Jiránek & Vico: Pred a Po

Jiránek s Vicem mají leccos společného –
mimo jiné i to, že se střídali v publikováni
vtipů na stránkách Lidových novin. Nyní se
opět “sešli” na společné výstavě s názvem
PRED a PO. Průřez jejich tvorby výstižně
mapuje vývoj jak české, tak slovenské
společnosti a je úsměvným, byť silně
ironickým zpravodajem posledních let.
Jiránkovi ani Vicovi neunikla snad žádná
příležitost podívat se s nadhledem svého
každodenního humoru na politické dění.
Jejich údělem je neustále pozorovat
a glosovat jak běžné životní situace, tak
reakce veřejnosti na závažná téma, ale i
změny a posuny v myšlení lidí.
Nejoriginálnější jsou, zejména pak
Vladimír Jiránek, v připomínkách “převlékaní
kabátů” a ukázek, jakými přeborníky
současníci jsou v nalézání alibismu pro své
jednání v minulém režimu. Autoři kresleného
humoru v oblasti politiky v posledních letech
velmi přitvrdili, co se dalo dříve jen naznačit,
a ještě s rizikem, to nyní “rozbalili” na celé
čáře. Na mušku si berou všechno a všechny,
nešetří představitele politické scény ani jiné
celebrity.“Hlídací pes naší demokracie”, jak
byl jednou Vladimír Jiránek nazván, ale

Žilinský samosprávny kraj
a Krajská knižnica v Žiline
v spolupráci s Českým spolkom v Žiline

i Fedor Vico, který si za komunistického
režimu vysloužil zákaz publikovat, dostali
možnost rozvinout svůj talent naplno. Jejich
charakteristické kresby, vyznačující sa nejen
originálním rukopisem, ale i výstižným
textem, nápadem a citem pro situaci, patří již
léta k jistotám na stránkách denního tisku.
Nyní jsou Jiránkovy i Vicovy politické vtipy
důraznější a otevřenější než kdysi, čímž
zároveň připomínají, jak důmyslně museli
oba autoři tvořit v minulosti. Tehdy svou ironii
umně vpašovávali do gest svých kreslených
postaviček, když jim sdělení nemohli vložit
do úst. Pro pamětníky výstava může být
i příležitostí porovnat kreslený humor
v kontextu odlišných politických režimů
a spoločenských ovzduší.
Zásluhou Fedora Vica se navíc návštěvníci dozvědí víc o dění na Slovensku z poněkud jiného úhlu pohledu.
Recenzia pod značkou -bafvyšla v Lidových novinách Prahe
v januári 2007

Výstava PRED a PO bola už skôr pri predošlých
výročiach rozdelenia štátu inštalovaná
v Bratislave, Prahe, Olomouci, Prešove,
Moravskej Třebovej, Piešťanoch, v Kremnici
v rámci festivalu Kremnické GAGy v kaštlieli
v Stropkove a v Knižnici J. Mahena v Brne.
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Vernisáž výstavy 10. 1. 2019 o 17. hod., Krajská knižnica v Žiline, ul. A. Bernoláka 47.

Český spolek ŽILINA, o.s.

Výstava je realizovaná v rámci 100. výročia vzniku Československej republiky
a 25. výročia rozdelenia spoločného štátu a vzniku samostatných republík.

Fedor VICO sa narodil 9. 11. 1944 v Šapinci na vých.
Slovensku. Absolvoval rezbárske odd. ŠUP (Škola
umeleckého priemyslu), Bratislava 1962.
Publikovať začal už ako 15-ročný v časopise Roháč
a postupne v mnohých ďalších periodikách. Od r. 1965
tam publikoval zbojnícky seriál DEREŠ, ktorý sa mu stal
osudným. V roku 1969 ešte vyšla knižka s rovnomenným
názvom, ale následne bola stiahnutá z predaja,
zošrotovaná a autor mal dlhodobý zákaz publikovania.
Keďže Lidové noviny boli v tom čase československým
denníkom, redakcia ho v roku 1990 vyzvala k spolupráci.
Autor predpokladá, že sa tak stalo na doporučenie
V. Jiránka, s ktorým sa potom autorsky striedal na prvej
strane tohto denníka až do rozdelenia spoločného štátu.
Na Slovensku potom Vico 10 rokov publikoval v denníku
SME a ďalších periodikách (Národná obroda,
Hospodárske noviny a iné).
Je autorom dlhodobého seriálu o Rusínoch (Iľko Sova
z Bajusova), ktorý vyšiel aj knižne. V rokoch 1994-1997
redigoval humor.-satir. dvojtýždenník Bumerang.
Posledne sa stal víťazom v česko-slovenskej súťaži
Novinárska cena 2011 a tohto toku mu bola udelená
výročná cena Českej únie karikaturistov.
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