Buddha-Bar a Studio Budíkov Vás zvou na výstavu fotografií
Markéty Kratochvílové

TVÁŘE
kterou doprovází projekce filmových dokumentů
Martina Kratochvíla

Vernisáž se uskuteční 18. září 2012 od 19.00 v prostorách Buddha-Baru, Jakubská 8, Praha 1.
Tato pozvánka platí pro dvě osoby. Dress code smart casual.

Přinášíme Vám Buddha-Bar foto projekt – sérii výstav s tematikou

VÝCHOD OČIMA ZÁPADU ANEB
ASIE HLEDÁČKEM FOTOAPARÁTŮ
OSOBNOSTÍ SVĚTA BYZNYSU
Tímto projektem navazujeme na odkaz zakladatele Buddha-Baru
Raymonda Visana, který byl nejen schopným obchodníkem, podnikatelem,
dobrodruhem, cestovatelem, vizionářem, umělcem, ale i fotografem.

Markéta Kratochvílová, sympatická a energická žena, producentka více než stovky úspěšných
dokumentárních filmů z oblasti Himálaje, je zároveň i skvělou fotografkou. Její působivé a dynamické snímky z dlouhých a dobrodružných cest nám vyprávějí poutavé příběhy plné životních
radostí i strastí či nás v jedinečném kouzelném okamžiku přenesou do lůna velehor a dají nám
téměř na vlastní kůži pocítit jejich drsný, avšak mámivý půvab. Z Markétiných fotografií, na
nichž si dovedně pohrává s širokou škálou světel a stínů, sálá vášeň i zaujetí, lze v nich číst jako
v napínavé knize, jejíž konec bychom rádi znali, avšak naštěstí zůstane navždy otevřen pro naši
fantazii… Svoji kolekci snímků nazvanou Tváře, v níž nám kromě strhující krásy himálajské krajiny příznačným způsobem přibližuje i podobu a individualitu
zdejších
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těmito slovy: „Tak hluboká je kulturní propast, tak vzdálené je náboženství, tak vysoké jsou hory,
ve kterých lidé žijí, a přeci: tak blízké a srozumitelné jsou jejich tváře.“
Výstava bude doplněna projekcí krátkých filmových dokumentů „Indie a země buddhismu“
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