Laudácio na Ruda Sikoru, Ambasádora životného prostredia 2017

Umelec, vysokoškolský profesor, občiansky aktivista a nositeľ Pribinovho radu I. triedy, Rudolf Sikora je výtvarník, pedagóg, organizátor umeleckého života a angažovaný občan, ktorý žiadnu neprávosť neprejde mlčaním. Spolu s Petrom Horváthom boli prvými moderátormi novembrových námestí ´89 na Slovensku. Rudo Sikora je autor mnohých monumentálnych diel a zároveň osobnosť monumentálna svojimi fyzickými i duševnými rozmermi: búrlivák so zmyslom pre trvalé hodnoty a zodpovednosť. Rodený Žilinčan (ako sám zvykne zdôrazňovať narodený v znamení Barana, 17. apríla 1946) je považovaný za jednu z najvýraznejších a najviditeľnejších postáv slovenského výtvarného umenia, napriek tomu (alebo práve preto?), že celé dve desaťročia pôsobil prevažne len na neoficiálnej – alternatívnej umeleckej scéne. Otvorený ateliér, ktorý mladý Sikora zorganizoval v čase nastupujúcej normalizácie, bol manifestáciou umeleckej slobody a tvorivosti, výzvou k nepoddajnosti. Tento počin sa právom považuje za čosi ako programové východisko silnej generácie tvorcov, medzi ktorými má Sikora už desaťročia kľúčové postavenie. Filozoficky a esteticky ďaleko presahuje hranice úzko chápaného umenia, a to najmä smerom k občianskemu aktivizmu, životnému prostrediu, ba k celému Kozmu. Aj preto si jeho dielo a osobnosť zaslúžene získali veľký medzinárodný ohlas.

V úvode nášho rozhovoru pre Krásy Slovenska som Ťa oslovil takto: Milý Rudo, pani Katka Bajcurová, kurátorka Tvojej veľkej výstavy v Danubiane, o Tebe hovorí ako „veľkom mužovi slovenského umenia, ktorý má za sebou úctyhodné dielo, veľké nielen rozsahom a mierkou, ale aj silou a originalitou výtvarného posolstva“. Za kľúčové problémy Tvojej tvorby považuje hlavne ekológiu, kozmológiu a spoločenský aktivizmus. Hovorí: „...A ako to uňho býva zvykom, výstavu koncipuje ako komplexné a jedinečné dielo tvorené na mieru daného priestoru...“ A pokračuje: „...Hoci je Sikorovo gesto umelca-stvoriteľa stále nabité neskrotnou energiou a „medziplanetárnym“ rozmachom, človek-pozemšťan v ňom neustále pochybuje, neprestáva premýšľať o zmysle (konci?) našej cesty...“ Zdá sa mi, že Ťa uvedená charakteristika celkom dobre vystihuje. 

A Ty si mi odpovedal: „Pani Bajcurová to napísala veľmi ústretovo voči mne a ja môžem len dúfať, že aspoň v niečom má pravdu... Ak by som chcel niečo spomenúť, tak roky 1969/70, keď som začal „tušiť“ niečo, čo som neskôr formuloval jasnejšie: začal som chápať „rovnicu“: vyrobme viac energie, ale nezničme si pri tom planétu! A tu niekde začína aj moje „konceptuálnejšie“ obdobie – spojenie ekológie (vzťahy v prostredí okolo nás) s kozmológiou – vývojom planéty Zem.“

A pokračoval si:
„Videl som odvtedy mnoho krajín a obdivoval vzťah ľudí k svojej prírode, napríklad v Škandinávii, alebo ... v Kalifornii, a to nielen v národných parkoch. Videl som veľhory, ktoré ma svojou mohutnosťou nadchýnali, ale aj desili. Slovensko akoby bola taká nádherná zmenšenina všetkého, čo som videl – túto ľudskú, stredoeurópsku mierku by sme si mali chrániť – neorientovať sa bezhlavo na veľkolepé projekty. Vízia do budúcnosti by mala byť: čím viac udržať pôvodnosť prírody a krajiny s jej historickými objektmi, ktoré sa tvorili stáročia a s „krajinkou“ zrástli – tie treba zachovať, zrenovovať a prirodzene ich začleniť do „ľudského kolobehu“ – s maximálnym citom a úctou k našej prírode a histórii!“

A nemenej zásadné sú aj tieto Tvoje slová:
„Najväčšia hrozba pre našu civilizáciu je naša ľahostajnosť. Tá začína už vo vzťahu k nášmu bezprostrednému okoliu, obci, mestu, krajine. Keď sa tieto „ľahostajnosti“ spočítajú, vzniká ohrozenie celej planéty. V tejto „ľahostajnosti“ sa zlu darí – zlo sa vždy presadzuje rýchlejšie než dobro. Teraz nehovorím len o znečisťovaní pôd, vôd, ovzdušia. Hovorím o úcte človeka k tomu, čo vytvoril za stáročia on sám. Ochranári vždy ochraňovali a ochraňujú nielen prírodu – spomeňme si, koľko vzácnych starých objektov ste opravili, ochránili, ustrážili... 
Už vo svojom Zápisníku začiatkom 70-tych rokov som vytvoril naivno-idealistický „projektík“, v ktorom som rozmýšľal, ako už v materských a základných školách vzbudzovať v deťoch pocit spoluzodpovednosti za „naše“, teda aj „ich“ životné prostredie. Mnohokrát som sa presvedčil, že vzťah k tomuto prostrediu je deťom vlastný a prirodzený. A nádejal som sa, že ako dospelí, nech budú hoci aj v politike, budú k životnému prostrediu menej ľahostajní...“
Tu by som si Ťa, milý Rudo, dovolil poopraviť. To, čo si skromne nazval „naivno-idealistickým projektíkom“, je možno tá najdôležitejšia úloha, či výzva, ktorá pred nami stojí: vštepiť lásku k prírode, elementárne znalosti o nej a pocit zodpovednosti za okolitý svet už do detí v predškolskom veku.
Napokon to potvrdzuješ aj vlastnou skúsenosťou, keď kúsok ďalej spomínaš, ako ste schádzali z ktoréhosi vrchu v Roháčoch a Tvoj vtedy asi päťročný starší syn Martinko bol už trochu unavený, a tak si ho zobral na plecia. Začul si, ako mu niečo hrká pod vetrovkou a on Ti vysvetlil, že zbieral odhodené hrdzavé konzervy, ktoré nepatria do prírody. A navlas rovnaká situácia sa vraj odohrala o 10 rokov neskôr, keď mladší – Miško – potreboval Tvoju pomoc pri zostupe. Akoby tieto zážitky potvrdzovali Tvoj naivno-idealistický projekt, ktorý si už spomínal...

Som presvedčený, že tomu, aby sa tak stalo, môže významnou mierou napomôcť aj umenie – výtvarné umenie nevynímajúc. A Ty si v tom spájaní umenia, filozofie a ekológie predbehol dobu – čo svetoví kunsthistorici s prekvapením zistili až nedávno. Želám Ti, milý Rudo, aby si vo svojom konštruktívnom a nákazlivom búrliváctve i priekopníctve ešte dlho pokračoval a blahoželám Ti k zaslúženému oceneniu Ambasádor životného prostredia 2017.
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