
Fotografický projekt 

Oddělení výtvarné výchovy DDM Olomouc

2008–2010

/ Hledání duše krajiny /
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… název, který skrývá tři nejen fotografická témata – Krajina ve městě, Krajina, 
Člověk a krajina.  Tato témata se stala myšlenkovým základem fotografických 
dílen, které byly realizovány výtvarným oborem DDM Olomouc v letech 2008 – 
2010. Fotografie vznikaly ve městě Olomouci, v Litovelském Pomoraví a v Horce 
nad Moravou v nejbližším okolí Sluňákova, který se pro nás stal zázemím v letech 
2009 a 2010.
Krajina jako taková nám byla výtvarným motivem, její přírodní prazáklad duchov-
ním tématem. A v těchto souvislostech jsme také hledali obraz člověka. Jak 
důležité je pro nás tvůrčí zastavení a odkrývání archetypálních vrstev našeho 
života. Ale i současné lidské, mnohdy osobní příběhy, byly zdrojem ke vzniku 
fotografických obrazů. 

Vladimír Janek
Oddělení výtvarné výchovy 

DDM Olomouc
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Dlouhodobě  sleduji práci fotografického oboru na oddělení 
výtvarné výchovy DDM v Olomouci, který vede ing. Vladimír 
Janek. Velmi oceňuji jeho přístup k výuce fotografie a jeho 
metody. Dokáže své svěřence zaujmout a prostřednictvím 
fotografie přivést k dalším myšlenkám. Kromě běžné výuky 
pořádá se svými kolegy fotografické dílny, které mají zajíma-
vý program. Program, který vede studenty nejen k fotogra-
fickým výsledkům, ale také k poznání filozofie života a jeho 
moudrosti.
V posledních třech letech to bylo téma Krajina. Měl jsem mož-
nost zúčastnit se prezentace závěrečných výsledků. Potěšilo 
mě nejen vynikající umělecké ztvárnění, ale i humanistické 
vyznění. Osobní poznání, které si děti odnesou do běžného 
života, spojené s estetickým vnímáním krajiny, je hodnota, 
která zůstane v jejich srdcích.
 

Prof. Mgr. Jindřich Štreit

řekne se … řekne se Sudek … no co. Praha. Jedu na 
jednání a sednu do špatné tramvaje. Když se vzpamatuji, jdu 
na protější chodník a hledám cestu zpátky … a tam … na povr-
chu domů … zde žil a tvořil … zavřené dveře, nikdo … nako-
nec nějaká paní, s berlí, přišla až dolů … vcházím … chodba, 
dvůr, na něm zahradní domek … znovu zavřený … ale sedím 
na lavici … hodina, dvě, tři … jen tak … bez Sudka, bez fotek 
… a náhle přece vidím blízkou osobu, jak se šourá s velkým 
přístrojem na rameni … skrze mě … místo jednání prožitek 
setkání … čas šifer, čas zastavení.
Řekne se fotografická dílna … tak. A vnímám, jak se sluňá-
kovský dům mění. Za dveřmi najednou temná komora. Lidé 
chodí tiše dlouhou chodbou, dělají na různých místech různé 
hloučky. Vztahy. Napříč nimi k dílu. Čekají jako rybáři až při-
jde ten čas. Čas oslnění. Oka-Mžiku. V něm zachycená duše 
Té situace, s níž jsou oni, právě … ve vztahu. 
Řekne se Sluňákov … co?  Šourá se zase okolo. Nebo je to Jin-
dřich? Volám Vláďo! Nikde nikdo. A přece se mnou. A z tem-
né komory vychází světlo, které prozařuje dům, lidi v něm, 
krajinu kolem, nás.
Řekne se zázrak? 

Řekne se … ČAS … řekněte čas a … buďte s knihou, s námi.

Michal Bartoš
Sluňákov – centrum ekologických 

aktivit města Olomouce
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