České centrum Bratislava se na letošním Měsíci fotografie zapojuje několika
fotografickými výstavami
Měsíc listopad je už tradičně v
Bratislavě Měsícem fotografie. České centrum
Bratislava na tomto jubilejním 30. ročníku
participuje na výstavách Komedie fotografie
mezi zrnem a pixelem a na Třech dekádách.
Novinkou je Ulička fotografie na Prepoštské
ulici, kde se České centrum zapojuje
prostřednictvím window gallery v Českém
domě.
Výstava Komedie fotografie mezi zrnem
a pixelem
„Výstava Komedie fotografie mezi zrnem
a pixelem je oslavou fotograficko-filmověhokomediálního náboje, energie, vitality a
kreativních výbojů výjimečné kameramanské
osobnosti Karla Slacha k jeho letošním
osmdesátým narozeninám,“ uvádí kurátorka
Pavlína Vogelová, která velmi zkušeně sestavila
dynamickou fotografickou kolekci autora, celý
život nahlížejícího na svět přes objektiv.
Výstavu v Pisztoryho paláci uvidíte
v elektronické podobě od 16. 11. 2020. Video
smyčka připomínající Slacha jako kameramana
poběží v okně Českého domu na Prepoštské ulici
číslo 6. Výstavu podpořilo i Velvyslanectví ČR na
Slovensku.
Výstava Tři dekády
Druhou výstavou, kterou podporuje
České centrum, je kolekce fotografií studentů
Institutu tvořivé fotografie z Opavy, který
s Měsícem fotografie spolupracuje pravidelně.
Kurátor a zároveň dlouholetý pedagog prof.
Vladimír Birgus vybral sérii ikonických fotografií,
které tvorbu studentů Institutu prezentovali na
minulých
ročnících
Měsíce
fotografie,
a připomene tak to nejlepší, co za tři desetiletí
na škole vzniklo. Upoutávka i na tuto výstavu,
nazvanou Tři dekády, bude součástí Uličky
fotografie v podobě banneru a video ukázek ve
window gallery Českého domu. Výstava bude
přístupná od pátku 16. 11. 2020 v Domě umění
na Nám. SNP 12.
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„Ulička fotografie na Prepoštské, jejiž
vznik inicioval ředitel Středoevropského domu
fotografie, rozvíjí sousedské vztahy s Českým
centrem,které spravuje Český dům. Plánujeme je
pěstovat i při dalších kulturních akcích
v buducnosti a přispívat tak k oživení půvabné
staroměstské ulice. Rádi bychom z Prepoštské
udělali inspirativní místo na kulturní mapě města,
kam si lidé zvyknou chodit za dobrými výstavami
a dalšími akcemi,“ dodává ředitelka Českého
centra Monika Koblerová.
Kromě window gallery v Českém domě
přístupné kdykoliv z ulice můžete v otevíracích
hodinách si prohlédnout další fotografické
výstavy: Města bez nás, která po bratislavské
premiéře
vycestovala
do
světa,
a Sametová/Nežná
připomínající
okamžiky
z listopadu 1989.
Pro milovníky historické fotografie je
vedle památníku T. G. Masaryka outdoorová
výstava Prvé spoločné roky, kterou jsme
připravili společně s Velvyslanectvím ČR na
Slovensku a za podpory městské častí BratislavaStaré Město k oslavám vzniku Československa.
Informace k výstavám najdete na stránkách
Českého centra Bratislava. Rádi Vám poskytneme
fotografickou dokumentaci k výstavám.
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České centrum Bratislava je součástí sítě 25-ti Českých
center, ve světě, které jsou příspěvkovou organizací
Ministerstva zahraničních věcí ČR. Posláním Českých center
je především rozvoj kulturní diplomacie.
Na Slovensku je České centrum už od roku 1994. Aktuálně
sídli v Českém domě, který také spravuje. Je součástí
Evropského sdruženi národních kulturních institucí EUNIC.

