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Prodělal má svoje fotografi e v konírnách

JOSEF PRODĚLAL u jedné ze svých fotografi ích. Foto: Antonín Zvěřina

Představí 
Vodnářský zvon

Koncert Společná věc 2017 se 
uskuteční v pátek 3. března od 18.30 
hodin v klubu Hájek nad bazénem 
Laguna v Třebíči. 

Návštěvníci koncertu prožijí výji-
mečný multimediální projekt spoju-
jící tajemný historický nástroj Vod-
nářský zvon s unikátní velkoplošnou 
parabolickou projekcí. 

Filmový doprovod, příběh pro jed-
notlivé skladby koncertu je inspiro-
ván každodenním životem. Téma-
ta skladeb koncertu Společná věc se 
pravidelně obměňují. Na závěr kon-
certu se mohou ná-vštěvníci sezná-
mit s Vodnářským zvonem zblízka a 
pozorovat krásu jeho vodní hladiny, 
která při fortissimech levituje v tisí-
cích kapiček, nebo vytváří rezonanč-
ní obrazce.  -zt-

První výstavou Muzea Vysočiny 
Třebíč v roce 2017 je představení 
tvorby výrazné osobnosti třebíčské 
kulturní scény, malíře, grafi ka a ilu-
strátora Josefa Kremláčka. Jeho díla 
jsou k vidění v zámku v galerii Tym-
panon do neděle 5. března. Josef 
Kremláček se narodil právě 5. března 
1937 a zemřel 22. června 2015.

Studoval propagační grafi ku na 
Škole uměleckých řemesel v Brně a 
fi lmovou grafi ku a později knižní ilu-
straci na Vysoké škole uměleckoprů-

myslové v Praze. Již od dob svých 
studií spolupracoval s vydavateli dět-
ských časopisů a knih jako ilustrátor. 
Kremláček ilustroval více než 70 dět-
ských knih a dočkal se uznání doma i 
v zahraničí. 

Výstava zahrnuje obě polohy 
výtvarné tvorby Josefa Kremláčka, 
ilustrace i malbu s grafi kou. Obra-
zy pocházejí ze sbírky třebíčského 
muzea a ze sbírek jeho přátel a kole-
gů z parasurrealistické skupiny Stir 
up, jejímž byl členem.   -zt-

Zahájení jarní turistické sezony, 
26. ročník, oblastí klidu Třebíčsko, 
pořádá Klub českých turistů odbor 
Třebíč ve spolupráci s oblastí Vyso-
čina v sobotu 18. března. Prezentace 
na nádvoří třebíčského zámku začí-
ná v osm hodin, slavnostní zahájení 

o hodinu později. Pochod vede po 
památkách Třebíče, přes dvě roz-
hledny, Vaňkův vodojem a Pekel-
ný kopec, přes Alternátor, největší 
science centrum Na Vysočině, přes 
Hasičské muzeum v Heralticích do 
cíle v obci Petrovice.  -zt-

Malíř Josef Kremláček 
vystavuje v Muzeu Vysočiny

Zahájí turistickou sezonu

Výstava fotografi í mapuje 
tvorbu jejich autora po celý 
jeho život. 

 Antonín Zvěřina

Retrospektivní výstava fotografi í 
k sedmdesátinám Josefa Prodělala s 
názvem Vzájemná přitažlivost potr-
vá v konírnách třebíčského zámku 
do neděle 12. března. Fotograf se 
narodil 15. listopadu 1947 ve Vace-
novicích u Jaroměřic nad Rokytnou. 

Je členem Spolku výtvarných 
umělců Vysočiny při Unii výtvar-
ných umělců ČR. V letech 1976 
až 1979 studoval Institut výtvarné 
fotografi e Brno.

„Pomalu se ohlížím k časům minu-
lým, kdy jsem více fotil a tvořil. Byla 
to šťastná doba, všeho byl dostatek i 
díky mládí, jen fotografi ckého materi-
álu nikoli, byl socialismus, dělalo se na 
fi lm a diapozitivy. 

Kdo se snažil, ten sehnal to, co potře-
boval, vzpomínám na jednoho foto-
grafa ze Slovenska, který vždy dove-
zl svitkové fi lmy, hlavně inverzní 
Agfu, Kodak, snad i Fuji, do školy. 
Já vždy fotografoval na střední for-
mát a souběžně na kinofi lm, ten byl 
samozřejmě lacinější, a v době omy-
lů a úspěchů se to cenilo,“ hodnotil se 
Josef Prodělal.

Lidé si kupují...
(Dokončení ze str. 1)

„Je možné, že za některá pochybe-
ní udělíme sankci,“ připustil Kratina. 
Vyzval i veřejnost, aby na prohřešky 
upozorňovala.  

„Rada města reagovala na podnět 
občana a upravila jeden z tarifů. Od 
13. února mají nárok na slevu i inva-
lidní důchodci s invaliditou II. stupně. 
Za jednotlivé jízdné platí kartou pět 
a hotově sedm korun,“ sdělila mluvčí 
Irini Martakidisová.

Doplnil, že na výstavě Vzájemná 
přitažlivost představuje více než polo-
vinu svých fotografi ckých cyklů. K 
těm starším, uzavřeným, patří napří-
klad zemědělství, sklo a keramika, ke 

stále doplňovaným pak fauna, fl óra, 
portrét, podobenství, krajina a hlavně 
cyklus obrazy. 

V tomto cyklu se jedná o kombino-
vané fotografi cké techniky, vycházející 

z reálu a zhotovené na počítači, nebo 
přímo fotografi ckou technikou. Výsta-
va představí celkem více než devade-
sát velkoformátových snímků.

Vernisáž výstavy zahájil ředitel 
Muzea Vysočiny Třebíč Jaromír Mar-
tínek. „S Josefem Prodělalem jsem se 
seznámil před pětadvaceti lety, kdy mně 
ho jako fotografa doporučil bývalý ředi-
tel muzea,“ vzpomínal. O té doby se 
traduje jejich vzájemná spolupráce. 

Na fotografa Prodělala vzpomína-
la Katina Lisá, která se s ním popr-
vé sešla v tehdejším Okresním kul-
turním středisku ještě za minulého 
režimu. „Výstavu hodnotit nemíním, to 
za mě učiní povolanější. Jen bych chtěla 
říct, že si Josefa velice vážím nejen jako 
profesionála, který vždy odvedl per-
fektní práci, ale i jako člověka,“ sdělila 
mimo jiné.

Do hodnocení se pustil Arnošt 
Pacola. Upozornil na všechny celky a 
na závěr konstatoval, že Josef Prodělal 
se svým celoživotním koníčkem určitě 
nekončí a má tolik energie a zkušenos-
tí, že se může pustit i do nových tech-
nologií zpracování fotografi í. 


