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Kde našla klid?
Adina Mandlová

Poslední lednový týden jsme si připomínali už 105. výročí narození filmové hvězdy Adiny Mandlové (†81). Opět
jsme se dočetli, že její popel byl rozptýlen na rozptylové
loučce u hřbitova v jihočeské Blatné – vzdor tomu, co se
psalo kdysi.

V

roce 2000 totiž jeden
ze zaměstnanců příbramské pohřební služby zveřejnil, že urnu prý kdysi
v noci s kamarádem zakopali
na nejkrásnějším místě přímo
pod nějakou sochou s tím, že
do ní uložili lístek se jménem
herečky. Nechtěl prý, aby popel herečky, jejímž je velkým
obdivovatelem, byl rozprášen.
Jindy jistý pracovník krematoria zase tvrdil, že nikoho
neměla, „a tak je rozptýlena
támhle u stromu“. Jeden článek letos také končil větou:
„Kde skončily urny s popelem
jejího manžela a věrného psa,
které si sebou z exilu přivezla,
se už asi nikdo nedozví.“

Adina Mandlová
patřila mezi naše
nejkrásnější
prvorepublikové
herečky.
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Jsme opět v Praze a začal
mi pěkný šrumec. Nespočet
e-mailů, nevyřízené pošty
a spousta schůzek a jednání, které jsem již absolvoval
a které mě teprve čekají. Také
koncert ve Velkém Meziříčí
a účast na oslavě padesátin
Dominika Haška. Každopádně mám co dělat. Klára ovšem
odletěla ze Seychel o pár dní
dříve, a to rovnou do New
Yorku, kde ji čeká poslední semestr před promocí, kterou má v květnu.
A vzhledem k tomu, že
chce být v oboru, který
studuje, dobrá, domluvila si na půl roku studijní stáž.
Zpočátku, když mi
to říkala, tak jsem
tomu moc nevěřil, jelikož se jedná o stáž
asistentky kurátorek
ve slavném Guggenheimově muzeu na
Manhattanu. O tuto
práci se ucházelo 102

Ondřej
Suchý s neteří
Adiny Ludmilou
Mandlovou-Pirillo,
která žije trvale
v Itálii.
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Klára v New Yorku

Ze světa hvězd

S manželem
a pejskem Sandy.

Takto popsala
Adina rub
této fotografie.

Guggenheimovo
muzeum v New Yo

studentů. Bylo nutné
projít dost náročným
pohovorem,
napsat
velmi dobrou esej
a pak ještě dvě konzultace s kurátory.
Mám velkou radost,
že si vybrali právě
naši Kláru. Guggenheim Museum je muzeum v nadčasové budově vystavující kvalitní
sbírku moderního umění 19. a 20.
století. Patří mezi nejslavnější  muzea v New Yorku a leží v oblasti  
Upper East Side. Guggenheimovo
muzeum založil velmi bohatý podnikatel Solomon R. Guggenheim,
který pocházel ze staré švýcarské
rodiny, jež vlastnila měděné doly.
Budova muzea je velmi zajímavá,
neboť je kruhovitého až spirálovitého tvaru a do urbanistiky této části
New Yorku příliš nezapadá. Opening se konal v roce 1959, takže na
tu dobu to byla velmi moderní a odvážná stavba a odborníky nebyla
pozitivně kvitována. Ale postupem
času právě naopak odborníci v oblasti architektury přehodnotili svůj

rku.

Přivezla si popel manžela

názor a ustanovili Guggenheimovo
muzeum jako jednu z nejpokrokovějších staveb v New Yorku minulého století. Momentálně je muzeum
v rekonstrukci, jelikož se tam na
duben 2015 připravuje nová vernisáž. Proto Klára měla takové velké
štěstí, jelikož teď potřebují mnoho
lidí, kteří pomůžou celou výstavu připravit. Pokud jste milovníci
moderního umění a máte v úmyslu
někdy navštívit New York, pak je to
skvělé místo pro vás, kde přijdete na
jiné myšlenky a ponoříte se do světa
nejslavnějších malířů a umělců minulého a předminulého století.
Váš

Foto: ČTK / Vojtěch Vlk
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Ze světa hvězd

Všechny tyto dohady ale
odvál čas. Navštívil jsem loni
malebný hřbitůvek v Blatné
a postál tam u stromu, kde
by podle jednoho svědectví
mohla Adina Mandlová odpočívat. Žádnou sochu jsem
zde totiž nenašel. V dohledné
době tu nejspíš skončí i popel
Bena Pearsona, Adina manžela. Jeho urnu totiž opatruje
jediná žijící příbuzná Adiny
Mandlové, její neteř, paní Ludmila Mandlová-Pirillo, s jejíž
pomocí dokončuji knížku inspirovanou před čtyřmi léty
tehdy už bohužel nemocným
spisovatelem Josefem Škvoreckým. Urnu s Benem má
paní Pirillo uschovanou v Karlových Varech, kde bydleli její
rodiče. A jak je to s urnou Adinina psíka (nejspíš fenky, která
se jmenovala Sandy)? Nijak.
Žádná totiž neexistuje. Adina
Mandlová se tenkrát vrátila
do vlasti pouze s urnou svého
manžela.      ■ Ondřej SUCHÝ

