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Kino Kotva, předsálí
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Lidická 2110, České Budějovice

15. 10.–  30. 11. 2011

Roman Sejkot
SEJKOTCOM „faceback“

Vernisáž: 15. 10. 2011 ve 14.00 hod.
Otevřeno: denně 16.30–23.00 hod.
Organizátor výstav: Václav Němec

15. 10.–  30. 11. 2011
Vernisáž: 15. 10. 2011 ve 14.00 hod.
Otevřeno: denně 14.00–23.00 hod.
Organizátor výstav: Václav Němec
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Galerie Nahoře
Senovážné nám. – DK Metropol

Vývojka
Univerzální fotoklub Vývojka 10 l
6. 9.–16. 10. 2011
Vernisáž: 6. 9. 2011 v 17.00 hod.
Dernisáž: 15. 10. 2011 v 15.30 hod.
Otevřeno: po–pá 10.00–17.00 hod.
Výběr fotografií na výstavu: Miro Švolík
Organizátorka výstav: Bohuslava Maříková
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16.15

Café Au Chat noir
Nám. Přemysla Otakara II. 21,
České Budějovice
vernisáž
výstavy

Dana Vitásková
Kameny

20.45

1. 10.–  31. 12. 2011

Taneční prostor Kredance
Riegrova 51, České Budějovice

Vernisáž: 15. 10. 2011 v 16.15 hod.
Otevřeno: po–pá 9.00–22.00,
so 10.00–22.00, ne 14.00–22.00 hod.
Organizátoři výstav: Dana Vitásková,
Michal Tůma

Mína Mládková
Sen tygra
16. 10.–30. 11. 2011
Vernisáž: 15. 10. 2011 ve 20.45 hod.
Otevřeno: po–čt 15.00–21.00,
pá 15.00–19.00 hod.
prohlídka
výstavy

17.45
Café Galerie

vernisáž
výstavy

Galerie Měsíc ve dne

20.00

Nová 3, České Budějovice

Jírovcova 10, České Budějovice

Galerie DČČB

Jan Voběrek
Z období křoví

Dobrá čajovna, Hroznová 16,
České Budějovice

4. 10.–14. 11. 2011
Vernisáž: 15. 10. 2011 ve 20.00 hod.
Otevřeno: po–pá 9.00–21.00 hod.
Organizátorka výstavy: Lenka Pužmanová

Václav Němec
Zápisník…

Galerie
Pod kamennou žábou
Piaristické náměstí 2, České Budějovice

Daniel Šperl
Příběhy

1. 10.–15. 12. 2011

4. 10.–  28. 10. 2011

16. 10.–  30. 11. 2011

Vernisáž: 4. 10. 2011 v 18.00 hod.
Prohlídka výstavy: 15. 10. 2011 v 17.45 hod.
Otevřeno: út–ne 13.00–18.00 hod.
Kurátoři galerie: Jaroslav a Magdalena
Kutišovi

Vernisáž: 15. 10. 2011 ve 21.30 hod.
Otevřeno: po–pá 12.00–18.00 hod.
Kurátoři galerie: Eliška Štěpánová,
František Nárovec

Mirka Hlaváčková
Metamorfózy – tělesné detaily

Vernisáž: 15. 10. 2011 v 17.00 hod.
Otevřeno: po–pá 13.00–22.00,
ne 15.00–22.00 hod.
Výstavy vošéfovává: Milan Krištůfek
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17.00

vernisáž
výstavy

21.30

Galerie U Beránka
Krajinská 35, České Budějovice

Pavel Bače
Ptáci
15. 10.–15. 11. 2011
Horká vana,
kuřácká část

Vernisáž: 15. 10. 2011 v 19.15 hod.
Otevřeno: po–pá 10.00– 18.00 hod.,
sobota podle aktuálních akcí
Organizátor výstav: David Veis

Česká 7, České Budějovice

Alternativní scéna
jihočeští fotografové

Horká vana,
nekuřácká část
Literární kavárna
Měsíc ve dne
Nová 3, České Budějovice

Voda
jihočeští fotografové
16. 10.–  30. 11. 2011

vernisáž
výstavy

21.30

Vernisáž: 15. 10. 2011 ve 21.30 hod.
Otevřeno: po–pá 9.00–23.00,
so 17.00–24.00, ne 14.00–23.00 hod.
Organizátor výstavy: Věra Stuchelová

15. 10.–30. 11. 2011

Česká 7, České Budějovice
vernisáž
výstavy

19.15

Jiří Březina
Výcuc z anglických kanálů
15. 10.–  30. 11. 2011

Vernisáž: 15. 10. 2011 v 18.30 hod.
Otevřeno: po–čt 9.00–23.00,
pá 9.00–24.00, so 17.00–24.00 hod.
Organizátorka výstavy: Radka Doležalová

Vernisáž: 15. 10. 2011 v 18.30 hod.
Otevřeno: po–čt 9.00–23.00,
pá 9.00–24.00, so 17.00–24.00 hod.
Organizátorka výstavy: Radka Doležalová
vernisáž
výstavy

18.30
vernisáž
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18.30

Galerie Nahoře
Senovážné nám. – DK Metropol

Café Au Chat noir

Vývojka
Univerzální fotoklub Vývojka 10 l

Nám. Přemysla Otakara II. 21, České Budějovice

Dana Vitásková
Kameny

6. 9.–  16. 10. 2011
Vernisáž: 6. 9. 2011 v 17.00 hod.
Dernisáž: 15. 10. 2011 v 15.30 hod.
Otevřeno: po–pá 10.00–17.00 hod.
Výběr fotografií na výstavu: Miro Švolík
Organizátorka výstav: Bohuslava Maříková

Dobrá čajovna, Hroznová 16, České Budějovice

Vernisáž: 15. 10. 2011 v 16.15 hod.
Otevřeno: po–pá 9.00–22.00, so 10.00–22.00, ne 14.00–22.00 hod.
Organizátoři výstav: Dana Vitásková, Michal Tůma

* 1953

15. 10.–30. 11. 2011
Vernisáž: 15. 10. 2011 ve 14.00 hod.
Otevřeno: denně 16.30–23.00 hod.
Organizátor výstav: Václav Němec

Lidická 2110, České Budějovice

Za 10 let existence fotoklubu Vývojka jím prošlo již přes
40 fotografů. Výstava k výročí českobudějovické fotografické
skupiny však není klasickým průřezem tvorby všech jejích
členů za uplynulé období. Jedenáctka vystavujících autorů
i přes rozdílnost žánrů, kterým se věnují, představuje
poměrně ucelený soubor jejich nejtypičtější tvorby.

Jaroslav Klásek, z cyklu Cuba Libre, 2010

Vývojka
Vznik Vývojky iniciovala skupinka studentů Jihočeské univerzity
v roce 2001. Postupem času se fotoklub přesunul z vysokoškolské půdy na různá místa Českých Budějovic (onoho času
měl na starosti výstavní prostor v kině Kotva, scházel se
v kulturním klubu Solnice a v současné době má svou „základnu“
v Café Galerie). Členy Vývojky jsou fotografové různého věku,
povolání i zaměření. Spojujícím faktorem je přátelská atmosféra a chuť sdílet své názory z oboru fotografie, ale i jiných
zajímavých oblastí. Fotoklub Vývojka organizuje již mnoho
let přehlídku amatérské fotografie Fotouniverziáda. Vývojka
uspořádala několik kolektivních expozic (Prachatice, Praha,
České Budějovice, Levice) i samostatných výstav mnohých
svých členů. Leckterým fotoamatérům umožnila jejich vůbec
první výstavu nebo jim pomohla nastartovat další vývoj.

Když v roce 1492 objevil Kryštof Kolumbus tento ostrov, jeho
první slova po vylodění byla: „Tohle je nejkrásnější země, jakou
kdy spatřilo lidské oko.“ Často, když přišla řeč na Kubu s lidmi,
kteří ji navštívili, jsem slyšel, že Kubu je třeba vidět a zažít,
ještě teď za života Fidela Castra, dříve než ji „převálcuje“
globalizace a krutý každodenní boj každého jedince o co
největší kopici peněz. Na Kubu jsem se před odletem těšil pro
to, co jsem o ní slyšel a četl. Pro krásu přírody, pro přátelské
a veselé tamní lidi, pro jejich hudbu. Těšil, ale zároveň měl
i obavy, zda si Kubu příliš neidealizuji, zda nebudu zklamán.
Zklamán jsem opravdu nebyl.

Roman Sejkot, Poslednice, 1998

Nevím, proč ze svých cest si přivážím kameny. Ať již v podobě
hmotné či zaznamenané na kinofilmu. Přitahují mne něčím
pra-pra-základním. Svojí solitérností, jedná-li se o kameny
obří. Krásou detailu, ty do dlaně. Svým tvarem, povrchem,
barevností. Spolehlivě za vlídného počasí vyhřejí záda,
v opačném případě chladivě mlčí. V archivu hmotném mám
kameny jugoslávské, rumunské, z Islandu, Francie. Fotograficky
mne přitahují nejvíce ty francouzské. Snad pro krásu země,
odkud pocházejí, snad pro četnost návštěv, jež mi byly dopřány, jsem fotografovala kameny v Carnaku, kamenné moře
v Centrálním masivu, kamenné domy kraje Larzac, kamenné
zídky, ruiny gotických chrámů, kamenné plastiky. Mám úctu
k těm bezejmenným tvůrcům, kteří zvedali obří kameny.
Mistrům, kteří z kamene tvořili katedrály. Neznámým kameníkům, jejichž ruce zaznamenaly bolest či lásku do kamenné
plastiky. Kameny mám v archivu fotografickém léta. Z neznámého pra-pra-základního instinktu pečlivě vybírám ty, které
na mne „vykukují“ z kontaktních fotografií.

Jaroslav Klásek

Název výstavy SEJKOTCOM s podtitulem „faceback“ je nejen
seznamkou a zpětným pohledem na pětadvacetiletou uměleckou
tvorbu Romana Sejkota, ale také oknem do budoucnosti zobrazování lidského těla. Na výstavě bude zastoupena klasická
černobílá fotografie, barevné Cibachromy, fotografie upravené
v počítači, premiérově 3D Lenticular Print (trojrozměrná
fotografie bez brýlí) a při vernisáži bude probíhat 3D projekce
aktů na plátno kina. „Mou nejvěrnější milenkou je Fantasie.“
„Fotografuji akty, protože mám touhu zviditelňovat svoje
představy.“ „Mé fotografie jsou strašné a krásné. Ženy jsou
krásné a strašné. C’est la vie.“ „Změna je Život. Život je Žena.
Žena je Změna. Změna je Život.“ (Roman Sejkot)
Roman Sejkot

Mirka Hlaváčková
Studovala užitou fotografii na Střední uměleckoprůmyslové
škole svaté Anežky České v Českém Krumlově. Nyní je
posluchačkou 2. ročníku Institutu tvůrčí fotografie Slezské
univerzity v Opavě. Ve volné tvorbě se zabývá zejména
exploatací technických reprodukcí a fotografických
transformací.
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Galerie Pod kamennou žábou
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15.30

Piaristické náměstí 2, České Budějovice

Daniel Šperl
Příběhy
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Výstava fotografií Daniela Šperla, připravená pro galerii
Pod kamennou žábou, má dvě části. První z nich je úzkým
výběrem z dlouhodobého projektu Všední slavnosti, ve kterém
se autor snaží pohledem na obyčejný život zachytit obecně
platné trvalé lidské hodnoty, jako jsou láska, radost, zármutek,
samota, strach nebo naděje. Ty jsou většinou lidí vnímány
stejně, bez ohledu na historii, s odstupem času, třeba i několik
generací. Druhá část, nazvaná Příběhy, pak volně navazuje
na předchozí soubor. Představuje veřejnosti fotografie, které
zatím nikde jinde nebyly vystaveny. A přestože si každá z vystavených fotografií nese svůj vlastní osobitý příběh, zůstává
pozornému divákovi nekonečný prostor i pro jeho vlastní fantazii.
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Vernisáž: 15. 10. 2011 ve 21.30 hod.
Otevřeno: po–pá 12.00–18.00 hod.
Kurátoři galerie: Eliška Štěpánová, František Nárovec
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4. 10.–  28. 10. 2011
Vernisáž: 4. 10. 2011 v 18.00 hod.
Prohlídka výstavy: 15. 10. 2011 v 17.45 hod.
Otevřeno: út–ne 13.00–18.00 hod.
Kurátoři galerie: Jaroslav a Magdalena Kutišovi

3

ova

Narodil se 30. 10. 1963 v jihočeských Vodňanech. Studoval
gymnázium (1977–1981), Matematicko-fyzikální fakultu
UK (1981–1986), Fakultu žurnalistiky UK (1982–1984) a FAMU
(1984–1988). ROMAN SEJKOT se věnuje umělecké, reportážní
a reklamní fotografii. V celosvětové soutěži profesionálních
fotografů WORLD PRESS PHOTO obsadil v roce 1994 třetí místo
v kategorii Sports Stories. Z fotografií složený animovaný film
O SPORTOVCI získal v roce 1994 na mezinárodním festivalu
dokumentárních a animovaných filmů v německém Lipsku cenu
IG Medien. Na francouzském mezinárodním fotografickém
festivalu Les Rencontres D’Arles, Photographie byly v roce 1995
vystaveny a odměněny akty Romana Sejkota cenou KODAK
EUROPEAN PANORAMA. ROMAN SEJKOT je členem Asociace
profesionálních fotografů ČR, členem Prague House of Photography a členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Je zastoupen
v publikaci PHOTOGRAPHERS ENCYCLOPAEDIA INTERNATIONAL,
1839 TO THE PRESENT. Vystavuje po celém světě.

Chtěla jsem na snímcích zachytit lidské tělo poněkud jiným
způsobem, než na jaký jsou diváci zvyklí. Zrcadlovým zobrazením detailů lidského těla transformuji realitu v novou estetickou formu navozující iluzi hloubky. Prostor, který takto vzniká,
je odlidštěným, anatomicky fiktivním konstruktem, aniž by se
popřela jeho organičnost.

vernisáž
výstavy

dernisáž
výstavy

Narozen v roce 1945, žije v Českých Budějovicích. Je členem
skupiny FOTOS České Budějovice, SČF a ČFFU, v minulosti
působil ve skupinách REGION 02 a PENTAX KLUB Praha.
Zúčastnil se kolem dvou stovek výstav v tuzemsku i zahraničí,
dále 40 výstav klubových a prezentoval se též na dvaceti
samostatných autorských výstavách. Svými fotografiemi je
zastoupen ve sbírce SČF, Národního muzea fotografie i v mnoha
soukromých sbírkách u nás, v Rakousku, Německu a Švédsku.
V roce 1981 absolvoval Institut výtvarné fotografie ÚV SČF
Olomouc. Od roku 1987 je držitelem titulu ASČF (Autor Svazu
českých fotografů). V roce 1991 se účastnil společné výstavy
6 fotografů z jižních Čech, Horního Rakouska a východního
Bavorska s názvem Übergänge – Přechody. V roce 2005
spolupracoval na projektu Národního muzea fotografie Dnešní
člověk v dnešní krajině a poté na projektu Via Lucis. Ve své
fotografické práci se zaměřuje na krajinu, zátiší a portrét.

á

15. 10.–  30. 11. 2011
Vernisáž: 15. 10. 2011 ve 14.00 hod.
Otevřeno: denně 14.00–23.00 hod.
Organizátor výstav: Václav Němec

K rajinsk

Roman Sejkot
SEJKOTCOM „faceback“

1. 10.–  1 5. 12. 2011
Vernisáž: 15. 10. 2011 v 17.00 hod.
Otevřeno: po–pá 13.00–22.00, ne 15.00–22.00 hod.
Výstavy vošéfovává: Milan Krištůfek

Daniel Šperl, Štítná nad Vláří, 2011

Kino Kotva, kavárna

Absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu, obor fotografie v Brně (1969–1973). Krátce pracovala jako fotograf ka
v Janáčkově divadle Brno. Od roku 1975 žije v Českých Budějovicích. Od roku 1978 pracovala jako metodik pro výtvarné
obory v Okresním kulturním středisku. V Galerii na dvorku,
jejíž vznik v 80. letech minulého století inicioval malíř Miroslav
Cicvárek, organizovala výstavy progresivním začínajícím
i renomovaným umělcům. V roce 1990 iniciovala v tehdejším
Domě umění v Českých Budějovicích výstavu fotografií
Sametová revoluce. Jako fotograf ka dokumentovala
v 90. letech život krajanů v rumunském Banátu a chorvatském Daruvaru ve spolupráci s Českým rozhlasem České
Budějovice. Od roku 1993 pracuje ve svobodném povolání
jako fotograf ka. Společně s celoživotním partnerem Michalem Tůmou pracuje v nakladatelství FOTOMIDA, které se
orientuje především na výtvarnou fotografii a umění. Jako
kurátorka připravila v posledních letech několik výstav,
z nichž některé byly představeny zahraničnímu publiku
v Českých centrech v Drážďanech, Mnichově nebo Düsseldorfu. V roce 2010 připravila rozsáhlou autorskou výstavu
fotografií Michala Tůmy SAHARA pro Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci.

Dana Vitásková, Za kamennou zídkou
(Centrální masiv, Francie), 2008

Vývojka, Jan Flaška, z cyklu Správný čas
na správném místě, Sicílie, 2007

Lidická 2110, České Budějovice

Jaroslav Klásek
Cuba Libre

Mirka Hlaváčková
Metamorfózy – tělesné detaily

Dana Vitásková

Mirka Hlaváčková, Metamorfózy, 2010

Kino Kotva, předsálí

Galerie DČČB

1. 10.–  31. 12. 2011
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Daniela Šperla (1966) k fotografii v mládí přivedl otec.
Od roku 1982 byl členem fotografické tvůrčí skupiny Ekran
v Táboře, se kterou pravidelně vystavoval. V letech 1986
až 1990 studoval fotografii na Institutu výtvarné fotografie
Svazu českých fotografů. Od roku 1991 do 1999 studoval
fotografii na katedře fotografie pražské FAMU. Věnuje se
převážně černobílé dokumentární fotografii. Publikuje doma
i v zahraničí. Pracuje jako televizní kameraman. Žije v Praze.
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Vernisáž: 15. 10. 2011 v 18.30 hod.
Otevřeno: po–čt 9.00–23.00, pá 9.00–24.00, so 17.00–24.00 hod.
Organizátorka výstavy: Radka Doležalová

10

Galerie Měsíc ve dne

Alternativní scéna – jihočeští fotografové, Jan Tabery, Dům o tisíci patrech, 2001
(Fotografie z výstavy Alternativní scéna – jihočeští fotografové, Jihočeský výlov 2, 2009)

Zimní stadion
va

15. 10.–  30. 11. 2011

Lidická tř.

vernisáž
výstavy

18.30

Máne so va

Nová 3, České Budějovice

Mánesova

6

Václav Němec
Zápisník…
16. 10.–30. 11. 2011
Vernisáž: 15. 10. 2011 ve 21.30 hod.
Otevřeno: po–pá 12.00–18.00 hod.
Kurátoři galerie: Eliška Štěpánová, František Nárovec

Ty lo va

Lidická tř.

7

10

Mat ic e šk ol

Václav Němec, Sudoměřice na Moravě, 2010

8

1
sk é

9

vernisáž
výstavy

Na výstavě Alternativní scéna může vystavit fotografie každý
fotograf z jižních Čech. Nemusí se nikde přihlašovat, stačí, když
přinese své fotografie do klubu Horká vana v pátek 14. 10. 2011
v čase 10–17 hod. a nainstaluje je tam. Limity nejsou žádné, až
na omezení velikostí výstavního prostoru. Fotografie mohou
být zavěšené i v prostoru, záleží jen na fantazii vystavujících.
Fotografie budou vystaveny do konce listopadu 2011.

vernisáž
výstavy

20.00

21.30

Alternativní scéna
jihočeští fotografové

Café Galerie
Jírovcova 10, České Budějovice

Jan Voběrek
Z období křoví

Literární kavárna Měsíc ve dne
Nová 3, České Budějovice
Ve svém nekonečném fotografickém „on the road“ cyklu
Zápisník se autor nesnaží ani tak zdokumentovat místo svého
dočasného pobytu, jako spíše zaznamenat vizuální a výtvarné,
avšak i pocitové a symbolické aspekty reality. Zobrazuje motivy, které rezonují s jeho vnitřním světem. Snaží se, aby každá
jednotlivá fotografie byla svébytným obrazem vycházejícím
z reality. Autor své fotografie zásadně nearanžuje, pracuje
s útržky žitého světa.

Voda
jihočeští fotografové

vernisáž
výstavy

16. 10.–30. 11. 2011

20.45

vernisáž
výstavy

18.30

4. 10.–  1 4. 11. 2011

vernisáž
výstavy

Vernisáž: 15. 10. 2011 ve 20.00 hod.
Otevřeno: po–pá 9.00–21.00 hod.
Organizátorka výstavy: Lenka Pužmanová

Horká vana, nekuřácká část

19.15

Česká 7, České Budějovice

Vernisáž: 15. 10. 2011 ve 21.30 hod.
Otevřeno: po–pá 9.00–23.00, so 17.00–24.00, ne 14.00–23.00 hod.
Organizátor výstavy: Věra Stuchelová

* 1965

Mína Mládková
Sen tygra

Absolvent bakalářského programu Institutu tvůrčí fotografie
při Slezské univerzitě v Opavě, dramaturg výstav v kině Kotva
v Českých Budějovicích. Přes epizodní působení ve fotografické
skupině Fotos se dostal ke studiu na ITF V Opavě, kde našel
vhodné pole pro svoji tvorbu. Kromě svého nekonečného „on
the road“ subjektivního fotografického Zápisníku se zabývá
cykly dokumentujícími život okolo sebe, kdy se konfrontuje
s okolní konzumní společností (cyklus Lunapark).

16. 10.–  30. 11. 2011

Jihočeští autoři se rozhodli vylovit své archivy a ukázat
své úlovky na téma voda, lov, život ve vodě…

Snící tygr ve vybetonovaném kotci v zoo uhání džunglí…
Mína Mládková
* 1969 v Českých Budějovicích. Žije: v Českých Budějovicích.
1984–1988: SOU polygrafické, maturitní obor reprodukční
grafik-fotograf, Praha. 1989–1996: FTVS UK, učitelský obor
tv-geografie (magisterské studium), Praha. 1996–1998: pobyt
v USA. 1997: Cuyahoga Community College (Photography
class), Cleveland, Ohio, USA. 1998–2003: Institut tvůrčí
fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě (Bc.A.). Je provozovatelkou oděvní galerie Mata Hari v Českých Budějovicích
a v Českém Krumlově.

15. 10.–  30. 11. 2011
Vernisáž: 15. 10. 2011 v 18.30 hod.
Otevřeno: po–čt 9.00–23.00, pá 9.00–24.00, so 17.00–24.00 hod.
Organizátorka výstavy: Radka Doležalová

Pavel Bače
Ptáci
15. 10.–  1 5. 11. 2011
Vernisáž: 15. 10. 2011 v 19.15 hod.
Otevřeno: po–pá 10.00–18.00 hod., sobota podle aktuálních akcí
Organizátor výstav: David Veis

V mém životě jsem měl různá období. Jednu dobu jsem na tom
byl tak, že jediné, co jsem občas fotil, bylo hlohové křoví
za humny. Na konci zahrady roste obrovské křoví, do kterého
je možno se schovat a ztratit se v něm všem a odkud je skrz
haluze vidět a slyšet, co se děje okolo. Když jsem objevil krásu
tohoto křoví, zůstalo to ve mně a občas jsem fotil i jiná křoví.
To období trvalo asi tři roky, až jsem měl přeplněnou paměť počítače fotkami z křoví. Jednou zmizela všechna data nenávratně. Zbyly mi jen fotky na filmu, a není jich mnoho, a několik CD.
Když jsem byl požádán o výstavu, napadlo mne, že bych se
mohl vrátit k tématu křoví a rozhodl jsem se udělat asi 10 velkých fotek a dát je dětem nebo několika známým výtvarníkům,
aby ty černobílé fotky barevně oživili.

Mína Mládková, z cyklu Sen tygra, 2011

Voda – jihočeští fotografové, Lenka Pužmanová, Kapříci, 2007

Vernisáž: 15. 10. 2011 ve 20.45 hod.
Otevřeno: po–čt 15.00–21.00, pá 15.00–19.00 hod.

Krajinská 35, České Budějovice

Jan Voběrek
* 1958
Fotograf na volné noze, jehož hlavními tématy jsou sociální
dokument, portrét a krajina. Od 90. let přináší fotografické
svědectví z prostředí pěstounských rodin. Má za sebou několik
samostatných výstav (např. Cesty srdce – fotografie pěstounských rodin, 2005) a kolektivních výstav (Česká fotografie
89–94, Mánes, 1994; Portrét, NTM, Praha, 1998 a další). Jeho
fotografie jsou součástí sbírek Uměleckoprůmyslového muzea
v Praze a Národního muzea fotografie v Jindřichově Hradci.
Jan Voběrek je členem Asociace profesionálních fotografů.
S manželkou Jarmilou vychovává tři vlastní děti, šest dalších
mají v pěstounské péči.

Je to tak jednoduché… přijdete, sednete si a počkáte na kolibříka
nebo opici… pak to zmáčknete a jdete domů… jednoduché…
zkuste si to. Pavla znám teprve pár let a fotograficky mě
přilákal tím, že systematicky mapuje vše živé v okolí své
chalupy. Kdyby každý fotograf pracoval ve svém okolí s takovým nasazením a intuicí, měli bychom v české kotlině pěkné
snímky… spousty dobrých fotografií… je to tak jednoduché.
Tentokrát nám ale Pavel Bače ukáže úlovky, které přivezl
z Kostariky, kde fotografoval v hlubinách národních parků.
(David Veis)
Pavel Bače
Čtyřiačtyřicetiletý fotograf z Prachatic Pavel Bače fotí systematicky přírodu doma i za humny. Poslední léta se specializuje
na ptáky, které vábí, láká a trpělivě vyčkává kolem své chalupy
na Šumavě, ale i na expedicích ve světě.

Jiří Březina, z cyklu Anglické kanály, 2010

Riegrova 51, České Budějovice

Pavel Bače, kolibřík rezavoocasý, 2010.

Václav Němec

Galerie U Beránka

Jan Voběrek, bez názvu, z cyklu Křoví, 2005–2008

Taneční prostor Kredance

Jiří Březina
Výcuc z anglických kanálů

Autor léta fotí kanálové mříže a všelijaké kryty, po kterých
nevšímavě šlapeme na chodnících, aniž by přemýšlel o důvodech. Na přímou výzvu k pátrání po takové motivaci by zřejmě
dorazil až k vlastní ješitnosti a z ní pramenícího předpokladu, že
zaujmout fotkou banálního kanálu je daleko cennější meta než
dosáhnout téhož banální fotkou krásné dívky. V Anglii ho navíc
zaujala řemeslná i výtvarná úroveň těchto zařízení, která zřejmě pramení v historické roli této země jako kolébky průmyslové
revoluce. Pokud anglický kanál zbavíte nečistoty a předsudků,
je většinou na co koukat.
Jiří Březina
* 1954
Autor je původním povoláním lesník z Novohradských hor, dnes
žije v Českých Budějovicích a živí ho počítače. Láká ho především zobrazení reality s důrazem na světlo a kompozici. Léta se
zabývá zachycováním přírodního detailu a po přesídlení do města přibral i detail civilizační. Dává přednost černobílé fotografii
v klasickém i digitálním procesu.

