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BESKYDSK Á ŘEMESLA

Od nevelkých figurek
po dvoumetrového medvěda

V Mikroregionu Górolsko Swoboda nacházejícím se na pomezí Česka, Polska a Slovenska žijí výrobci, kteří díky využití místních surovin a tradičních
rukodělných postupů vytvářejí výjimečné výrobky ze dřeva, keramiky, perníku, kůže, stříbra, kamene, medu aj. V jejich kvalitní a lety prověřené práci
se odráží ráz našeho regionu. Postupně vám je představujeme v našem seriálu.
MAGDALENA ĆMIEL

Otmar Kantor z Jablunkova, člověk mnoha talentů, se řezbaření
věnuje od útlého věku. Své výtvarné nadání rozvíjel v jablunkovské
Základní umělecké škole, kde
se věnoval především kreslení a
malbě. První figurky z lipového
dřeva vyřezal ve čtrnácti letech.
Ve své tvorbě se věnuje především
figurální dřevořezbě, plastikám a
užitkovým výrobkům, například
miskám. Dlouholetý člen Mikroregionu Górolsko Swoboda se
inspiruje především minulostí Těšínského Slezska.
„Již od útlého věku jsem neustále kreslil, velmi mě to bavilo.
Najít doma prázdný papír byl
problém, proto mě nejspíš rodiče přihlásili do umělecké školy. Tehdy jsem vůbec netušil, že
jednou z mých vášní bude kromě
kreslení právě řezbaření. Vše odstartovala snaha vyřezat si malou lodičku, která bude zdobit
prázdnou láhev. Můj záměr se
mi tenkrát ale nepodařil,“ říká
Otmar Kantor.

Umělec vyřezává figurky...

Od momentu vzniku prvních
figurek se k řezbaření vrátil v
době, kdy se věnoval pastevectví.
Ovce pásl v Mostech u Jablunkova, na Kozubové a na Hrčavě.
Volné chvíle si krátil řezbařením,
neměl žádné učitele.
Velkým krokem kupředu se
pro něj stalo členství v tehdejším Klubu lidových tvůrců, který vznikl při Folkloristické sekci
PZKO. „Stal jsem se druhým nejmladším členem Klubu. Patřilo
do něj mnoho významných umělců, nejen řezbářů z našeho regionu. Setkání s nimi byla velmi
inspirující a poučná. Díky novým
kontaktům jsem mohl sledovat
práci jiných řezbářů a navštěvovat výstavy. Tato zkušenost mě
posunula dál a začal jsem pracovat na vlastní dílničce, kterou vylepšuji do dnešního dne,“ vzpomíná jablunkovský řezbář.
Otmar Kantor patří mezi první řemeslníky a výrobce, kteří se
stali součástí Mikroregionu Górolsko Swoboda. „Získání certifikátu Górolsko Swoboda regionální produkt® bylo dalším krokem
v mé amatérské kariéře, poznal
jsem velmi vzácné lidi. Tak jako
mě jim záleží na zachování tradic
našeho regionu pro další generace. Za ta léta jsme se stali přáteli.
Vždy se těším na setkání s nimi,“
dodává Kantor.

... i užitkové předměty.

Řezbář Otmar Kantor se svou sochou – dvoumetrovým Gorolem.
Tematika jeho prací je různorodá, prim hraje především návaznost k regionu. Častým motivem je Gorol, zvěř anebo přírodní
úkazy. Nejsou to však jen menší
figurky, Otmar Kantor rád tvoří
také velké sochy, reliéfy a užitkové výrobky ze dřeva.
„Trochu mi trvalo, než jsem
se odhodlal vytvořit dvoumetrovou sochu Gorola anebo medvěda, ale v momentě, kdy jsem to
vyzkoušel, tak se mi to zalíbilo,“
dodal řezbář, který se může pochválit mj. prestižním oceněním
v mezinárodní soutěži „Tradiční
hračka“ v Bielsku-Bialé. Uznání
odborné poroty získal za mechanickou hračku na pohon větru.

Mezi hračky, které již vyřezal ze
dřeva, patří například mechanický ptáček a zvířecí figurky. Jeho
řezby byly prezentovány také ve
frýdecko-místeckém Muzeu Beskyd v rámci beskydského trienále
řezbářů.
Ocenění jablunkovského řezbáře těší, ale důležitější je pro něj
skutečnost, že se jeho díla líbí jiným lidem, kteří si od něj rádi nechají vyřezat třeba ovečku anebo
misku. „Řezbařina je pro mě časově náročná, nevěnuji se jí tolik,
jak bych chtěl. Nejvíce řezbařím
v zimě, ale i tak nepatřím k nejplodnějším umělcům. Momentálně se chystám dodělat pár figurek
do betlému a lžíci na těstoviny, o
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kterou mě požádala moje známá.
Hlavní a oblíbenou surovinou, ze
které vznikají má dílka, je lípa,“
říká.
V regionu je Otmar Kantor
znám nejen jako řezbář, ale také
jako lidový muzikant, konferenciér a člen mužského pěveckého
sboru „Gorol“ MS PZKO Jablunkov, proto není divu, že skloubení všech aktivit pohlcuje mnoho
času. Na otázku, která z nich je
pro něj nejdůležitější, zdůrazňuje:
„Všechny mé zájmy se vzájemně
doplňují a jsou mou součástí. Zároveň hra na gajdy, tak i řezbaření
anebo zpěv v „Gorolu“ úzce souvisejí s naší lidovou kulturou, které
jsem součástí,“ dodal umělec.

D Z I E Ń D O B R Y, L U D K O W I E Z Ł O C I

Każdy by mioł mieć na kóncie aspóń trzi milijóny
Tak, a je to już czorne na rużowym,
że tyn, kiery pujdzie albo sie już pomału rychtuje do pyndzyje, by mioł
mieć na swojim kóncie całe trzi milijóny korón, a byłoby lepi, aby jich
mioł aji wiyncej.
Bez żodnej zopómogi. Każdy by
se to mioł sóm naszporować, a to
tak, że se bedzie każdy miesiónc
łodkłodoł porym tysiyncy do pyndzyjnej kasy z wypłaty. Na cóżby
ni. Tyn, kiery mo miesiyncznie tak
łoto kapkym wiyncej jako sto albo
mizernych pindziesiónt, to jako tysiyncy, tyn by se tam tych porym
tysiyncy każdy miesiónc łodchynyć
móg. Po zapłacyniu wszeckich dómowych łopłat by mu jeszcze za pazuchóm w notesie zostać miało aji
na wyskoczyni i dobry kust. Ale tyn,
kiery mo słabych patnoście, a za
kwartyr z niego zedróm trzićwierci
wypłaty, to bodej. To potym jedynie

być jakimsi Janosikym i sakulyncko
se dować pozór, aby wóm gdo grochu pod kyrpce nie nasuł.
Rada bych se z takim planowaczym powykłodała, aji placków ze
szpyrkami bych mu napiykła, bo
nikierzi jisto ani w realnym świecie
nie żyjóm. A jesi se myślóm, że ci,
co majóm swoje chałpy, to majóm
wszecko za darmo, tóż to już sóm
wszecy ganc wedle.
Tóż, jak idóm dwo do pyndzyje, to by nimieli mieć jyny ty milijóny trzi, ale rowno szejść, bo sóm
dwo. Chciałabych takich dwóch z
przeciyntnóm wypłatóm, na kieróm jyny mało gdo z robotników
dosióngnie, widzieć. Aby se po łostatni szichcie kabot na hoczek powiesili i powiedzieli se, że sóm milijónerami. Ja, nikierzi najisto. To by
naszo republika sie musiała inaczy
nazywać a aji inszi porzóndki by tu

musiały być, aby se pyndzyjónista
móg powiedzieć, że se za jednóm
pyndzyj może w zimie kajsi na Hawajach nogi w morzu moczyć albo
sie w Pieszczanach niechać cały
miesiónc do ciepłego bagna zawijać. Ale dyć zaś zowiścić tak nie
trzeba, bo aji takich je pore u nas.
A jeszcze gor tych, kierym beje UE
pyndzyj wypłocać.
No, ale co. Wszecy nimogóm
być na łostatnim szczeblu drabiny
i cosi tam na wyrchu móntować.
Muszóm być aji ci na dole, kierzi
jim tóm drabinym dzierżóm, aby
jako chrobaczi gruszki ze strómu
na ziym nie pospadowali i nie łotłókli sie.
Je to ni jyny do śmiychu, ale cóż
jo tam, jako biydno pyndzyjónistka, mogym zrobić. Bedym mieć radość, jesi Was kapkym do śmiychu
prziwiedym, bo wiyncej nie umiym.

Spytałach sie mojigo Pawła, czy rachowoł naszóm kasym. Dziwnie sie
na mie podziwoł i prawi: „A czy my
sóm na dnie? Jewka, nie gupni. Jo
już przeca teraz do roboty nie pujdym, abych na pogrzyb zarobił. Bo
to, co żech kiejsi umioł, już dzisio
nima prowda. A cóż cie popadło?”
Mielibymy mieć dogrómady podle
roków, kiela teraz mómy, aspóń ty
trzi milijóny, czy już w madracach
albo w tych złodziejskich kasach,
kaj mocie na miesiónc przi stu tysióncach 78 halyrzi procyntów.
Dziwoł sie na mie spod łokulorów, jako by mie kierysi z eroplanu
wystyrczył a nie powiedzioł mi, kaj
móm przicisnyć, jak bedym nad
ziymióm, aby sie mi jedwobny paryzol nad głowóm rozewrził. Katać
też tam. Nimómy biydy, ale dyć
kierymu zwykłymu pyndzyjóniście
je aż tak na wyskakowani, aby se

móg miesiónc kajsi ty nogi do ciepłego łoceanu zamoczyć. Może, ale
do lawora z jakómsi solóm spod
Himalajów. A może sie aji w duchu
dziwać na jejich zaśnieżóne kopce,
bo we zdrzadle uwidzi jedynie swojóm siwóm albo łysóm głowym.
Nó, i nima sie lepi tymu wszeckimu aspóń zaśmioć? Dyć my starzi
pyndzyjoniści już ty milijóny nie dożynymy. Jyny trzeba życzyć tym młodym, niż do tej pyndzyje dojadóm,
aby sie jim jakisi tyn milijónek podarziło uciść. Jak wszecko pujdzie takim tympym jako do teraz, to gdóż
go wiy. Lyki sóm coroz droższi, gor
jakisi ty antystresowe, aby to partyja wydzierżała i nacisła pynióndze,
kaj sie już jyny jaki fóndy łobjawióm
i bedóm ślubować wysoki procynto.
Nóm starszim zostowajóm już jyny
ty lyki, aby aji my mógli dojechać.
Waszo Jewka Trzyńczanka

