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Místo editorialu...
Vůbec netuším, proč dělám
tento “časopis”. Nejvíce asi
spadá do kategorie DADA
(konečně, letos se ukazuje, že
dadaisté byli vlastně realisté a
skutečnost vystihli s nebývalou
přesností). Mám jen jednu
představu: že ta či ten, kdo jím
budou brouzdat, u toho budou mít nohy na stole, vedle
nich hrnek kafe, misku čaje
nebo sklenku koktejlu Basil
Gimlet a před sebou neurčitou
délku času, během které
nemají žádné plány, ba ani
nutkání. Není to časopis pro
ty, kdo se momentálně hodlají
chovat jako já na obrázku; je
pro ty, kdo se zrovna hodlají
chovat jako kočka Cibulka.
Původně jsem si přemýšlela,
že by se časopis mohl jmenovat Obscurialis (má to dlouhé
vysvětlení, ale teď jsem ráda,
že se tak nejmenuje a nemusím to vysvětlovat), ale když
jsem při prohlížení latinského
slovníku zjistila, že existuje
slovo OBAMBULARE a navíc
znamená lenivá nečinnost či
bezcílné bloumání, bylo mi
jasné, že už netřeba hledat dál.
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Nulté (a asi jediné) číslo
OBAMBULARE je naprosto
náhodné seskupení materiálů
bez hlubokého smyslu, valného rozmyslu, bez účelu, konceptu a jen tak. Řekla bych, že
je pro zasmátí, kdybych si troufla odhadnout, že se někdo u
některé stránky aspoň vnitřně
pousměje. Pokud se vám na
konci bude chtít říct spolu s
maminkou z Pelíšků: “Teda, to
muselo dát příšernou práci.
A přitom taková blbost, co?”,
bude to tak akorát odpovídat
realitě. Prostě si blbnu, abych
nezblbla.
Nastavila jsem si jen jedno
pravidlo: žádné kradené fotky.
Čerpala
jsem tedy
z obrázků
nabízených
bez autorské licence
a to rozhodlo o celé
vizuální a
obsahové
podobě.
Však
uvidíte...

Místo reklam...
OBAMBULARE své stránky sice inzerentům neprodává, ale o úvodní velkolepé reklamy každého
pořádného lifestylového časopisu vás nepřipravíme.

v

Úsmev

a sex appeal vyvolávající představu chronického štěstí
či celoživotního vzrušení byly na reklamách zřejmě
jen výchylkou 80. a 90. let. Pak už lidé zase uvěřili, že
lidský úděl není jen extáze, a tak od přelomu milénia se modelky a modelové opět tváří tak, jak se na
slušného člověka patří: zpruzeně, znuděně, zhnuseně,
do objektivu hledí s okatým nezájmem až pohrdáním
či podezřívavostí hraničící s agresivitou nebo lehkým
vyděšením.
Současnou podobu reklam lze z royalty-free obrázků
nahradit docela snadno: ukazuje se totiž, že nevlídné
a nehostinné výrazy jsou v euroamerické tvorbě
posledních tisíc let více méně vizuální default. Do
noty mi hraje i fakt, že se v poslední dekádě v módě
děje něco sociologicky mimořádného a zajímavého:
bohatí lidé platí za oblečení, které má znaky toho,
co by dosud mohlo symbolizovat jediné. Chudobu.
Roztrhané džíny, ošuntělé látky, nedošité modely,
ruby na lícové straně oblečení, falešné záplaty,
nepadnoucí velikosti.
Hned následující stránka? Jasná Prada...
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Grant Wood / AMERICAN GOTHIC

Svatý Jan Křtitel v divočině

Caravaggio
Michelangelo Merisi da

Hugo Simberg /

Bratři

Alexandre Cabanel

Albaydé

James Tissot

Galerie lodi H.M.S. Calcutta

Místo novinek...

...ten předešlý detail Tissotova obrazu Galerie lodi H.M.S. Calcutta má
díky sépiovému filtru pozměněnou
barevnost. Ale kvůli jeho překrásné
a relativně minimalistické škále
barev, ze které s dokonalou elegancí
vystupují akcenty bledě modré a
měkce žluté, ho sem dávám ještě
jednou v celé jeho kráse. Hodně s
minimální barevnou paletou řekli
třeba ještě...
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...John Armstrong
ve svém obrazu
Sběrači mořských
řas, kteří vystupují
z málo barevného
pozadí a ještě se
u toho všichni vlní
přesně jako řasy
na mořském dnu,
když jimi povlávají
mořské proudy...

...nebo krajinářka Fanny
Churberg v její studii
Měsíční svit. Není
neuvěřitelné, že se na ten
vlastně jen dvoubarevný
obraz člověk podívá a ví, že
je to něco-jako-Finsko, aniž
by tušil, že odtud malířka
skutečně pochází?! Podobně
jako se stačí podívat na...
...Siamskou kočku
Christophera Wooda
a, i když to je jen béžová
skvrna na modrém pozadí,
člověk hned ví, že to je
kočka stočená do klubíčka
a ne koště nebo houba
nebo kámen. Na tom se
podílí umělec tím, že přesně
ví, v které linii je esence a
kterou může vypustit. Ale
podílí se na tom i divák svou
schopností (nebo touhou?)
dokončovat tvary.
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Místo rozhovoru...
Emil Sinclair žije osamělým životem v domku na okraji
malé vesničky. Šťastným osamělým životem. Už dlouho
před národním lockdownem vídává ostatní lidi jen, když
jde přibližně jednou za dva týdny nakoupit. I když své
přátele miluje, je pro něj lidská společnost lákadlem jen
málo kdy. Emil Sinclair není jeho pravé jméno, které si přál
z pochopitelných důvodů vzhledem ke své povaze uchovat v tajnosti. Pseudonym si vybral sám, stejný jako jeho
oblíbený spisovatel Hermann Hesse. Když mluví, dokáže
se rozvášnit, na pár vět rozpovídat, ale brzy zase zpomalí a
zmlkne. Nepůsobí zakřiknutě, zahořkle ani smutně, během
rozhovoru se několikrát nahlas rozchechtá, je pozorný a
velmi přátelský. Po čtvrté otázce už je z něj však cítit postoj,
že řečí bylo dost...
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Je společnost tak
nepříjemná, nebo je samota
tak přitažlivá?
Lidé často předpokládají, že
každý poustevník je mizantrop,
ale pro mě osobně jde hlavně
o vnitřní klid. Pobyt ve skupině
lidí je pro mě podobný pocitu
v dopravní zácpě – všichni
troubí najednou a snaží se
dostat někam jinam, než kde
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zrovna jsou. Působí to na mě
rušivě a většinou jsem akorát
nervózní. O samotě také existuje jedna dopravní zácpa,
se kterou se musím potýkat,
totiž moje vlastní myšlenky,
což je bitva, kterou musím
vybojovat každý den nanovo,
někdy několikrát za den, ale je
pro mě zvládnutelná. Rozplétání a pouštění mých vlastích

myšlenek je pro mě bitva,
ze které čerpám i potěšení.
Plus, čím déle je člověk sám,
tím snazší se to stává. Vnitřní
klid začne být delší a delší, až
jednoho dne zjistíte, že se z
něj musíte vynořit na hladinu
aspoň kvůli tomu, abyste si
došli nakoupit.
Je každý poustevník zároveň
podivín, který prostě do té
lidské skládanky moc nezapadá?
Každý, kdo žije samotářsky,
to dělá proto, že to nějak
odpovídá jeho povaze. Já
jsem byl takový už jako dítě a
vždycky jsem si radši hrál sám
a trávil čas o samotě. Jsem
si jistý, že to platí i o ostatních (i když si o tom asi nikdy
nepokecáme). Vždy jsem si
připadal jiný než lidi kolem
mě, dokonce i než moje rodina – ne lepší, nebo horší,
prostě jiný. V mládí jsem
se snažil zapadnout, a tak
jsem imitoval chování svých
vrstevníků, ale to vydrželo tak
jednu dekádu. A i tehdy jsem
trávil hodně času o samotě,
až mi nakonec došlo, že není
důvod předstírat, a začal jsem
směřovat svůj život k cíli stát se
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úplným poustevníkem. Hodně
kamarádů jsem ztratil, ale ti
dobří mi pořád zbyli.
Je poustevničení spojené
s nějakými duchovními
potřebami, se spiritualitou?
Tradičně, když se řekne poustevník, představíme si někoho
v jeskyni vysoko v horách, jak
sedí v pozici lotosu a celý den
medituje nebo se zaobírá
duchovními myšlenkami. Ve
skutečnosti nemyslí spíš na nic.
„Duchovní myšlenky“ je oxymoron, ve spiritualitě žádné
myšlenky nejsou. Duchovnosti
se daří v tichu, myšlenkám se
daří v dopravní zácpě. Když
se někdo snaží mysl ztišit,
jejich spiritualita přirozeně
posiluje. Je to opak “brainstormingu”. Při brainstormingu
tím, že oplodníte mysl mnoha
myšlenkami, tvoříte další a
další myšlenky. Pro mě to je
prostě něco, co vychází z mojí
povahy. Nevyhledávám samotu ze spirituálních důvodů,
ale je asi nevyhnutelné, že tím
směrem člověk začne růst,
když povolí pouta, která ho
váží k fyzickému světu.
Proč je pro mnohé lidi

samota tak náročná?
Výzvy bytí o samotě jsou velké
téma. První výzvou
je samozřejmě pocit
osamění. Dnešní svět je uberspolečenský a osamění se
stalo monstrem s mnoha
tvářemi. Samozřejmě se
tento pocit nevyhýbá ani
poustevníkům, ale úplně
stejně pronásleduje i ty, kteří
jsou obklopeni lidmi. Já se s
tím vyrovnávám podobně jako
třeba s okamžiky mánie nebo
deprese – vidím to, takříkajíc,
v nedbalkách. Soustředím se
na fakt, že to je prostě emoce,
tedy to samé, díky čemu se
rozchechtáme a rozpláčeme
během jednoho filmu.
Chemikálie v mozku, které
nemají moc nebo trvání delší,
než trvá synapse mezi nervy.
Dají se překonat, když ne
přímo silou, pak trpělivostí –
prostě to vyčekáte.
Druhá výzva samoty je mnohem zapeklitější, je to ten
moment, kdy všechny vnější
vlivy a myšlenky zmizí a člověk
je napospas jen sobě samotnému. Podle mě je právě
tohle pro většinu lidí tím
nejtěžším, ale také to může
být tou největší odměnou.
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Stojíte v místnosti sami se
sebou, všechny vaše kostýmy
už opadaly, a když budete
ochotní, můžete se zahlédnout
tak, jak skutečně jste. To není
vůbec snadné, zvlášť po mnoha letech, které jsme věnovali
přesvědčování sebe sama a
druhých, že jsme někým úplně
jiným, nebo aspoň trochu
jiným. Je třeba smířit se s tím,
že najdete chyby, které se
budou dožadovat nápravy, že
najdete části sebe, které bude
třeba dostavět, nebo naopak
zbořit. Ale na konci dne, když
vydržíte dostatečně dlouho,
budete lepším člověkem. I do
těch odmítaných míst sebe
sama se vydáte beze strachu
a budete spokojeni, i když
budete vědět, že ještě nejste
hotovi. I proto tolik duchovních tradic vyžadovalo izolaci
a kontemplaci – bylo to kvůli
obnově duše.

Zkrácená podoba rozhovoru, který vyšel
jako součást většího materiálu, který
jsem připravovala pro Luxury Business

Místo fashion story...
Na tomto místě by se v life-stylovém
časopise objevila fashion story,
fotopříběh s nejžhavějšími módními
trendy a stejně žhavými modelkami
a/nebo modely. Takové fotky bez
autorských práv získat nelze, ale
nezoufejte! OBAMBULARE přínáší
royalty-free modely žhavé tak, až by z
pohledu na ně člověk skoro zkameněl.
Oděné do největšího hitu sezóny zima
2021:
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Koncept a styling:
Gian Lorenzo Bernini
Modelové:
Apolo a Dafné
Lokace:
Villa Borghese Pinciana
Apolo a Dafné mají na sobě:
Mramor. To si, prosím, u každé fotky zopakujte: To, co
se před vámi tak ladně hýbe, je všechno mramor!

Místo beauty story...
Zde by vás normálně oslňovaly tipy, jak si nalíčit oči s
kouřovým efektem, zaplést si cop z dvanácti pramenů nebo
se nalíčit korálově červenou rtěnkou desetkrát jinak. Opět
by se mohlo zdát, že tuto rubriku z fotografií zadarmo
nelze zaplnit - a opět OBAMBULARE své čtenáře nehodlá
zklamat! Trendem pro nadcházející zimní období je totiž
hluboká svalová relaxace. Té zasvětil mnoho pláten malíř
Alexandre Cabanel a ženy postupně seznámil se všemi
možnými polohami, do nichž lze zrelaxovat ženské tělo.
OBAMBULARE vám přináší ty
hlavní pozice.

Krása ucení
zhro

Autor této relaxační metody
sympatický Alexandre Cabanel
radí v každé relaxační pozici
odpočívat cca 5 minut, dokud
se člověkem nepřežene vlna
uvolnění. Pořadí je libovolné.
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Místo receptu...
Vařit dnes budeme maximálně koktejl Basil Gimlet. Ale můžeme
učinit první krok směrem k vlastní umělecké tvorbě. Potřebujete
pouze bílou čtvrtku jako podklad, nůžky, lepidlo na papír a
barevné papíry (okrový, červený, černý, skoro černý a žlutý).
Jako vzor vám poslouží dílo Terryho Frosta
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OBAMBULARE
is the new
HYGGE

