
Od algoritmů k polariza-
ci aneb Hrátky s láskou. Tak 
se jmenuje společný projekt 
Fotoklubu Freeland a žďár-
ských žáků a studentů, který 
právě aktivně běží.

 Lenka Kopčáková 

Hlavním dějištěm této interaktiv-
ní výstavy je Čechův dům, historic-
ká budova Knihovny M. J. Sychry. 
Akci, v níž se mohou výtvarně proje-
vit všechny děti, pro ŽN představu-
je autor nápadu Antonín Vystrčil. Je 
předsedou zmíněného fotoklubu. 

Jak říká, všemu vévodí nápad na 
multifunkční propojení uměleckých 
fotografi í s dětskými pracemi. Foto-
grafové si dali za cíl děti přivést k 
malování, a přinejmenším je vytáh-
nout od počítačů...

„Děti chceme zapojit do praktické-
ho prostředí té naší generace, aby zís-
kaly širší vztah k disciplinám umění,“ 
vysvětluje autor. 

Organizátoři, mezi kterými jsou od 
počátku pedagogové ZUŠ F. Drdly 
a SŠ zdravotnické, vymysleli přímo 
ve výstavních prostorách Čechova 
domu tvůrčí dílny, zaměřené hlav-
ně na výtvarnou, ale i dramatickou 
oblast.

Dobrou úroveň svého nepovinné-
ho vzdělávání dokázali mladí muzi-
kanti a dramatici ze „zušky“ při dvou 
lednových vernisážích. Kapela dětí 
různého věku pod vedením učitele 
Milana Kozla první podvečer zahrála 
bigbít, a napodruhé country, i s ori-
ginálními nástroji… Lidé si s nimi 
zpívali a dobře se bavili. Milovníky 
poezie zase zaujal přednes v podá-
ní party kluků a holek ze třídy Jany 
Mifk ové.

Výstavní plocha je uspořádána tak, 
že ve vrchní řadě návštěvníci nalez-
nou klasické snímky členů Freelan-
du, a ve spodní části, tedy ve vizu-
álním pohledu dětí, je řada snímků 
určených soutěžícím dětem. Je zamě-
řena na témata Žďár, silniční přecho-
dy, zvíře a člověk, lidské vlastnosti a 
smysly…

„Témat máme zatím šest, a chceme 
je rozšířit i o letošní výročí naší repub-
liky…Velice nás zajímá, jak děti téma-
ta uchopí. Pokud mají děti rychle zare-
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MILOVNÍKY poezie zaujal přednes žáků dramatického oboru...
 Foto na straně Lenka Kopčáková

Běží projekt společného tvoření
Dětem a studentům dali fotografové inspirace...

ANTONÍN VYSTRČIL

JEDNO velké zaujetí…
 Foto: archiv Freeland

SOUTĚŽNÍ fotografi cká zadání děti řádně prozkoumaly.

PŘI VERNISÁŽI dětská kapela ZUŠ zahrála country, a lidé se náramně bavili.

agovat a spontánně něco vytvořit, dle 
zkušeností pedagogů vznikají vydaře-
ná dílka,“ těší se fotograf. 

Malí výtvarníci již začali malovat 
na základě zážitků, dojmů i názna-
ků… Našli tvůrčí dílničky, vybave-
né velkými soupravami pastelů, kříd 
či pastelek, také bílými i barevnými 
papíry… 

A zájem ze strany dětí prý je. „Hned 
den po zahájení nám jedna holčička 
z druhé třídy přinesla svůj obrázek,“ 
říká Vystrčil. Je to, podle něho, jedna 
z mála příležitostí, jak se děti mohou 
na veřejnosti prezentovat. Většinou 
se pak na výstavu přichází podívat i 
jejich rodiče a prarodiče… . 

Původně mělo jít jen o soutěž pro 
žáky ZUŠ Františka Drdly, ale nako-

nec se účastní i mateřské a základní 
školy. Fotografové pro děti připravi-
li speciální pexeso s obrázky vystave-
ných snímků.

„Na pondělí 19. března plánujeme 
derniéru výstavy, spojenou s oceněním 
nejlepších autorských prací žáků,“ říká 
Vystrčil.

Textovou a dramatickou část pro-
jektu připravily pedagožky Ivana 
Odehnalová (SŠZ) a Jana Mifk ová 
(ZUŠ).

Fotografové plánují také za dětmi 
chodit do škol a školek, a o tématech 
si s nimi vyprávět. „Je to o komunika-
tivních nástrojích a sdílení… Zajímají 
nás představy i těch nejmenších dětí o 
umění,“ říká fotograf…

Až tento neobvyklý interaktivní 
projekt skončí ve Žďáře, bude coby 
putovní výstava pokračovat do dal-
ších regionů. Tam už bude oboha-
cen o práce žďárských dětí. Město od 
města se dětská výtvarná část bude 
nabalovat…

„Chvíli potrvá, než se cyklus uzavře. 
Ve Žďáře se zdrží ze všeho nejdéle, jin-
de bude, pro zrychlení, záležitostí asi 

tří týdnů,“ plánuje autor.
V roce jubileí České republiky foto-

grafové pak chtějí ze všech děl vydat 
upomínkovou knihu. „Vše mapujeme 
a fotografujeme,“ říká předseda. 

Fotoklub Freeland má současně 
kolem deseti členů, a přivítá mezi 
sebou další zájemce o focení ze Žďá-
ru i okolí. Jak Antonín Vystrčil říká, 
mohou to být lidé v každém věku, 
od dětí po seniory. 

Členové Klubu Freeland nedáv-
no navázali spolupráci se slovenský-
mi kolegy z Ružomberku, kteří jsou 
zaměřeni na výtvarnou fotografi i. 

„Slovenští přátelé nás inspirují svým 
pohledem na krajinu a hledání světla a 
přibližují nás k minimalistickému vidě-
ní krajiny. I já opouštím velké kompo-
ziční celky, a spíš hledám detaily a svět-
lo v krajině,“ přiznává fotograf. 

Tomu vlastně napovídá i název 
výstavy: Od algoritmů k polarizaci… 
„Polarizace je ve skutečnosti vymeze-
ním, minimalismus je pak o hledání 
jednoduchosti, a tím vlastně vyjadřuje 
snahu o náš posun,“ vysvětluje závě-
rem Antonín Vystrčil.


