. Vedle našeho domu
měli baráček Vokurkovi.
S jejich Honzou jsme strávili
spoustu času v lesích na
výpravách. Hodně jsme chodili
k Tupadlům, tam jsou větší
skály, budovali jsme si skalní
hnízda. A měl jsem oblíbená i
další místa.

rád jsem zůstával u první
počeplické tůně. Tam jsem si
sedl na konci hráze uprostřed
řeky a měl krásné výhledy.
Porosty okolo vody, v dálce
kopec Sedlo.
Tehdy vám pohled nerušil
most?
Ten je dost daleko. Po něm

Která třeba?
Špičák je magický prostor.
Odlupovali jsme lávové kuličky,
to snad dělají děti i dneska?
Doufám, že je tam dostatečná
zásoba. Akorát když jsem na
Špičák vyšel posledně, vršek
byl poměrně zarostlý. Za dob
našeho mládí byl vrch holý
a byl krásný výhled na všechny
strany.
Největší inspirací, o které
hovoříte, je řeka..
..řeka je dominantní prvek.
Voda zůstala mé oblíbené
téma, často je součástí mých
obrazů.
Měl jste u Labe oblíbená
místa?
Celý břeh až k Počeplicím. Moc

jsem chodil, když jsem byl na
vojně v Terezíně a vracel se
domů. To možná ještě ani
nebyl dostavěný a byl jen pro
pěší. A přívoz, ten byl úžasný.
Vracíte se do Štětí?
Když jsou srazy spolužáků, rád
zajedu. Většinou jen na tu
chvíli. Nejsem motorizovaný,
takže přijíždím vlakem do
Hněvic. Nejdřív se vždy jdu
projít podél Labe k Počeplicím.
Když o Štětí vyprávíte,
člověk by si řekl, že jde
o romantické místo. Přitom
první jsou vidět
továrenské komíny.
Samozřejmě. Když staré Štětí
mizelo, sledoval jsem to ve
svém dospívání. Jednou jsem

přijel do Štětí zhruba po deseti
letech a chtěl jsem se projít po
staré hlavní ulici v centru a ona
tam nebyla. Jen plot a díry. To
mě deprimovalo. Na Štětí byla
krásná osa právě této hlavní
dlážděné ulice, která končila
v řece. Tendence asi byla
postavit nové město. Na
druhou stranu, my bydleli
v domě, kde asi dříve také byly
domky, zahrádky, polnosti.
Štětí bylo zkrátka určené jako
průmyslové město a osud tak
m ě l o z p e č e t ě n ý . To
neznamená, že nemůže dobře
fungovat v nové podobě.
Líbí se vám, jako
výtvarníkovi, nové město?
Vždycky se mě zmocní
nostalgie po staré části,
protože jsem pamětník.
Kdybych přijel jako člověk,
který tu historii nezažil, tak jde
o příjemné místo.
Jezdil do Štětí i váš bratr,
známý ilustrátor Vladimír?
Bratr byl starší o třináct let.
Když jsme se přistěhovali,
studoval v Praze žurnalistiku.
Do Štětí jezdil. Na Vánoce, na
rodinná setkání. Brácha
Honza, ten byl o pět let starší,
s tím jsme vyrůstali ve Štětí.
Zbylí tři sourozenci už byli
rozuteklí po světě.
Vy jste se od střední školy
stal Pražanem?
Já jsem si velice rychle Prahu
oblíbil. Jednak jsem chodil na
grafickou školu pod Petřínem,
internát jsme měli u Sester
Vo r š i l e k z a N á r o d n í m
divadlem. Takže jsem žil
převážně v historickém jádru.
Vždycky jsem se ale na konci
týdne těšil do Štětí. Až se budu
blížit a ucítím labskou vůni.
Údolí Labe má takové zvláštní
mikroklima.
Dříve spíš „rozdávala”
mikroklima papírna?
Když foukalo špatně, tak to
byla katastrofa. Dnes už to tak
není. Když jsme se nastěhovali
k Bělé pod Bezdězem v roce
1976, tak když pořádně
foukalo od Štětí, byla cítit
celulózka až sem. Lidi ze Štětí
museli být pro neznalé
zvláštně načichlí (smích).
Byla grafika a výtvarný

směr pro vás jasnou
volbou?
Měl jsem k němu našlápnuto
už od dětství. Rád jsem kreslil.
Pak šlo jen o to, na kterou
výtvarnou školu se mám
pokusit dostat. Má volba byla
praktická, učili jsme se úpravy
tisku, typografii. Odrazový
můstek na další studium to byl
výborný. Nastoupil jsem v roce
1967.
K hudbě jste netíhl?
Spíš pasivně. Chodil jsem
v dětství do houslí. Časem
jsem je opustil, když člověk
nehraje souvisle, nejde se do
toho dostat zpět. Trochu jsem
si osvojil kytaru. Bavilo mě hrát
si sám, trochu meditativní
činnost, spíše jsem
i m p r o v i z o va l . A l e m á m
problémy s klouby, nesáhl
jsem na kytaru snad tři roky.
Trochu alternativa je pro mne
teď flétna.
Ptám se na hudbu ze dvou
důvodů. Ten první nás
dovede zpět do Štětí, kde v
šedesátých letech vznikalo
podhoubí bigbítu.
Vnímal jsem to. Chodil jsem na
čaje, kde hrály štětské
bigbítové kapely. Vím, že ve
Štětí bylo v tomto ohledu živo.
A ten druhý důvod je vaše
spolupráce s Vladimírem
Mišíkem a ETC, kapelou
Marsyas, Vladimírem
Mertou a dalšími
hudebníky z přelomu
š e d e s á t ý c h
a sedmdesátých let.
Na ně jsem narazil na studiích
v Praze. Zapadl jsem
samozřejmě do pražské
society. Když se člověk motá
kolem kultury a je aspoň
trochu společenský, tak na
sebe lidi podobného smýšlení
narazí. Za bolševika to bylo
ještě jednoznačnější.
Vytvářely se kulturní bubliny
v kontrapostu proti prostředí.
Praha je vlastně maličká.
S Vláďou Mišíkem mě seznámil
spolužák. Plakáty pro pražské
bigbíty jsem dokonce dělal
jako svou diplomovou práci.
To se asi moc nelíbilo
představitelům tehdejšího
režimu?
Na škole skřípali zubama.
Nakonec to prošlo.
A v podstatě byli i rádi, mohli
říkat: „Podívejte, nemáme tu
jen politické plakáty.” Hodilo se
jim to do krámu. Ale párkrát
jsem u schvalovací komise
narazil. Třeba zrovna u ETC.

Domluvili jsme se, že uděláme
plakát formát A0. Namaloval
jsem celou partu, byli všichni
opravdu na plakátu velcí. S tím
m ě v y h n a l i , ž e t a ko v é
amerikanismy nestrpí.
Argumentovali třeba tím, že by
plakáty strhávali sběrači
plakátů z plakátovacích ploch.
Takže vlastně uznávali, že to
bylo kvalitní, ale tak velký
formát je určen pouze pro
politické akce.
Jak vznikaly plakáty
a přebaly na desky třeba
pro Vladimíra Mišíka?
Myslím, že u desky ETC...2
jsem načrtl skici, pak jsme to
s Vláďou konzultovali. Bylo to
v takovém chvatu. Na zadní
straně měl mít pár řádků
Hynek Žalčík, ale nějak nebyl
schopný dodat text, takže ta
zadní strana zůstala prázdná,
pouze s názvy písní. Pak se na
mne obrátili v roce 2010, jestli
by nemohli použít některý
z mých obrazů na desku
Ztracený podzim. Poslal jsem
výběr obrazů, které by s tím
názvem mohly korespondovat.
Nakonec vybrali všechny a byl
z toho takový katalog mých
obrazů (smích). Vláďa je pořád
čilý. Škoda, že už nemůže
vystupovat.
To mají asi hudebníci
i výtvarníci stejné,
předpokládám. Práce před
publikem. Pro hudebníka
je to koncert, pro vás
výstava, vernisáž?
Já už motivaci s výstavami
nemám. V sedmdesáti letech
se nechci někam dobývat. Spíš
mně přináší radost samotná
práce. A těší mne ocenění
kamarádů, to mne těšilo vždy.
Teď jsem měl po smrti ženy
pauzu. Neměl jsem chuť
malovat. Chtěl bych zase začít.
Zrovna tyhle dny, skončilo létu,
už nemusím nic dělat na
baráku.
Dříve jste říkal, že vám
vytvořit jeden obraz trvá
třeba i rok. Že se musí
člověk naučit i očumovat
život kolem a trochu se
flákat.
To platí stále, jen bych dodal,
že s obrazem je potřeba umět
včas přestat, aby ho člověk
neumořil. To se mi párkrát
stalo. Já jsem vlastně nikdy
nespěchal. I ze sféry užité
grafiky mne vyhnala povinnost
dodržovat termíny. A kdekdo
mi do toho kecal. Možná to je i
pozůstatek z těch dětských let

a toulání se po lesích. Nikdy
jsem ani nevyhledával práci v
týmu. Já jsem vlastně solitér.
Maluji pomalu. Mám
rozmalovaných i několik
o b ra z ů n a j e d n o u . M o j e
technika, kterou tvořím, to i
vyžaduje.
Máte některý ze svých
obrazů nejraději?
Mám obrazy, u kterých mám
pocit, že se podařily víc,
u některých že se podařily
méně. Dovedl bych vybrat
zhruba třetinu obrazů, se
kterými jsem úplně spokojený.
Možná někteří výtvarníci jsou
tací, že když není obraz ideální,
nejraději by ho roztrhali,
rozšlapali. To by mně bylo líto.
Dle vašeho pohledu. Jste
pyšný na některý z obrazů,
na jeho umístění? Ať už
v galerii nebo sbírce.
Mám radost, když si kamarádi
koupí můj obraz. Už proto, že si
museli nastřádat peníze, aby si
obraz doma mohli pověsit.
Nemám díla v žádné z galerií.
Prodávám do domácností nebo
menších soukromých sbírek.
Pro mne je tohle cenné, že s
mým obrazem lidé žijí, že je
součástí jejich života. Přijde mi
to lepší, než je mít v depozitu
některé z galerií. Když obraz
domaluji, mám pocit, že by ho
měl někdo mít. Obrazy mám
převážně v Česku, ale i po
světě, v Americe, Japonsku
a různě po Evropě.
Jak přichází inspirace
k tvorbě?
To je různé. Hlavně musím
přepnout na přemýšlení
o obraze. Skoro nejlépe se mi
přemýšlí a vymýšlí ve vlaku.
Mám hrozně rád jeho rytmus.
Když se tím drncáním začnou
propojovat v hlavě neurony,

dostane se člověk do trochu
vyšinutého somnambulního
stavu, ve kterém občas
přicházejí nečekané nápady.
Stává se, že si musím vzít ve
vlaku kus papírku a ideu si
poznamenat. Ale nápady si
i vysedím. Sednu si, čmárám
si, přemýšlím a najednou se
vynoří. Prazdroj mých inspirací
je ale stejně v dětství u řeky.
Teď jste ale celkem
vzdálený od nejbližšího
toku?
Pořád jsem na řeku napojený.
Tady jsou zase nádherné
rybníky. Sednu na kolo a jsem
za chvíli u Břehyňského, mimo
sezónu rád jezdím k Máchovu
jezeru. Přes sezónu na tu pouť
nemá cenu jezdit (smích). Ale

to vědomí, že je vše uklidněné,
zavřené kiosky..
Ještě platí, že máte rád
období konce zimy
a začátku jara?
Ano, ta energie, když všechno
leze ze země, předjarní bláta,
zbytky ledu a sněhu.
Podstatnou roli hraje ve
vašich dílech i humor? To
máte společné s bratrem
Vladimírem?
Brácha měl humor jako
stěžejní bod. Navíc nebyl
výtvarník, ale novinář. Kreslení
p o u ž í va l j a k o v ý ra z o v ý
prostředek místo psaní, asi byl
líný psát (smích). V ilustracích
jsem humor používal.
I v některých obrazech mám
lehký humor. Mimochodem,
vzpomněl jsem si v souvislosti
s bratrem ještě na historku,
která se týká i Štětí.
Poslouchám.
Měli jsme ve Štětí zahrádku za
hřbitovem v zahrádkářské
kolonii. Dodnes tam tuším roste
smrk, který jsme tam
s
maminkou vysadili začátkem
šedesátých let. A měli jsme tam
králíkárnu. Tehdy nám někdo
ukradl samici od malých
králíčků. Máma je vzala domů a
dva se jí podařilo vypiplat.
Bydleli s námi doma. Jmenovali
se Vašek a Frantík a byli
předobrazem Boba a Bobka,
králíků z klobouku. Takže se dá
říct, že Bob a Bobek pochází ze
Štětí ze zahrádky za hřbitovem.

To má Štětí velmi vzácné
rodáky.
Brácha jezdíval k rodičům, když
s námi králíci bydleli doma, vídal
je. Sice jsme
o těch
věcech nikdy nemluvili, ale ta
inspirace byla zřejmá. Jeden byl
větší, druhý menší, bílí králíci,
přesně jako pak ti dva z
klobouku. Možná by to chtělo
dát na hřbitovní zeď cedulku:
Zde se narodili Vašek a Frantík,
známí pod uměleckými jmény
Bob a Bobek (smích).
Pavel Hoznédl

Miroslav Jiránek
Miroslav Jiránek se narodil v
Kolíně. Od šesti let vyrůstal ve
Štětí. Na studia odešel do Prahy,
grafický design studoval na
Střední průmyslové škole
grafické a na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové, absolvoval
v roce 1979. Následujících
přibližně 10 let pracoval na
zakázku ve vystudovaném oboru,
hlavní náplní tvorby byly plakáty,
ilustrace a typografie. Začátkem
devadesátých přestal pracovat
na zakázku a od té doby se
věnuje téměř výhradně volné
malbě. Obrazy, které maluje,
mají většinou klidnou,
meditativní náladu. Většina jeho
obrazů si našla své místo v
menších soukromých sbírkách v
České republice a v blízkém
zahraničí. Manželka Viktoria byla
také výtvarnice, stejně jako dcera
Marie. Miroslavův starší bratr
Vladimír byl známý karikaturista

