
Nápad vznikl pfii vzpomínkách na
uplynulá desetiletí, oslavy 100. v˘-
roãí republiky. Pfii prohlídce star˘ch
fotografií jsem nena‰la oblíben˘ cíl
na‰ich rodinn˘ch nedûlních v˘letÛ.
Velmi ãasto jsme s rodiãi chodili do
Olomuãan a cestou se zastavili u do-
mu pana Táborského. Na plotû jeho
zahrady a pfiedzahrádky byly pfiipev-
nûny obrazy. A jaké! Nikdy jsem ne-
vidûla takové mnoÏství. (jedná se
o mé dûtství, roky 1968-1971)
Maloval fieku Svitavu a její okolí.
¤eka v zimû, v létû, na podzim, uza-
vfiená v ledovém krun˘fii, volavky
a kaãeny na fiece, jarní ra‰ení devût-
silÛ, obrovské listy lopuchÛ, voda

pfieskakující kameny, temná zákoutí
Svitavy, mûlãiny, splavy, jeho
dÛm... Oãima malé holky jsem hlta-
la tato díla a pfiála si b˘t malífikou.
U silnice zastavovala auta, lidé si
prohlíÏeli, kupovali… Byl to skvûl˘
marketinkov˘ tah - namalovat
a hned vystavit, je‰tû mokré se
„‰taflemi a paletou” za plotem.
Nastoupila nostalgie a nápad vytvo-
fiit nûco podobného. 

Jiná doba, jiné místo, jiné umûní -
jiná Galerie na plotû. Nová doba, no-
vá média, nové v˘roãí... 70. v˘roãí
zaloÏení ZU· Blansko. V˘tvarn˘ 
obor toto v˘roãí oslavil prací.
VyuÏili jsme zbytkové materiály 

reklamních agentur (za coÏ moc dû-
kujeme) a jiÏ pouÏit˘ch plastov˘ch
desek. Samozfiejmû jsme museli 
pfiizpÛsobit „v˘tvarno" materiálu
a na‰im moÏnostem. Inspirací byla
abstrakce a konstruktivismus. Pojednání
plochy, kompozice, úsporné tvary
a hlavnû naprosto jiná práce. Lepení sa-
molepících folií a s tím spojené úskalí.
Îáci to zvládli. Snad potû‰íme a rozsví-
tíme svou prací v‰ednodenní Ïivot
v Blansku jasn˘mi barvami. 

Umístûní dûl, v˘bûr místa? Na
plo‰e b˘valého hotelu Dukla vznikla
odpoãinková zóna, park. Proã tedy
nespojit odpoãinek s vnímáním este-
tiãna? Dûti dûtem. Umûní je otevfie-

no v‰em. Kdo se chce podívat - po-
dívá se, kdo nechce - jde dál. 

U pfiíleÏitosti 70. v˘roãí zaloÏení
ZU· Blansko Ïáci a jejich uãitelé
je‰tû uspofiádali 24. dubna dva kon-
certy. První koncert byl v Dûlnickém
domû Blansko a zde zaznûlo nûkolik
krásn˘ch melodií ze souãasného re-
pertoáru, vystoupili Ïáci Taneãního
oboru, Literárnû dramatického obo-
ru, pfiípravky, V̆ tvarn˘ obor vysta-
voval svá díla. Druh˘ koncert byl t˘Ï
den v prostorách Kino Blansko a zde
jsme se mohli zaposlouchat do tónÛ
z klasického repertoáru. 
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Galerie na plotû a 70. v˘roãí ZU· Blansko

Galerie na plotû – instalace dûl Foto: Eva Juraãková

Listy regionÛ jsou distribuovány jiÏ osm˘m rokem kaÏd˘ mûsíc
v nákladu 17 800 kusÛ v˘tiskÛ zdarma pfiímo do po‰tovních
schránek v Blansku, Boskovicích, Letovicích, Adamovû a na
smluvená místa v 40 obcích okresu Blansko.
Novinky z okresu, aktuality a archiv novin najdete na www.listyregionu.cz
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