Blatenský
fotofestival
2016

DOMA - VÝSTAVY / PROJEKCE / SETKÁNÍ S AUTORY / PØEDNÁŠKY / DISKUSE

Blatenský
fotofestival
Hlavní výstavy:

11. roèník, 17. - 18. záøí 2016
www.fotofestival.cz
Fotografie na titulní stranì:
Michaela Koleková - ze souboru Håadám

Projekt Domov - Bedøich Benek, Jiøina Hankeová, Michael Kratochvíl,
Václav Nìmec, Šimon Pikous, Lenka Pužmanová,
Filip Singer, Jan Vermouzek, Martin Wágner
František Dostál - Všední dny Františka Dostála
Dana Kyndrová - Rituály normalizace, Odchod sovìtských vojsk
Josef Ptáèek - Zemì krásná
Honza Sakaø - Tiché portréty
Studenti pøedmìtu Digitální fotografie na Fakultì designu a umìní Ladislava
Sutnara ZÈU a jejich pedagožka Zuzana Zboøilová - 7 x o domovì
Josef Sudek
Škola kreativní fotografie - 15 let
Jindøich Štreit - Hledání domova, Jsme ze stejné planety

Josef Moucha - Pamì èeské fotografie
Pøednášky a besedy: Josef
Ptáèek - Zemì krásná
Jindøich Štreit – Hledání domova

Otevøená scéna:

Jana Bauerová - Housebound ?
Kateøina Èervená - Anežka a Matyáš
Michal Dvoøák - Blatná hledáèkem náplavy ?
Eva Faltusová - My dreamlike day
Tomáš Hurský - Krok za krokem ?
Kajetán Adler Jablonský – PANK
Šárka Klímová – Šumice ?
Barbora Knobová - Když nemùžeš usnout…
Michaela Koleková – H¾adám ?
Michael Komm – Kde je Franck?
Vìra Machková – Zrození ?
Pavel Matela - Doma jsi tam, kde se obes
?íš
Jan Nìmeèek - Reynkovi – Petrkov ?
Vlasta Nýdlová - Genius loci
Stanislav Odváøka- Polièkování ?
Karel Prskavec - Stopy civilizace
Dagmar Skoøepová - Ztráty a nálezy ?
Renáta Süssová - Prázdno doma i v duši
Kateøina Vojtová - Odkaz ?
Zdene¡k Vajner - VOID
Marta Wojciechowska - Návrat?

Projekce:

Skupina [28] - fotografický projekt Vesnice objektivem [28]

Agnes Kutas
Doprovodný program: koncert
Ozvìny FOTOJATEK

DOMA

DOMA
D
Doma je srdci Drahé, nìkdy Dobré jindy Divoké a Dramatické.
Doma to jsou Dávné vzpomínky, pocity. Dogma, zakrytá Drapérie – to co je za ní
nìkdy radši nevìDìt.
Diskrétní. Diskuse. Doma je i být k Disposici ostatním. Dát.
Dýchat Doma.
O
Doma je Ochrana, Oheò.
Doma je Okraj, Oblast kam Oko dohlédne.
Doma mùže být Obsese i Obstrukce, ale i Obnova a Osa.
M
Doma je Mnohostìn.
Doma je Moc i Málo, je to Míra všeho, co pak po celý život zažíváme.
Doma Má svùj Metabolismus, svojí Melodii, Magii.
Myš. Mùra.
Mládí.
Doma je Mísení tìsta na Mramorovanou bábovku i Mísení názorù.
Máma.
Mravnost.
A
Archa, ze které se smíš vydat na cesty.
Doma je Azyl, kde èlovìka Akceptují i když je Absolutnì Abnormální.
Doma je Alchymie vztahù.
Amor i Anekdota.
Autentický i Animální.
Asimilace.
Kdo nemá Doma, je Ahasver.
Doma je míra vnímaných Archetypù, pøijímání Artefaktù.
Ave Agapé!
DOMA
Berenika Políèková

JANA BAUEROVÁ - ZE SOUBORU HOUSEBOUND

KATEØINA ÈERVENÁ - ZE SOUBORU ANEŽKA A MATYÁŠ

FRANTIŠEK DOSTÁL - ZE SOUBORU VŠEDNÍ DNY FRANTIŠKA DOSTÁLA

MICHAL DVOØÁK - ZE SOUBORU BLATNÁ HLEDÁÈKEM NÁPLAVY

EVA FALTUSOVÁ - ZE SOUBORU MY DREAMLIKE DAY

TOMÁŠ HURSKÝ - ZE SOUBORU KROK ZA KROKEM

KATEØINA HYKLOVÁ - ZE SOUBORU 7X O DOMOVÌ

KAJETÁN ADLER JABLONSKÝ - ZE SOUBORU PANK

ŠÁRKA KLÍMOVÁ - ZE SOUBORU ŠUMICE

BARBORA KNOBOVÁ - ZE SOUBORU KDYŽ NEMÙŽEŠ USNOUT...

MICHAEL KOMM - ZE SOUBORU KDE JE FRANCK?

DANA KYNDROVÁ - ZE SOUBORU ODCHOD SOVÌTSKÝCH VOJSK

VÌRA MACHKOVÁ - ZE SOUBORU ZROZENÍ

PAVEL MATELA - ZE SOUBORU DOMA JSI TAM, KDE SE OBÌSÍŠ

JAN NÌMEÈEK - ZE SOUBORU REYNKOVI - PETRKOV

VLASTA NÝDLOVÁ - ZE SOUBORU GENIUS LOCI

STANISLAV ODVÁØKA - ZE SOUBORU POLIÈKOVÁNÍ

PROJEKT DOMOV , VÁCLAV NÌMEC - ZE SOUBORU SUDETY

KAREL PRSKAVEC - ZE SOUBORU STOPY CIVILIZACE

JOSEF PTÁÈEK - ZE SOUBORU ZEMÌ KRÁSNÁ

HONZA SAKAØ - ZE SOUBORU TICHÉ PORTRÉTY

DAGMAR SKOØEPOVÁ - ZE SOUBORU ZTRÁTY A NÁLEZY

SKUPINA[28], MICHAELA HRUBÁ - ZE SOUBORU ŽIVOT NA HRANICI

JOSEF SUDEK

RENÁTA SÜSSOVÁ - ZE SOUBORU PRÁZDNO DOMA I V DUŠI

ŠKOLA KREATIVNÍ FOTOGRAFIE , KONSTANTIN TILBERG - MÁCHÁÈ

JINDØICH ŠTREIT - ZE SOUBORU HLEDÁNÍ DOMOVA

ZDENÌK VAJNER - ZE SOUBORU VOID

KATEØINA VOJTOVÁ - ZE SOUBORU ODKAZ

MARTA WOJCIECHOWSKA - ZE SOUBORU NÁVRAT?

JANA BAUEROVÁ v souèasné dobì zakonèuje magisterské studium na Institutu tvùrèí fotografie v Opavì. Pøedtím vystudovala
pedagogickou fakultu v Hradci Králové a v Praze (biologie, pedagogika, anglický jazyk a literatura) a Hradeckou fotografickou
konzervatoø. Kromì fotografování se vìnuje písnièkáøské tvorbì – vystupuje s harfou a s rùznými netradièními nástroji. Barevný
dokument nese název Housebound, což je anglické slovo oznaèující èlovìka, který je vázán na domov a nevychází ven – z dùvodu
nemoci, invalidity, stáøí (nebo kombinace toho všeho, jako v tomto pøípadì). Pøekážky jsou reálné (napø. schody), ale nìkdy se jedná
též o bariéry ve vlastní hlavì – èlovìk odmítá vyjít ven, by s pomocí druhých by to ještì mohl dokázat, protože si na své „domácí
vìzení“ již zvykl. Co zbývá…
KATEØINA ÈERVENÁ pochází z Ústí nad Labem, v souèasné dobì pùsobí v Praze. Vystudovala kulturní a sociální antropologii v Plzni,
žila v Londýnì a v Zambii v subsaharské Africe. Pracovala v neziskovém sektoru. V souèasnosti je na mateøské dovolené. V rámci
studia na Škole kreativní fotografie mìla možnost vystavit soubor autorských fotografií na spoleèné absolventské výstavì v Galerii
Juliska. Fotografie ze souboru Anežka a Matyáš, které vznikly v prùbìhu let 2015 a 2016, zachycují momenty ze života dìtí autorky.
FRANTIŠEK DOSTÁL spatøil svìtlo svìta 21. èervence 1938 v Praze. První fotoaparát získal roku 1955 díky sázení stromkù
v Jizerských horách. Jeho první fotografii otiskly Kvìty v roce 1964 a brzy zaèal spolupracovat s dalšími èasopisy. Stál u zrodu
fotoskupiny MÌSTO. Díky výstavní aktivitì se stal èlenem mnoha fotoklubù (Argentina, Brazílie, Jugoslávie, Nìmecko, Polsko,
Anglie). Vydal desítku knih a na dalších se podílel. Kromì mnoha cen, v roce 2008, obdržel také cenu Ministerstva kultury za
celoživotní pøínos amatérské fotografii. Dosud je èlenem redakèní rady èasopisu Èeskoslovenská fotografie. Jeho fotografie jsou
uloženy v 10 muzejních sbírkách. Mìstské muzeum Blatná vystavuje výbìr fotografií s názvem Všední dny Františka Dostála.
MICHAL DVOØÁK se narodil v Èeských Budìjovicích, kde žil do roku 2004. Absolvoval Pedagogickou fakultu Jihoèeské Univerzity,
obor Tìlesná výchova a sport. K fotografování se dostal pøes otcovu Prakticu a na film fotografuje dodnes. I když digitální verze
obrazu, ve vìtší míøe èernobílá, vede. V Blatné je doma od roku 2004, odkdy „své doma“ fotografuje do souboru Blatná hledáèkem
náplavy. Postupnì se soubor rozrostl o èást s názvem Na mši, kde do svých fotografií nechal vstoupit i èlovìka, kterému se spíše
vyhýbal.
EVA FALTUSOVÁ absolvovala v roce 2012 Celoroèní kurz a Kurz kreativní fotografie ve Škole kreativní fotografie v Praze. My
dreamlike day pøedstavuje zasnìnou pražskou periférní krajinu s nádechem mystiky. Pohled na fotografie mùže vyvolat u diváka
fantazijní pøedstavy, a na chvíli se zamyslet a zastavit v každodenním shonu.
TOMÁŠ HURSKÝ se pøed více než rokem zaèal zajímat o fotografování. Za tuto dobu se zúèastnil nìkolika kurzù a v oblasti fotografie
se chce i nadále vzdìlávat. Uvažuje o studiu na Pražské fotografické škole. Cyklus fotografií Krok za krokem je zamìøen na spojení
domova a rodiny v ní, zároveò má také poukazovat na celkový kolobìh života.
KAJETÁN ADLER JABLONSKÝ Jiskrou, která zažehla jeho vztah k fotografii tak, jak ho vnímá dnes, byla smrt. Smrt svého otce, kterého
nepoznal. Ten byl fotografem a skrze fotografii mùže být s ním. Nyní jde však už svou cestou. V souèasnosti studuje fotografii na
VOŠG Hellichova u MgA. Lucie Mlynáøovì a Mgr. Libuše Jarcovjákové. Soubor PANK zobrazuje Pankrác a jeho okolí. Pro autora je
jedním z jeho domovù, kterých se za jeho nomádský život nasèítalo víc. Aèkoliv z názvu autobusové zastávky „Sídlištì Pankrác“ plyne,
že se jedná o sídlištì, toto místo v autorovi sídlištní pocit nezanechává. Naopak, socialistická architektura ustupuje developerským
projektùm, které mìní panorama Prahy a celkový charakter místa.
Omezen technikou se zamìøil pøevážnì na detaily. Vznikly tak støepy tvoøící pocitovou mozaiku. Omezení vytyèí urèité možnosti,
v kterých se musíte pohybovat, ale o to efektivnìji se lze zorientovat. Snažil se vytváøet variace kompozièních her tak, aby dal
chaotickému vnìjšímu svìtu takový vnitøní øád, který jej uspokojí. Aèkoliv vìtšina fotografií pùsobí sterilnì až nehybnì, po

pozornìjším ètení mùžeme nacházet momenty, kde bylo skuteènì zapotøebí zachytit situaci v pravý okamžik. Je zde tedy dùležitý
faktor èasu, který ve fotografii poøád vnímá jako jeden z nejdùležitìjších. Autor se zamìøil na architekturu souèasnou a budoucí, na
momentální stavební proces, na silnièní komunikaci a pøírodu.

ŠÁRKA KLÍMOVÁ Fotografování je ... její koníèek... její láska ... její práce … je to ONA. Od bìžného zájmu o krásné fotografie se pøes
Školu kreativní fotografie v Praze a následnì Photogenii v Brnì dostává dál a snaží se zachytit svùj svìt, své myšlenky, své pocity.
Umìní existuje jedno, ale zpùsobù je na tisíc. Fotografuje nejradìji lidi a jejich, nebo své vlastní pocity. Sleduje svìt kolem sebe a
snaží se mít oèi doširoka otevøené. Šumice je jednou z šesti èeských vesnic v Banátu, a také názvem fotografického souboru. Autorka
navštívila Rumunsko, ale od první chvíle vìdìla, že je DOMA. Pocit, jako z dìtství, když jela na prázdniny za babièkou. Nejen èeský
jazyk, èeské zvyky, èeská kuchynì, dobrosrdeènost místních obyvatel a krásná pøíroda, ale i možnost sáhnout si pøi toulkách po
okolních lukách sám do sebe, zastavit se, pøemýšlet, dýchat, cítit…
Všude dobøe, doma nejlíp a jí mezi jejími novými babièkami a dìdeèky bylo krásnì. Èas strávený s nimi v ní zanechal tøi zásadní slova,
která vystihují bìžný život souèasných obyvatel…VÍRA, PRÁCE, VZPOMÍNKY.

BARBORA KNOBOVÁ vystudovala magisterský obor Intermediální tvorba na Fakultì designu a umìní Ladislava Sutnara na
Západoèeské univerzitì v Plzni. Jejím nejvìtším koníèkem je experimentální fotografie. Zajímá ji pøedevším pùsobení svìtla na rùzné
materiály. V tomto ohledu ráda pracuje s technikou camery obscury. Vedle experimentální fotografie se vìnuje také té analogové.
Digitální fotografii používá pouze okrajovì. Svá díla pøedstavuje v rámci prostorových instalací. Snaží se, aby za každým jejím
poèinem stála myšlenka, tedy jakýsi koncept. V souèasné dobì zasvìcuje mladé lidi do krás výtvarna, pùsobila na ZŠ Záhuní ve
Frenštátì pod Radhoštìm. Na VŠB-TUO vyuèovala základy fotografie a typografie. Nyní si užívá rodièovskou „dovolenou“ se svým
krásným pùlroèním synem a se svìtem fotografie se snaží zùstávat v kontaktu. Když nemùžeš usnout jsou fotografie vyjadøující
autorèinu zkušenost s pùlroèní nespavostí.

MICHAELA KOLEKOVÁ je mladá študentka fotografie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (Slovensko). Táto rodená
Bratislavèanka sa venuje predovšetkým fotografovaniu ¾udí a krajiny. Fotografuje na analóg a digitál. Vo svojej poslednej
semestrálnej práci nazvanej H¾adám, sa zamerala na narúšanie sukromia cudzích ¾udí v prostredí ich domova, formou
fotografovania, ktorí reagovali na zverejnený inzerát. Vo fotografiách zachytila atmosféru súkromia, prekroèenie intímnej zóny jako aj
vlastnej nahoty týchto ¾udí.

MICHAEL KOMM pracuje ve výzkumu jaderné fúze na Ústavu fyziky plazmatu AV ÈR. Kromì vìdy se ve svém volném èase
dlouhodobì vìnuje fotografii. Od pùvodního zamìøení na reportážní fotografii se v poslední dobì pøesunul k abstraktnìjší tvorbì.
Svoje fotografie prezentoval na výstavách v ÈR i zahranièí. V roce 2015 spoluzaložil fotoklub Klinické fotografie v Autonomním
sociálním centru Klinika v Praze. Od roku 2014 je jedním z organizátorù fotografické soutìže Vìda fotogenická
(http://www.vedafotogenicka.cz).
Kde je Franck? je sérií 9 fotografií, ve kterých se autor snaží o charakterizaci èlovìka, který mìl být jeho uèitelem fotografie, ale se
kterým se nakonec nikdy nesetkal. Je to hledání jeho hypotetického domova napøíè zemìmi a kontinenty. Je možné pochytit identitu
èlovìka, kterého neznáme?

DANA KYNDROVÁ je dokumentární fotografka se zamìøením na humanistickou fotografii. Je držitelkou ocenìní Osobnost èeské
fotografie 2008. Bývala aktivní èlenkou Asociace profesionálních fotografù, dlouhodobì pùsobila i ve vedení Pražského domu
fotografie. Je významnou kurátorkou výstav èernobílého humanistického dokumentu. Uspoøádala napø. retrospektivu díla Milonì
Novotného, sestavila výstavu Jan Palach zachycující událostí kolem jeho smrti a pohøbu èi expozici 1945 Osvobození … 1968
Okupace.
Rituály normalizace - fotografie z období 70. a 80. let, kdy se Dana Kyndrová systematicky vìnovala zachycení atmosféry masových

komunistických slavností v Praze, které se konaly na Letenské pláni (První máje), na Staromìstském námìstí (výroèí VØSR a
Vítìzného února, Mírový kongres) a na Strahovském stadionu (spartakiády).
Odchod sovìtských vojsk - soubor z let 1990-1991, kdy autorka nìkolik mìsícù dokumentovala pøelomovou etapu novodobých èeských a
slovenských dìjin – ukonèení tzv. doèasného pobytu sovìtských vojsk na území Èeskoslovenska. Jejím cílem nebylo vytvoøit podrobnou a pøesnou
kroniku samotného odchodu, ale zamìøila se na postihnutí atmosféry v sovìtských kasárnách, kde se pro ni vizuálnì koncentrovala pøedzvìst
rozpadu sovìtského impéria. Ubohost a apatie øadových vojákù uprostøed omšelých agitaèních komunistických kulis tak nejen symbolizuje
zaèínající agónii totalitního systému, ale zároveò budí soucit s prostým èlovìkem, který èasto bývá jen loutkou velkých politických her.

VÌRA MACHKOVÁ je uèitelkou na základní škole, fotografovat zaèala v roce 2008.
Absolvovala 3 - mìsíèní kurz tvùrèí fotografie u Šimona Pikouse v Liberci, v letech 2010-2012 navštìvovala Hradeckou fotografickou
konzervatoø pod vedením doc. Josefa Ptáèka a fotografa pana Ivo Gila. Je èlenkou amatérského klubu tvùrèí fotografie 7.65 v Liberci.
Soubor Zrození vznikl v roce 2011 bìhem studia na Hradecké fotografické konzervatoøi. Jedná se o výtvarnou, imaginativní fotografii.
Soubor zachycuje první „domov“ nového èlovìka, tajemnou krajinu jeho vzniku, prostor plný pohybu a tvoøení, obklopený láskou a
pozorností budoucí matky (budoucích rodièù).

PAVEL MATELA je profesionální fotograf, lektor fotografie a intermediální umìlec. V komerèní oblasti se vìnuje pøedevším portrétní a
reklamní fotografii, jako lektor pùsobí v nìkolika státních i soukromých institucích a od roku 2000 provozuje Matela Studio - kurzy
výtvarné a profesionální fotografie. Pro jeho umìleckou tvorbu je typická “multižánrovost”, pracuje s fotografií, videem, instalacemi,
plastikou, performancí. Èásteènì se zabývá také hudbou a literaturou. Studoval fotografii na Institutu tvùrèí fotografie v Opavì, FUD
v Ústí nad Labem a FADT Univerzity of Derby. Absolvoval stáže a pracovní pobyty napø. na UMPRUM Praha, Melkweg Amsterdam a
Muzeum of Contemporary Art Miami. Doma jsi tam, kde se obìsíš: Copak je skuteènost stejnì vzdálená a prázdná jako ta
nesnesitelnì hladká plocha? Tak tìžké bylo vše zpøetrhat, a tak nemožné je cokoliv vrátit. ... Cokoliv vidìt.

JOSEF MOUCHA je fotografem, publicistou a pedagogem, pùsobícím na Institutu tvùrèí fotografie Slezské univerzity v Opavì. Bìhem
studií Fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze (1975–1980) zaèal vystavovat a o fotografii psát. Byl redaktorem Revue
Fotografie (1990–1995) a èlenem redakèních rad pololetníkù Fotograf (2002–2007) a Imago (1995–2010). Pøispívá do
dvoumìsíèníku FOTO a do slovenského ètvrtletníku Fotonoviny. Je autorem monografií o snímcích secesního malíøe Alfonse Muchy
(2000), o portrétech Františka Drtikola (2007), o privatissimech Josefa Sudka (2008), o fotografické tvorbì Evy Fukové (2007)
a o práci dokumentaristù Milana Pitlacha (2001), Jana Lukase (2003) a Jiøího Hankeho (2008). Sestavil album Josef Jindøich Šechtl:
Deník fotografa, 1928–1954 (2013), Antologii èeské fotografie ze sbírky skupiny PPF (2013) a knihu Avantgardní fotograf Jaroslav
Rössler (2014). Pøedmluvami opatøil tituly Vladimír Židlický (2015), Ladislav Drezdowicz (2016) a TranSpiRituals Vojtìcha Vlka
(2016). Inicioval a spolupoøádal èetné individuální i kolektivní výstavy.
Projekcí Pamì èeské fotografie pøiblíží Josef Moucha stìžejní pøínosy osobností, pokládaných nejèastìji za dokumentarist(k)y.
Spíše než o sofistikovanou konstrukci, jíž se nevyhnutelnì stávají dìjiny, pùjde o rekapitulaci zážitkù realistù, rozšiøujících ve 20.
století hranice umìní.

JAN NÌMEÈEK je student fotografie na Institutu tvùrèí fotografie v Opavì, specializující se na dokumentární fotografii. Je zamìstnán
v Èeském rozhlase, pro který též pøíležitostnì fotografuje; spolupracuje pøedevším na vizuálních kampaních realizovaných Grafickým
studiem ÈRo a na fotodokumentaci rùzných eventù. Soubor Reynkovi – Petrkov vznikl v rámci výuky na ITF do pøedmìtu
Dokumentární publikace prof. Jindøicha Štreita. Na Nový rok 2012 vyrazil do Petrkova poprvé. Naslepo. Bez ohlášení, jen veden
touhou poznat místo a krajinu, o které dlouho snil, a kterou snad znal z jemných grafik a veršù Bohuslava Reynka. Od té doby, vždy
když to šlo, o víkendu ráno, rozespalý sedal na vlak a jel k Havlíèkovu Brodu a ještì dál. Šel reynkovskou krajinou tìch nìkolik stovek
metrù od petrkovského nádraží k zámeèku, kde jej na dvoøe vítali vyplašení vzlétající holubi a první ze zvìdavých koèek, které se
bìhem roku dokázaly rozmnožit z tøinácti na dvacet, a které jej provázely ztichlým pøízemím domu, který se nikdy nezamyká, do patra
za bratry Danielem a Jiøím.

Vlídnost, se kterou mu dovolili znovu a znovu pøicházet, se kterou mu vaøili èaj a nabízeli sušenky, se kterou mu vyprávìli o Petrkovì a
o životì, byla daleko dùležitìjší než to, že je mohl fotografovat.

VLASTA NÝDLOVÁ absolvovala v roce 2014 rekvalifikaèní kurz na Škole kreativní fotografie v Praze. Po jejím ukonèení se vydala
cestou nezávislé tvorby. V roce 2015 uspoøádala první výstavu èernobílé fotografie v lyrickém pojetí v Hlásce gotického hradu
v Sobìslavi. V roce 2016 vystavila soubor Genius loci. Výstavy podbarvuje hudbou. V ateliéru se vìnuje portrétním retro fotografiím.
Soubor Genius loci: Opuštìný dùm, jen v náznacích ukazuje èísi život. Tváøe zùstanou skryty, smích èi pláè už také neuslyšíte. Dává to
prostor naší fantazii vytváøet vlastní pøíbìhy a duch tohoto místa pøevzal nad událostmi svou moc.

STANISLAV ODVÁØKA Stále používá jako správný staromilec èernobílý film. Støídá formáty 6x6,panorama Horizont a Noblex, obèas
i kinofilm. Obèanským zamìstnáním je strojní zámeèník, fotovzdìlání má z Ostravské konzervatoøe u pana Sousedíka (1989-1990).
Nyní je již v dùchodu a užívá si focení, výlety, obèas vnouèata a letos i výrobu ptaèích budek.
Fotosoubor Polièkování vznikl tím, že ve fotobazaru objevil zajímavý násobiè a rozhodl jej použít na letošní téma DOMA. Bydlí
v Polièce.

PROJEKT DOMOV
AUTOØI: BEDØICH BENEK, JIØINA HANKEOVÁ, MICHAEL KRATOCHVÍL, VÁCLAV NÌMEC, ŠIMON PIKOUS, LENKA PUŽMANOVÁ,
FILIP SINGER, JAN VERMOUZEK, MARTIN WÁGNER
„S kamarády, kteøí se mnou studovali na Institutu tvùrèí fotografie v Opavì, jsme založili skupinu, která nemá zatím žádný název.
Bereme ji jako pokraèování naší školy, jako vzdor tomu, že konèíme a už se nebudeme scházet. ITF je totiž fantastický živoèich,
neustále se mìnící a inspirující. Když jsme v èervnu po posledních konzultacích sedìli u táboráku, hrálo se na kytaru, padl na nás
smutek z toho, že už tam nepojedeme. Proto jsme se dohodli, že každý rok vyfotíme jedno téma a pak z tìch témat udìláme výstavu.“,
øekl v roce 2013 pro portál Komorní scény Aréna v Ostravì fotograf Martin Wágner. Mezitím probìhly spoleèné výstavy
v èeskobudìjovickém kinì Kotva, Art-rezidenci Zahradník v Praze a v Malé galerii Èeské spoøitelny v Kladnì s tématy Vltava a Les, ke
kterým byli pøizváni i fotografové, kteøí nestudovali na ITF. V roce 2016 se èlenové „skupiny-neskupiny“ rozhodli fotograficky ztvárnit
Domov. Téma natolik široké, že dalo možnost ve vystavovaném souboru rozprostøít celou škálu fotografických stylù jednotlivých
autorù od ryze dokumentaristického až po spíše výtvarné subjektivní výpovìdi.

BEDØICH BENEK (*1961) Amatérský fotograf, èlen fotoklubu Vývojka v Èeských Budìjovicích. V roce 2006 se úèastnil projektu
Národního muzea fotografie v Jindøichovì Hradci Èlovìk v dnešní krajinì. V rámci fotoklubu vystavoval na rùzných místech
Èeské republiky a na Slovensku, samostatnì pak v kavárnì kina Kotva a v již neexistující Café Galerii v Èeských Budìjovicích.

JIØINA HANKEOVÁ (*1948) Fotografovat zaèala na støední škole, pak se však vìnovala kresbì, malbì a poezii. K fotografii se
pozdìji vrátila. Mìla nìkolik samostatných výstav u nás i v zahranièí.

MICHAEL KRATOCHVÍL (*1967) prožil nìkolik let v zahranièí jako asistent ve fotoateliéru Ivana Nìmce nebo na cestách se
svým slavným otcem fotografem Antonínem Kratochvílem. Tvrdí o sobì, že pùvodnì vùbec fotografem být nechtìl, ale geny
byly silnìjší než rozum. Po návratu do Èeské republiky se zabývá zejména reklamní, portrétní a reportážní fotografií. Má ateliér
v pražském Karlínì. V posledních letech fotografuje pro èasopisy Èilichili, Bizzone a Review.

VÁCLAV NÌMEC (*1965) je absolventem magisterského studia Institutu tvùrèí fotografie pøi Slezské univerzitì v Opavì. Ve
svém nekoneèném fotografickém cyklu Zápisník se nesnaží dokumentovat místo svého doèasného pobytu, ale spíše
zaznamenávat vizuální a výtvarné, avšak i pocitové a symbolické aspekty reality. Vystavuje v galeriích po celé Èeské republice
a také v zahranièí. Dramaturgicky zaštiuje výstavy v èeskobudìjovickém kinì Kotva. Kromì cyklu Summertime a Zápisník
pracuje na cyklu FOREST a On the Road.

ŠIMON PIKOUS (*1970) je vyuèeným fotografem a pozdìji dokonèil bakaláøské studium na Institutu tvùrèí fotografie v Opavì.
Samostatné fotografické výstavy mìl v mnoha èeských galeriích. Spoleènì s fotografickou skupinou 7,65 vystavoval v Albin
Polasek Museum a Progress Energy Art Gallery v USA.
LENKA PUŽMANOVÁ (*1978) je grafièka a pøíležitostná malíøka a fotografka. S fotografií se zaèala seznamovat v roce 1995
bìhem studia malby na Støední umìleckoprùmyslové škole sv. Anežky v Èeském Krumlovì. V roce 2002 absolvovala
bakaláøské studium na ITF v Opavì. Ve volné tvorbì si všímá vìcí kolem sebe, jejichž prostøednictvím vytváøí jakýsi subjektivní
dokument. Do dìní a scén nezasahuje (až na výjimky), spíše je jen zpovzdálí pozoruje. Je èlenkou výtvarného družstva To jsou,
Odštìpný závod Èeské Budìjovice a fotoklubu Vývojka.
FILIP SINGER (*1980) Volné dokumentární tvorbì se Filip Singer vìnuje od roku 1999, kdy zamìøil svoji pozornost zejména na
odlehlé oblasti Sibiøe a bývalé sovìtské republiky. Zajímá ho prostøedí a zmìny, jež se dotýkají obyèejných lidí z bývalého
SSSR. Od roku 2000 podnikl øadu dlouhých cest do Ruska, centrální Asie a Èíny. V roce 2008 se stal fotografem mezinárodní
agentury European Pressphoto Agency (EPA) pro oblast Èeské a Slovenské republiky. Své snímky publikuje pøes agenturu
v zahranièních novinách a èasopisech. Od roku 2003 je jedenáctkrát držitelem ceny Czech Press Photo.
JAN VERMOUZEK (*1979) studuje magisterský program na Institutu tvùrèí fotografie na Slezské univerzitì v Opavì. Ve volné
tvorbì osciluje mezi dokumentaristickou pøirozeností a snahou o výtvarnìjší pojetí fotografie. V dokumentech se vìnuje vìcem
blízkým, jako je napøíklad rodné Brno nebo okolí hradu Landštejn, ale i místùm vzdálenìjším. Kromì samotné tvorby pùsobí
Jan Vermouzek i na poli dramaturgickém, napøíklad jako spolukurátor brnìnské Galerie Jiøí Putna.
MARTIN WÁGNER (*1980) Po studiu na Pražské fotografické škole a støedním fotografickém uèilišti absolvoval magisterské
studium Institutu tvùrèí fotografie v Opavì (2013). Od roku 1998 soustavnì fotografuje život v Rusku a na území bývalého
Sovìtského svazu, kam v prùbìhu patnácti let podnikl 33 cest. Opakovanì je úspìšný v soutìži Czech Press Photo. Uspoøádal
øadu samostatných výstav v èeských zemích i v zahranièí. Provozuje grafické studio, zamìøené na skenování, úpravu a tisk
fotografií.
KAREL PRSKAVEC fotografuje od mládí. Vážnìji se fotografií zabýval v letech 1978 – 1989, a pak od roku 2004 po souèasnost.
Hlavním tématem autorova fotografování je krajina. V krajinì hledá stopy èlovìka, aniž by byl na snímcích zobrazen. Vyhovuje mu
krajina otevøená, ve které se uplatní pokud možno pøekvapivým zpùsobem nalezený lidský artefakt.
Vystavený soubor Stopy civilizace vzniká už cca 2 roky pøi studiu na Škole kreativní fotografie a autor na nìm stále pracuje. Téma
zásahu èlovìka do životního prostøedí je mu blízké. Zajímá jej, jak se èlovìk podepisuje svou èinností na krajinì. Na souboru je
dùležité také obrazové zpracování, kde se projevy èinnosti èlovìka vznáší jakoby mimo prostor.
JOSEF PTÁÈEK se narodil roku 1946 v obci Poèátkách. Vystudoval umìleckou fotografii na FAMU, kde také pùsobil jako pedagog na
katedøe fotografie. Od roku 1975 je fotografem na volné noze. Mezi jeho obrazové publikace patøí napøíklad Setkání s Èínou, Svìt
tibetského buddhismu, Toulky zámeckými parky Èech a Moravy, Praha - procházka staletími a Zemì krásná. Je autorem velkého
množství samostatných výstav doma i v zahranièí. Je zastoupen v mnoha sbírkách umìní. Soubor Zemì krásná pøedstavuje
èernobílé fotografie, mimoøádné kompoziènì i technickou kvalitou, které defilují od velkoprostorových panoramat po intimní pøírodní
zátiší. Ve starobylých zámeckých zahradách a promyšlených pøírodnì krajináøských scenériích autor nachází otisky èasu, vyvanulé
emoce, stopy zmizelých pøíbìhù, vepsaných do prasklin stromù i zdí, do ranìných soch èi vyvrácených a odumøelých velikánù. Vidíme
obrazy nestylizované, tøeba i drsné, avšak nezbavené krásy, estetiènosti, vnitøního souladu, náboje, napìtí.

HONZA SAKAØ Narozen v roce 1979 v Karlových Varech, studoval pedagogickou fakultu JÈU v Èeských Budìjovicích. Nyní žije
v Praze a v souèasnosti je studentem tøetího roèníku oboru Tvùrèí fotografie na ITF v Opavì. Fotografuje pøedevším portrét
a dokument, na cestách také krajinu. Pracuje vìtšinou èernobíle, klasicky i digitálnì, s oblibou používá velkoformátovou kameru
a intenzivnì se vìnuje historickým fotografickým procesùm. Od roku 2015 provozuje v historickém centru Prahy na Malé Stranì
portrétní kolodiové studio Fotograf na plech. Tiché portréty - soubor velkoformátových fotografií je prùøezem autorovy portrétní
tvorby za nìkolik posledních let. Samotné snímky jsou poøízené historických fotografickým procesem na tzv. mokré kolodiové desky
a následnì digitálnì zvìtšené na speciálnì upravené èernobílé tiskárnì.
DAGMAR SKOØEPOVÁ vystudovala støední výtvarnou školu Václava Hollara, fotí a tvoøí si pro radost. Pracuje jako asistentka øeditele
v pojišovnì. Ztráty a nálezy poukazují na interakci mezi obyèejnými domácími vìcmi a venkovním prostøedím, která má vyvolat
vzpomínky na doma a dìtskou hravost.
Skupina [28] - Jiøí Havrda, Michaela Hrubá, Jana Hunterová, David Mužík, Irena Vìzdová, Petr Kadlec
Vesnice objektivem [28] je spoleèný fotografický projekt èlenù Skupiny [28], kteøí po dobu nìkolika let sledovali a dokumentovali
každodenní život souèasné vesnice v Èechách, na Moravì i na Slovensku. Rozdílné a velmi osobité pøístupy k fotografii každého
z šesti autorù ukazují vesnici netradièním a zcela neotøelým pohledem. Kurátorem celého projektu je profesor Jindøich Štreit, pro
kterého se stala vesnice celoživotním tématem. Sám k projektu Skupiny [28] dodává: „Vesnice nabízí mnoho možností pohledù.
Záleží jen na samotném tvùrci, na jeho naturelu, k jakému tématu inklinuje a jakou formu zvolí. Téma vesnice je nekoneèné, protože se
stále promìòuje. Zmìny jsou sice daleko menší a pomalejší než ve mìstì, ale zato viditelnìjší.“
Vizí èlenù Skupiny [28], která vznikla v roce 2009, je zachytit obraz s vlastním vnitøním pøíbìhem, jen tak lehce naznaèeným
a nedokonèeným. Vnímají ho jako letmý okamžik proniknutí pod povrch, do køehkého meziprostoru až na samotnou hranici existence
a nebytí. Fotografie je pro nì napìtí a tajemství, svìtlo a stín, je to chvíle zalitá do ledu vìènosti. A ten okamžik je vždy fascinující.
Lehce se ho dotýkají, objevují podstatu toho, co není vidìt a co má zùstat skryto. Trpìlivì èekají, až se zmìní fazóna, kdy na vteøinu
zmizí maska a odkryje se skuteèná pravda. Více informací o èinnosti, aktuálních projektech a dalších aktivitách je možné najít na
webových stránkách www.28mm.cz.

JIØÍ HAVRDA Fotograf a architekt. Pøi svých cestách po Severní Americe, Kubì, Africe èi východní Evropì a Asii fotografuje
sociálnì zamìøená témata, subjektivní portréty lidí a rozdílných prostøedí, ve kterých žijí.
MICHAELA HRUBÁ Studentka magisterského programu ITF. Ve volné tvorbì se zamìøuje na dlouhodobé projekty, které se
vìnují každodennímu životu lidí v rùzných èástech svìta i v rùzných etapách jejich života.
JANA HUNTEROVÁ Fotografka na volné noze a absolventka magisterského studia Institutu tvùrèí fotografie Slezské university
v Opavì. Ve své práci se soustøeïuje na dokumentární a reportážní fotografii. Zajímá ji èlovìk a jeho vztah k pøírodì
a k prostøedí, ve kterém žije.
DAVID MUŽÍK Šéfredaktor portálu www.young-fresh.eu zamìøeného na podporu fotografù a prezentaci studentù fotografie.
Grafický designer a fotograf na volné noze, v souèasnosti student magisterského programu na ITF. Èlen fotografické Skupiny
[28] a skupiny Zasunutí, pøíležitostný kurátor Light Cube Gallery v Brnì a spoluorganizátor festivalu fotografie F!.
IRENA VÌZDOVÁ Volná fotografka. Absolventka Institutu fotografických studií PHOTOGENIA v Brnì.
PETR KADLEC Fotografie autorovi pomáhá pøežít v dnešním svìtì, smìøujícím do vlastní pasti, kterou si èlovìk sám vykopává
nenasloucháním pøírody a nerespektováním èlovìka jako samostatnì pøemýšlející bytosti. Pomocí fotografií hledá pøíbìhy lidí,
kteøí jdou cestou vlastního rozumu a citu.

JOSEF SUDEK je nejvýznamnìjší èeskoslovenský a zároveò jeden z nejvýznamnìjších svìtových umìleckých fotografù vùbec.
Jeho cesta ke slávì je témìø pohádkový pøíbìh o tom, jak se z vojáka, který málem nepøežil tìžké zranìní z první svìtové války a
pøišel o svojí pravou ruku, stal jeden z nejznámìjších našich umìlcù. Jeho talent a pracovitost, výrazná osobitost a spousta štìstí,
které ho životem provázelo, jej dovedli do zlatého fondu svìtové fotografie. Jeho cykly Zátiší, Labyrinty, Praha panoramatická,
Okno mého ateliéru, Portréty, speciálnì adjustované fotografie - tzv. "Puøidla" - a použití ušlechtilých fotografických technik mu
navždy zabezpeèily umìleckou nesmrtelnost.
Letošní rok je èasem dvojitého Sudkova výroèí. Uplynulo sto dvacet let narození a ètyøicet od úmrtí. Rozsáhlá retrospektivní
výstava jeho díla též v souèasné dobì probíhá v Paøíži a nìkolik dalších menších projektù v Praze. Skromná ukázka z rozsáhlého
fotografického díla Josefa Sudka je spíše pozvánkou na jeho výstavu v listopadu tohoto roku do Strahovského kláštera, kterou
organizuje Èeské centrum fotografie.
RENÁTA SÜSSOVÁ je absolventka Školy kreativní fotografie. Soubor Prázdno doma i v duši: vìtšina z nás zažila ten pocit, když
nás opustila naše milovaná osoba a zbylo už jen prázdno doma i v duši…
ŠKOLA KREATIVNÍ FOTOGRAFE V PRAZE je soukromou fotografickou školou, která poskytuje vzdìlání v oblasti fotografie
širokému spektru zájemcù, od úplných zaèáteèníkù až po ty, kteøí se chtìjí fotografií živit a vìnovat se jí profesionálnì. ŠKF byla
založena v roce 2001, kdy ještì úzce spolupracovala s Pražským domem fotografie. Od roku 2003 sídlí ve Spálené 29 v Praze 1
a v souèasné dobì nabízí celou øadu kurzù a workshopù, od krátkodobých veèerních pro zaèáteèníky èi mírnì pokroèilé uchazeèe,
pøes kurzy víkendové, semestrální, až po studium rekvalifikaèní, akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tìlovýchovy.
Školou prošlo za dobu její existence na 3000 frekventantù, pøièemž mnozí z nich jsou v oboru fotografie velmi úspìšní. Celá øada
absolventù ŠKF studuje nebo svá studia již úspìšnì zakonèila na vysokých umìleckých školách, jakými jsou napøíklad Institut
tvùrèí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavì, pražská FAMU èi UJEP v Ústí nad Labem. Další se fotografii vìnují v rámci své
profesionální živnostenské praxe a jiní zase dosahují významných úspìchù ve fotografických soutìžích èi na prestižních
festivalových pøehlídkách (Czech Press Photo, Praha fotografická, Photo Annual Awards, Blatenský fotofestival, Fotofestival
Moravská Tøebová, Národní soutìž amatérské fotografie aj.). Valná vìtšina absolventù ŠKF se však i po škole dál vìnuje fotografii
jako svému hobby.
Vedoucím Školy kreativní fotografie v Praze je MgA. Ing. Miroslav Nìmeèek, fotograf a lektor fotografie, absolvent Institutu tvùrèí
fotografie FPF Slezské univerzity v Opavì.
15 LET (2001 – 2016) - bilanèní výstava u pøíležitosti 15 let od založení Školy kreativní fotografie v Praze pøedstavuje veøejnosti
výbìr z nejlepších prací jejich souèasných studentù, úspìšných absolventù i lektorù.
STUDENTI PØEDMÌTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE NA FAKULTÌ DESIGNU A UMÌNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÈU (MATEJ JURKÁÈEK,
ANNA MARTIÒUKOVÁ, KATEØINA HYKLOVÁ, YVONA KOVÁØOVÁ, KATEØINA PUNCMANNOVÁ, NONNA POSTOLENKO,
MARKÉTA ROUBÍÈKOVÁ, ANNA RYANTOVÁ) a jejich pedagožka ZUZANA ZBOØILOVÁ
7 x o domovì (o mìstì a jeho kontrastech; o krajinì, která jej obklopuje; o napìtí mezi vnìjškem a vnitøkem; o intimitì bydlení;
o vìcech, které vytváøejí domov; o lidech, kteøí v nìm bydlí; o mezilidských vztazích) o tom všem vypráví výstava studentù FDU LS
ZÈU. Její autoøi zde studují rùzné obory a fotografii pod vedením Zuzany Zboøilové mají jako jeden z nìkolika fakultativních
pøedmìtù. Vystavené soubory vznikly bìhem jednoho semestru, studenti tak mohli na tématu pracovat delší dobu, neustále se
k nìmu vracet a doplòovat jej. Každý se zhostil zpracování dle svého individuálního zamìøení, nìkteøí zvolili subjektivní
dokumentární portrét z intimního prostoru svého bydlení nebo fotografovali svou nejbližší rodinu, jiní fotili zátiší, krajinu nebo
mìstská zákoutí.
Spíše konceptuální je pojetí mìstské krajiny Mateje Jurkáèka, který snímá z rùzných stran televizní vìž v Bratislavì. Odevšud
viditelná, je pro nìj jakýmsi symbolem nového mìsta. Autorka Nonna Postolenko nám pøedstavuje souèasnou Moskvu, mìsto,
odkud pochází, jako místo plné kontrastù. Èisté kompozice zachycují anonymní prostory, jejichž neoddìlitelnou souèástí jsou

obyvatelé mìsta. Krajina se stromem Markéty Roubíèkové pøipomíná romantický obraz. Hravost Yvony Kováøové se projevila na
souboru vyšívaných koláží zkombinovaných z mìstských detailù a krajin. Poetiku surrealismu nám evokuje instalace Anny
Ryantové. Intimní prostøedí své rodiny zachytila v dokumentárním portrétu Kateøina Hyklová. Anna Martiòuková vystavuje
fotografie detailù svého bydlení, prostøednictvím neživých pøedmìtù se nám tak pøed oèima vykresluje její portrét. Tématem Kateøiny
Puncmannové je život spolužákù na koleji. Další soubor Markéty Roubíèkové poukazuje na anonymitu nemocnièního pokoje, místa
doèasného pobytu jejího dìdeèka. Poslední z vystavujících je pedagožka Zuzana Zboøilová, která zde vyjadøuje pocity z vlastního
mateøství.

JIDNØICH ŠTREIT Narozen 5. záøí 1946 ve Vsetínì na Valašsku. V roce 1956 se s rodièi a sourozenci pøestìhoval do podhùøí
Jeseníkù. Vystudoval gymnázium v Rýmaøovì (1963) a Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor výtvarná
výchova (1967).
První impulz k fotografování dostal od otce. Jindøich Štreit se úèastnil fakultních výstav a studium zakonèil první samostatnou výstavou
(1967). Od roku 1972 se koncepènì vìnoval zobrazování vesnického života. Soustøedil se na portrét a na romskou tematiku.
Kromì vesnice jsou jeho hlavními tématy tvorby tìžké práce v továrnách (knihy Lidé tøineckých železáren, Vítkovice, Ocelový svìt) èi
sociální témata o drogovì závislých, handicapovaných, nevidomých, starých lidech, cizincích, bezdomovcích, atd.
Hledání domova - Èlovìk a fotograf Jindøich Štreit vstoupil v posledním, zatím stále probíhajícím fotografickém projektu, do složitého,
mnohdy kontroverzního svìta lidí bez domova. O našich spoluobèanech, žijících na okraji a èasto za okrajem spoleènosti, už existuje
øada teoretických výzkumù, podpùrných projektù, odborných knih, ale souèasnì také nespoèet kolektivnì sdílených mýtù. Hluboká
vizuální esej zasvìceného èlovìka, který by intenzivnì a systematicky mapoval bezdomovectví v Èeské republice, je však stále
vzácností. Z pohledu fotografa patøí prostøedí lidí bez domova a jejich sociální portréty mezi „pøitažlivá témata“, která však pro tvùrce
pøinášejí v procesu dokumentace øadu úskalí. Fotograf se èasto nevìdomì ocitá ve stejné situaci jako cizinec, turista, který navštíví
kulturnì odlišné prostøedí, bìhem nìkolika hodin si utvoøí názor, který pak veøejnosti prezentuje jako vhled do daného problému.
A právì dlouhodobý projekt Jindøicha Štreita „Kde domov mùj?“ mùže tuto situaci zásadnì zmìnit. Autor se ponoøil do bezbøehého
svìta bezdomovcù bez pøedsudkù a s pokorou, kterou si vybudoval v pøedchozích fotograficko-sociálních projektech. Jindøich Štreit
se v novém cyklu nesnaží analyzovat pøíèiny bezdomovectví, „pouze“ pøináší zasvìcenou obrazovì silnou zprávu ze svìta, do
kterého se neodvažujeme ani v myšlenkách dobrovolnì vstoupit. (Jiøí Siostrzonek)
Jsme ze stejné planety Lidé v pohybu. S dokumenty vlastními, cizími, žádnými. Za prací, za rodinou, za studiem, za bezpeèím, za
budoucností dìtí. Pøed válkou, nezamìstnaností nebo neoblíbených šéfem. První tøídou letecky, vlakem, autem, na èlunu, pìšky.
Špièkoví dborníci, nezamìstnaní, váleèní uprchlíci. Muži, ženy, dìtí, s rodièi i bez. Mladí, staøí, zdraví, nemocní. Jedním slovem:
MIGRACE. Èlovìku je vlastní a s lidstvem spojená od nepamìti. Jedno je jí vlastní: v obecné rovinì, když mluvíme o cizincích èi
migraci, se jí lidé brání. Obavy nás opustí, až když za širokými a anonymními pojmy vidíme jednotlivé lidské osudy.
Seznámit èeskou spoleènost s osudy tìch, kdo do Èech pøišli z jiných zemí, seznámit nás s motivací jejich pøíchodu a dùvody setrvání
v ÈR – to byly hlavní dùvody, proè výstava Jsme ze stejné planety vznikla. (Kateøina Churtajeva - Iniciátorka projektu Jsme ze stejné
planety)

ZDENÌK VAJNER je v souèasné dobì studentem 3. roèníku Institutu tvùrèí fotografie v Opavì. V roce 2013 získal 1. místo na Czech
Press Photo v kategorii Každodenní život. Je také absolventem Školy kreativní fotografie Miroslava Nìmeèka. Soubor s názvem VOID
pøedstavuje fotografie míst cizích lidí, které nevidíme, ale máme možnost si je pøedstavovat, poøízené skrz cizí web-kamery,
zachycující jejich soukromá místa - domovy.

KATEØINA VOJTOVÁ je absolventka Akademie souèasné fotografie Matela Studia a Kurzu tvùrèí fotografie Školy kreativní fotografie
v Praze. Soubor Odkaz: Spoleèenství vlastníkù jednotek (SVJ) je zvláštní právnická osoba, která má na starosti zejména správu,
provoz a opravy tzv. spoleèných èástí domu. Jako samostatná právnická osoba také mùže vlastním jménem vymáhat splnìní

povinností jednotlivých vlastníkù bytových jednotek. Navenek za spoleèenství jedná pøedseda / pøedsedkynì výboru. Tento soubor je
èasosbìrným dokumentem o odkazu pùsobení pøedsedkynì jednoho SVJ uvnitø domu.

MARTA WOJCIECHOWSKA Polka žijící v Èeské republice. V souèasné dobì žije v malé vesnici na úpatí Orlických hor, pøedtím pár let
v Praze. Studentka Institutu Tvùrèí Fotografie v Opavì. Soubor NÁVRAT?: Po tøech operacích, které odstranily nádory na plicích a
ledvinách, vrátila se domù, kde na ni nikdo neèekal. Je to stejný èlovìk, ale je jí jakoby ménì. Moje teta, vždy s cigaretou v ruce,
pohybuje se trochu jako duch v bytì plném bílého kouøe. Je ráda, že je zpátky na svém místì po nìkolika mìsících strávených mezi
ètyømi nemocnièními zdmi. Plánuje budoucnost, hovoøí o minulosti, snaží se opravit chyby z posledních 70 let. Nìkdy mluví o smrti
stejným tónem, kterým vypraví, co se dìje v jejím oblíbeném seriálu.

DOPROVODNÝ PROGRAM
MICHAEL KOCÁB - hudebník, obèanský aktivista. Odchod sovìtských vojsk a ruská stopa 25 let poté.
AGNES KUTAS - houslistka, zpìvaèka, grafièka a ilustrátorka pocházející z Budapešti. Hraje své vlastní skladby a písnì inspirované
maïarskou lidovou hudbou.
OZVÌNY FOTOJATEK - HONZA FLAŠKA Fotojatka je festival tvùrèí a dokumentární fotografie významných svìtových i èeských
autorù. Na festivalu se fotografie promítají na plátnì kina za hudebního doprovodu. Mezi jednotlivými roèníky festivalu probíhají
Ozvìny Fotojatek, na nichž je ve zkrácené formì prezentováno to nejzajímavìjší, co se na probìhlých roènících festivalu objevilo.
Více na www. fotojatka.cz
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