
Letní výzva GaLerie
moderního umění
v hradci KráLové

LeTní GaLeriJní vÝZva 6
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

na jeden den se staňte reportérem. Jistě trávíte léto nejednou kulturní nebo sportovní akcí. Jste na tá-
boře nebo třeba zrovna dáváte nový vzhled vašemu pokoji. Buďte tedy pozorovatelem jakékoli takové 
akce nebo aktivity, ať už vašich blízkých nebo vaší samotné. Zkuste promyšleně zdokumentovat její 
průběh, vytvořit fotodokument o tom, co jste dělali vy nebo někdo ve vašem okolí.

co PoTŘeBuJeTe?
Jako vždy si vezměte do ruky chytrý telefon nebo fotoaparát.  Zjistěte si, jaké nadcházející události se 
okolo vás budou konat. důkladně přemýšlejte o jednotlivých záběrech a zaznamenávejte dle vašeho 
mínění podstatné momenty, aktivity a procesu, které nejlépe vystihnou celý příběh, činnost, den, udá-
lost.

nevíTe Si radY? 
Klidně si vyhledejte pojem dokumentární nebo reportážní fotografie na internetu. co se vám ukáže, 
když budete hledat mezi obrázky? Jaká témata dokumentární fotografové vyhledávají? uvidíte, že vy 
si oproti nim můžete zvolit mnohem jednodušší a dostupná témata k focení. vydejte se do svého bez-
prostředního okolí a pátrejte po vhodném záběru.

a co na To umČo?
Tentokrát poukážeme na kolektivní výstavu Pozdní intimita, která přes léto 2021 probíhá v Galerii mo-
derního umění v hradci Králové. vystavující autorkou je markéta othová (1968) se souborem fotografií 
s názvem mLuv S ní (2006). Zajděte se na tento soubor do galerie podívat. někdo si možná řekne, 
že se o dokumentární fotografii nejedná, že jde spíše o paparazzi focení známé zpěvačky Björk, vedle 
níž se fotografka náhodně ocitla v kavárně. nesnažila se markéta othová právě o jakousi dokumentaci 
okamžiku a situace, která se jí naskytla?


