Mozaika z cest
Cesty mohou být daleké, ale spoustu zajímavostí máme někdy jen pár kroků od našeho
bydliště. Pro někoho jiného to může znamenat třeba i delší cestu, takže si myslím, že následující
povídání do téhle rubriky určitě patří.
čfk
„Severní pól“ pod Nuselským mostem
Ahoj, máme tu na dohled takový malý poklad. U nás v Nuselském údolí za tratí směrem k
jižní stráni k Vyšehradu je stará sochařská zahrada. Pozemek, na němž stojí, zakoupil roku 1924
sochař Karel Novák (1871 – 1955). Ještě v tomto roce zde vybudoval ateliér a zahradu pro
vystavování hotových soch.
Po r. 1948 byla sochařská firma znárodněná a nějaký čas byly ateliér i zahrada opuštěné. V
létech 1950 – 1957 zde sídlil podnik Výstavnictví Praha, od roku 1958 zde pracoval Krátký film –
Studio Bratři v triku. Z mnoha úspěšných animovaných filmů, které zde vznikly, připomeňme
nezapomenutelné medvědí sourozence v seriálu „Pojďte pane, budeme si hrát“.
Jako děti jsme do zahrady občas vnikly, později už chátrala.
Ani období Krátkého filmu nebylo pro ateliér a zejména zahradu příznivé. Po r. 1989 byl areál
vrácen potomkům sochaře Nováka. Ti nemovitost pronajali, nicméně nájemce prostory využíval
jako skladové a k slibované rekonstrukci se neměl.
Lepší časy nastaly až v roce 1992 po prodeji novému majiteli, který začal ateliér i zahradu
renovovat a dal ji krásně do pořádku.
Zahrada není běžně veřejně přístupná. My jsme měli před pár dny štěstí, prováděli podzimní
zahradní práce a nechali nás nakouknout - tak aspoň pár fotek.

A tím se dostáváme k vysvětlení trochu záhadného titulu tohoto článku. Polygonální stavba
ateliéru skutečně připomíná Severní pól, jak jej nakreslil AR na ilustraci k Zamrzlé lodi kapitána
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Flinta. Ještě víc se podobá dnes už neexistující stavbě, která byla podle mínění některých britských
badatelů pro ilustraci inspirací. Fotka je dost nekvalitní, vznikla zvětšením políčka z 8mm filmu.
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Pokud byste se chtěli do „Umělecké zahrady“ podívat, musíte si prohlídku předem domluvit.
Kontakty najdete na adrese:
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/umelecka-zahrada-pod-nuselskym-mostem

Další podrobnosti a zajímavosti najdete na rozsáhlých stránkách:
https://www.umeleckazahrada.cz/

Hanka
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