
QUOD TEMPUS?  
QUI LOCUS?   
g Jaký čas? Jaké místo? V jaké kvalitě doby se ocitáme a na- 
kolik jsme schopni najít v ní své místo? Jaká je role tvůr-
čích lidí v době proměn? V našem civilizačním okruhu lati-
nu razantně střídá angličtina, ale jde spíše o obměnu komu-
nikačního nástroje v rámci kultury, která je nadále syntézou 
několika mimořádně dobře se doplňujících světů: židovské-
ho, křesťanského, řeckého a římského. Kultury, která je prů-
nikem realizmu a vysokých idejí, racionality a emočnosti, 
duchovnosti, obrazovosti, definiční preciznosti, právního 
vědomí, technického umu, systému správy veřejných věcí, 
úcty k lidské bytosti, její svobodě a důstojnosti. V této civi-
lizaci dosud žijeme. Jsme její součástí. Dodnes je to synté-
za otevřená, stále se vyvíjející. (Dokladem toho je i obrov-
ský rozmach přírodních věd.) Bez konce však přitom nará-
žíme na hranice světů, o nichž zatím můžeme říci pouze hic 
sunt leones. Když nové prostory svým poznáním uchopíme, 
nic tím nekončí, dotkneme se vzápětí hranice dalších ne-
probádaných oblastí. Terra incognita. Ani člověk sám o sobě 
není provždy hotovou, definitivní odpovědí. Je celým svým 
bytím jednou velkou otázkou. To, čím člověk je, nezměříte 
kupeckými počty. Můžete rozebrat celou šroubovici DNA 
na jednotlivé stavební kameny, stejně to nebude celá odpo-
věď. Analogicky byste mohli spočítat písmena knihy, roz-
třídit je do skupin a pak prezentovat v přehledných tabul-
kách, ale přitom vám mezi prsty proteče děj a úplně mine-
te duši autora. Šedesátá léta 20. století se nesla ve znamení 
optimizmu a jedním z jeho projevů byl zrod vitálního me-

UOD NEMO NOVIT, PAENE NON FIT / Co nikdo neví, to  
 jako by se nestalo (Apuleius, Metamorphoses/Proměny)
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Pozvánka na Valnou hromadu Sdružení Q, která se koná v so-
botu 21. 9. 2019 v 16.00 v Komorním sále Hud. fakulty JAMU, Komenského nám. 6 v Brně / 
g Program: > 1. Prezentace, členské záležitosti, placení příspěvků (200 Kč, od 70 let 100 Kč)  
> 2. Hudební vystoupení > 3. Zahájení > 4. Volba volební a návrhové komise > 5. Zpráva od-
stupující Rady Q, zprávy sekcí > 6. Rozprava a přijetí nových členů > 8. Tajné volby Rady Q  
> 9. Vyhlášení výsledků voleb > 10. Usnesení a závěr VH g V případě, že VH nebude usnášení-
schopná v hodinu, na niž je svolána, svolává se na 16.30 téhož dne náhradní valná hromada, 
která je usnášeníschopná při jakémkoliv počtu přítomných. g Srdečně zve Rada Sdružení Q 

BLAHOPŘEJEME  k vyznamenáním, nominacím, cenám 
g P. Hala obdržel z rukou Mikuláše Beka, rektora Masar. univ. v Brně, Cenu za významný umě-
lecký počin u příl. Dies academicus MU (Aula MU na Práv. fak. MU, Brno, 16. 5.) g P. Oslzlý je  
mezi 100 vybr. absolventy MU v Brně, kt. obdrž. u příl. oslav 100. výr. vzniku Masarykovy univ. 
Malou bronzovou medaili (pav. A, Výstaviště Brno, 15. 6.); viz mj. čl. Markéty Lankašové Školy slaví 
100 let. V jeden den (MF, č. 135 /12. 6./, s. 17, 1 obr.) g J. Ruszelák se umíst. na 7. místě z 24 nomin.  
osobností v ank. Osobnost roku 2018 ve Zlínském kraji (Filmový uzel, Film. ateliéry Zlín, slavnost. 
vyhláš. 29. 4.) g Čest. uznání 22. roč. soutěže Musaionfilm 2019 v Uh. Brodě získal 12. 6. film So-
vinec 1974–1989 Muz. umění Olomouc (námět a rež. Štěpánka Bieleszová, kamera Kamil Zajíček)  
za dokumentaci kultur. aktivit J. Štreita na Sovinci; https://www.youtube.com/watch?v=mjX_Ir-
D5YTU g J. Štreit získal cenu Rytíř filmového pásu, kt. mu uděl. Moravskoslez. filmová asoc. v rám-
ci akce Kinematograf 100 (D. umění Opava, 14. 6.) g M. Trizuljak obdržel Cenu redakce iDNES.cz  
„Bloger roku 2018“ za svůj blog https://trizuljak.blog.idnes.cz/, především za fotogr. moravs. krajiny  
(Praha, 21. 5.); videoreport. z před. viz https://info.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=714359 g Publ. 
nakl. Větrné mlýny Bakšiš (aut. Jiří Kratochvil) postoup. v 54. roč. soutěže Nejkrásnější české knihy  
roku 2018 (poř. Min. kult. ČR a Pam. nár. pís. v Praze) do nejužší nominace v kat. Krásná lit.
JUBILEA – 4–9/2019 g I. Vyskočil (90 – *27. 4. 1929) g E. Schreiber (80 – *21. 5. 
1939) g A. Rajlichová (70 – *28. 6. 1949) g J. Kavan (40 – *27. 7. 1979) g M. Dobeš (90 – 29. 7.  
1929) g B. Polívka (70 – *31. 7. 1949) g M. Reissner (50 – *10. 9. 1969) g B. Doubrava 
(75 – *19. 9. 1944) g M. Chlubnová (50 – *25. 9. 1969) g Jubilantům připíjíme – NA ZDRAVÍ !!!

JUBILEA NEDOŽITÁ – Q-ZTRÁTY g J. Trefulka – 90. výr. naroz. (*15. 5. 1929) 
g P. Scherhaufer – 20 let od úmrtí (†29. 6. 1999) g Z. Řihák – 95. výr. naroz. (*10. 8. 1924)  
g E. Turnovský – 90. výr. naroz. (*14. 8. 1929) g M. Slezák – 30 let od úmrtí (†23. 9. 1989)    n

(pokračování na str. 02)

Q-TERMÍNY
g – zasedání Rady Q: V případě nutnosti lze se obrátit na Q-konzuly Z. Höhmovou (zdena.
hem@seznam.cz), I. Medka (medek@jamu.cz) nebo M. Plešáka (plesak@jamu.cz)  
23. 6. – uplynulo přesně 50 let od „úředního“ potvrzení vzniku uměleckého Sdružení Q 
!Pozor! jen do 25. 7. – 58. výst. Sdružení Q Quod tempus? Qui locus? / Jaký čas? 
Jaké místo? na mezin. festivalu Forfest Kroměříž, Rotunda Květné zahrady a g al. Orlovna 
27. 7., 14 h (sobota) – Q-dovoz výtv. děl z Kroměříže do Brna, na obvykl. místě u býv. 
Billy za Lužánkami, u auta a výdeje exponátů bude Z. Höhmová 
15. 9. – uzávěrka zpráv a příspěvků pro nový KVÉ-BULETÝN 19/3  
21. 9., 16 h (sobota) – Valná hromada Sdružení Q, Komorní sál HF JAMU Brno 
1. 10. – vyjde KVÉ-BULETÝN (19/3) č. 72   

Pave l  Švanda

Špilberkem
Špilberkem z hory dolů
a úhorem kopce zas nahoru.
Sem tam roztržitý monolog
o litování.
Čeho všeho?
Někdy už   není moc vidět.
Leda v zrcadle na Kraví hoře,
jak tam tak postupně ubývalo moře.
A taky pro  četná  alibi
už zasutá v sypkém času.
Občas ještě slůvko v duchu
nad srázem a ve věčném suchu
o voze i koze.
Raději je necháme prchat
do vzduchu.
Duši výmluvy už nesluší
a tělo se pořád kamsi tlačí.
Jenže kudy   z úhoru,  
když se ti chce i nechce,
z bláta a prachu
rovnou,
ale kdo by se nebál,
až tam nahoru?

https://www.youtube.com/watch?v=mjX_IrD5YTU
https://www.youtube.com/watch?v=mjX_IrD5YTU
https://trizuljak.blog.idnes.cz/
https://info.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=714359


zioborového uměleckého sdružení. Určitě se té vitality a optimizmu nemáme vzdávat, přestože 
závěr druhé dekády 21. století pozitivními očekáváními nehýří. Je čas zpytování, chvění, znepo-
kojivých otázek. Možná básníci to pochopili dříve než jiní. „Co je bez chvění, není pevné“ na-
psal Vladimír Holan. Lze vytušit, že celý náš myšlenkový a kulturní svět spěje k další syntéze, 
kdy všechny obory lidského bádání, včetně uměleckého, dospějí znovu a na novém, vyšším ho-
rizontu k uznání platnosti základního poznatku z počátků evropské civilizace: „Vím, že nic ne-
vím“. To není nihilizmus, ani rezignace nebo konec pozitivizmu. Jde jen a jen o návrat k poko-
ře, (k pokoře před Boží tváří, chtělo by se říci). Lidé, kteří toho vědí opravdu hodně, jsou často 
těmi posledními, kdo by předstírali majetnictví nějaké „univerzální pravdy“. To je ve skutečnos-
ti velmi optimistická zpráva. A jednou z dnešních povzbudivých zpráv je i pokračující vitalita 
Sdružení Q. g g Marek  Tr izu l jak                                                            n 

VÝZVA výtvarníkům g Q-dovoz děl z Kroměříže do Brna bude v sobotu 27. 7. 
ve 14.00 na obvyklém místě u bývalé Billy. U auta a výdeje exponátů bude Zdena Höhmová. 

Výstava Quod tempus? Qui locus? v Kroměříži
g V rámci XXX. festiv. Forfest CZ se konala výst. výtv. sekce Q a hostů k 50. výročí vzniku  
Sdruž. Q pod názvem Quod tempus? Qui locus? / Jaký čas? Jaké místo? (Gal. Orlovna a Rotun-
da Květné zahrady Kroměříž, 22. 6.–25. 7.). Na vernisáži 22. 6. v Orlovně promluv. I. Medek,  
M. Trizuljak a V. Vaculovič, zahr. Ens. Marijan (J. Kavan, I. M., S. Medková) s V. Zouha-
rem, a ISHA trio (S. M., Lucie Rosznyó, Kristina Vaculová) – na progr. byl mj. Luciano Be-
rio Sequenza III v pod. L. Rosznyó (zpěv), skladba Iana Clarka The Great Train Race v interpr.  
K. Vaculové (flétna) a skl. členů Ens. Marijan I. M., S. M. a V. Z. To play... g Na této v po-
řadí 58. výst. Sdruž. Q vystavuje 28 členů: P. Baran / A. Beran / J. Gargulák / Z. Höhmová /  
M. Chlumský / Z. Janáček / A. Kanta / V. Kováč / P. Kuba / L. Kováříková / Z. Machá-
ček / L. Martincová Červencová / B. Mysliveček / P. Nižňanský / M. Plotěná / J. Rajlich 
ml. / B. Rossí / J. Ruszelák / Z. Šplíchal / P. Tasovský / L. Teplý / Z. Tománek / M. Trizul-
jaková / M. Trizuljak / V. Vaculovič / M. Vlček / M. Vybíral / J. Vyskočil a 8 hostů: Már-
ton Barabás HU / Tommy Barr IR / Antonín Gavlas CZ / Pavla Lazárková SK / Amir El Lithy 
EG / Karel Rossí CZ / Antonio Secci IT a Tommasina Squadrito IT.                                  n
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(Quod tempus? Qui locus?, dokončení ze str. 01)    Alex Beran (1923–2019) g Grafik a malíř Alex Beran (*22. 7. 1923), jeden z nej- 
starších členů Sdruž. Q, zemřel v rodném Liberci †27. 5. 2019 . Byl též čl. České besedy Libe-
rec, SČVU, Liberecké unie výtv. umělců. Skaut, tramp a „jizerský poustevník“, trvale spjatý s Li-
bercem a jizersko-ještěds. regionem. Jen v 60. letech byl na 2 krátkých cestách v cizině (Guinea, 
Francie). g Jeho děd byl umělec. řezbář a otec Jaro Beran malíř a grafik. A. B. vystud. Školu umě-
ní Zlín 1939–1944 (pedag. E. Milén, J. Sládek, A. Kutal, V. V. Štech, B. Fuchs), praxe mj. u kni-
haře Jirouta (Praha), J. Trnky, K. Kryla st.) g Celoživotní zvídavec, stále „udivovaný mnohotvár-
ností a proměnlivostí přírody (…) Jsem obyčejný člověk, a tak mě zajímají i obyčejné ,realistické‘ 
věci. Forma vyplyne vždy z postupující práce – od malé skici až po obraz. Nic apriorního. Žádná  
spekulace. Ratio ale ctím v souladu s přírodou. Dělám to, co říká moje srdce.“ (cit. A. B.). g Rané 
dílo: Fotogramy, skici, figurál. kompozice, válečné reminiscence. / 50. léta: figurál. kompozice, por-
tréty, už. grafika, plakáty; osobní prožitky / 60. léta: už. grafika, exlibris, plakáty (Socha a město, Li- 
berec 1969). Kresby, lepty, suché jehly, koláže, asambláže. Obrazy – krajina Jiz. a Luž. hor, zjed-
noduš. tvary se silnou konturou. Osudný rok 1968. / 70. léta: převaha už. grafiky; cykly, kresby, 
kompozice, zabstrahovaná struktura (Jizerské legendy, Anatomie lesa, Dřevorubci). / 80. léta: cyk-
ly deník. kreseb, elementár. kompozice mikrostruktur vytvář. vyšší sestavy (označ. L. Kunderou  
jako „řada lakonických výjevů, které vybavují veskrze dramatické sledy scén“), koláže, volná grafi-
ka, ilustrace; téma Jiz. hory (Jizerské proměny, Zlomky přírody, Znamení lesa, Máchovské variace).  
/ 90. léta–10. léta XXI. stol: volná drobná grafika, drobné kresby fixem – koncepční liniové de-
ník. kompozice… g Od r. 1949 měl 12 samost. výst. přev. v Liberci, dále Semily, Český Dub, 
Ml. Boleslav, Jablonec n. N., Zlín… Účast na spol. výst. absolventů Školy umění ve Zlíně (1944, 
1945, 1947, 1983); Mezinár. bienále v Brně (1972, 1980, 1984); Trienále exlibris Chrudim (od 
r. 1974); Počátky generace (Špálova gal., 1968); Konec avantgardy? (GHMP 2011); „Ostrov umě-
ní v moři průmyslu“ – Zlínská šk. umění 1939–1949 (Zlín 2016); Příběhy kraje (regionál. umě-
ní po r. 1945, OGL 2016); vyst. i na posl. výst. Sdruž. Q (Brno 2018, Kroměříž 2019). g Fa-
cebook Gal. Václava Chada, 27. 5.: „Brzy ráno nás dnes opustil další skvělý člověk – Alex Be- 
ran (1923–2019), ojedinělý a výjimečný autor ze Školy umění ve Zlíně. Čest jeho památce.“ n

Alex Beran: Kolorovaná kresba ze školních let na ŠU Zlín, 1943

01

Vernisáž, Kroměříž 22. 6. – obr. 01, 11, 12, 13 Z Q-výstavy v Rotundě Květné zahrady / 02, 06 I. Me- 
dek, M. Trizuljak a V. Vaculovič zahajují v Orlovně / 03 Z. a V. Vaculovičovi v Rotundě / 04 Do- 
kumentační výstava v Orlovně / 05 Z. Tománek, B. a K. Rossí / 07 Ens. Marijan a V. Zouhar / 
08, 09, 10 Členky ISHA tria S. Medková, L. Rosznyó a K. Vaculová; foto M. Trizuljak a J. Rajlich
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Co dělá... Eduard Schreiber g Čerstvý osmdesátník PhDr. E. Schreiber 
(*21. 5. 1939 v Obrnicích u Mostu / 1946 odsunut do Německa) přijel v červnu do Brna na 
měsíční rezidenční pobyt Českého liter. fondu kvůli překladu knihy Daniely Hodrové Komedie. 
Před tím dokončil jinou knihu autorky, Město vidím…, kt. vyjde v nakl. Arco Vídeň/Wuppertal 
zač. srpna. Tam paralelně vyjde i knížka Jiřího Koláře Návod k upotřebení / Gebrauchsanweisung 
v překl. E. Sch. g V říjnu na Mezin. film. festivalu v Lipsku se chystá retrospektiva 6 dokument. 
filmů E. Sch. (např. Nevíte, kde je pan Kisch? nebo Zóna M o Urale) – z jeho celkem 50 natoč. 
filmů (od 70. let do 2010). Nyní už netočí filmy a jen píše a překládá. g V r. 2018 přeložil Mě-
síc Jiřího Mahena; šlo o první překlad do němčiny (vyšlo v Berlíně) – důvodem byly rozhovory  
s L. Kunderou, který Měsíc vydal v Brně v r. 1964 (poprvé po autorově vyd. r. 1924) a často o tom  
spolu debatovali. g Z vlastní tvorby vydal E. Sch. naposledy malé eseje o básních Jiřího Gruši  
v nakl. Wieser Klagenfurt v r. 2018. V současnosti dále pracuje na Pracovní knize Život je montáž. 
Rusko 1993–2000 (Das Leben ist Montage. Arbeitsbuch. Russland 1993–2000) pro berlínské nakl. 
Matthes & Seitz, rukopis má zatím 1000 stran...g K březnu 2020 E. Sch. připr. knížku ke 100. 
výr. naroz. L. Kundery: obsahem bude překlad dvou novel, které L. K. naps. v r. 1944, Berlín – 
Konstantinopolis, a osobní vzpomínky na L. K.                                                                                                n

Odešel Pavel Šrubař g Ing. arch. P. Šrubař zemř. v Brně 6. 5. 2019 ve věku nedož. 
77 let (*17. 6. 1942). Smuteč. rozloučení se konalo 13. 5. v brn. krematoriu. Čest jeho památce!  
g P. Š. absolv. VUT Brno (1965), celý život byl projektantem (Chemoprojekt, Investprojekt, 
Brnoprojekt, Stavoprojekt, Ateliér R, po r. 1989 soukr. Ateliér Šrubař) a pedagogem (5 let na Fak. 
archit. a 15 let na oboru architektura Fak. stavební VUT Brno). g R. 1968 funkcionářem v archi-
tektonické obci, r. 1989 získal Cenu m. Brna, v 90. letech zakladat. a předsedou České komory  
architektů. Členem Sdruž. Q od zač. 90. let. g Viz též medailonek P. Š. v KVÉ-bul. 17/3 (2017). 
Zemřela Milada Jandová g M. Jandová (1931–2019), známá jako dlouholetá sta-
rostka Sokola Bílovice n. Svitavou, kde žila takřka celý život, byla v letech 1993–1994 tajemnicí  
Sdruž. Q. Poslední rozloučení s M. J. proběhlo 17. 1. v brn. krematoriu… g (viz Olga Uhrová  
Skončila životní cesta paní Milady Jandové, Bílovický zpravodaj, č. 01/2019 /27. 3./, s. 10). 
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