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Krásné výstavy, ale kde jste, milí návštěvníci?

Přes měsíc byla v Galerii 14 instalována výstava fotografií Romana Franty, leč jen tu a tam do ní někdo přišel, podobně jako u
předešlých výstav pořádaných odborem kultury a občanských záležitostí. Je to škoda - na jedné straně lze občas zaslechnout stesky
ze strany občanů, že je tu málo místní kultury, na straně druhé výše popsaný malý zájem. Ale i ten je lepší a milý, než vůbec žádný.
Podotýkám, že při jiných akcích pořádaných naší městskou částí není o návštěvníky nouze.

Rovněž na vernisáž, byť je pokaždé volně přístupná, se dostavila jen hrstka známých. Místostarostka dr. Jiřina Nováková seznámila
přítomné s tvorbou Romana Franty a na klasickou kytaru zahrál Adam Pavlíček. Mile nás překvapila delegace z Dolních Počernic se
starostou Zbyňkem Richtrem. Přišli pěšky nově vysázenou alejí k rybníku Martiňák, od-
kud je to přes pole k sídlištní zástavbě Černého Mostu jen kousek. V Galerii 14 byli poprvé. Líbila se a velmi byli překvapeni, jak pěkný
panoramatický pohled se z terasy před galerií naskýtá na jejich domovskou obec. Roman Franta pro ně není neznámým umělcem.
Sice bydlí na Černém Mostě, ale ateliér má v Dolních Počernicích. Proto si na něho rovněž činí nárok , aniž by to ovšem vedlo k nějaké
místní rivalitě. Naopak, oběma sousedícím městským částem jsou ke cti velmi dobré přátelské a sousedské vztahy. Do svého
počernického ateliéru jezdí Roman Franta na horském kole, přičemž si s chutí na kole zadovádí na nové U-rampě v Bryksově ulici.
V Listech vždy věnujeme připravovaným výstavám velkou pozornost - přinášíme medailon umělce včetně fotografií, což představuje
nepřehlédnutelnou upoutávku. Jedním z důvodů, proč se lidé dosud do Galerie 14 zdráhají přijít, je možná skutečnost, že se na sídlišti
obtížněji hledá.

A přestože je otevřena již pátý měsíc, dosud chybí směrníky, jak od nejbližší zastávky autobusu Kpt. Stránského, tak od stanice metra
Černý Most. Další výstava proběhne v červnu - doufejme, že do té doby bude cesta ke Galerii 14 už dobře vyznačena.
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