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Miroslav Cipár

Počmáraný život
v rozhovore s Martinou Grochálovou

Karmelitánske nakladateľstvo, s. r. o., Bratislava, 2013

• Pavel Vilikovský: Na Cipárovom grunte

• 7
Gertrude Steinová
• Malý umelec je rovnako tragicky nešťastný amá rovnaké strasti ako veľký umelec, lenže nie je veľkým
umelcom.

• 8
Blízkymi je (…) [Cipárov] názor, že „odkladanie je úspech“, čímmyslí, že nepodľahnemeprvotnému im-
pulzu, ale myšlienku či nápad uložíme takpovediac do nálevu vedomia a nechávame ich tam dozrievať.
Toto pohrávame sa s predstavou budúceho diela je asi najslastnejšou fázou tvorby, lebo výsledok, žiaľ,
nikdy nezodpovedá vysnívanému ideálu. Už len čisto z vlastnej skúsenosti dodávam, že okrem predčas-
ného pôrodumožno dieťa aj prenosiť, a ani jedno neprospieva jeho zdraviu. Uhádnuť správny čas zrodu
je tiež druh umenia, a súdiac podľa obrazov, Cipár ho ovláda dokonale.

• 9
Robert Musil
• Možno, že Boh nie je nič iné, iba že sa my úbožiaci v tiesni života márnomyseľne naparujeme, že
máme na nebi bohatého príbuzného.

• 40
Mojou slabosťou bola kniha. Vnímal som ju ako artefakt. Z neznámeho dôvodu ma knihy priťahovali pre-
dovšetkým svojím vonkajškom. Rozlišoval som, čo je pekná kniha, alebo ktorej knihe niečo chýba. Vzrušo-
valo ma, keď som ju chytil do ruky – zaujala ma kvalita papiera. Kupoval som si dokonca knihy, ktoré boli
pre mňa úplne zbytočné, akou bola napríklad kniha Bedřicha DobrovolnéhoMatematické tabuľky.

• 63
Raz som manželke poslal pohľadnicu z nejakého pobytu v zahraničí. Napísal som jej, čo všetko som videl
a ako sa mi tam páči, a nakoniec som dodal: „Aj tak sú najkrajšie tie miesta, ktoré sme videli spolu.“. To ne-
malo byť iba vyznanie, myslím to tak naozaj. O mestách, ktoré sme videli spolu, sa ešte môžeme dodatočne
porozprávať.

• 63
Láska je jednou z mála zreteľných stôp Boha, ktoré dokážeme vnímať.

• 118
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Umenie je odvaha pozrieť sa na seba, spoznať sa a priznať sa k sebe. V tej chvíli sa oslobodzujem, ale
zároveň zaväzujem. Keď sa pustím do niečoho veľkého, musí to mať, ako hovorievala moja mama, „vý-
vahu“. Človeku by nemala chýbať miernosť, nesmie preháňať v nijakom smere, nemať prehnané sebave-
domie ani prílišnú skromnosť. Myslím na to, že nesmiem zabudnúť na súvislosti.

• 118
Na svet sme prišli preto, aby sme sa vyjadrili.

• 132
Istý môj známy sochár tvrdí, že sochárstvo je premáhanie materiálu. Myslím si, že rovnako platí, že často
pochopenie materiálu vedie k uznaniu stavu, k poznaniu, že je to hotové. Známy vodák podobne povedal,
že musí pochopiť vodu a jej vlny a použiť ich, aby sa zviezol. Nemal by som s nimi bojovať, ale ich pochopiť.

• 137
Písmo je obsahom môjho uvažovania. Požehnanie aj prekliatie. Neustále sa k nemu vraciam. Je nielen vý-
chodiskom. Robím logotypy, kaligrafiu a aj antikaligrafiu, rád píšem rukou. Vnášam písmo do obrazu,
uvažujem o ňom.

• 139
Grafický dizajn robili zvyčajne ľudia, ktorí mali na to talent a vzdelanie. Dnes robí grafický dizajn hádam
každý majiteľ počítača.

• 140
Počítač je iba nástroj a potrebuje človeka. Procesmyslenia je základ na tvorenie. K výsledku sa dá dopracovať
skrátenou cestou, hovorím tomu chladnou cestou, ale práca je horúca cesta, keď sa človek trápi, namáha
a výsledok je nejasný. Túto cestu však považujem za správnu, lebo overuje všetky postupy.

• 144
Ja uvažujem o čistom tvare, čistom útvare, o nejakom znaku. Čoraz viac uvažujemminimalisticky. Aj o tom
však začínam pochybovať, lebo znak by mal byť viacznačný. Mal by niečo evokovať, ale zároveň uvádzať
do pochybností a pripravovať na nové významy.

• 145
Tútomyšlienku povedal český herecMiroslav Horníček: „Ľudiamajú dojem, žemyšlienky sa rodia v hlave,
ale ony sa rodia v práci.“.Niektorí ľudia totiž čakajú, kedy príde tá správnamyšlienka.Myšlienku však treba
dobýjať, až sa človek potí – bojuje s ňou, vzdoruje jej, pociťuje beznádej.

• 145
Niektoré veci sa nedajú urýchliť. Ak niečo odkladám, musí nastať okamih, keď sa nahnevám sám na seba,
a vtedy viem, že už musím.
Hovorím tomu odkladanie úspechu. Niekedy si myslím: „Keď to urobím, bude to niečo úžasné!“. No ja
nerobím, odkladám to a kochám sa v tej šanci. Potom zrazu zistím, že to treba uskutočniť. Vtedy dochádza
k dezilúzii, pretože predstava bola väčšinou krajšia ako to, čo vychádza spod ruky. Nastáva chvíľa, keď
chcem do toho buchnúť, kričím, povzbudzujem sa.

• 154
Na obrazoch socialistického realizmu sú takéto motívy: všetci sú v kroji, ale už miešajú betón.

• 157
Som presvedčený, že ak nejestvuje hlboká vnútorná dôvera, opravdivosť činnosti, nemôže dôjsť k správ-
nemu výsledku.

• 158
[Stretnutie] je (…) moment, ktorý je pre cirkevnú komunitu nesmierne dôležitý (…). Spoločenstvo v mod-
litbe zmierňovalo rozpory a utužovalo zväzky. Pri ruženci akoby sa zabudlo na všetky susedské spory.

• 159
Vo svojom živote vnímam potrebu usporiadanosti svojho sveta. Týka sa to vecí materiálnych i duchovných.
Kebyma chcel niekto zlikvidovať, najlepšie by to urobil tak, že by premiestnil veci, ktoré somnejako zostavil
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– a opäťmámnamysli duchovnú imateriálnu sféru. Kebymi niekto začal sťahovať a premiestňovať nábytok,
trvalo by mi veľmi dlho, kým by som sa s tým zmieril. A pravdepodobne by som sa nezmieril, buď by
som priestor opustil, alebo nábytok vrátil do pôvodného stavu. Potrebujem mať usporiadané aj duchovné
hodnoty – a to aj vzhľadom na svoju tvorbu.

• 161
(…) Istý vedec (…) povedal druhému: „Vaša teória nebude správna, lebo nieje pekná.“. Pravda musí byť
krásna a krása musí byť pravdivá, v tom spočíva harmónia. To je základný predpoklad viery.

• 162
Ľudia v mene Cirkvi nehovoria jazykom, ktorý by bol počuteľný a primeraný poslucháčovi. Myslím si, že
existuje množstvo krásnych textov, ktoré by sa dali čítať namiesto kázne. Veď mnohí kňazi sa s kázňami
trápia, lebo na to nemajú, a zároveň trápia svojich poslucháčov, ktorí strácajú pozornosť.

• 163
Cirkev sa svojím vonkajškom neprezentuje iba veriacim, ale aj celej civilnej spoločnosti. A tá má dnes úplne
inú predstavu omodlitbe či obradoch. Cirkev by na tomala reagovať, lebo ináč zostane nezaujímavá a ľudia
ju začnú opúšťať.

• 163
Náboženstvo odjakživa potrebovalo umenie a umenie potrebovalo náboženstvo. Všetky náboženstvá sa
realizujú cez umelecké prejavy.

• 164
Na mojom nočnom stolíku sa stretávajú veľmi rozdielne knižky. Nedávno napríklad Ra inger a Nie sche.
Občas si treba preorať hlavu, lebo zarastá burinou apotrebuje novépodnety. Veľmi rýchlo skĺzne do schémy.
Mám rád kontroverzné texty. Sú dobré, lebo kladú otázky.
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