
Jindřich Štreit v Olomouci zahájil výstavu Jedno světlo 

OLOMOUC - Ve středu 3. dubna v 17 hodin proběhla v Křížové chodbě kostela 
sv. Michala slavnostní vernisáž Jedno světlo. Výstava velkoformátových fotografií 
Jindřicha Štreita a keramických kachlů vytvořených lidmi s mentálním postižením 
bude veřejnosti otevřena denně mezi 9. a 17. hodinou, a to až do 29. dubna. 

Jedno světlo je svým obsahem zcela ojedinělý a netypický projekt. Cílem putovní výstavy je 
nejen přiblížit svět postižených spoluobčanů, ale také seznámit návštěvníky s možnostmi 
práce s postiženými lidmi a ukázat, jak působivá díla dokážou vytvořit. 

Vernisáže se zúčastnili kromě autorů také olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, 
primátor statutárního města Olomouce Martin Novotný nebo hostitel výstavy Antonín Basler, 
farář z kostela sv. Michala. 

„Byl jsem velice potěšen, když mě kolegyně, autorka projektu Ilona Kulíková, oslovila, abych 

propojil své fotografie se skutečným životem těchto lidí. Byla to pro mě velká výzva. Zachytil 

jsem život a portréty lidí, kteří žijí podobným způsobem jako lidé, kteří vytvořili tyto krásné 

umělecké kachle. Já jim tímto moc děkuji. A děkuji i za to, že můžeme vystavovat v těchto 

nádherných prostorách kostela sv. Michala,“ uvedl při zahajovacím proslovu autor fotografií 
Jindřich Štreit. 

Výstavu v Olomouci přijel osobně podpořit i její patron Jan Budař, který podvečerní program 
oživil minikoncertem s Romanem Jedličkou.  

Výstava Jedno světlo je pořádána v rámci projektu PASCHALIA OLOMUCENSIA, prvního 
ročníku uměleckých performancí. Tato významná olomoucká kulturní událost vznikla 
u příležitosti 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a zahájena byla 
v pondělí 18. března unikátním čtyřiadvacetihodinovým čtením Bible v kapli sv. 
Jeronýma na olomoucké radnici. Kulturní program pokračuje již zítra, 4. dubna koncertem 
v katedrále sv. Václava. Od 19 hodin tam zazní "Biblické písně" Antonína Dvořáka 
a "Stabat Mater" od Giovanniho Battisty Pergolesiho. 

Bližší informace na www.paschaliaolomucensia.cz. 
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