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Třebíčští výtvarníci vysta-
vovali v galerii v Malovaném 
domě do konce srpna.
� Antonín Zvěřina

Výstava Zpět do galerií, která se 
konala v Galerii Malovaný dům na 
Karlově náměstí v Třebíči, je minu-
lostí. Představilo se na ní pět tře-
bíčských výtvarníků, Jaroslava Bart, 
Milan Blažek, Vladimír Zejda, Pavel 
Uhlíř a Petr Malý.

Derniéra výstavy se uskutečnila 
zhruba v polovině srpna a vystou-
pili na ní přední třebíčští hudebníci. 
Zahájila ji Jitka Fischerová, organizá-
torka výstav při městském kulturním 
středisku, která poděkovala všem 
pěti výtvarníkům za zapůjčení děl. 

Petr Malý o sobě řekl: „Od malič-
ka mě bavilo kreslení a to trvá až do 
dnešních dnů. Rád jsem také sporto-
val a hrál hokej až do 16 let. Ještě před 
nástupem na vojenskou službu jsem 
chodil do lidové školy umění k akade-
mickému malíři Josefu Kremláčkovi. 

Po vojně jsem s ním spolupracoval 
na jeho knižních ilustracích. S panem 
Kremláčkem jsem se zúčastnil jako 
host se skupinou Stir-up výstav jak 
v České republice, tak v zahraničí.“ 
Petr Malý patří k populárním třebíč-
ským muzikantům. 

Milan Blažek se vyznal: „Od dětství 
mě zajímalo umění, obrazy, hudba. 
Mými oblíbenými malíři jsou Antonín 

Slavíček, Josef Špála a jim podobní. 
Později strýc, akademický malíř Josef 
Růžička, akademický malíř Roman 
Havelka. 

Také obrazy třebíčského lékaře 
MUDr. Vladimíra Šilhavého, se kte-
rým jsem se osobně poznal. Zabýval 
jsem se krajinomalbou, ale později 
jsem začal malovat abstraktnější obra-
zy větších formátů akrylovými barva-
mi. Jsem ovlivněn hudbou všech žán-

rů, dodnes působím v třebíčské skupině 
Puls, kterou jsem spoluzaložil. S rodi-
nou bydlím ve Starči.“ 

Jaroslava Bart o sobě řekla: „Jsem 
samouk, pocházím z Hrušovan nad 
Jevišovkou. Po nepřijetí na školu umě-
leckých řemesel v Brně, obor umělec-
ká fotografie, jsem absolvovala střední 
školu v Třebíči. Ta se mně stala osud-
nou a již zde žiji patnáct let. Malování 
se věnuji od dětství. Mám ráda přírodu 

a zvířata. Vysočina mě inspiruje svojí 
různorodostí.“

Pavel Uhlíř se ze setkání omlu-
vil, přesto se o něm mohli přítom-
ní dozvědět: „Technika, kterou se 
momentálně zabývám, se nazývá počí-
tačová fraktálová grafika. Může vznik-
nout pouze v programu na tyto malby. 
Než jsem vytvořil první fraktál, na kte-
rý se dalo dívat a měl jsem z něj radost, 
maloval jsem klasicky abstraktní obra-
zy různými akryláty a pastely. 

Ovšem nejvíce mě přitahovaly frak-
tály, kterými se bavím dodnes. Se svý-
mi fraktály jsem se dostal mezi světové 
průkopníky.“

Vladimír Zejda sdělil, že jeho 
obrazy si daly za cíl sdělit nějakou 
myšlenku. Ty ho napadají průběž-
ně. „Malování jsem měl jako koníč-
ka od mala. Nikde jsem neviděl obra-
zy podobného stylu, tak jsem se tomu 
začal věnovat,“ přemítal malíř. 

Obdržel nabídku ze Španělska, 
která je velice zajímavá pro zmapo-
vání díla. I on má vztah k hudbě, ale 
osobně se jí nevěnuje. Nyní tvoří na 
chatě u Dobré Vody uprostřed příro-
dy.

Předčasné ukončení výstavy, kte-
rá trvala do konce srpna, zpestřilo 
vystoupení Milana Blažka a Mirka 
Uhlíře ze skupiny Puls, která letos 
oslavila padesát let od svého vzniku. 
Dalšími vystupujícími byla skupina 
Pavla Hlaváče. 

V GALERII MALOVANÝ DŮM se představilo pět třebíčských výtvarníků, zle-
va Milan Blažek, Jaroslava Bart, Vladimír Zejda a Petr Malý. Chybí Pavel Uhlíř. 
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