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O Horynovi pak víme už jen to, že bohužel zemřel bezdětný a statek blíže neurčeným způsobem připadl do majetku
Dr. Heřmanovského . Ten jej dlouhodobě pronajal p. Záveskému a po něm v roce 1899 Karlovi Kabrielovi. 1 Rodina1
1Kabrielova1 statek odkoupila v roce 1908 do osobního vlastnictví a úspěšně zde hospodařila. Chovali dobytek, provozovali
cihelnu a ve větším rozsahu pěstovali např. cukrovou řepu
a cibuli. Od 30. let 20. stol. otevřeli také provozovnu na zpracování mléka, které dodávali do širokého okolí. Rodinné sídlo,
firmu i tradici navždy pohřbil 1komunistický puč1 v roce 1948,
po kterém následovalo zkonfiskování veškerého majetku.
Období tzv. socialismu přestál statek stejně, jako tuto
éru přestálo mnoho lidí. Stále se zde hospodařilo, pracovalo i radovalo, ale o žádném rozkvětu nemohlo být ani řeči.
Tento částečně 1 udržovací „stand-by“ režim1 trval až do
změny politického systému v roce 1990. Dlužno však říci, že
obyvatelé a zaměstnanci statku zde záměrně nic neničili
a o využívané objekty se v rámci svých schopností, možností
a motivace starali. K největší devastaci staveb a vybavení
dochází až po roce 1989, kdy byl celý areál téměř 1 20 let1
1 zcela opuštěný1 a restituenti jej postupně rozprodávají na
stavební parcely.
V roce 2014 se stal vlastníkem „srdce“ bývalého Horynova
a následně Kabrielova honosného statku 1 Pavel Matela1 ,
který se jej snaží zachránit a citlivě rekonstruovat za účelem
vytvoření místa pro současné živé umění.
-red-
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Farmstudio sídlí v areálu bývalého (historického) zemědělského
statku v obci Vysoká na Kokořínsku. Prvním doloženým vlastníkem
byl statkář a bohém 1 Antonín Horyna1 , který počátkem 19. stol.
velkoryse přestavěl a rozšířil objekty ještě starší, jejichž podoba a účel
je bohužel neznámá. Horyna proslul nejen jako majitel největšího
1 „hogo fogo“1 statku v okolí, ale také jako literární předloha pro
sedláka Dolinu v povídkách spisovatele 1Vítězslava Hálka1 . O jeho
skutečné, nesporně výrazné a svérázné osobnosti, si můžeme udělat představu na základě dvou zmínek v historických pramenech.
Z jedné vyplývá, že Horyna v roce 1849 otevřeně vystupoval proti
Bachovu absolutismu, a druhá je zřejmým předznamenáním budoucí
proměny jeho statku v kulturní centrum. Antonín Horyna provedl
1 první uměleckou performanci1 v dějinách Farmstudia, a pravděpodobně i světového umění, již v polovině 19. stol.:
„Šel oddíl vojska s hudbou v čele po Praze po Příkopě. Hudba
hrála a vylákala z hotelu ,,U Černého koně“ také Horynu. Přešla
hudba – i velící důstojník – najednou Horyna vykřikne „Halt“! – Vojsko
zastavilo se naráz – nastal poplach – kdo se je opovážil zastavit!
Horyna pokorně předstoupil před velícího důstojníka a prosil o trest.
Pravil: „Viděl jsem vojsko tak upocené a utrmácené – chtěl jsem
jim dáti každému po mázu plzeňského – ovšem nevěděl jsem, že
vojska zastaviti nesmím.“ Důstojník přísně odpověděl, že chce-li ujíti
trestu, musí okamžitě všemu mužstvu po mázu plzeňského dáti.
Na to Horyna čekal. Když to tak dobře dopadlo, povídá – dám dva!
Důstojník se ovšem nenadál, že by Horyna mohl tolik piva zaplatiti.“

NAJDETE VŠUDE, KDE JE

PŘEDMLUVA
Vážený čtenáři,
dostává se Ti do rukou první číslo magazínu Farmstudio
journal, které je věnované především historii, současnosti a vizím kulturního centra Bohemia Farmstudio. Do
budoucna zde nalezneš informace nejen z dění okolo
Farmstudia, ale i různé zajímavosti ze světa současného umění, památkové péče, ochrany přírody a kultury
„těla i ducha“ obecně. I přes skrovnou podobu tohoto
občasníku se pokusíme vytvářet obsah zajímavý a sdělný a přistupovat k němu s grácií ve smyslu zaujetí,
odbornosti, humoru a nadhledu.
Pozn. pro občany Vysoké
Věříme, že působení spolku Farmstudio přispěje k potřebným změnám v obci a rozkvětu místa s bohatou
historií a slibnou budoucností.
Pavel Matela
předseda spolku Farmstudio
středisko umění a kultury

KULTURNĚ
SPOLEČENSKÝ
MAGAZÍN

PR ÁCE A VIZE

BUDE

Činnost Farmstudia je od počátku zaměřená
na vytvoření „fyzického a mentálního prostoru
pro živé umění a kulturu ve spojení se záchranou a obnovou kulturního dědictví“ (stanovy
spolku). Pro realizaci této myšlenky se hledal
vhodný prostor více než pět let a areál bývalého zemědělského statku na hranici CHKO je
stavebně sice složitý, ale s potenciálem dalšího
rozvoje. Bonusem je pak možnost prověření fyzických a duševních hranic všech zúčastněných
formou pracovně-relaxačních pobytů.
Za dobu naší krátké existence a v obtížných podmínkách rekonstrukce se podařilo rea
lizovat několik výstav současného výtvarného
umění, spojené s rezidenčními pobyty umělců, hudební koncerty, performance, filmová
představení, symposia, workshopy, workcampy
i ergoterapeutické pobyty. Naše prostory dále
poskytujeme výtvarníkům, divadelníkům, hudebníkům a dalším subjektům z oblasti kultury,
ochrany přírody a alternativního životního stylu
pro jejich soustředění a tvůrčí pobyty. Přestože
se zaměřujeme na nemainstreamovou kulturu,
tak akce Farmstudia jsou určeny široké veřejnosti.

Naše činnost nezávislého kulturního centra
je už ze své podstaty nezisková a vše realizujeme z vlastních prostředků bez jakékoliv podpory z veřejných zdrojů (s výjimkou symbolického
příspěvku obce Vysoká). V současné chvíli jsme
ve fázi hledání způsobu financování záchrany a rekonstrukce historicky cenných objektů
a také i honorářů pro vystavující a vystupující
umělce. Jsme otevřeni dalším zájemcům a nápadům souvisejícím s předmětem naší činnosti
a vítáme i jakoukoliv podporu, včetně finanční.
-PvM-

DĚKUJEME!
QR platba
300 Kč

Transparentní účet pro obnovu statku:
8280000828 / 2010

Transparentní účet pro podporu
kulturních aktivit spolku:
313666313 / 2010
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VÝSTAVA-HUDBA-OHEŇ 6/2019
Druhý červnový víkend patřil na Farmstudiu přátelskému spojení výtvarné a hudební kultury pro široké
publikum. Od 15 h až do noci bylo možné přijít se
na statek potěšit pohledy na vystavené obrazy, poslechnout si kapelu a sbor, ale i načerpat příjemnou
atmosféru historického statku a pobavit se.
Výtvarní umělci, které jsme vybrali z otevřené výzvy, prožili na statku týden, během kterého poznávali
okolí a připravovali svá díla přímo na místě. 1 Dany 1
1Vigil 1 ze středoamerického El Salvadoru v hlavním
sále představil sérii velkoformátových fotografií detailů krajiny okolo Vysoké. Pražská umělkyně 1Hana 1
Slaninová 1 pracovala se zdmi statku, do kterých
umístila imaginární okenice s pastelově podbarvenými světly, které v noci vytváří magickou atmosféru.
1Lujza Marečková 1 ze Slovenska propojila svou lásku
k železnici s pohledy na místa ve Vysoké a vytvořila
tak fotografickou výpověď do prostoru sýpky.

Ženský sbor 1Kulturní vložky 1 příjemně oživil zahájení celé akce vtipnými hlasovými interpretacemi.
Indie-popová kapela 1Myluju Vendulu zahrála velký
koncert bez nároku na honorář – stejně jako ostatní.
Jejich „albový“ repertoár po více než dvou hodinách
plynule přešel do volné jazzové improvizace, která
skvěle bavila diváky po celý večer.
Zapomenout nesmíme ani na skvělé občerstvení
od dobrovolníků ze spolku – výběrová káva, domácí
koláče a drobné speciality z klasické i vegetariánské
kuchyně. Řada z přespolních hostů využila možnosti
na statku přenocovat, oheň plál až dlouho do noci.
-araVíce informací a fotografie na www.farmstudio.cz

28. 9. 2019
Svatováclavské slavnosti
ve Farmstudiu

19.00

VÝSTAVA
vernisáž výstavy
rezidenčních umělců
z mezinárodního Open Callu
Lydia Softson duo, Lady Gaby,
Lucie Doležalová & Klaudie Hlavatá

20.00

HUDBA
vystoupení básníka a písničkáře
Jana Buriana

21.00

FILM
Pořadatelé Svatováclavských slavností obce Vysoká neměli
zájem o uveřejnění oficiálního plakátu ve Farmstudio Journal.

výběr krátkých filmů Studia Bratři
v triku promítá Martin Plitz

