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Zážitky pirátů ukazují fotky v Podivíně
Dva piráti, pěší turista
a motocyklista si berou
na cesty fotoaparáty.
Co se jim dostalo před
objektiv, ukazuje výstava v Podivíně.
dana smrčková
Podivín - Jako při listování
dobrodružným deníkem si
musí připadat návštěvníci
podivínské Galerie v garáži
u Kocoura. Místo do slov se
však „začtou“ do fotografií
z poznávacích výprav hned
několika nadšenců.
Majitel galerie Luděk
Kocourek vystavuje záběry
ze sedmiměsíční plavby na
replice pirátské lodě pojmenované La Grace. Podílel se
dokonce na jejím zrodu, jak
dokumentují snímky ze stavby v Suezu. Velkoformátová
podobizna plachetnice navíc
zdobí galerii, kterou před
čtyřmi lety vytvořil v Zahradní ulici z garáže.
Do obrazových vzpomínek na své cestovatelské
zážitky dávají nahlédnout
také jeho dva bratři. „Vašek
ukazuje fotky ze své cesty
na pionýru, kterou podnikl
před dvěma lety se svým
kamarádem. Ujeli dva a půl

Snímky z vrcholu ostrova Vulcano (nahoře) a ze zátoky italského ostrova Panarea. Foto: Luděk Kocourek (2x)

Pirátská loď La Grace vznikala v Suezu (snímek vpravo).

tisíce kilometrů podél hranic
kolem celé republiky. Jeho
podpis nesou i tři desítky
modelů, zvěčnil mimo jiné
Janohrad nebo větrné mlýny
jižní Moravy,“ přiblížil Luděk
Kocourek.
Objevování regionálních
půvabů je zase doménou
Radka Kocourka. Neplaví se,
ani nejezdí na motorce, chodí
pěkně po svých. „Obvykle
si najde nějaký spoj, dojede
třeba do Kyjova, ujde dvacet, třicet kilometrů, večer
zase někde nasedne na vlak
nebo autobus a tradá domů.
Takhle loni prokřižoval celou
jižní Moravu a část Vysočiny,“ popsal galerista.
Čtveřici autorů uzavírá
lodní dudák Ondřej Tryhuk
z Rosic. Jeho fotografie vypráví o lednové plavbě na La
Grace po ostrovech Karibiku.
Ochutnávku dobrodružství podává galerie ve všední
dny kromě pondělí od 14 do
19 hodin, o víkendu pak od
10 do 20 hodin s hodinovou
polední přestávkou. Vstupné
je dobrovolné.
Výstava potrvá do 5. srpna, pokud se pro ni nenajdou
prostory v Lednici, bude
prodloužena až do konce
prázdnin. Potom poputuje
do Hradce Králové, Českých
Budějovic a Uherského
Hradiště.

Foto: Luděk Kocourek (3x)

Loď La Grace kotvila mimo jiné i v marině Flisvos Athény (vlevo) a byla svědkem výjevu pod vodopádem Victoria (vpravo).

Foto: Luděk Kocourek (3x)

