Charlie Chaplin

Nejkrásnější
plastiku má v Praze

Na Chaplinově náměstí
na pražském Barrandově
stojí plastika slavného
komika…

Ze stovek plastik připomínajících ve světě Charlieho
Chaplina je v Praze ta nejkrásnější! Od roku 1988 je
umístěna v dolní části Chaplinova náměstí v Praze 5,
na sídlišti Barrandov. Tvoří ji šest Chaplinových siluet
představujících šest fází ﬁlmového záběru, které míří
vzhůru do výše čtyř metrů.

… kterou vytvořil
sochař Vladimír Preclík.

NÉ

vůrcem téhle pozoruhodné pocty geniálnímu filmaři, scenáristovi a komikovi Charlesi Chaplinovi byl náš významný sochař, malíř,
řezbář a spisovatel Vladimír Preclík.
Snad se nedožil doby, kdy se na jeho dílo vrhli sprejeři a začali ho
»vylepšovat« svými idiotskými čmáranicemi. Naštěstí
mezi námi nejsou pouze
ti, kdo veřejná zařízení
a památky ničí, ale také
ti, kteří napravují, co se
napravit dá.
Suchý
V únoru jsme se s fotografkou, jež spolupraco-
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vala na mé poslední knížce Když
Chaplin potkal Buriana, jeli podívat na to, v jak zbídačeném stavu
je touto dobou Preclíkovo dílo.
Čekalo nás však milé překvapení.
Šest Chaplinových siluet je opět
vyčištěno, kov vyleštěn a my se
můžeme Chaplinovým náměstím
i jeho nejbližším udržovaným okolím opět chlubit. Tím spíše, což je
pravděpodobné, zabloudí-li sem
někdy ti z Chaplinových potomků, kteří si naši zem oblíbili a přijíždějí do Čech nejčastěji – Geraldine, Annie a Eugene.
A Ondřej Suchý
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NECHCE SE VÁM
NIKAM CHODIT?
Rytmus života vám rádi
doručíme
až k vám domů.
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Předplatné jen na 2 měsíce
8 vydání za 130

Kč

Speciální nabídka krátkodobého předplatného
- svůj oblíbený časopis si můžete pohodlně vyzvedávat
ve své poštovní schránce.
Předplatné objed
objednávejte na www.jenprocasopisy.cz/doschranky
www.jenprocasopisy.cz/doschranky,,
e-mailem n
na casopisy@mafra.cz nebo na tel.: 225 555 666.
666.
Po 8 týdnech bude předplatné automaticky ukončeno
nebo si můžete předplatné prodloužit.
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