
Komunitní centrum PRÁDELNA Vás srdečně zve na výstavu

Láďa Jirotka - „Barevné prádlo“
Vernisáž: čtvrtek 21. 3. 2013 od 18h

V nově rozšířené Galerii Prádelna proběhne 21. března od 18 hodin vernisáž 
kreseb  Ladislava  Jirotky  z  volného  cyklu  -  „naivní  umění“  -  představování 
tvorby autodidaktů. Po uskutečněných výstavách pastelů Davida Ledinského 
a  romské autorky osobitých výšivek Markéty  Šestákové,  je  dalším v  pořadí 
z  tohoto cyklu  pražský kavárník  Ladislav  Jirotka,  autor  pointilistických živě 
barevných kreseb fixami, jejichž magie nám nejen prostřednictvím námětů ze 
světa divočiny, ale i  inspiracemi světových malířů, může evokovat primitivní 
umění  původních  australských,  afrických  či  jihoamerických  národů. 
Návštěvníci vernisáže se rovněž mohou těšit na vystoupení hudební skupiny 
Goodfellas. Výstava potrvá do 16. 4. 2013.

_______________________________________________________________________

Příchod  jara  oslaví  tentokrát  kc  Prádelna  vernisáží  kreseb  Ladislava  Jirotky, 
vystudovaného knihovníka, který se svojí výtvarnou tvorbou začal doslova ze dne na den po 
shlédnutí filmu  Takeshi Kitana Ohňostroj (Ha na bi): „Velmi mě zaujala jedna z vedlejších 
scén filmu s malířkou čárkovaných obrazů a druhý den jsem si zaběhl koupit fixy, abych to 
také zkusil.  A od té doby kreslím. Až po půl roce kreslení jsem zjistil,  že velmi  podobné 
obrázky se vyskytují v tvorbě aboriginsů, původních obyvatel Austrálie, tzv. Aboriginal art. 
Takže mě někdo zase předběhl, asi o 2000 let.“ dodává autor.

Fixkovou velmi precizní kresbou, až z 8000 miniaturních čtverečků na jedné čtvrtce, tvoří 
barevné  mozaiky  s  náměty  většinou  cizokrajných  zvířat  v  imaginárních  krajinách 
a z lyrických, místy jemně humorných kreseb je rovněž poznat fascinace světovým uměním 
s jeho nejbližšími malíři Modiglianim, Rousseauem, Balthusem.

Kromě volné tvorby je Ladislav Jirotka i autorem ilustrací, jako například: Kámen do voda – 
malá antologie české naivní poezie 20. století,  nebo Země noc – sbírka poezie básníka, 
překladatele a publicisty Víta Kremličky.

Za 14 let  tvorby si  Jirotkovy kresby našly  cestu do soukromých  sbírek po  celém světě, 
nacházejí se v Anglii, Francii, Norsku, Dánsku, Holandsku, Německu, USA i Japonsku. U nás 
je možné narazit na ně např. při návštěvě pražských kaváren, nebo se na ně přijít podívat za 
jejich  autorem  přímo  do  Symbiosy,  www.symbiosa.eu,  v  ulici  Jindřicha  Plachty  28,  na 
pražském Smíchově, příjemně útulné kavárny s příruční knihovnou poezie, kde pracuje.
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