TISKOVÁ ZPRÁVA

Významné osobnosti kulturního a společenského života šíří odkaz
Bohuslava Reynka
(Praha, 16. května 2014) – Oblíbená moderátorka Jolana Voldánová, proslulý dirigent Libor
Pešek nebo herci Národního divadla Petr Motloch či Radúz Mácha. Tyto všechny veřejnosti
známé osobnosti české kulturní scény se včera v podvečer sešly v prostorách výstavy
Reynkových grafik ve Valdštejnské jízdárně, aby se připojily k Iniciativě Osobnosti pro
Reynka. Iniciativě, kterou společně s Nadačním fondem Richarda Fuxy zorganizoval jejich
neméně populární kolega, patron výstavy, Miroslav Etzler.
„Dílo Bohuslava Reynka mě osobně velmi oslovuje, a protože je mi blízký jeho duchovní odkaz,
chci se pokusit prostřednictvím Iniciativy Osobnosti pro Reynka přiblížit jej i dalším lidem. Nosnou
myšlenkou Iniciativy je předání autorova odkazu dalším generacím tak, aby se z Bohuslava
Reynka již navždy stala věčně živá legenda a neupadl opět v zapomnění, jako se tomu stalo
za doby totality, a přiblížení autorova duchovního dědictví veřejnosti, přiblížení jejímu srdci a duši,“
vysvětluje své důvody vedoucí k založení Iniciativy Miroslav Etzler.
Úvodní akcí, která se v rámci Iniciativy konala, byl včerejší zahajovací podvečer komorních
přednesů pasáží z unikátní Bible Reynek, která byla vydána u příležitosti výstavy. Čtení básně
Píseň písní se ujala Jolana Voldánová společně s autorem Iniciativy Miroslavem Etzlerem. Ten
věří, že se k nim postupně přidají další osobnosti, které se chopí následujících čtení. Ta se budou
pro návštěvníky výstavy v nejbližších týdnech opakovat, a to bez jakéhokoliv navýšení vstupného.
Aktuální termíny budou s týdenním předstihem uveřejňovány na webových stránkách
výstavy www.reynek.cz.
„Když za mnou pan Etzler s nápadem založení Iniciativy přišel, vůbec jsem neváhal. Jeho aktivitu
jsem s nadšením uvítal a musím říct, že mě jeho zájem velmi potěšil. Velice si cením, že se
společně se svými kolegy tolik angažuje,“ říká Richard Fuxa.
Jak se k Iniciativě připojit?
Iniciativa má již také svůj facebookový profil (facebook.com/osobnostiproreynka), kde zájemci
najdou informace o jejím nejnovějším dění. Připojit se k ní mohou všichni velmi jednoduchým
způsobem. Už samotné zhlédnutí výstavy v návštěvnících zcela jistě zanechá dojem, o který
se budou chtít podělit se svým okolím.
Pokud si navíc s sebou domů z výstavy odnesou některý z nabízených tematických předmětů
nebo si zakoupí jednu ze dvou ojedinělých a exkluzivních verzí Biblí Reynek, přispějí tak k neméně
důležitému cíli, a to k materiálnímu zajištění prostředků potřebných k udržování sbírky a k
pořádání dalších výstav.
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