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Výstava v Muzeu Vysočiny v 
Třebíči představuje díla  grafika 
a malíře Emanuela Ranného.  
� Antonín Zvěřina

Do neděle 27. května si mohou 
zájemci prohlédnout výstavu Ema-
nuel Ranný – grafika, malba, v 
zámeckých konírnách v Muzeu 
Vysočiny v Třebíči. Výstavu uspořá-
danou k autorovým 75. narozeninám 
předznamenala vernisáž ve čtvrtek 
12. dubna. Nejprve zazněly zdravice. 

„Mistr Ranný a Kraj Vysočina spo-
lu od prvopočátku spolupracují,“ uve-
dl náměstek hejtmana Pavel Pacal. 
Kraj vlastní několik Ranného děl a 
spolupracuje s ním při tvorbě novo-
ročenek. Také mu udělil v roce 2012 
nejvyšší vyznamenání - Kamennou 
medaili. Zdravici pronesl i třebíčský 
starosta Pavel Janata. 

Řeč kraje
Úvodní slovo patřilo historikovi 

umění Ivo Binderovi. „Mám rád gra-
fické listy Emanuela Ranného, protože 
ke mně hovoří řečí mého rodného kra-
je,“ naznačil. Podle něj jde o prožitek 
krajiny obnažené, která nám posky-
tuje prostor pro naši existenci, řekl 
mimo jiné. 

„S tématem otevřené krajiny souvisí 
téma ptáků, kteří svým letem jsou pro 
nás obrazem svobody, svobody ducha, 
svobody pohybu. Takové je vidíme v 
grafických kompozicích Ranného,“ 
poznamenal. Doplnil, že se většinou 
jedná o havrany s jejich decentnos-
tí a noblesností, a na druhé straně 
poskytující materiál k výtvarnému 
vyjádření. 

„Z grafických technik používá Ran-
ný nejčastěji suchou jehlu, umožňující 
bezprostřednější vyjádření. Navzdory 
tomu, že je to technika provozně i fyzic-
ky velmi náročná,“ nastínil Binder. 

Upozornil, že od počátku 90. let se 
u Ranného objevuje i barevná lito-
grafie. Ve způsobu prožívání příro-
dy se Emanuel Ranný ocitá v těsné 
blízkosti básníků, jimiž jsou některé 
jeho práce inspirovány. Je to zejména 
Jan Skácel, ale i Ivan Diviš. S oběma 
Ranného pojilo dlouholeté přátel-
ství, stejně jako s Ludvíkem Kunde-
rou, Ladislavem Novákem a dalšími.   

„Z toho vyústila Ranného ilustrační 
tvorba,“ vysvětlil Binder. Pokračo-
val, že přes silné zakotvení na rodné 
Vysočině se v díle Ranného v posled-
ních letech objevují i motivy jiných 
krajin, zejména Dalmácie. Vyzdvihl i 
Ranného malby, kde se často vrací k 
motivům grafických listů. 

Nepodlehl pokušení
„Je velkou zásluhou Emanuela Ran-

ného, že přes problémy spojené s živo-
tem mimo kulturní centra nepodle-

hl pokušení tuto krajinu opustit a že 
zůstal své vnitřní i vnější krajině věr-
ný,“ naznačil Binder.

Další řečník a Ranného kamarád 
Arnošt Pacola konstatoval, že z řa-
dy tiskových technik se celoživotně 
Ranný věnuje litografii a suché jehle. 
„Zatímco při kamenotisku, tedy tisku z 
plochy, musí spolupracovat s pražský-
mi tiskaři, suché jehly, vznikající doma, 
v třebíčském Nehradově, jsou Ranného 
výsostnou autorskou záležitostí,“ upo-
zornil.

Připomněl, suchá jehla je grafická 
technika známá už od 15. století a 
podobná mědirytině, přesto se však 
od ní podstatně liší. Zatímco rydlo 
mědirytce z měděné desky odebí-
rá tenkou třísku kovu, ostrá ocelová 
jehla při suché jehle vytlačuje.

„Vlastní vtírání a především vytírání 
barvy v technice suché jehly je výraz-
ně rukodělný postup, který nelze nijak 
mechanizovat. Tím nejlepším a nejcit-

livějším nástrojem pro dokonalé vytře-
ní barvy je totiž dlaň grafikovy ruky, 
zraňovaná ostrými hranami,“ vysvět-
lil Pacola. 

Upozornil, že suchá jehla je tak do 
určité míry i umění krvavé. Ranný, 
který tiskne své grafiky z metrových 
měděných desek i na ty největší for-
máty strojních ručních papírů, tak 
musí svoji práci na dny i týdny pře-
rušovat, aby kůže jeho ruky, s pomo-
cí hojivých balzámů, dostatečně zre-
generovala. 

Nejlepší papíry
„Ranný i řemeslnou stránku svých 

grafik přivedl k naprosté dokonalos-
ti, když tiskne na papíry italské, fran-
couzské a německé, a používá papíry 
jen té nejlepší kvality, ze stoprocentní 
bavlny,“ zdůraznil Pacola. 

Konstatoval, že Ranný až dosud 
vytvořil na šest set druhů grafic-
kých listů, a také již početnou kolek-
ci obrazů, kterým předcházely stov-
ky kreseb a pastelů. „Takže se dá říct, 
že výstava, kterou dnes zahajujeme, 
je pouze úzkým výběrem z umělcova 
díla,“ doplnil.

Připomněl, že vystavovat na mezi-
národních výstavách začal Ranný v 
osmdesátých letech minulého sto-
letí, a setkal se na nich třeba už i s 
Andy Warholem, Antonio Tapié-
sem a dalšími hvězdami světového 
výtvarného umění. Od roku 1985 je 
Ranný zván na mezinárodní výstavy 
grafiky, s početnými úspěchy. 

„Ranného dílo je již i předmětem 
sběratelského zájmu. Zastoupen je ve 
sbírkách Národní galerie, a v galeriích 
po celém světě. Národní galerie zakou-
pila Ranného práce již v roce 1987. V 
cizině vlastní jeho díla galerie v Portu-
galsku, Německu, Polsku, Thajsku, Itá-
lii, Japonsku, USA, Číně nebo Rusku,“ 
řekl mimo jiné Arnošt Pacola.

EMANUEL RANNÝ (vlevo) na vernisáži v zámeckých konírnách v Třebíči 
s ředitelem třebíčského muzea Vysočiny Jaroslav Martínkem. 
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Světově proslulý grafik Ranný 
vystavuje v Zámeckých konírnách

Dalších sedm pamětních kamenů židovským 
spoluobčanům bude v Třebíči položeno letos v 
rámci Vzpomínkové akce na třebíčské oběti holo-
caustu, která se uskuteční v Zadní synagoze v 
neděli 27. května. 

Součástí vzpomínkového programu se stane od 
patnácti hodin procházka s modlitbou u právě 
nově položených kamenů. Následovat bude od 16 
hodin vzpomínkové setkání v Zadní synagoze. Ini-
ciátorem se stalo třebíčské městské kulturní stře-
disko, z toho pět kamenů bude hrazeno ze sbírky, 
která je pro tyto účely zřízena v Zadní synagoze. 

Dva kameny hradí příbuzní paní Herty Coufalo-
vé, která zemřela počátkem dubna letošního roku, 
pocházela z Třebíče, a byla jednou z posledních 
přeživších holocaust, co se Třebíče týče. V poklá-
dání kamenů Město hodlá pokračovat i v příštím 
roce. V Třebíči je v současné době umístěno cel-
kem osm pamětních kamenů pro třebíčské Židy.

Letošní kameny připomenou:
- Davida Wittmanna (Subakova 43/3, před Pen-

zionem u Synagogy) - kantor a učitel židovského 
náboženství - hrazeno ze sbírky

- Emanuela Glasnera (Blahoslavova 92/13) - 

hrazeno ze sbírky
- Irmu Glasnerovou (Blahoslavova 92/13) - hra-

zeno ze sbírky
- Harryho Glasnera (Blahoslavova 92/13) - hra-

dí rodina paní Herty Coufalové
- Hertu Coufalovou (Blahoslavova 92/13) - hra-

dí rodina paní Herty Coufalové
- Bertholda Subaku (L. Pokorného 20) - hraze-

no ze sbírky
- Eriku Felixovou (Vítězslava Nezvala 5/9) - hra-

zeno ze sbírky

 První tři byly položeny v roce 2013 pro:
- Arnošta Beneše (L. Pokorného 15/10) - necha-

la položit rodina Urbanova
- Waltera Fürnbergera (Havlíčkovo nábřeží 114, 

před CK VOMA)
- Annu Ingberovou (Karlovo nám. 22/16, u Čer-

ného domu) - iniciovalo Městské kulturní středis-
ko Třebíč

Další kameny se pokládaly v roce 2016:
- Alois Beneš (L. Pokorného 55/21) - nechala 

položit rodina Urbanova
- Hugo Beneš (L. Pokorného 55/21)  - nechala 

položit rodina Urbanova

- Antonie Benešová (L. Pokorného 55/21)  - 
nechala položit rodina Urbanova

- Ernestina Benešová (Blahoslavova ul., kou-
sek od Zadní synagogy)  - nechala položit rodina 
Urbanova

- Mojžíš Ingber, rabín (Tiché nám. 4, před 
domem pro rabína, naproti Přední synagoze) – 
iniciovala Židovská obec v Brně   -zt-

V Třebíči položí dalších sedm kamenů

JEDEN z pamětních kamenů v Třebíči. 
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