A taky ještě nevíte,
když si jen tak kreslíte
a přiléhavě myslíte,
že získáte preferenci
na nejvyšší inštanci.
Když skupinka těch nejobětavějších připravovala tuto výstavu, utvořili jsme z nich porotu, aby bodově vyhodnotila všechny kresby, které vznikly během prvního roku. Hlavním záměrem bylo, aby si všichni ujasnili hodnoty, o které po celý rok usilovali a současně to byla jedinečná příležitost, jak získat vzorek objektivního hodnocení po vzoru agenturních průzkumů. Bylo zajímavé, jaký rozruch vyvolalo rozložení Honzových prací. Honza vždycky kreslil naprosto ukázněně a pilně jako ostatní, ale vždycky vysedával stranou, snad aby byl co nejméně nápadný. Všichni si na něj už tak zvykli. „Vždyť je to jedno, že sedím v koutku, na tom nezáleží.“ Rozruch nastal teprve teď, když všechny práce byly pohromadě. Všichni užasli, co tenhle skromný přispěvovatel a mimohráč dokázal. On právě totiž dokončil magisterské studium teologie a navazuje na něj doktorandskou prací o významném autorovi Broučků. Hraje výborně na klavír a začíná ještě studovat hudební vědu na Filozofické fakultě. A jen tak mimochodem, protože jezdí z Prahy do Sedlčan, vzal si do parády teoretický výzkum sedlčanského Krčínova kancionálu. Asi těžko bychom mohli najít odlehlejší zájmy od našeho fanatického kreslení. A přesto naši samozvanou porotu dokázal soubor Honzových prací nadchnout. Všichni se totiž cítí být pozitivně poznamenáni vynikající pracovní atmosférou našeho společenství, takže všichni poznali i v Honzových kresbách to blahodárné souznění.
Podle B. Edwardsové, profesorky na oddělení umění Kalifornské státní univerzity, člověk, když kreslí, vstupuje do odlišných mentálních stavů. Kdo kreslí nebo je cele ponořen v hudbě se z takového stavu vynořuje omlazený a plný energie. Schopnost kreslit je nám vrozená a připravená k použití.
Prohlédněte si dobře Honzovy kresby, snad se vám podaří zahlédnout tam něco z jeho filozofických znalostí.
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