MiIý, šarmantní a laskavý Pavel Brázda odešel...

Když jsme před třemi lety začali chystat výstavu Pavlu Brázdovi, věděli jsme, že už
se do povědomí širokéčeskéveřejnosti dostal a chtěli jsme víc - seznámit s jeho
mimořádným dílem i pozoruhodným osudem Evropu. Práce to byla krásná, Už proto,
že Pavel Brázda byl se svojí ženou, Věrou Novákovou, v 50. letech v Českém
Krumlově na svatební cestě a uchovával si na tehdy šedivéměsto krásné
vzpomínky. Jeho veliká vstřícnost vedla k tomu, že jsme si mohli vypůjčiti díla, která
jinam nepůjčoval,např. kresby ze 40,let. Zapůjčilijsmeale i díla, o která jiné galerie
nestály, např, malby jedenáctiletého Pavla Brázdy, který vroce 1937 dostal první
olejové barvy a maloval pohledy zokna rodinné vily vBrně.., Co si tehdy asi malý
chlapec představoval? Jak si plánoval svůj život a svoji cestu za uměním? Nemohl
tušit, že místo do oktávy klasického gymnázia bude muset nastoupit na nucené práce
do lesa, stejně jako to, že rok 1948 bude znamenat počátek rozvratu nejen
společnosti, ale ijeho rodiny. Že bude při politických prověrkách na Akademii v roce
1949 vyloučen ze studií a vyloučena že bude ijeho přítelkyně a pozdějšíženaYěra
Nováková. Že rodičůmbude zabaven majetek a otec nebude smět vykonávat
advokacii a že budou dokonce vypovězeni zBrna,..
Když se zdálo, že bude lépe, přišel rok 1968 a pak léta sedmdesátá, práce v kotelně
a malování na nouzový materiál, lepenkové desky a zbytky pláten; u Pavla Brázdy
skoro nenajdete dva stejné formáty.,.

Přes smutek a deprese v sobě po celou dobu znovu objevoval sílu tvořit. Vytvořil si
definici umění ,,o lidech a pro lidi", v jehož duchu od válečných let tvořil. A měl štěstí
na velkou lásku Věru a na silnou babičku Helenu (sestru Josefa aKarla Čapkových),
se kterými přečkal nejtěžšíobdobí 50. let, kdy se po létech na vysokých školách učil
malířem pokojů a maturoval na odborné grafické škole, jejížředitel ,,ztratil" kádrové
materiály, které Pavla Brázdu určovaly výhradně pro manuální práci.

i

poslední (a jak Pavel Brázda zdůrazňoval, ještě
nedokončený) obraz z roku 2017, je jakýmsi shrnutím jeho oblíbených stále se
vracejících motivů. Vystavili jsme i hodně jeho děl ze 60" let, které považoval za
experimenty a zkoušky s nově objeveným materiálem aknorex, ktený spojený se

Na výstavu jsme převezli

škvárou, pískem nebo třeba skelnou drtí umožňoval vytvářet reliéfnídíla. Neopomněli
jsme ani poslední lásku Pavla Brázdy - computerovou grafiku, vtipné společenské
komentáře beze slov. Výstavu nešlo nedoplnit nábytkem, mezi kterým Pavel Brázda
desítky let tvořil, protože prostě po většinu svých tvůrčíchlet žádný ateliér neměl a
pracoval v bytě, ve vinohradské vile své babičky.

Pavla Brázdy jsem se stihla na hodně věcí zeptaí a za zásadní považuji jeho

vyjádření poté, co jsme probrali všechny tragédie jeho života, všechny ty kotrmelce a
klacky házené pod nohy: ,,Měl jsem v životě vlastně velké štěstí,život ke mně byl
laskavý, všechno mohlo dopadnout mnohem hůř a skončit mnohem dřív,"

Pavel Brázda byl z krumlovské výstavy nadšený, ohlasy rozsáhlé výstavy na 1000m2
o čtyřech stech originálech byly a jsou nebývalé, O výstavě jsme informovali jak
v rakouském časopisu Parnass, tak německém Kunstzeitung. Katalog, byt' skromný,
je trol1azyčný. Přál si, aby jeho dílo překročilo hranice a jsem přesvědčena, že se mu
to krumlovskou výstavou povedlo.

V pátek 22.12.20'|7 se budeme s Pavlem Brázdou, neobyčejným člověkem a
mimořádným umělcem, loučit. Jeho výstava v ČeskémKrumlově bude ten den
otevřena zdarma.

Hana J irmusová Lazarowitz
kurátorka výstavy a ředitelka Egon Schiele Art Centra
ČeskýKrumlov

