ČTVRTÝ ROK SE SPOLKEM
OLLOVE
ZAL. 2012
Spolek Ollove vznikl v srpnu roku 2012. Prvotní
nápad organizovat v Olomouci akce související s LGBT+
se ale objevil dlouho před tím.
Někteří členové a členky Ollove se totiž již delší dobu podíleli na organizaci Ozvěn Mezipater, které
do Olomouce přivedl Petr Vlček. Zprvu jsme začínali
skromně, převážně projekcemi, které probíhaly během
dvou až tří večerů. Postupně se ale ozvěny programově
rozrostly, a protože nápadů a vůle je realizovat bylo
přehršel, rozhodli jsme se založit vlastní spolek, pod
kterým by mohly pravidelně vznikat akce, které nebylo
možné organizovat pod hlavičkou Mezipater.
Hlavním cílem Ollove bylo a stáje je skrze kulturní a osvětové akce vzdělávat veřejnost, posunout ji
k více diverzifikované a tolerantní společnosti, a to
nejen v Olomouci. Naší dominantní cílovou skupinou
byla vždy Univerzita Palackého a její studenstvo, ať
už LGBT+ studující, tak ti heterosexuální. Klíčová pro
nás vždy byla politika inkluze, která netřídí lidi
podle genderu a sexuální orientace, ale naopak nabízí
prostor pro diskuzi a pochopení. Nicméně, další klíčovou skupinou je i LGBT+ komunita/y, která nemá vztah
k univerzitě jako takové. V posledních letech jsme se
tak kromě jiných témat zaměřili i na LGBT+ seniory
a seniorky či na stejnopohlavní rodiny.
Za čtyři roky své existence se Ollove rozvinulo
ve spolek, který nabízí poměrně velké množství různorodých aktivit, stejně jako aktivně kooperuje s jinými
spolky a organizacemi na celostátní úrovni. V minulém roce jsme se např. stali členy organizace PROUD.
Pravidelně kooperujeme s Mezipatry. Navázali jsme
spolupráci s Prague Pride a jsme v kontaktu se spolky
Charlie a QMu. A zapomínat nemůžeme ani na UP Olomouc.
Ollove se kupříkladu pravidelně prezentuje v rámci
aktivit květnového studentského Majálesu.
Jana Jedličková

To se asi ukáže nejlépe až

do budoucna? Co bys chtěla s Ollove

od toho, co děláme. Olomouc je

dělal. Když použiju citát jedné hostky filmového festivalu

ještě dokázat?

ovšem skvělé místo, kde se těmto

AFO, na kterém taky spolupracuju, práce pro neziskovky

cílům věnovat. Zdejší univerzi-

a za sebe dodávám lidskoprávní aktivismus, není vlastně

ta poskytuje mnoho příležitostí

povolání nebo práce. Je to spíš diagnóza. Nemůže to dělat

raci. To především. Jinak by bylo

k otevřeným diskuzím, pořádání

každý ani každá. Okolí vás za to mnohdy odsoudí, obzvlášť

fajn zdárně pokračovat v tom, co

kulturních a vzdělávacích akcí

teď. Bohatství vám to nepřinese. Přidělává vám to vrásky

všechno děláme. Začali jsme se

a k oslovování různorodých lidí.

a šediny. Takže proč to vlastně dělat, když můžete jít do

ve spolupráci s PROUDem věnovat

A ačkoli tu není mnoho univerzitou

dobře placené práce, v určitou hodinu se bezpečně vrátit

školením na středních školách,

zcela nedotčených obyvatel, i na ty

domů a mít klid do dalšího rána? Protože vám to prostě

přemýšlíme o svého druhu poradně

Ollove míří.

nedá. Protože někdo se musí obtěžovat, aby jiní nemuseli.

pro LGBT+, stále myslíme i na queer

Protože těch xy měsíců otravování se s administrativou,

filmový klub. Aktivit a nápadů je

asi v komunikaci s univerzitou.

psaním grantů, vymýšlením komunikačních strategií, plá-

hodně, čeho se nám dostává po málu,

Olomoucká prakticky organizovaně

nováním akcí na oslovení veřejnosti prostě stojí za toho

jsou lidé.

neexistující LGBT+ komunita/y mimo

jednoho člověka, který pak z vaší akce odchází s úsměvem

univerzitu už je těžší oříšek, ale

na tváři. Stojí za člověka, který vám poděkuje za to, že

osobně se domnívám, že se nám v po-

už si nepřipadá se svými problémy sám. Stojí za každé-

která na Ollove ještě čeká? Co

sledním roce, dvou daří postupně

ho jednoho kluka a holku, kteří mají i díky vám pocit,

bys ještě chtěla otevřít a ideálně

pronikat i tam.

že bude dobře. A v neposlední řadě je to neskutečné

zlepšit?

Je nějaké téma nebo oblast,

V prvních letech jsme se také

univerzity a kolemjdoucí se baví o tématu, které jste do

Zlepšit se dá úplně všechno

dominantně věnovali především se-

veřejné diskuze vnesli, a vy vidíte a slyšíte, že o něm

a prostor jistě máme. Ollove je re-

xualitě a otázky genderové rovnosti

opravdu přemýšlí, že k němu nejsou lhostejní.

gionální spolek, tím se odlišujeme

trochu ponechávaly stranou, ačkoli

od těch celostátních platforem a to
Na co jsi nejvíc hrdá?

je myslím dobře. Navíc se zaměřuje-

úzce. Od tohoto podzimu se ale i to
k mé spokojenosti mění.

me na osvětu a vzdělávání v oblasti
Když se na to podívám globálně, tak na to, jak si

sexuality a genderu prostřednic-

Ollove vede. Musím přiznat, že když jsme spolek za-

tvím kultury především a tam nejsou

kládali, úplně jsem nečekala, že bychom se dostali do

žádné hranice. Jednou takovou zatím

ho, je město díky Ollove v něčem

takových rozměrů jako dneska. Sice působíme zejména na

moc nedostižnou metou je třebas

jiné?

regionální úrovni, ale v podstatě spolupracujeme se

aktivizace LGBT+ komunity/subkultur

všemi LGBT+ subjekty v ČR. Zejména je třeba vypíchnout

v Olomouci a okolí. Zatím to vypadá

PROUD, Mezipatra a Prague Pride. Ale jsou i jiné organi-

na vyčerpávající běh na hodně dlou-

zace a instituce, se kterými kooperujeme.

hou trať, ale maraton může být taky

V Olomouci už jsi docela dlou-

Když mám mluvit o historii a vzniku Ollove, hodí

Úspěšně ho předat nové gene-

zadostiučinění, když pak jdete po ulici nebo po chodbách

s tím, co děláme, souvisí velice

Můžeš prozradit, proč Ollove vlastně vzniklo?

Můžeš prozradit nějaké plány

Samozřejmě, že to za to stojí, jinak by to asi nikdo ne-

Největší „úspěchy“ máme

Rozhovor
s předsedkyní spolku
Janou Jedličkovou

většina lidí vůbec nechápe. Vlastně je to k pousmání.

s časem. Nám chybí potřebný odstup

Doufám, že ano, ale ještě víc

se začít olomouckými Ozvěnami Mezipater. V Olomouci je

doufám, že to není jenom kvůli

začal realizovat jeden z našich zakládajících členů,

Ollove. Občanskému aktivismu se tu

Petr Vlček, a postupně jsem se k němu přidala já a další

daří a je jedno, jestli je lidsko-

současní i minulí členové a členky Ollove. Měli jsme

právní nebo jiný. Minimálně posky-

Ollove dokázat aktivizovat další lidi. Někteří s námi

spousty nápadů na doprovodný program, ale málo času,

tujeme alternativu a seznamujeme

pak spolupracují, někteří odjedou k sobě domů a tam

co se týká množství aktivit. Čím

prostoru a financí na to, abychom je realizovali. Proto

s tématy, která ještě pořád většinu

se věnují aktivismu po svém. Já úplně nečekám, že budu

bys nalákala lidi, co by se chtěli

jsme v určitý okamžik začali přemýšlet, co dál, a na-

neoslovují v mainstreamu.

měnit svět k lepšímu. Možná to děláme, ale je to běh na

zapojit a pomoct mu v růstu?

Ollove pomalu roste, hlavně

dlouhou trať a dost vrtkavá záležitost. Jedna filmová

konec jsme došli k názoru, že by bylo nejlepší založit
spolek a začít se věnovat aktivismu naplno. V srpnu 2012

občas zábava.
No a za sebe osobně je to právě ona schopnost

Jako předsedkyně sdružení máš

projekce nezmění stovky let předsudků. Co ale dělám moc

Ollove potřebuje někoho, kdo

jsme proto oficiálně založili Ollove a od té doby fungu-

s Ollove samozřejmě fůru starostí.

ráda a myslím, že Ollove to dělá moc dobře a úspěšně,

je občas ochoten udělat víc pro

jeme rok od roku víc a víc.

Stojí to za to?

je vtahování lidí do diskuze a vzbuzení touhy se taky

druhé než pro sebe, což ho oboha-

podílet. Někdy se to samozřejmě

cuje a naplňuje. Nedáme vám plat,

nepovede, ale mnohdy

Ollove si už na začátku vytklo nelehký cíl proměňo-

To je zapeklitá a velmi častá

ano, a to by asi měl aktivismus dělat především. Ne jen

nebudete mít pevnou pracovní dobu,

vat Olomouc k větší různorodosti a otevřenosti z hledis-

otázka, na kterou je velice snadné

podávat informace, ale spíš inspirovat k akci na osobní

nemáte nárok na dovolenou, když

ka sexuality a genderu. Jak se mu podle tebe úkol daří?

odpovědět, ale onu odpověď valná

úrovni.

to vezmu kolem a kolem, vypadá to,
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že je to mnoho práce za nic. Není to tak úplně pravda,

v Olomouci v rámci Ozvěn promítali.

protože můžete získat strašně moc, ale nemá smysl něko-

Letos ale máme v programu třebas

Jak ses dostala k Ollove? Co

ho lákat. Pokud nejste ochotní udělat něco jenom tak,

i oceňovaný snímek Tomcat nebo dva

protože vás to baví nebo to považujete za důležité, tak

dokumenty věnující se kampani za

o vás nemáme zájem. Možná je to kruté a vysoce kontra-

stejnopohlavní manželství. Ty mohu

předmětům věnovaným queer a gende-

produktivní, ale pravda občas krutá je. Já do Ollove

doporučit rozhodně. Krom toho máme

ru, které učila na katedře žurna-

lákat nikoho nechci a nebudu. Ráda někoho přivítám a moc

ale taky celkem bohatý doprovodný

listiky Eva Chlumská – jedna ze za-

ráda budu s někým spolupracovat. Ale pokud vás musím

program. Letos slavíme 10 let od

kládajících členek Ollove. Do Ollove

lákat, asi to není ta pravá aktivita pro vás. Jediné, co

prvních olomouckých Ozvěn, takže to

jsem vstoupila se svojí kamarádkou

musíte udělat, je chtít a kontaktovat nás.

bude ve velkém stylu.

Klárou Bednaříkovou. Práce Ollove

tě na spolku na začátku zajímalo?
K Ollove jsem se dostala díky

nás velmi zaujala, protože jsme se
obě velmi zajímaly obecně o queer

Chtěla bys někomu poděkovat za podporu spolku?

a také o LGBTQ+.
To je ten okamžik, kdy se zcela jistě někdo důleKdybys měla Ollove stručně

žitý opomene, takže díky patří úplně všem, kdo nám kdy
pomohli, ať už materiálně, finančně či jinak. Především

popsat někomu, kdo ho vůbec nezná,

je to nadace Via, která nám dala grant ve svém projektu

co bys řekla?

Mluvme spolu a otevřela nám tak možnost lépe pracovat na
Řekla bych, že Ollove je spol-

komunikaci mezi námi, univerzitním životem, LGBT+ lidmi
i tou úplně nejširší veřejností v Olomouci. Dík patří

kem nadšenců z prostředí olomouc-

ale také městu Olomouc a Olomouckému kraji, kteří nás

ké univerzity i mimo ni, který se

podporují v regionálních aktivitách. Děkujeme i našim

snaží vytvářet kulturní a osvětové

stálým sponzorům a donátorům Miloši Přikrylovi a Robertu

akce nejen pro LGBTQ+, ale vůbec

Runtákovi, kteří jsou s Ollove už od samého začátku. Bez

pro všechny, co mají zájem dozvě-

nich bychom toho skutečně moc neudělali. Dále je to gay

dět se něco nového. Naše akce se

bar Diva, který nás podporuje od úplného startu Ozvěn

snaží proměňovat dosavadní názory

před deseti lety. Pomáhá nám i Univerzita Palackého.

a nabourávat stereotypní představy,

Přestože nejsme univerzitní spolek, mnohdy nám vychází

které panují o LGBTQ+. Někdy musí-

vstříc a vzájemně už poměrně dlouho a oboustranně pro-

me měnit i předsudky i o členech

spěšně kooperujeme. Spolek Máj je taktéž naším partne-

a členkách Ollove, kteří tyto akce

rem, spolupracovali jsme často i s Divadlem hudby a již
několik let se podílíme i na Academia Film Olomouc.
Nově jsme partnery Hate Free a členové a členky PROUDu,
vypomáháme si s Prague Pride… Těch lidí a subjektů je
jednoduše mnoho a moc. Speciální díky ale patří literární kavárně Druhý domov a mým kolegům a kolegyním, se
kterými Ollove děláme a snad ještě nějakou dobu dělat
budeme. Řekněme to na rovinu, bez nás by to taky nešlo.
Anebo vlastně šlo, ale to už by nebylo Ollove.
Na co se těšíš na letošních Ozvěnách?
Vždycky, když se mě na tohle někdo zeptá, zcela
upřímně odpovídám, že nejvíc se těším, až ozvěny skončí.
Jednou bych je chtěla zažít jenom tak, jako divačka.

Rozhovor
s výkonnou
˘
produkcní
Kristýnou
˘
Michalickovou

vytvářejí bez nutnosti sami sebe
začleňovat do jakýchkoli vykonstruovaných kategorií.
Máš na starost zásadní úkol
koordinace a hlídání hladkého chodu
poněkud rozlítaného Ollove. Co je
pro tebe na tvojí pozici největší
výzva?
Jelikož jsem člověk s vrozeným a někdy možná až moc velkým
respektem k autoritám, bylo pro
mě z počátku asi nejtěžší vůbec
komunikovat s lidmi, kteří pracují

Obávám se ale, že by to pak byla strašná nuda. Ozvěno-

pro Ollove. Do Ollove jsem vstoupi-

vou páteř tvoří filmové projekce a tam se mi těžko vybírá

la jako jedna z nejmladších členek

nějaký favorit. V minulosti mě naprosto uchvátil snímek

a byla jsem absolutní nováček ve

Open, asi nejvíc queer záležitost, kterou jsme kdy

všem. Zároveň je pravda, že někteří
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členové pracují na katedře, kde studuji, takže to pro

určitě bych chtěla poděkovat Evě

mě byla určitě asi největší výzva. No a v současné době

Chlumské, díky které jsem se stala

pro mě velkou výzvu představují věci, jako je komuni-

členkou Ollove. Pak by to byli

kace s lidmi mimo Ollove, se kterými chceme například

určitě Petr Vlček a Jana Jedličko-

spolupracovat, nebo u nich mít nějakou konkrétní akci.

vá. Jim bych chtěla poděkovat za

Hodně si vážím také příležitosti částečně se podílet na

trpělivost, za pomoc a vůbec za

psaní žádostí o finanční podporu. To všechno jsou záleži-

možnost naučit se spoustu nových

tosti, které se stále učím a považuji je za velmi cenné

a užitečných věcí. Kromě nich jsou

zkušenosti.

to ale všichni členové a členky Ollove, kterým patří můj dík,

Ollove pořádá širokou škálu akcí, mohla bys je
shrnout?
Tak tohle je záludné. Ollove pořádá především

protože i když jsme někdy hodně

tobusem a tramvají společně s velkou heliovou lahví.

rozlítaný spolek, tak ve finále

Stejně tak nezapomenu na okamžik, kdy jsme tuto lahev

dokážeme věci zvládnout a doká-

táhly od náměstí republiky na Konvikt, kde se akce

žeme fungovat jako tým, který má

konala. Byl to skutečně zajímavý zážitek.

kulturní akce, které jsou určené pro každého, kdo o ně

v rámci činnosti Ollove stejné

má zájem a to bez ohledu na podmiňující kategorie. Mezi

zájmy a cíle. Jsem ráda, že mohu

takové patří nejen náš přednáškový cyklus Queer Beer,

být jeho součástí.

Ozvěny Mezipater nebo autorské čtení, jsou to také taneční kurzy nebo sportovní akce. To osobně považuji za hodně

Co ti Ollove přineslo do

Jak se proměnilo Ollove za tu dobu, co jsi jeho
členkou?
Vzhledem k tomu, že nejsem v Ollove od jeho úpl-

důležité, protože jsou to činnosti, o které bývá zájem.

života kromě možnosti být členkou

Někdo třeba rád hraje bowling, ale nemá partu lidí, kteří

ného začátku, tak za sebe můžu říct, že kromě odchodu

spolku nejkrásnějších lidí v Olo-

by si s ním zašli zahrát. Někdo by chtěl vyzkoušet laser

a příchodu několika členů a členek se určitě rozší-

mouci?

řilo množství našich akcí, které probíhají po celý

game, ale netroufne si jít do toho sám. A někdo se chce
prostě jen naučit tančit, ovšem jste-li stejnopohlavní

rok. Velký vliv na to má samozřejmě podpora našich
Kromě zjištění, že jsem se

současných sponzorů. Což také na začátku nebyla úplná

pár, je samozřejmě mnohem těžší přihlásit se společně do

jako členka Ollove stala jednou

běžných tanečních kurzů. Takže i tohle jsou akce, které

samozřejmost. Celkově myslím, že jsme mnohem aktivněj-

z nejkrásnějších lidí v Olomouci,

se Ollove snaží pořádat, přestože to není vždy snadné.

ší. Fungujeme nejenom v rámci našich olomouckých akcí,

si velmi vážím šance poznat skvělé

ale daří se nám být také aktivní na FB, případně také

lidi a učit se o nich. Zároveň

na webu. Spolupracujeme také s dalšími organizacemi

jsem přišla na to, že je důležité

mimo Olomouc.

Co z toho tě baví nejvíc?

umět si stát za svým a je-li to
Ráda se podílím na Ozvěnách, protože se tak pro-

potřeba, tak bojovat za věci, kte-

Co Ollove chystá v budoucnosti?

pojuje moje činnost v Ollove s filmovou vědou, kterou

ré ostatní považují za nedůležité,

studuji posledních pět let. Nejvíce mě pak baví již

nebo je zcela přehlížejí. Když

zmiňované sportovní akce. Přestože jich zatím nepro-

mi ostatní tvrdili, že práce pro

běhlo velké množství, tak je to vždycky zážitek. Nejen

mouci hodně vidět a to je rozhodně potřeba udržet

takový typ spolku je pro mě pouze

že poznáte nové lidi, ale skutečně je dobře vidět, že

a dále rozvíjet. Určitě se proto budeme snažit udržet

ztrátou času, byla jsem skutečně

nezáleží na tom, s kým například žijete nebo trávíte

rozsah a tempo naší současné aktivity a samozřejmě ji

hrdá sama na sebe, že jsem takovým

volný čas. Dostanete-li se do nějakého týmu, tak děláte

plánujeme neustále zdokonalovat a rozšiřovat. Kromě

názorům dokázala odolat.

toho považuji za velmi důležité neustále prohlubovat

vše proto, aby právě ten váš zvítězil, sdílíte s ostatními radost, když se to podaří. A když to nevyjde, zajdete se soupeři i spoluhráči třeba na pivo a podobně.
Kolik lidí se teď asi podílí na aktivitách spolku?
Chtěla bys někomu poděkovat za spolupráci?
Teď aktuálně je členů a členek třináct. Je ale

spolupráci s různými spolky a organizacemi ať už místCo nejšílenějšího jsi pro
Ollove udělala?

ními, nebo těmi na jiných místech v republice. Osobně
myslím, že velmi důležitý bude také nábor a zapojení
nových členů a členek, protože se samozřejmě nevyhneme

Tak o tom nemusím vůbec

tomu, že někteří z nás budou muset Ollove buď úplně,

přemýšlet. Bylo krátce potom, co

nebo alespoň částečně opustit v důsledku ukončení stu-

jsem vstoupila do Ollove. Společně

dia a hledání práce mimo Olomouc.

s Klárou Bednaříkovou jsme dostaly

pravda, že ne všichni již mohou být tak aktivní.

za úkol sehnat pro akci Good Bye

Důvodem je především nutnost odstěhovat se za pra-

Kikina balónky a hélium. Myslím,

cí mimo Olomouc. Pokud bych měla přímo jmenovat, tak

že nikdy nezapomenu na cestu au-
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Myslím si, že v současné době je Ollove v Olo-
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Kolik lidí se na organizaci tenkrát podílelo?

Z čeho jsi měl za tu dobu, co
děláš Ozvěny největší radost?

Kolik lidí se přesně podílelo na prvních ozvěnách, si už nevzpomenu. Ale rozhodně jsem na to nebyl

Rozhovor^
^
s produkcním
petrem Vlckem

Produkčně nejnáročnější byly

sám. Určitě pomáhali lidi z Pastiche - Pavel Bednařík,

vždycky doprovodné akce. Tak-

Veronika Klusáková nebo Irena Chmelová. Mezi prvními

že pak člověka potěšilo, když se

stálými spolupracovníky byla taky Aneta Horáková, která

něco z toho povedlo. Rád vzpomínám

se pak přesunula do Brna, ale vydržela až do založení

například na operní recitál Josefa

Ollove. Myslím, že mezi první organizátorky patří taky

Škarky, na „Improligu“ s queer

Jana Jedličková a Eva Chlumská, které jsou s námi až do-

tematikou, na koncert Vladivojny,

teď. Nemluvě pak o lidech z Mezipater a z UP, z počátku

na interaktivní filmovou soutěž

nám totiž hodně pomáhal taky Petr Bilík a tehdejší pro-

Cinestop nebo na Queer Pecha Kucha

rektor Jakub Dürr. Na organizaci se ale v dalších letech

Night. Největší akcí ale bylo di-

podíleli hlavně studenti filmové vědy a prostřídala se

vadelní představení Přísně tajné.

jich celá řada. Raději nebudu nikoho vyjmenovávat, abych

Hrubá nemravnost libereckého diva-

nikoho nevynechal. Nicméně později se vytvořilo jakési

dla F. X. Šaldy. Jsem opravdu rád,

„zdravé jádro“, a to pak dál pokračovalo v Ollove.

že se Ollove podařilo toto představení do Olomouce přivézt.

Pamatuješ si z toho roku nějakou opravdu povedenou
akci?

Kolik ročníků mají Ozvěny ještě před sebou?
Mezi největší zážitky vždycky patřily večírky

v Divě.

Pamatuješ si na úplně první Ozvěny Mezipater
v Olomouci? Z čeho vznikl nápad je pořádat?

Tenhle vyhlášený olomoucký gay klub nám byl

záleží, jestli se najde publikum

a do Divy se snažíme každý rok vracet. V roce 2007 jsme

a pak lidé, kteří budou chtít po-

uspořádali v Divě malou travesti show. Asi nebyla ničím

dobnou akci dál organizovat. Vnímám

výjimečná, ale podařilo se navodit nezapomenutelnou

trochu jako problém, že se jedná

atmosféru. Promíchalo se totiž stále osazenstvo s lidmi,

pouze o ozvěny, tady menší akci

kteří normálně do Divy nechodili. A to byla prča. Ale

o dost většího festivalu. Myslím,

jinak na to asi vzpomínají holky, které musely hlídat

že víc lidí by chtělo organizovat

v šatně až do rána.

něco vlastního, původního, což je

Spolupracoval jsem tenkrát s filmovým klubem Pastiche Filmz a uspořádat ozvěny Mezipater nám přišel

Já doufám, že ještě hodně. Ale

od začátku nakloněn a pomáhal i finančně. Nezapomínáme

pochopitelné. Ozvěny mají poměrOzvěny každý rok přinesou do Olomouce řadu skvě-

ně velkou autonomii, ale i tak se

jako dobrý nápad pro rozšíření aktivit klubu. Petr

lých filmů s LGBT+ tematikou. Je některý z těch, co se

musí všechny aktivity konzultovat

Bilík mě tak propojil s Radkem Menšíkem, který orga-

promítaly, tvoje srdcovka?

s vedením festivalu. To je občas

nizoval Mezipatra v Brně a patří k jeho zakladatelům.
Radkovi se nápad líbil a ani zbytek týmu Mezipater ne-

zdlouhavé. Ozvěny nemůžou být pro
Filmů byla samozřejmě celá řada, jak hraných, tak

organizátory Mezipater prioritou,

byl proti, takže se mohlo začít s realizací. Výhodu sa-

dokumentárních. Do paměti se mi ale hodně vryl americký

musí se soustředit na hladký průběh

mozřejmě bylo organizační zázemí Pastiche Filmz, a tak

snímek Open z roku 2010. Mluvilo se o něm jako o prvním

akce v dvou různých městech, což je

není divu, že se první ozvěny odehrály na Konviktu.

queer filmu! To byla totální pecka. Termín „queer“ teprve

pekelně produkčně náročné. A k tomu

Podařilo se nám taky sehnat první finanční příspěvek,

vstupoval do povědomí lidí a ten film to krásně vysti-

ozvěny v dalších městech. Nikdy

což byly peníze občanského sdružení UCHO, které mělo

hoval. Je opravdu v mnoha ohledech hodně „open“, ale

jsme ale necítili nezájem o to, co

nějaký zůstatek. UCHO dřív organizovalo v Olomouci akce

nejde vůbec o nějaké otevřené sexuální scény. Pojednává

děláme v Olomouci. A nakonec jsme

pro gaye, ale v té době už nevyvíjelo žádnou činnost.

o transgender vztazích a je ve své podstatě o lásce.

to vždycky zvládli. Mezipatra za to

Všem těmto lidem, kteří v začátku pomohli, patří ještě

Navíc je hodně vizuálně vytříbený. Myslím, že Open má

totiž stojí. Vždyť to byla dlouhou

jednou velké díky. V neposlední řadě to ale byla také

svoje pevné místo v dějinách queer kinematografie. Měl

dobu snad jediná kulturní akce,

chuť dělat něco s tematikou LGBT+. Říkal jsem si, že

jsem ale taky to štěstí, že jsem si ho mohl vychutnat

které se LGBT+ věnovala. A jak

by stálo za to, začít něco organizovat. Obzvlášť pak

společně s diváky na velkém plátně, což se nepovedlo

víme, neměli bychom opouštět staré

v univerzitním městě jako je Olomouc.

vždycky.

známé pro nové.
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Jak se Ozvěny proměnily, když je převzalo Ollove?
V rámci Pastiche to byla jedna z mnoha akcí, které
filmový klub pořádal. I když byla i tak dost oblíbená.
Když Mezipatra převzalo Ollove, tak se staly ozvěny jednou z hlavních aktivit. Mohlo se tak na ní soustředit
víc lidí a myslím, že se nám podařilo akci víc profesionalizovat. Bohatší byl i program, takže z pár dní máme
už skoro celý týden.
Vzpomeneš si na moment, kdy vzniklo Ollove? Jak to
probíhalo?
Myslím, že to bylo v momentě, kdy jsem opustil
Pastiche Filmz a chtěl organizaci Ozvěn někomu předat.
Říkal jsem si, že stačilo. Ale už v té době jsme měli
docela sehraný tým a nakonec jsme se domluvili, že bychom mohli organizovat podobně zaměřené akce v průběhu
celého roku. Předtím se jen na Ozvěny nabalovaly další
akce – přednášky, výstavy, večírky. Tak jsme se rozhodli
založit vlastní sdružení a zkusit dělat něco celoročně.
A to mě nakonec nalákalo, a nejenom mě. Název myslím,
navrhla Aneta Horáková a my souhlasili. Myslím, že je
trefný. No a pak jsme zařídili pár formalit, zvolili
vedení a rozjeli to. Nikdy jsem toho nelitoval.
Na co z minulosti Ollove vzpomínáš nejraději?
Na naše každotýdenní schůzky z počátku sdružení. Myslím, že jsme to nevnímali jako povinnost, ale
jako dobrou příležitost se potkat a vymyslet nějakou
zběsilou akci, jako bylo Goodbye Kikina loučení s prezidentem Klausem nebo módní přehlídka spodního prádla
- neboli první Queer Šmír (což byla ve své podstatě
fundraisingová akce) či nápad vyrazit na Prague Pride
v krojích. Dělali jsme sice všechno v režimu „low“ či
„no budget“, ale o to víc jsme si to užívali. Byly to
erekce kreativity a svobody. Ale nekončíme! Takže se
těším na to, co se podaří dalšího.
Podařilo se podle tebe Ollove nějak proměnit tvář
Olomouce?
Nevím, jestli změnit, ale snad obohatit, udělat
tolerantnější a některé snad i poučit. Ale na to se spíš
zeptej Olomouce.
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Bublina byla jedním z prvních filmů, které se promítaly v rámci olomouckých Ozvěn Mezipater. Projekce
proběhla v univerzitních prostorách filmového sálu UC UP
Konvikt a možná i kvůli „exotičnosti“ snímku byla hojně
navštívena.
První celovečerní snímek izraelského režiséra
Eytana Foxe má rozhodně čím zaujmout i dnes. Jeho stěžejním tématem je život mladých nehetersexuálních lidí
v Izraeli, zejména pak v Tel Avivu a dalších městech.
Fox se pravidelně vrací k tématu propojení sexuality
a genderu s doslova výbušnou politickou situací, kterou

radicky, a sestrou, se kterou sice

je tento region nasycený. Jeho hrdinové a hrdinky se

má sourozenecké pouto, ale příliš

vždy ocitají v centru dění. Navzdory nabízeným tématům

často se nevídají. Pedrův život je

se však spíše soustředí na svoje soukromé trable, vzta-

přesně takový, jaký ho chce mít. Má

hy a často také problém nepochopení ze strany rodičů

spoustu volnosti a prostoru a na

a sourozenců. Bublina řadu těchto dílčích témat také

nic si nemůže stěžovat. Jeho syno-

využívá.

vec tak představuje velkou změnu,
na kterou Pedro zdánlivě není na-

Hlavními postavami jsou dva mladí muži, Noam

chystaný. Tím méně, že zprvu má být

a Ashraf. Ashraf pochází z palestinské části Izraele,

jeho přítomnost v Pedrově domác-

Noam z té židovské. Fox zde využívá naplno motiv Romea

nosti pouze přechodnou záležitostí.

a Julie, dvou milenců, kterým není souzeno prožít šťastný a dlouhý život. Na rozdíl od Shakespeara Fox ovšem

Kvůli chlapci se ale Pedro

celou situaci dramatizuje skrze politickou animozitu

musí poměrně brzy rozhodnout, zda

Medvídě

mezi oběma kulturami. Ashram i Noam jsou obyčejní kluci,
kteří jsou sice ochotní se účastnit politických protes-

svůj život ponechat tam, kde je,
nebo jej změnit tak, aby mohl být

Cachorro, Španělsko, 2004

tů, ale zároveň nehodlají tomuto cíli obětovat úplně

chlapec jeho součástí. Když se

všechno. Ocitají se na počátku svého „vztahu“ a snaží se

konečně rozhodne si synovce nechat

i přes zjevnou nesourodost udržet to málo, co je k sobě

Španělský snímek Medvídě režiséra Juana Alexan-

pojí. Noam má chápavé a téměř všemu otevřené přátele, kteří zdánlivě nemají pro Ashrafa špatného slova.
Ashraf naopak pochází ze značně konzervativního a vůči
homosexualitě hostilního prostředí. Jeho zeť je součástí
teroristické buňky, která vysílá mladíky na sebevražedné

na scénu přichází jeho babička, pro

medvědů. Neobvyklým proto, že se zpravidla nesetkáváme

kterou je představa dítěte vycho-

s mnoha filmy, které by medvědy vykreslily jako sexuál-

vávaného dospělým gay mužem zcela

ní postavy a zároveň postavy, které vedou každodenní

nepředstavitelná.

rodinný život.

mise do Tel Avivu. Sestra bratra odmítá v momentě, kdy

Alexander rozpracovává Pedrův

se dozvídá, že je gay. Ashraf tak stojí mezi rozhodnu-

Medvídě je vlastně rodinné drama o muži, který

tím odejít ilegálně do Tel Avivu a být s Noamem, nebo
zvolit radikálnější řešení své situace. Oba muži jsou
tak vystaveni rozhodnutí, které je v důsledku může stát
i život.
Eytan Fox patří mezi respektované izraelské reži-

je nucen převzít odpovědnost za výchovu svého synovce.

varovává se ale přílišné tklivosti

V momentu, kdy se s tím konečně smíří, se ovšem chlapce

a patetičnosti, ke které mnohdy po-

musí vzdát, protože úřady na popud chlapcovi babičky

dobné snímky sklouzávají. Pro svoje

nepovažují za vhodné, aby dospělý muž, gay a navíc med-

téma a formu zpracování pak nadále

věd vychovával dítě.

zůstává jedním z mála snímků, které

Alexander, jak bylo naznačeno výše, k tématu při-

vých LGBT+ filmových festivalech. Ollove proto doporu-

nak než exotickou exploataci.

stupuje nanejvýš netypicky. Nejprve nás seznamuje s Ped-

čuje celou jeho tvorbu, z níž Bublina je jen pomyslnou

rem. Atraktivním mužem středního věku, jehož život se

třešničkou na dortu.

ustálil v pro něj vyhovující rutině. Osciluje mezi svými
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příběh v intimních polohách, vy-

subkulturu medvědů nahlížejí i ji-

séry. Jeho snímky se několikrát promítaly i na světo-

Jana Jedličková

a postarat se o jeho budoucnost,

dera je neobvyklým příspěvkem k tématu tzv. subkultury

přáteli ze subkultury medvědů, přítelem, který pracuje
The Bubble, Izrael, 2006

jako stevard a tudíž se vyskytuje v Pedrově životě spo-
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Jana Jedličková

V rámci posledního dne osmého ročníku Ozvěn mezinárodního
queer filmového festivalu Mezipatra proběhly v Divadle hudby opět
dvě projekce zaměřené tentokrát na
romantické vztahy mezi ženami. Po
bloku krátkých filmů s názvem Osudová znamení, čekala na olomoucké
diváky a divačky německá road movie

Open

režisérky a v tomto případě také
scenáristky Petry Clever s názvem
Šťastný konec?!.
Tento snímek vypráví o dívce

Open, USA, 2010

jménem Lucca (Sinha Melina Gierke),
která i přes své vzdělání, talent

Tématem Mezipater v roce 2010 bylo vysoké umění

a perfektně naplánovanou budouc-

„High art“. Filmy stejně jako doprovodný program na

nost pochybuje sama o sobě. Z mla-

čtvrtých Ozvěnách Mezipater zkoumaly současné nahlížení

dické existenciální krize ji ovšem

na umění, rozmlžování hranic mezi tzv. vysokým a níz-

v pravou chvíli vytrhnou nedopat-

kým, ironizování elitářství apod. Na těchto Ozvěnách
byl mimo jiné promítán i snímek, na který s láskou
vzpomíná značná část organizačního týmu dodnes. Celovečerní debut režiséra a scenáristy Jakea Yuzny oslovuje
zejména svou otevřeností, jak již sám název napovídá,
s jakou se staví k zobrazování různých podob lásky
a mezilidských vztahů, jakkoliv komplikované a nemožné
se mohou zdát.
Snímek sleduje osudy několika lidí, žijících na
pomezí genderových i sexuálních škatulek, lidí, kte-

ŠŤAST NÝ
KONEC?!
Happy End?!, Německo, 2014

práce v hospicu, kde se setkává
s na první pohled sebejistou a tak
trochu rebelskou Valerií (Verena
Wüstkamp). Je to právě ona, kdo Lucce pomůže najít cestu z nejistoty,
ve které se utápí. Vlivem několika nečekaných událostí spolu obě
ženy zažijí dobrodružství ve jménu
přátelství a nesobeckých lidských
hodnot, z něhož se nakonec vyvine,

ré lze jen těžko jednoduše onálepkovat. Pandrogynie,

jak se dá předpokládat, láska. Jak

intersexualita, transgenderismus, queer vztahy, tato

už to ale v životě chodí, nic není

témata mohou diváci a divačky vidět ve snímku, jehož

dokonalé a bez záludných překážek.

protagonisty a protagonistkami jsou skuteční queer

Očekávaný šťastný konec má tak pro

lidé. Yuznův citlivý přístup přináší možnost nahlédnout

obě hrdinky v konečném důsledku

do životů opomíjených a v médiích často absolutně „ne-

spíše hořkosladkou příchuť.

viditelných“ postav.

Šťastný konec?! je tak pře-

Film získal, a to zcela zaslouženě, ocenění poroty

devším filmem o hledání sebe sama,

Teddy na mezinárodním filmovém festivalu Berlinale. Byl

o lásce a lidské důstojnosti.

prvním americkým snímkem, který porota za své čty-

V rámci olomouckých Ozvěn se stal

řiadvacetileté působení takto ocenila. Tato cena ale

zároveň závěrečnou projekcí, která

rozhodně nebyla jediná, kterou film na různých festi-

se příhodně nesla v duchu již pat-

valech posbíral. Specifický vizuální styl zde pomáhá

náctého ročníku Mezipater.

divákům a divačkám přiblížit se postavám, jejich pocitům
a duševním pochodům, a tak je pochopit. Open se stal

Kristýna Michaličková

snímkem, na který se opravdu nezapomíná.
Eva Chlumská
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řením udělené veřejně prospěšné
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Tradiční olomoucké Ozvěny byly v rámci osmého ročníku zahájeny v pozitivním duchu a jak jinak než filmově.
První projekcí, která se uskutečnila v sále Divadla
hudby, byla americká romantická komedie režiséra Erika
Schaeffera s na první pohled tradičním ve finále však
značně víceznačným názvem Jak kluk potkal holku.
Tento zahajovací snímek přilákal do projekčního sálu značný počet diváků, kteří rozhodně neměli
čeho litovat. Čekal je neotřelý a vtipný příběh trans
dívky Ricky (Michelle Hendley). Ta se jako talentovaná
návrhářka touží dostat na newyorskou školu pro návrháře
a odejít z maloměsta, ve kterém má kromě otce a bratra jedinou spřízněnou duši – kamaráda Robbyho (Michael
Welch). Společně jsou schopni řešit vše. Jako například
vztahy ať už s muži či se ženami. Právě v okamžiku, kdy
Ricky začne uvažovat o možném románku se ženou, objeví
se krásná, milá ale především zasnoubená Francesca (Alexandra Turshen), která na rozdíl od mužů, nemá s Ricky

Můj svět je disco
Ich Fühl Mich Disco, Německo, 2013

coby trans osobou absolutně žádný problém. Velmi rychle
se tak rozbíhá romantická a mnohdy zároveň vtipná zápletka mezi Ricky, Francescou, jejím snoubencem a koneckonců také Robbym.
Kombinace vážnějšího tématu a ironie si získala diváky a divačky, kteří z úvodní projekce odcházeli
s úsměvem, což u film s LGBT+ tematikou bohužel není tak
běžné.
Kristýna Michaličková

Tématem v pořadí již patnáctého ročníku Mezipater bylo Dokud nás smrt nerozdělí.

To celkem zdařile

vystihuje také německý snímek Můj svět je disco režiséra

spívání, ale také úsměvných před-

Axela Ranische. Právě tento film představoval hlavní pro-

stav hlavních hrdinů a samozřejmě

jekci v rámci druhého dne olomouckých Ozvěn.

Steffenových hudebních hitů. Možná,
že ještě dnes si mnozí z olomouc-

Můj svět je disco je příběhem ze života obyčejné

písně Sním o styku pohlavním, která

(Frithjof Gawenda), který je ovšem tak trochu jiný, než

se objevuje již v úvodu tohoto

by si rád přestavoval jeho otec (Heiko Pinkowski). Flori-

snímku.

Groβe), která pro něj má velké pochopení a nezdráhá se
spolu s ním hlasitě poslouchat písně Christiana Steffena, dívat se na gay válečné filmy nebo jen ležet na
podlaze a obyčejně snít o vzdálených plážích a oceánech.
S matčinou podporou tak prožívá Florián klidné dospívání, které jen občas zčeří otcova touha vychovat z něj
pravého muže. Vše se ovšem změní v důsledku tragické
rodinné události, po které Floriánova matka zůstane
trvale v kómatu. To přinutí Floriánova otce, aby přehodnotil svůj přístup k synovi a našel k němu konečně
cestu. Florián se zase musí vypořádat nejen se ztrátou

Boy Meets Girl, USA, 2014
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kých diváků vzpomenou na melodii

německé rodiny, především pak dospívajícího Floriána

án proto tráví nejvíce času se svou matkou (Christina

Jak kluk potkal holku

Film je tak plný otcovských
přešlapů, prvních zkušeností z do-

matky, s otcovými neohrabanými snahami o sblížení, ale
také s prvními milostnými nástrahami. A to především od
okamžiku, kdy se potkává s přitažlivým Radu (Robert Alexander Baer), kterého Floriánův otec trénuje ve skocích
do vody.
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Kater, Rakousko, 2016
Tématem letošního, již 17., ročníku filmového
festivalu Mezipatra jsou Hranice volnosti. Ty jako
návštěvníci a návštěvnice Ozvěn Mezipater můžete prozkoumávat hned v několika snímcích.
Zahajovacím filmem Ozvěn je vztahové drama Kocour
rakouského scenáristy a režiséra Händla Klause z roku
2016. Příběh vypráví o Andreasovi (v podání Philippa
Hochmaira) a Stefanovi (Lukas Turtur), s nimiž sdílí
jejich život, krásný dům a zahradu i kocour Mojžíš
(v podání kocoura Toniho). Ten se jednoho dne zjevil
u jejich dveří a už nikdy neodešel. Na první pohled
dokonalý pár žije svůj dokonalý život na vídeňském
předměstí, dokud nedojde k naprosto nevysvětlitelné
a nenapravitelné události, která do jejich idylického
vztahu vrazí klín v podobě nedůvěry a strachu. Podaří
se jim zachránit jejich vztah a vrátit životy do vyježděných kolejí, nebo už je jejich láska a vzájemná
důvěra nadobro ztracena? Skvělé herecké výkony umocňují příběh o odcizení a ztrátě důvěry jeden ve druhého.
Snímek získal cenu Teddy pro nejlepší queer film
na filmovém festivalu Berlinale.
Dalšími snímky, na které se návštěvnice a návštěvníci mohou těšit, je dokument Irská královna
o slavné drag queen Panti Bliss, jejíž video o homofobie se stalo virálním hitem, izraelská lesbická romance Barash vyprávějící o sedmnáctileté Naamě
a její první lásce nebo blok krátkých filmů s často
opomíjenou tematikou stárnutí uváděný pod názvem Zašlý
lesk mládí.
Eva Chlumská
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Ačkoliv je Ollove spolkem spíše mírumilovným, kte-

Harmonogram a program celé

rý k propagaci vlastních záměrů volí cesty neagresiv-

akce byl následující. Na celou akci

ního charakteru - večírky, přednášky, večírky, výstavy,

jsme nechali vyrobit balonky barvy

večírky, Ozvěny Mezipater a večírky, rozhodli jsme se

lila s podobenkou pana profeso-

začátkem roku 2013 vyprovodit Kikinu. Za touto přezdív-

ra Klause. Asi tisíc balonků jsme

kou se skrývá, pro neznalé pražské kavárny a Evy Holu-

nafoukli heliem a rozdávali je pří-

bové, Václav Klaus, který během svého působení na Hradě

chozím: dětem, dospělým i důchodcům.

proslul narcistickou adorací vlastní osoby, krádežemi

Naši myšlenku podporující akademik

per v přímém přenosu, vetováním zákonu o registrovaném

napekl a nazdobil rakvičky se šle-

partnerství, tvorbou novotvaru homosexualismus a bez-

hačkou a poté následovalo cvičení

břehou tolerancí první dámy Livie.

střílení z výstražné pistole. Členové sdružení si oblékli zástěrky

Pro doložení bližšího povahopisu profesora Václava

G

s růžovou hlavou pana profesora.

Klause dokládám některé jeho proslavené výroky:

Byl také zajištěn stánek s punčem,

01.

Jsem přesvědčen, že jsem toho nevykonal málo a že

jelikož ještě nebylo takové teplo.

to bude ve střízlivější chvíli, než je tato, doce-

Na stánku jsme se mohli nadýchat

něno.

helia a někteří pak svým projevem

02.

O

Žádné ničení planety nevidím, nikdy v životě jsem

bavili celé okolí. Byly čteny ukázky

neviděl a nemyslím, že nějaký vážný a rozumný člo-

z knihy Livie Klausové, která při-

věk by to mohl říci.

pomenula život s Klausem. Lidé se

Čokoládový krém je pravicový, salát levicová

bavili a kapela hrála. Kolem páté

úchylka a antijídlo.

byl dán pokyn a všichni vypustili

04.

Já v žádném případě netvrdím, že jsem bůh.

své balonky směrem k nebesům.

05.

„Před několika dny jsem na univerzitě v Melbourne

Goodbye Kikina!

03.

vystoupil se svým projevem o ohroženích svobody ve
21. století a ve svém projevu jsem mimo jiné řekl:
„We may respect homosexuality, but not homosexualism“ (respektujme homosexualitu, nikoli homosexualismus). Za tímto svým tvrzením si stojím, aniž
bych tušil, že ho budu tak brzy obhajovat. Pražská
´Prague Pride´ není projevem homosexuality, ale
homosexualismu, kterého se – stejně jako řady dalších módních „ismů“ – velmi obávám.“
Dne 7. března 2013 potom skončilo prezidentské
funkční období Václava Klause. Potom byla přímá volba
prezidenta a všichni víme, jak to dopadlo, ale to v našem příběhu příliš předbíhám. Tento den jsme se pokusili udělat happeningové připomenutí události, která měla
potěšit všechny lidi teplé vůle u nás i v zahraničí.
Naplánovali jsme akci Goodbye Kikina, která proběhla na nádvoří Konviktu. Původně jsme chtěli expandovat na olomoucké náměstí, celá růžová akce však nebyla
povolena, a tak jsme ji přesunuli na plochu svobodné
univerzity.
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Vendula Rulcová
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Celý nápad uspořádat netradiční přehlídku se

jsme pojali v rámci recyklace a na

vylíhl v Ollove v roce 2013, kdy jsme si řekli, že

oblečení z druhé ruky nechali vy-

móda může být důležitou součástí našeho genderové-

tvořit nažehlovačky.

ho vyjádření atd. Rozhodli se nabourat zažitý ideál
krásy a porušit genderové stereotypy ve vnímání krásy,

Grafického zpracování se ujal

zbavit lidi strachu z tloušťky a netypického vzhledu,

Martin Pohančeník. Oblečení tak

rozbít tabu o tom, co sluší a co ne. Druhou motivací

zdobili koloušci, kočičky, tukani

potom bylo vybrat na přehlídce pomocí dražby něja-

a jiná zvěř. Předvádějící na-

kou tu korunu na chod sdružení. Dalším a tak trochu

příč genderovým spektrem se opět

stereotypním důvodem bylo to, že svět módy již k gay

předvedli v plné kráse a diváci

komunitě tak nějak patří, ale i tomu jsme se vzpepřeli.

si posléze některé z představe-

První kolekci jsem vytvořila já, Vendula Rulcová, uči-

ných kousků zakoupili. Moderace se

telka, baculka, fag hag, heteračka, single a tak dál.

tentokrát ujali Petr Vlček a já.
S přehlídkami rozhodně nekončíme.

Naše první Kvíršmír Fashion Show se odehrála na
přelomu dubna a května 2013 v Klubu 15 minut. Celá

Módě a (třeba i netradiční) kráse
zdar!

kolekce byla věnována spodnímu prádlu. Modelové byli
zvoleni napříč spektrem populace - malí, velcí, tlustí,

Vendula Rulcová

tencí, homo i hetero. Muži měli podprsenky a ženy pánské trenky. Veškeré korzety, kalhotky, tanga, boxerky
a punčochy byly pošity plyšem, květinami a korálky.
Modelové a modelky se svých rolí zhostili s nadšením
a pro své výstupy zvolili i vtipné provedení- havajské
tance, bdsm scénky, svatbu, dívčí show a tak dál. K vidění byla spousta bílé i snědé kůže. Stovka návštěvníků
byla nadšená. Rozhicovanou atmosféru ještě rozproudila dražba, kdy si lidé dražili prádlo přímo z modelů
a modelek. Zábava pak pokračovala až do ranních hodin.
Povzbuzeni úspěchem jsme si řekli, proč

to ne-

zopakovat? Druhý ročník byl naplánován na 1. 5. 2014
do olomouckého S-klubu, kde proběhla druhá Kvíršmír
Fashion Show, organizace jsem se ujala já a Martina. Pozvaly jsme Re-parádu z Brna. Tato značka se
zabývá tvorbou vintage oděvů ve stylu pin up - úzké
pasy, široké sukně, spodničky atd. Holky z Brna mají
i půjčovnu šatů. Dalšími z návrhářů potom byli Vincenzo
Stracciatella, také z Brna, které sbírají staré oblečení v dnes tolik populárním hipterském stylu. Třetí
návrhářkou jsem potom byla já. Tento ročník jsem na
svou kolekci našila plyšové lišky, vytvořila plyšové náušnice a z korálků vytvořila třpytivé liščí oči.
Modely jsme opět volily z řad našich přátel a členů
Ollove. Celou akci moderoval proslulý olomoucký slamer
Jan Jílek.
Třetí a zatím poslední ročník jsme uspořádali v rámci olomouckého Majálesu dne 5. 5. 2015. Celá
akce se tentokrát konala na parkánu ve stanu. Kolekci
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Kvíršmír
Fashion
Show
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V minulosti, kdy v Ollove působila jako kurátorka Vendula Rulcová, proběhlo v rámci Ozvěn Mezipater několik výstav v různých prostorách, roku 2013
to byly dvě výstavy fotografií: v hospodě U Magora
Všechny podoby lásky od seskupení KK a fotografie
Jakuba Stratila v baru Diva. V roce 2012 se jednalo
o výstavu fotografií Viktora Wildnera v kině Metropol
a U Magora o výstavu Drásalův pich umělců de Ardoise
a Vladimíra Vacy.
Výstavní činnost spolku Ollove v kavárně Druhý
domov pak sahá do roku 2015, kdy byl na podzim otevřen nový prostor v suterénu, na jehož rekonstrukci
se Ollove podílelo. První výstavou, která se zde ko-

OL

nala, byla Zoogeometrie Ondřeje Moučky. Tato výstava byla stejně jako letošní Nová Orientace součástí
doprovodného programu k Ozvěnám Mezipater. Výstavy
se ale nekonají pouze v rámci Ozvěn.
Na začátku roku 2016 se konala výstava Tomáše
Vítka s názvem Ples mrtvých, šlo o velkoformátové
olejomalby, portréty osob, které nějakým způsobem

LOVE

figurovaly v autorově životě. Jeho malby vytvořené
mnohdy pomocí jasných tonů základních barev svou

A RT

ponurou atmosférou perfektně ladily k výstavnímu

prostoru, jenž se nachází v suterénu pod Literární

kavárnou Druhý domov. Na vernisáži výstavy se usku-

tečnila performance Vzkříšení Lazara, u níž asistoval
vystavující umělec a kurátorka Vendula Rulcová.
Druhou letošní výstavou byla výstava fotografií
Jolany Lažové, doktorandky katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Soubor
SØK (hledání) vznikl během jejího pobytu v norském
Trondheimu, byl rozdělen do tří částí, podle technologického zpracování a tematického zaměření. Měli
jsme možnost vidět velkoformátové analogové snímky
norské krajiny, digitální fotografie zachycující důležitá setkání a okamžiky či zajímavá místa a mobilní
snapshoty drobných textů a citátů, jejichž myšlenky
autorku v danou chvíli zaujaly. Součástí vernisáže

A RT

byla také videoinstalace se záběrem norské krajiny,
který byl promítán formou smyčky a návštěvníci měli
možnost nechat jej promítat i na sebe.
Další dvě jarní výstavy by se daly označit jako
výstavy naivního umění (tedy umělců bez výtvarného
vzdělání), či dokonce art brut. Výstava Jiřího Klváčka nesla přímo název ARTBRUT. Autora představil Jiří
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Přivřel, který působí jako sociální pracovník v den-

Kurátorská činnost Ollove

ním stacionáři, kam Jiří Klváček dochází. Jeho tvorba

má tedy již několikaletou tradici

zahrnuje keramické sošky, malby tradičních žánrů jako

a věříme, že projekt Ollove art,

je zátiší, kresby, ilustrace a komiksy. Ty na první

jehož cílem je představovat pře-

pohled zaujmou svou expresivitou a prolínáním s jiný-

devším místní queer umění, bude

mi světy. Hojně se u něj vyskytují i různé fantaskní

pokračovat.

výjevy, typické právě pro art brut. Výstava byla zakončena setkáním s autorem a divadelním představením

Ondřej Moučka

Doma je doma, které secvičili klienti Dětského centra
Olomouc.
Druhým zmiňovaným umělcem byl David Křivák,
ostravský speciální pedagog, jenž se vedle tvorby
na hedvábí věnuje také olejům a akvarelům, v nichž
naivisticky zpracovává výjevy z antické mytologie,
zjednodušené lidské figury, často stylizované do tvaru
ulity, nebo městská zákoutí.
Poslední výstavou před prázdninami, kterou spolek Ollove v Druhém domově uspořádal, se staly Tlamy.
Bylo nám ctí vystavit kreslené portréty malířky
a básnířky Blanky Jakubčíkové. Vernisáž byla pojata
jako autorské čtení ze sbírky Kunsthysterik a zároveň
byl představen autorčin nový projekt, ve kterém se
snaží denně vytvářet jeden portrét někoho z jejích
mnoha (tisíc) facebookových přátel. Původem brněnská umělkyně je absolventkou ateliéru kresby Václava Stratila na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně,
své zkušenosti rozšířila také na výtvarných stážích
v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově. Od roku
2003 žije v Praze, tvoří ve svém ateliéru v mezinárodním centru současného umění v MeetFactory. Je pro
ni typická tvorba v uzavřených cyklech (např. Bulimie,
Třetí pohlaví, Imitatio Christi aj.), v nichž mnohdy
propojuje obrazovou část s psaným textem. Krom výtvarné tvorby se věnuje i poezii, pod pseudonymy Jan
Ariel Kocourek nebo Blanche Cutie. V obou okruzích
její umělecké činnosti se často vyskytuje motiv křesťanství a reflexe sexuality v mnoha jejích podobách.
Na vernisáži jsme měli nejen možnost slyšet
umělkyni předčítat vlastní básně, ale mohli jsme ji
sledovat také při tvorbě - zájemci z řad návštěvníků si mohli nechat nakreslit portrét, a získat tak
originální podobiznu s charakteristickým rukopisem
autorčiným.
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Letošní jubilejní Ozvěny queer filmového festi-

Na kolik byli úspěšní v pokusech

valu Mezipatra nepřinesou jen zajímavé filmy s LGBT+

určit autory jednotlivých děl se

tématikou, ale představí také olomoucké queer umění.

dozví v zápětí, součástí výstavy

Myšlenka uspořádat u příležitosti desátého ročníku

bude i legenda, ze které se zá-

Ozvěn „teplý“ salon se zrodila v hlavách kurátorského

jemci dozví, kdo je tvůrcem toho

dua ze spolku Ollove, který Ozvěny každoročně pořádá.

kterého díla.

Záměrem výstavy je představit tvorbu autorů nejen
z LGBT komunity, ale i ostatních, kteří se zabývají

Kolektivní výstava Nová

tématy (homo)sexuality, identity, genderu, nebo zkrát-

Orientace je jakýmsi završe-

ka tvoří „queer“.

ním letošní kurátorské činnosti
spolku Ollove, tento rok obzvlášť

Původně hanlivý výraz queer znamenal divný,

obsáhlé. Ve výstavním prostoru

jiný, později jej začala LGBT komunita sama použí-

spřátelené kavárny Druhý domov

vat, dnes vyjadřuje především vymezení se s běžného,

proběhlo několik výstav, pre-

heteronormativního rámce. Sama podstata slova vlastně

zentujících umělce tvořící jak

popírá definici a kategorizaci. Kurátoři si kladou

klasickými médii (kresba a mal-

za cíl poukázat také na fakt, že ne vždy je odlišná

ba), tak médii mladšími, jako je

orientace umělce či umělkyně pro tvorbu determinující

fotografie. Byli zde zastoupeni

a že nemusí být klíčovým námětem. Výstava tak před-

umělci profesionální, ale také

staví pestrou kolekci, a to nejen tematicky, ale i co

například autodidakti a autoři,

do výběru technik. Můžeme se těšit na malby, kresby,

jejichž tvorba by se dala zařadit

fotografie, objekty, fanart, šperky aj. Pro výsta-

do spektra art brut.

vu byla zvolena Galerie Plusmínus, která se nachází
v suterénu bývalého jezuitského konviktu, kde působí
katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, a kde se nachází umělecké centrum
univerzity. Galerie fungující v rámci ateliéru kovu
a šperku se specializuje na prezentování mladých současných tvůrců, jak českých tak slovenských, studentů, ale i mladých profesionálů, čímž se na uspořádaní
Nové orientace více než hodí. Mezi vystavovanými
autory budou například Jolana Lažová, Timotej Blažek,
Jiří Sosna, Martin Šilar, Eva Chlumská aj., i sami
kurátoři přispějí některým ze svých děl. Záměrem bylo
také představit tvůrce dosud neznámé, nebo takové,
kteří se svou uměleckou činností zatím nevystoupili
veřejně. Za tímto účelem byla vyhlášena výzva především na sociálních sítích, kurátoři doufají, že výzva
nezůstane bez odpovědi a umělecký kolektiv se tak
obohatí o nové autory.
Protože se označení queer vymyká definicím a kategorizaci, chtějí kurátoři, aby byla i vystavená díla
oproštěna od „škatulkování“ zapříčiněné například
tím, co víme o jejich autorech. Artefakty budou prezentovány anonymně, doprovázet je bude pouze jmenný
seznam umělců a návštěvníci si tak budou moct tipovat, kdo je tvůrcem kterého díla, a možná tak budou
muset čelit i svým stereotypům, které je ovlivňují.
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Ondřej Moučka

Seznam členů a členek Ollove

Seznam sponzorů a partnerů Ollove

Současní členové

Sponzoři

(v abecedním pořadí)
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

GIVT
Mluvme Spolu
Robert Runták a Miloš Přikryl
Statutární město Olomouc

Monika Bartošová
Ondra Čejka
Klára Feikusová
Eva Chlumská
Jana Jedličková
Ondra Jurčík
Jan Kolomazník
Kristýna Michaličková
Ondra Moučka
Šárka Novotná
Martina Opletalová
Vendula Rulcová
Petr Vlček

Partneři
AFO
Diva Bar Olomouc
Druhý domov
Filozofická fakulta UP
Hate Free
In IUSTITIA
Katedra divadelních a filmových studií
Mezipatra
Olomoucká drbna
Olomoucký Majáles
Prague Pride
PROUD
Rádio Haná
STUD
Univerzita Palackého

Bývalí členové
Klára Bednaříková
Petra Dvořáková
Aneta Horáková
Eva Lammelová
Kateřina Turečková

Čestní členové
Magda Feikusová
Jiří Hromada
Martin Pohančeník
Jakub Stratil
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