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LEA VIVOT ZE Å UMPERKA
PondÄ›lÃ-, 08 srpen 2016

UÅ¾ pÅ™ed lety vystavila Lea Vivot v nákupním centru uprostÅ™ed kanadského Toronta LaviÄ•ku lásky. Na ní se k sobÄ› tulí
nadÅ¾ivotní velikosti dva nazí bronzoví milenci, ona má ruku v jeho klínÄ›. Od nich se s nÄ›mým výkÅ™ikem odvrací tÅ™etí Å¾
prudérní obyvatele to bylo pÅ™íli&scaron;. Pohor&scaron;ení obÄ•ané zaÄ•ali nemravné dílo bojkotovat a demonstrativnÄ›
nakupovali jinde.

Trvalo nÄ›kolik let, neÅ¾ se Lea Vivot, o kterou se tak zaÄ•al zajímat celý svÄ›t, doÄ•kala plného zadostiuÄ•inÄ›ní: mÄ›sto Tor
LaviÄ•ku lásky za 150 000 amerických dolarÅ¯ zakoupilo a umístilo na Ä•estném místÄ›. "Tohle uÅ¾ mÄ› nemÅ¯Å¾e pÅ™ekva
jsem jiné vÄ›ci," Å™íká s úsmÄ›vem Lea Vivot. A Å™íká to Ä•esky. Jedna z nejskandálnÄ›j&scaron;ích umÄ›lkyÅˆ Ameriky se to
narodila v &Scaron;umperku. KdyÅ¾ jako dívka opou&scaron;tÄ›la ÄŒechy, bylo to v kufru auta. Vzala si tehdy argentinského
studenta. Odjezd jí ale nikdo nepovolil a ona ho moc milovala. A tak, vyuÅ¾ila toho, Å¾e provázela tehdy po Praze skupinu
italských turistÅ¯. KdyÅ¾ se louÄ•ili, schovala se do kufru jejich auta... Velká láska jí nakonec otevÅ™ela celý svÄ›t. PÅ™itom ne
nikdy Å¾ádný dobrodruh. Nevyhledávala nic výjimeÄ•ného, vÅ¾dycky jen cítila, Å¾e nÄ›co urÄ•itého musí udÄ›lat.
LEA VIVO
se narodila jako Drahomíra Lea Hekelová v &Scaron;umperku. Vystudovala StÅ™ední umÄ›leckou &scaron;kolu v Praze,
provdala se za argentinského studenta Antonia Alberta Vivota a krátce nato emigrovala do Itálie. Odtud pokraÄ•ovala
do Kanady, kde pokraÄ•ovala ve studiu umÄ›ní a pÅ™ivydÄ›lávala si jako biletáÅ™ka v kinÄ› a diskÅ¾okejka ve fitcentru. PÅ¯so
jako módní návrháÅ™ka, a kdyÅ¾ se seznámila s americkou hereckou smetánkou, hrála i nÄ›kolik drobných rolí, pÅ¯sobila téÅ¾
jako novináÅ™ka. Její první manÅ¾el zahynul pÅ™i zemÄ›tÅ™esení v Mexiku; Lea Vivot se pak provdala je&scaron;tÄ› dvakrá
dva dospÄ›lé syny. Z jejích zájmÅ¯ pÅ™eváÅ¾ilo sochaÅ™ství a proslula zejména bronzovými sochami lidí sedících na laviÄ•ká
NÄ›které její sochy se odlévají v ÄŒeské republice.
Bývalý &scaron;éf Sazky Ale&scaron; Hu&scaron;ák koupil pÅ™ed lety její &scaron;okující sochu "LaviÄ•ka neÅ™esti". Ta se
dal&scaron;ímu Å™editeli znelíbila a rozhodl se ji prodat. V Praze není mnoho soch, plastik Ä•i jiných umÄ›leckých dÄ›l, která b
tak &scaron;okovala, jako LaviÄ•ka neÅ™esti od Ley Vivotové. Je&scaron;tÄ› nedávno mohla prudérního chodce
&scaron;okovat tato bronzová plastika sedícího muÅ¾e a kleÄ•ící Å¾eny. Ale zmizela... StejnÄ› jako ostatní sochy od stejné
umÄ›lkynÄ›, jejíÅ¾ díla spoleÄ•nost kdysi koupila. Souso&scaron;í, které stálo pÅ™ed Sazkou, je známé prakticky po celém
svÄ›tÄ›. Do svých prohlídkových tras ho dokonce zaÅ™adily nÄ›které turistické agentury. BÅ¯hví, kde je laviÄ•ce dnes konec....
PÅ™íbÄ›h té kanadské "LaviÄ•ky lásky" se Ä•te jako detektivka s dobrým koncem: Do nákupního stÅ™ediska, kde byla pÅ¯v
instalovaná, pÅ™estali lidé na protest chodit nakupovat. TakÅ¾e se laviÄ•ka musela nakonec odstranit. To bylo v Torontu.
Pak se objevila v hale newyorského hotelu Abe Hirschfelda, ale po nÄ›kolika týdnech ji zahalili Ä•ervenou látkou - to proto,
Å¾e se tam prý konal sjezd nÄ›jaké církve. A pÅ™ed Vánocemi - to ji odstranili úplnÄ›.
Pak se na del&scaron;í dobu objevila v Montrealu, jehoÅ¾ obyvatelé si nyní zakládají na tom, Å¾e jsou pokrokovÄ›j&scaron;í
neÅ¾ "sousedé" z Toronta. Ale nakonec se LaviÄ•ka vrátila zpÄ›t - teÄ• je zpátky v Torontu. x x x
U nás se nalézá nÄ›kolik jejích soch - ov&scaron;em nejsem si jistá, zda jsou stále na místÄ›, kde byly instalovány.
NÄ›které budou moÅ¾ná ukryty hluboko hluboko pÅ™ed citlivými zraky nevinných :-)))
- Radost z de&scaron;tÄ›, &Scaron;umperk, Hlavní tÅ™ída (dvÄ› dÄ›ti s de&scaron;tníkem, variace tohoto námÄ›tu jsou i na
dal&scaron;ích místech po svÄ›tÄ›)

- LaviÄ•ka vzkazÅ¯ a Matka s dítÄ›tem, &Scaron;umperk, (kojící matka na laviÄ•ce)

- LaviÄ•ka neÅ™esti (The Bench of Vice), byla pÅ¯vodnÄ› v Praze-VysoÄ•anech pÅ™ed budovou Sazky, K Å½iÅ¾kovu 1851/4
slavnostnÄ› odhalena 27. záÅ™í 2001 Ä•i 14. záÅ™í 2001 (muÅ¾ sedící na laviÄ•ce s novinami v ruce, v jeho klínÄ› spoÄ•ívají
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kleÄ•ící s odhaleným rozkrokem pÅ™ed ním na zemi &ndash; variace sochy umístÄ›né v Torontu)

- &bdquo;Ice Time&ldquo;, souso&scaron;í v Praze pÅ™ed O2 arenou na hranici LibnÄ› a VysoÄ•an, Ä•ásti souso&scaron;í
nesou názvy &bdquo;Skater&ldquo; a &bdquo;Beauty and the Beast&ldquo;, Ä•esky je souso&scaron;í oznaÄ•ováno
názvem &bdquo;Å½ivot hrou&ldquo; (hokejový brankáÅ™, krasobruslaÅ™ka a chlapec obouvající si brusle, na laviÄ•ce vyryty
citáty hokejových osobností)

- Otec, syn a pes - Praha-Staré MÄ›sto, PaÅ™íÅ¾ská, u hotelu Intercontinental (muÅ¾ s chlapcem leÅ¾í v síÅ¥ové houpaÄ•ce
chlapec drÅ¾í v ruce míÄ•ek, na nÄ›jÅ¾ doráÅ¾í psík)

- Dívka s motýlem - Praha-Staré MÄ›sto, PaÅ™íÅ¾ská, u hotelu Intercontinental (dívka sedící na dÅ™evÄ›né laviÄ•ce, levou ru
objímá psa, pravou ruku má napÅ™aÅ¾enou vzhÅ¯ru)

- Tajemná laviÄ•ka - Praha-Staré MÄ›sto, Veleslavínova, pÅ™ed hotelem Four Seasons (chlapec a dívka sedící na laviÄ•ce,
chlapec drÅ¾í v pravé ruce Ä•ervené jablko, levou objímá dívku kolem ramen)

- Matka a dítÄ› - Praha-Vinohrady, U ZvonaÅ™ky, pÅ™ed hotelem Le Palais (Å¾ena sedí s pÅ™ituleným batoletem na laviÄ•c
d@niela
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