Letní výzva

Galerie
moderního umění
v Hradci Králové
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2 měsíce, 9 týdnů, 62 dnů, 1488 hodin …
Ať už jste kdekoliv, vytvořte cokoliv!
Týden co týden sledujte teď,
náš výtvarný a nápaditý svět
a naši facebookovou zeď!
6 až 99 let, to je pro tvorbu ideální věk
bez přihlašování a rezervace
Dívání se do krajiny je to, co mnoho z nás zklidňuje, ustálí naši rozbouřenou mysl a naladí na relaxaci.
Pohled do rozkvetlé plnobarevné louky, zelené stráně, v dálce se zvedajících kopců a nebo na zákruty
řeky a její členitý břeh, představíte si to? Podnikněte procházku krajinou, třeba podél nejbližšího
potůčku, do lesa blízko vaší chalupy, projděte se polní cestou a pozorně se dívejte kolem.
CO POTŘEBUJETE?
Velkým pomocníkem všech letních výzev pro vás bude chytrý telefon nebo fotoaparát. S ním a skrze
něj budete hledat zajímavé úhly pohledu na to, co vás běžně obklopuje. Nyní se zaměřte na přírodu
a vstupte do krajiny. Jako detektiv zkoumejte z dálky i z blízka její stopy, tvary, obrysy.
NEVÍTE SI RADY?
Skrze hledáček fotoaparátu či displej telefonu hledejte jiný pohled na krajinu kolem vás. Pokuste se
například vyfotit kaluž na lesní cestě z dálky i z blízka. Jak se vám pohled na kaluž promění, když si
vedle ní lehnete a vyfotíte ji ze země a jak bude vypadat, když budete fotit shora?
A CO NA TO UMČO?
Český přírodovědec, hydrobiolog a fotograf Petr Jan Juračka (nar. 1985) je činorodou osobností.
Sám by se asi umělcem nenazval, ale jeho fotografická tvorba ho do role umělce jednoznačně pasuje.
Jako skvělý tip na letní čtení, skutečný příběh o cestách a pozorování krajiny skrze hledáček fotoaparátu, je kniha Ze života fotografa, kterou sám napsal.
Další osobností ze světa fotografie je francouz Yann Arthus-Bertrand (nar. 1946) známý svými leteckými snímky krajiny. Jeho „srdce“ nejspíš znáte, a pokud ne, nechte se inspirovat i dalšími jeho díly
dostupnými na stránce: www.yannarthusbertrand2.org.

