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Herec a malíř Jan Kanyza se 
osobně zúčastnil vernisáže své 
třebíčské výstavy.  

 Antonín Zvěřina

V Galerii Malovaný dům v Třebí-
či se koná výstava obrazů Jana Kany-
zy Pozdní sběr. Potrvá do 4. června. 
Kanyza je veřejnosti znám především 
jako úspěšný herec a dabér. Jeho nema-
lou součástí života je však i malba. 
Uspořádal několik výstav nejen v Čes-
ké republice, ale také například v USA, 
Německu, Francii či Švédsku.

Na výstavě v Malovaném domě 
budou k vidění obrazy z posledních 
let. Výstava je mimo jiné pořádána při 
příležitosti 70. narozenin Jana Kany-
zy. Úvodní slovo na vernisáži pronesla 
Miroslava Kumbárová.

„S Janem Kanyzou se znám již mnoho 
let, nebo spíš s jeho malířskou tvorbou,“ 
začala. Přiznala, že na ni jeho tvorba 
silně zapůsobila. Připomněla, že Kany-
za se narodil v říjnu roku 1947 v Lipní-
ku nad Bečvou. 

„Od dětství se zajímal o veškeré umě-
lecké obory. Mimo malování ho zajíma-
lo divadlo a také hudba,“ poznamenala 
Kumbárová. I když studoval herectví 
na DAMU, vždy ho to táhlo k malo-

vání, nikdy se tohoto projevu nevzdal. 
„Veřejnost ho ale zná spíš jako vynikající-
ho herce a majitele charismatického hla-
su,“ poznamenala. 

Jako malíř a ilustrátor připravil tak-
řka 80 samostatných výstav. V Třebíči 

V galerii se představuje Jan Kanyza

JAN KA NYZA neztratil v Třebíči humor.  Foto: Mirka Čermáková

V zaplněné zámecké jízdárně zahájili bubeníci Pavel Fajt a Ladislav Šiška sty-
lově výstavu třebíčského rodáka Františka Mertla ve světě známého jako Fran-
ta. Část rozměrných obrazů totiž vznikla na základě Frantových návštěv Afr iky, 
takže se afr ické rytmy nabízely. 

Na některých plátnech autor zobrazuje lidské fi gury, na jiných se věnuje krajině, 
což jsou jeho častá témata. K dalším patří varování před nebezpečími hrozícími 
současnému světu, což dokládá např. akryl s výmluvným názvem 11. září 2001. 
Následky tehdejšího teroristického útoku na newyorská dvojčata pojal malíř jako 
změť zkrvavených těl a stavebních trosek, nad nimiž trčí jako ptačí hnízdo sku-
pinka opuštěných barevných mikrofonů. 

Všech šestadvacet vystavených děl, vzniklých v rozmezí let 1956 – 2015 ,pochá-
zí ze „sbírek českých soukromých sběratelů“. Tak zní podtitul výstavy připravené 
kurátorkou Lucií Pálkovou, která také na vernisáži společně s ředitelem Muzea 
Vysočiny Jaroslavem Martínkem a kunsthistoričkou Marií Dohnalovou promlu-
vila. 

Franta sám připsal na jeden z panelů krátké charakteristiky všech dvanácti sbě-
ratelů, kteří obrazy a ve dvou případech i sochy zapůjčili. 

Zahájení výstavy se navíc společně se svou ženou Jacqueline zúčastnil a po celou 
dobu úvodních řečí a hudebních vystoupení ve svých sedmaosmdesáti letech stál. 

Přejme stále svěžímu čestnému občanovi našeho města ještě dlouhá léta a také 
to, aby v nových dílech nemusel upozorňovat na další hrůzy světa, ale mohl se 
věnovat třeba svým oblíbeným cyklistům v pestrých dresech, jako je ten na vysta-
veném obraze z r. 2008. Milan Zeibert   

Frantovy obrazy v rytmu 
bubnů v zámecké jízdárně

V Muzeu Vysočiny Třebíč byla zahá-
jena výstava Franta ve sbírkách čes-
kých soukromých sběratelů. 

Zájemci ji mohou navštívit v konír-
nách do 11. června. Mistr Franta, 
vlastním jménem František Mertl, na-
rozený roku 1930 v Třebíči, od ukon-
čení studií žijící a tvořící v jižní Francii, 
patří k umělcům, kteří se prosadili na 
mezinárodní scéně. Jeho dílo je zastou-
peno v předních světových muzeích a 
galeriích.

„Hlavním tématem Frantovy tvorby se 
stala fi gura zpodobovaná silně expresiv-
ním způsobem, kterého umělec dosahuje 
mistrnou kresbou v kombinaci s vytříbe-
ným smyslem pro barvu. Ve svých obra-
zech a sochách reaguje na znepokojující 

události ve světě a napětí projevující se 
v dnešní společnosti, na slepé násilí, lid-
skou krutost, ničení a odcizení se harmo-
nii a klidu, které se naopak snaží nalé-
zat a ukázat,“ uvedla Lucie Pálková z 
muzea. 

Doplnila, že kromě silného umě-
leckého účinu vyzařujícího z jeho děl 
Franta svojí prací morálně apeluje na 
společnost a jednotlivce v ní, aby pře-
hodnotil své naučené konzumní cho-
vání a pokusil se zpomalit a znovu 
objevit základní hodnoty života.

„Výstava v zámecké konírně Muzea 
Vysočiny Třebíč je třetí prezentací Fran-
tových děl v jeho rodném městě, tentokrát 
ze sbírek českých soukromých sběratelů,“ 
popsala Pálková.  -zt-

Mistr Franta vystavuje na zámku

VERNISÁŽ Mistra Franty navštívily desítky zájemců o jeho dílo. Mistr na foto-
grafi i uprostřed.  Foto: Mirka Čermáková

Slavnostní odpoledne u příležitosti 
vyhlášení výsledků II. ročníku soutěže 
Cena hejtmana Kraje Vysočina za spo-
lečenskou odpovědnost se uskutečnila 
v pondělí 10. dubna v budově krajské-
ho úřadu v Jihlavě. Do soutěže se při-
hlásilo celkem 31 organizací, odborná 
porota hodnotila výsledky dosažené 
v oblasti regionální, sociální, ekono-
mické a environmentální odpovědnos-
ti zejména za kalendářní rok 2016.

Společnost FRA ENKISCHE CZ s. r. 
o. získala v soutěžní kategorii soukro-
mý sektor nad 250 zaměstnanců dru-
hé místo. Ocenění, a skleněnou plasti-
ku z rukou hejtmana Jiřího Běhounka, 
převzal jednatel společnosti Jiří Novot-
ný.

„Jsme si plně vědomi určité formy 
zátěže, pramenící z povahy naší podni-
katelské činnosti – na obec, přilehlé okolí 
a občany samotné. Tuto zátěž se snaží-
me alespoň částečně kompenzovat pod-
porou blízkého okolí a subjektů v něm 
působících. Snažíme se pomáhat budo-
vat společenské prostředí, a tím přispívat 
k zachování a zvýšení atraktivity našeho 
regionu,“ sdělil Novotný. 

Společnost FRA ENKISCHE CZ 
s. r. o. je svým umístěním oprávněna 
používat známku Držitel Ceny hejtma-
na Kraje Vysočina za společenskou 
odpovědnost, společně s logem Ceny 
hejtmana Kraje Vysočina za společen-
skou odpovědnost.  -zt-

Firma FRAENKISCHE 
v soutěži uspěla

jsou k vidění díla z posledního období 
tvorby z let 2013 až 2017. „Pozdní sběr 

pak znamená, že se jedná o nejkvalitněj-
ší díla,“ podotkla Kumbárová. Upozor-
nila, že hlavním motivem je krajina, 
kterou na plátno nepřenáší, ale nechá 
se jí inspirovat. V Malovaném domě 
nepředstavuje jen tuto tvorbu. 

„Od roku 2006 začíná Kanyza pravi-
delně navštěvovat Francii do oblasti Pro-
vence, kde si pronajal skromný ateliér a 
od tohoto roku jeho malba dostala novou 
dynamiku, silnější barevnost a obrazy 
jako by se prozářily,“ naznačila Kumbá-
rová. Ve Francii našel také mnoho přá-
tel. „Mezi ně patří třebíčský rodák Mistr 
Franta, František Mertl,“ poznamenala.

Kanyza nejprve poděkoval měs-
tu Třebíč a městskému kulturnímu 
středisku a všem, kteří se na přípravě 
výstavy podíleli. „Přemýšlel jsem, zda 
to není nějaký úmysl, že vernisáž se usku-
tečnila na Škaredou středu, ale dostalo si 
mi ujištění, že je to souhra náhod,“ roze-
smál Kanyza publikum. Zavzpomínal, 
že když slavila herečka Jaroslava Ada-
mová nějaké kulaté narozeniny, ředitel 
divadla ABC Jan Werich pravil: „Ada-
mová, nic si z toho nedělají, pamatujou 
si, že jubileum je vůl. Tím se řídím i já.“ 


