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Výstava MYSLcomeBEK představí 
v Zámeckých konírnách v Třebíči na 
první samostatné výstavě třebíčské-
ho řezbáře, autodidakta Petra Kre-
mlise Kotoulka. Vernisáž se koná ve 
čtvrtek 6. února od 17 hodin. Výsta-
va bude přístupná do neděle 15. 
března.

Ačkoliv se tvorbě se dřevem 
Kotoulka věnuje již takřka dvacet let, 
prozatím svá díla prezentoval pou-
ze v rodném městě Třebíči na spo-
lečných výstavách. Výstava obsáhne 
celou jeho tvorbu, jak díla na zakáz-
ku, tak soukromá díla. 

K vidění budou masky, loutky, kari-
katury, zvířata nebo dřevěná sousoší. 

 -zt-

Slavnostní zahájení výstavy Marie 
Blabolilové s názvem Moji přátelé se 
koná ve středu 5. února od 17 hodin 
v Galerii Malovaný dům v Třebíči. 
Výstava bude přístupná do neděle 
15. března. 

Marie Blabolilová je významná 
česká grafička a malířka. Vychází z  
principů mřížky či hravé struktury 

ornamentů malířských válečků, jež 
uplatňuje na charakteristicky ztiše-
ných kompozicích civilních měst-
ských a domácích zátiší a přírody. 

V třebíčské Galerii Malovaný dům 
představuje soubor nových dosud 
nevystavených obrazů na linoleu, 
doplněný výběrem starších grafik.

 -zt-

Kostýmované prohlídky pořá-
dá Muzeum Vysočiny Třebíč,  které 
budou probíhat na dvou muzejních 
trasách Valdštejnové na Třebíči a 
Lidé.Místa.Osudy. 

Na trase „Valdštejnové na Třebí-
či“ zahrají ochotníci pod taktovkou 
Jaroslava Dejla představení inspi-
rované pověstí o Karlovi z Vrbna. 
Na trase „Lidé.Místa.Osudy.“ zahra-
jí dětští herci pro dětské publikum 
představení „Provede vás Blažena!“

Řezbář se představí 
v konírnách

Muzeum připravilo prohlídky Malířka vystavuje svoje díla
v Galerii Malovaný dům„Trasa Lidé. Místa.Osudy. je nej-

delší a zároveň nejzajímavější expo-
zicí v muzeu, tady uklízím nejraději! 
Zde to žije a ožívají postavy spojené s 
naším městem - Třebíčí,“ říká uklízeč-
ka Blažena.

Odpolední představení na trase 
„Valdštejnové na Třebíči“ navazuje 
na předchozí divadelní pojetí kostý-
movaných prohlídek a v dobových 
kostýmech výpravným způsobem 
zpracovává starou pověst vztahující 
se k zámeckému sídlu Valdštejnů v 
Třebíči. 

Podle ní pobýval na třebíčském 
zámku po smrti Albrechta z Vald-
štejna jeho dvorní hvězdopravec 
Giovanni Battista Segni. Mladými 
šlechtici je donucen vyřknout věšt-
bu, která však ani za mák nezní prav-
děpodobně, zvláště když v ní zjevně 
hlavní úlohu hraje lev. 

Za své učení sklidí Segni posměch, 
avšak brzy se ukáže, že kdo chce znát 
svoji budoucnost, často již nebývá 
šťastný. Kostýmované prohlídky se 
uskuteční v pátek 7., v sobotu 8., v 
pátek 28. února,  v neděli 1. března, v 
pátek 20. března, v sobotu 21. břez-
na, v pátek 17. dubna, v neděli 19. 
dubna, v pátek 15. května a v sobo-
tu 16. května. Dopoledne pro děti se 
hraje od deseti hodin, odpoledne od 
16 a 17.30 hodin.  -zt-


