Lenka Nakládalová vystavuje v EDU
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Stovky osob, které denně vstupují do elektrárny Dukovany, ať už za prací či k prohlídce
elektrárny, mohou shlédnout novou výstavu fotografií. Lenka Nakládalová z Náměště
vystavuje ve vstupní hale elektrárny soubor fotografií pod názvem Sport na Vysočině.

Nově zrekonstruovaná vstupní hala elektrárny je místem konání důležitých bezpečnostních
procedur, ale také prostorem pro pořádání výstav. Svá díla zde prezentují fotografové z regionu
i z celé republiky. V těchto dnech vystavuje v EDU své fotografie mladá naděje regionu Lenka
Nakládalová. „Narodila jsem se jednoho letního dne roku 1991. Už od nucené docházky do
školky jsem měla o fotografování zájem. Zásadní zlom však nastal okolo roku 2003, kdy jsem
vyfotografovala svoji první úžasnou fotografii (dnes si o ní myslím, že je to hrozný kýč). Od toho
roku, pro mne byla fotografie na prvním místě,“ komentuje svou zálibu ve fotografování autorka
výstavy Lenka Nakládalová.

Po základní škole Lenka pokračovala na střední školu s oborem multimédia, který však její
zájem o fotografii zcela neuspokojil. Po úspěšném absolvování této střední školy se vydala
směrem k další střední škole, tentokrát přímo na obor fotograf na Masarykově univerzitě v Brně.
V roce 2015 zde úspěšně složila další maturitní zkoušku, později jí byl udělen také bakalářský
titul.

Svou první samostatnou výstavu měla Lenka Nakládalová v roce 2010 (Tak já budu vodicí
pes?!), další proběhla roku 2014 (Ohlédnutí za Regionální olympiádou dětí a mládeže) a třetí se
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nachází právě v těchto dnech v dukovanské elektrárně.

A proč výstava se sportovní tématikou? „Sportovní fotografii považuji za jeden z nejsložitějších
žánrů vůbec, ale zároveň také za jeden z nejakčnějších. Je zde potřeba vystihnout
charakteristiku sportu, akci, emoce nebo i zajímavý detail,“ říká ke své výstavě autorka Lenka
Nakládalová.

Ve vstupní hale elektrárny mohou příchozí vidět několik fotografií z již zmiňované Regionální
olympiády dětí a mládeže (Náměšť nad Oslavou a blízké okolí), ze světového poháru horských
kol nebo z biatlonového mistrovství Evropy (vše Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě).
„Můžete namítat, že dvě města nejsou celá Vysočina, ale zrovna Nové Město na Moravě já
osobně považuji za meku sportu na Vysočině,“ dodává Lenka Nakládalová.

Výstava potrvá do 5. května. Vystřídá ji již tradiční přehlídka fotografií z multižánrového festivalu
Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou.
Jiří Bezděk

2/2

