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Páteční večer 10. listopadu 
věnovalo Městské kulturní 
středisko Třebíč malíři a grafi -
kovi Emanuelu Rannému. Byl 
hostem v Expozici Franta. 

 Mirka Čermáková

V příštím roce Mistr Ranný oslaví 
75. narozeniny. V Třebíči bude mít 12. 
dubna výstavu v zámeckých konírnách 
a v říjnu v rakouském Saint Pöltenu.

Návštěvníci v Expozici Franta nej-
dříve zhlédli dokument režiséra Th e-
odora Mojžíše s názvem Emanuel 
Ranný. Půlhodinový fi lm byl natočen 
za podpory Kraje Vysočina. Scénář je 
postaven záměrně tak, aby představil 
třebíčského malíře a grafi ka Emanu-
ela Ranného nejen jako originální-
ho umělce pracujícího s tzv. suchou 
jehlou, ale zároveň jako spoluautora 
– ilustrátora básnických sbírek Ivana 
Diviše, Ludvíka Kundery nebo Jana 
Skácela.

Po fi lmu se ujala slova PhDr. Marie 
Dohnalová. Velice poutavě hovořila o 
práci Mistra Ranného

„Jeho dílo je ozvěnou lidské existence. 
Věřte, že je dřina být grafi kem. Ve fi lmu 
jste viděli jeho ruce. Je to krvavé řemes-
lo,“ řekla. Ocenila Ranného preciz-
nost, a zejména to, že si všechno dělá 
od začátku až do konce sám. 

„Ranný je skvělý řemeslník a nesmírně 
citlivý výtvarník. To vše se v něm snou-
bí,“ řekla o něm s dojetím.

Ve fi lmu ji zaujalo prolínání poe-
zie s jeho grafi ckým listem. „Grafi c-

ký doprovod je verš sám. Ranného čer-
ná a bílá jsou základními body tohoto 
světa. Grafi k nenabízí své nitro velkému 
aplausu. Vytváří si svůj svět. Obdivuji 
jeho obrovské formáty, které jsou z hle-
diska celoevropského unikátní,“ vysek-
la Rannému poklonu kunsthistorička 
Marie Dohnalová. Připomněla pří-
tomným všechna ocenění, která kdy 
získal, a výstavy v Česku i v zahraničí.

V krátké besedě Ranný prozradil, 
že příští rok jeho přítel Martin Hilský 
přebásní 75. shakespearovský sonet, 
k němuž vytvoří suchou jehlou ilu-
straci.  „Jsme oba narozeni ve stej-
ném roce, proto symbolický 75. sonet,“ 
vysvětlil.

   Marie Dohnalová: 
Být grafi kem je krvavá dřina
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Poslední tři domy k prodeji.
IV. etapa výstavby řadovek v Třebíči.
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HOSTEM v Expozici Franta byl tře-
bíčský malíř a grafi k Emanuel Ranný. 
 Foto: Mirka Čermáková


