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Žena z plakátu
Před lety objevila kouzlo nelegálních plakátovacích ploch.
Dnes svůj street art vystavuje po boku Andyho Warhola
či Jeana-Michela Basquiata.

Z

jistila jsem, že ty barvy mám pořád
v hlavě,“ vzpomíná Jitka Kopejtková na okamžik, kdy na ni poprvé
zapůsobily potrhané vrstvy na plakátových plochách. „Druhý den jsem se
na to místo vrátila, ale už tam nic nebylo.
Jistě, plakáty se přelepují. Tehdy jsem propadla kouzlu okamžiku a pochopila, že jej
mohu zachytit právě jen jednou.“
Kurátoři řadí její tvorbu do škatulky
tzv. new street artu. „Na první pohled jde
o úplně banální věc – focení strhaných plakátů,“ říká Jan Kaláb, spoluzakladatel galerie Trafačka, která se na street art specializuje. „Ale po malé chvilce vidíte velmi
nečekaná a trefná spojení, která vypadají,
jako by je někdo naaranžoval. A to se divák dostává v myšlenkách zpět a říká si,
jak je ten život ve své náhodnosti výstižný,
pokud se člověk dokáže správně dívat.“
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Jitka Kopejtková se dívat umí. Svědčí
o tom výstavy nejen u nás, ale i v zahraničí.

Dary ulice
Fotografuje už dvě desetiletí. Když se
po roce 1989 otevřely hranice, tchyně,
která kdysi pracovala v Paříži, jí říkala:
„To město musíš vidět.“ A bylo to osudové
setkání. „Chodila jsem po ulicích a zuřivě
fotila. Jednou mi na nábřeží Seiny padla
do očí odhozená lahev. Zabírala jsem ji ze
všech úhlů, za různého světla.“ A začala
hledat další. Zachycovala poetiku nejen
starých lahví, ale také bot či křesel. Tak se
amatérka, která nikdy nestudovala malbu
ani fotografi i, vydala cestou výtvarnice, jež
zachycuje „doteky ulice“.
Před šesti lety ji kamarádka poprvé přesvědčila, aby své fotografie starých lahví
také vystavila – tehdy u ní v kavárně na Lo-

Někdy se vzbudím
brzy a úplně to cítím.
Nastává můj čas,
můžu malovat, ulice
jsou bez aut.
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Foto: Jitka Kopejtková

Portrét Jitka Kopejtková

Praha, stanice metra Vltavská, 2012

retě. A potom známé, galeristce, vypadla
výstava na zámku Mladá Vožice. Přemluvila Jitku, ať „zaskočí“ se svými fotografiemi.
„Přišlo mi divné, že by se na mé věci díval
ještě někdo jiný než já, nebo si je dokonce
chtěl koupit, ale když po vernisáži přicházeli lidé s tím, že by si je vážně vzali a pověsili do kanceláře, obýváku, ložnice, byl
to pro mě šok, že ta moje soukromá radost
se posunuje dál.“
Mezitím nafotila první potrhané plakáty. V Praze, v ulicích Milady Horákové
a Korunovační. „U ruské ambasády byla
dlouhá stěna plakátů, bohužel ji jako
mnoho dalších zrušili,“ vypráví. „Chápu,
ono to pro všechny nevypadá hezky, strhané plakáty zavánějí vandalismem, ale
pro mě jsou nejkrásnější. Ty barvy, kombinace, kompozice!“ Další zlatý důl našla
na Žižkově, U Bulhara, v Argentinské,
u Vltavy, ve Vysočanech. Ačkoli ploch,
kde se nelegálně vylepují plakáty, ubývá
a Praha je promptně odstraňuje, její studna inspirace pod viadukty či na sídlištích
je bezedná.
„Největší žeň nastává po velkých koncertech či zápasech a dalších velkých
akcích. Lidé se vracejí domů plni nálad,
plakáty strhávají, buď si je chtějí odnést,
nebo si jen vybíjejí emoce,“ přibližuje.
Slunce, vítr a déšť ničivou práci dokoná-
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Kynžvart, 2010

vají. Zato Jitka Kopejtková nikdy plakáty
nepoškozuje, spíš naopak: občas je „vyspravu je“, domalovává přímo na ulici.
„Někdy se vzbudím brzy a úplně to cítím.
Po ránu je Praha prázdná, hlavně v sobotu a neděli. To nastává můj čas, můžu
malovat, ulice jsou bez aut. Beru foťák,
do batohu akrylové barvy, štětce a vodu
a vyrážím do ulic.“

Politiky ne
Na plakátech hledá nejen abstraktní, ale
i konkrétní témata. Třeba ženy, muže, rty,
ruce, motivy z pohádek. Politikům se vyhýbá. To je jediné téma, které odmítá, byť
by asi bylo líbivé a dobře prodejné, není to
její gusto. „Chci ukázat, že i ta nejšpinavější
ulice má svoje kouzlo, tajemství, atmosféru. Vybírám si makroobjektivem detaily, ty
pak v grafickém studiu zvětšuji a přenáším
na velkoplošná malířská plátna a desky
a v ateliéru je následně domalovávám,“ přibližuje tvůrčí postup.
Plakáty loví nejen v Praze, ale i na venkově nebo v dalších evropských městech.
Při svém putování vnímá i to, jak v ulicích
ubývá svoboda. Velmi často ji chvíli poté,
co vezme štětec do ruky, „přepadnou“ policisté. „Naštěstí si to nechají vysvětlit, když
jim ukážu foťák a řeknu, proč to dělám,“
usmívá se.

JITKA
KOPEJTKOVÁ
(* 1973)
Narodila se v Praze. V roce 1994
začala intenzivně fotografovat.
Věnuje se též malbě, vytváření koláží
a volné tvorbě v oblasti bytového
a užitého designu. První výstavu
měla v roce 2006.
Je vdaná, vychovává dvě děti.
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Kurátor Michal Bycko z Muzea moderního umění Andyho Warhola, který její obrazy nedávno vystavil vedle legend, jako je
právě Warhol nebo Basquiat, říká: „Zaujala
mě svým netypickým pouličním uměním,
tím, jak využívá hotové médium a převádí
je na jiné – v tom její tvorba koresponduje
s Warholem, neboť i jej v určitém období
motivovaly plakáty a noviny.“

Své aktivity však Jitka Kopejtková rozšiřuje i na design – jedná s bankami o užití
motivů potrhaných plakátů na platebních
kartách. V pražské Trafačce a v obci Středokluky také vede program pro děti, kde
vysvětluje historii, poslání a význam street
artu. „Chci jim přiblížit, co to graffiti je, jaký
má význam a smysl. Aby jednou nevzaly
sprej a nestříkaly vandalsky na fasády.“
INZERCE

Praha, Dělnická ulice, 2011

Ve veřejném prostoru přibývá zákazů
a kamer a zároveň nemizí stále podezřívavý vztah k street artu. Praha si rozhodně
své pouliční umění nehýčká. Na žižkovské graffiti se jezdili dívat turisté z celého
světa, protože se o něm píše v odborných
knihách o umění. Ale nenajdou je, zmizelo,
úřady ho nechaly odstranit. To v Londýně
některá slavná graffiti už chrání za sklem
a je z nich turistická senzace. „Graffiti je
přece výsostné umění, vytvářejí je výtvarně vzdělaní lidé, kteří prostě mají svébytnou potřebu sebevyjádření. A je potřeba
rozlišovat umělce od hlupáka, který vezme
sprej a postříká někomu čerstvou fasádu,“
horlí fotografka a představuje místa k jejímu umění nejvlídnější: „Bratislava, Ostrava. To jsou pro mě teď ta nejsvobodnější
a nejkulturnější města.“

Graffiti dětem
Na její výstavu Nevratné lahve v roce 2009
na zámku Mladá Vožice přišlo asi tisíc lidí.
Pak následovaly další akce. Lidé z plakátů
v Paláci Akropolis, Doteky ulice v Trafačce,
Poster story ve Splitu, Street art v Muzeu
Andyho Warhola v Medzilaborcích, Umění
v ulicích v Bruselu a Písmo ako obraz, písmo v obraze znovu v Medzilaborcích. Její
fotografie či plátna už zdobí moderní kanceláře advokátů nebo byty lékařů.
VI002431-2
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