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1   POPIS PŘÍPRAVY A REFLEXE PROCESU VLASTNÍ TVORBY

1.1 Rešerše zvoleného tématu

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila obřadní rituály z cyklu židovského

života. V ilustrované maketě publikovatelné knihy představuji dva z rituálů, židovskou

svatbu a obřad bar/bat micva. V budoucnu bych ráda přidala ještě kapitoly o obřadu brit mila

- obřad vítání narozeného židovského chlapce provedením rituální obřízky, a simchat bat -

obřad k přivítání a pojmenování narozené židovské dívky. Tyto dva obřady by byly první

kapitolou týkající se začátku nového života. Poslední ze čtyř kapitol by byla věnována pohřbu

a truchlení. Kniha by tedy byla tvořena ze čtyř kapitol obsahujících obřady, které člověka

provázejí od jeho narození po smrt. Vzhledem k velkému rozsahu tohoto tématu jsem se

v bakalářské práci věnovala pouze dvěma obřadům, které jsou zpracovány ve dvou

kapitolách.

Židovská tématika mě odjakživa velmi přitahovala. Hlavním důvodem tohoto zájmu

je fakt, že má rodina má židovské kořeny. Někteří členové rodiny dodnes aktivně dohledávají

informace do rodokmenu a stále ho rozšiřují. Ženy z mé široké rodiny, které historicky

pocházejí ze stejné židovské větve, se jednou ročně scházejí a společně sdílí, co je v jejich

životech a rodinách nového a jaké nové informace se podařilo dohledat a přidat do rodinného

stromu.

Na základní škole jsem navštěvovala kroužek s názvem „lidové tanečky“. Ve

skutečnosti se ale jednalo o izraelské lidové tance, které jsme ve skupince mých spolužaček

předváděly na školních besídkách a akcích. Původ tanců nás v té době nijak moc nezajímal,

bavilo nás tančit kruhové tance a řešily jsme, která z nás má nejhezčí sukni. Teprve

v dospělosti si uvědomuji, jak jsem byla židovskou kulturou přirozeně ovlivněna.

Důležitý životní mezník, který mě nasměroval k mé budoucí profesi ilustrátorky, byla

účast ve výtvarné soutěži vypsané Památníkem Terezín, do které mě přiměla poslat práci

moje paní učitelka na základní škole. Byl to pro mě první moment, kdy jsem před sebou měla

téma k výtvarnému zpracování, ke kterému jsem si musela dohledat informace a dojít

k emoci ve výtvarném vyjádření. Proces hledání a tvoření mě zaujal a byl pro mě objevným.

Přestože jsem v soutěži několikrát po sobě vyhrála, nebylo pro mě výborné umístění to

nejdůležitější. Důležitá pro mě byla samotná cesta tvorby.

Po přijetí do ateliéru ilustrace k paní Fučíkové bylo naším prvním společným

projektem Záhadné pouto. Kniha a putovní výstava, která vznikla k výročí 30 let od
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znovuobnovení diplomatických vztahů mezi tehdejším Československem a státem Izrael.

Moje ilustrace se staly hlavním vizuálem projektu.

Při hledání tématu mé bakalářské práce mi téma z prostředí judaismu vyplynulo jako

přirozené vyústění těchto spojujících momentů. Po osobním průzkumu českého knižního trhu

jsem si uvědomila, že chybí ilustrované knihy didaktického typu na téma židovských obřadů.

V zahraničí najdeme mnoho ilustrovaných knížek pro děti o židovských svátcích, ale

o židovských obřadech jich mnoho není.

Obřad přivítání nebo přijetí novorozence, obřad přerodu z dítěte na dospělého

zodpovědného jedince, rituál spojující dva lidi do svazku manželského a v poslední řadě

obřad rozloučení se zesnulým a truchlení blízkých. Tyto životní momenty zahrnuje snad

každé náboženství a kultura a vtiskla jim svůj vlastní obsah a symboly. Cítíme, že tyto

okamžiky jsou něčím výjimečným a to nejen pro samotného člověka, který rituálem prochází,

ale i pro jeho rodinu a blízké. Přechodové rituály nás provázejí od samého počátku existence

lidstva. Pomáhají člověku projít zásadní životní změny k novým začátkům. Umožní vědomě

prožít přerod a dát prostor emocím, které s životní změnou souvisí, ať se jedná o smutek nebo

radost.

Dalším důvodem volby tohoto tématu je rostoucí antisemitismus, který v současné

nelehké době v určitých skupinách vzrůstá. Myslím si, že pokud má člověk možnost pochopit

a poznat původ a vývoj něčeho neznámého, může to mít u některých lidí v budoucnu kladný

vliv na to, že odolají manipulaci nepravdivými argumenty, obviněním, vlnám neopodstatněné

agrese a nenávisti.

Jedním z cílů knihy je také představit moderní judaismus. Sama jsem si určitou dobu

židovství spojovala pouze s dějinami druhé světové války a holocaustu. Chtěla jsem židovství

více pochopit a vnímat ho skrze jeho naplnění a podstatu, kterou lidem do jejich životů

přináší. V knize se věnuji reformní, progresivní větvi judaismu, která podle mě otevírá

v dnešní době vřelý a svobodný prostor.

Myslím si, že téma rituálů je v každé společnosti velmi podstatné a kniha

o židovských obřadech by přinesla dostatek informací a pomohla čtenářům všech věkových

kategorií mnohé pochopit.
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1.2 Reflexe a dokumentace procesu tvorby

Poté co jsem se rozhodla, jakému tématu bych se v bakalářské práci ráda věnovala,

začala jsem samostudiem, abych se v tématu lépe orientovala. Vedle četby odborných knih

jsem navštívila i Židovské muzeum v Praze, kde se v Klausově synagoze nachází expozice

židovských tradic a zvyků. Celá jedna část expozice je věnována právě židovským obřadům.

Následně jsem se zaměřila na samotnou strukturu a obsah knihy. Velmi nápomocná mi byla

paní Tereza Gafna Váňová z Lauderovy školy v Praze. Společně jsme stanovily pevnou

strukturu knihy. Na začátku každé kapitoly věnující se jednotlivým obřadům se nastíní

historie a jejich vývoj, poté se detailně představí obřad v jeho moderní podobě a další část

kapitoly se soustředí na předměty a některé pojmy, které jsou součástí ceremonie. Pomocí

ilustrací a krátkých pasáží textu by tak měl být čtenáři obřad objasněn i s okolními

náležitostmi a symboly.

Po nákresech a rozvržení skic jsem začala pracovat na samotné výtvarné části.

Osobně mám ráda knihy menšího formátu, proto jsem také zvolila intimnější formát, který

ale dává příjemný prostor celostránkovým ilustracím a drobné ilustrace se v něm neztrácejí.

Ilustrace jsem tvořila jedním odstínem barvy, která je svými vlastnostmi podobná inkoustu

a akvarelu. Pracovala jsem s ní několika způsoby. Buďto jsem zapouštěla barvu do vodou

ohraničeného tvaru, nebo jsem pracovala s plochou celého navlhčeného akvarelového papíru,

na kterém jsem barvu regulovala buď zapouštěním nebo vymýváním štětcem.

V průběhu práce jsem měla možnost konzultovat proces tvorby projektu s reformním

rabínem Davidem Maxou, který k maketě knihy napsal předmluvu.

Text, který jsem do knihy napsala, není v tuto chvíli hlavním cílem práce, pouze

doplňuje ilustrace. Soustředila jsem se hlavně na výtvarný výraz a samotnou strukturu knihy.

Intenzivnější práce s textem by nastala, pokud by došlo v budoucnu k publikaci knihy.

Zvolila jsem název knihy Mazel tov!, což je radostné zvolání, které bychom mohli

přeložit jako “hodně štěstí” nebo “blahopřeji”. V doslovném překladu znamená mazel -

nebeské těleso a tov - dobrý, tedy můžeme chápat, jako být pod šťastnou hvězdou. Na to

odkazuje motiv hvězd na předsádce i dekor synagogy na obalu knihy.

Po dokončení ilustrací jsem se věnovala jejich úpravám v grafickém editoru Adobe

Photoshop. Grafickou stránku knihy a volbu vhodného fontu jsem konzultovala s grafikem

Filipem Heydukem. V Adobe InDesign jsem pak následně řešila grafickou úpravu, tedy sazbu

textu a umístění ilustrací. Výrobu a tisk knihy jsem svěřila tiskárně Indigoprint v Praze.
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Po celou dobu práce mi byla velkou oporou paní Renáta Fučíková, se kterou jsem

práci konzultovala a která přinášela důležité podněty k samotným ilustracím i ke grafické

úpravě knihy.

2   POPIS VÝSLEDNÉHO DÍLA A JEHO VYUŽITÍ

Výsledkem díla je autorská didaktická kniha Mazel tov!, která má za cíl výtvarně

zajímavým a poutavým způsobem přiblížit čtenáři židovské obřady bar/bat micva a svatbu.

Formát knihy je 18,5 x 22,5 cm. Je šita klasickou vazbou V8. Počet stran je 74. Pro tisk byl

použit papír munken Polar 150g.

Pro sazbu jsem použila kombinaci písma Mirador a Helvetica. První řez písma

Mirador demo je použit pouze na samotný název knihy, ostatní nadpisy jsou vytvořeny

tenčím řezem Mirador book. Nadpisy a doplňující informace jsou přebarveny do základní

modré CMYK barvy. Písmo Helvetica je použito na samotné texty knihy. Využívala jsem

řezy Helvetica light a bold v černé barvě. Helvetica light italic jsem využila na odborné

názvy, jako je např. talit, tfilin, chupa, atd.

Na každé dvoustraně knihy je umístěno několik drobných ilustrací nebo jeden velký

malovaný výjev s menším množstvím textu, vztahujícím se k danému tématu. Texty jsou

poměrně krátké, aby nebyl čtenář unaven dlouhým pročítáním, ale obsahově detailně popisné,

aby mu bylo předáno co nejvíce informací. Text není v tuto chvíli primárním cílem práce.

Ilustrace jsou malované na akvarelovém papíru CANSON 300g. K tvorbě barevných

ilustrací jsem použila jedinou barvu MOLOTOW Aqua ink Black, která má vlastnosti na bázi

inkoustu a akvarelu. Technikou zapouštění a vymývání barvy dovoluje inkoust vyniknout

bohatým valérům. Barva se stává jednotícím prvkem celé knihy. I přesto, že se jedná pouze

o jeden základní odstín černé barvy, vytváří pomocí různých technik další řadu bohatých

odstínů, které se pohybují v rozmezí černé, modré, fialové až po růžovou.

Myslím, že kniha by mohla být přínosná nejen starším dětem a teenegarům, ale

i dospělým, kteří se chtějí více dozvědět o židovské kultuře. Přináší ukázku moderního

judaismu a osvětluje mnoho pojmů, se kterými se mohl čtenář již dříve setkat. Věřím, že

poznání židovských obřadů a jejich pochopení je pro společnost velmi důležité a nutné.
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3   RESUMÉ

The topic of my bachelor thesis is the illustrated author's didactic book Mazel tov!.

The book deals with Jewish ceremonies throughout life. Focuses on Jewish weddings and

bar/bat mitzvah ceremonies. The book aims to clarify and acquaint readers with the meaning

of these ceremonies.

The book is divided into two parts - chapters. Each of the parts represents the history

of the ceremony and a new modern form. The book also clarifies the concepts associated with

the ceremony.

The book is small in format. I created the illustration with a special paint that has the

properties of ink and watercolor. Using painting techniques, several different color valeros

can be created from one shade. I used graphics programs for the final editing. I entrusted the

printing and production of the book to the professional printing studio Indigoprint.

The book is intended for older children, teenagers, but also adults who want to learn

more about Jewish culture. The book provides a demonstration of modern Judaism and sheds

light on many of the concepts the reader may have encountered before. I believe that

understanding and knowing the facts and significance is very important and necessary for

society.
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