VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

PLAVBY PO JADRANU
… nejen ta známá místa
Výstava zprostředkuje neobvyklý pohled na ostrovy a části pobřeží chorvatského Jadranu,
nejčastěji z paluby tradičních lodí a ze sedla kola. Známá místa jsou zachycena z netypického úhlu
pohledu. Mnoho fotografií je však z méně známých a obtížněji přístupných míst, která v
turistických průvodcích nenajdeme. Tematicky jsou rovnoměrně zastoupeny zajímavosti přírody,
lidé, kulturně-historické památky, moře a aktivní poznávání ostrovů.

Autory fotografií jsou organizátoři a účastníci plaveb tradičními loděmi po Jaderském moři
pořádaných cestovní kanceláří GEOTOUR od roku 1994. Několik vystavených fotografií získalo
ocenění odborné poroty při soutěži o nejlepší snímky účastníků plaveb, jiné jsme pečlivě vybrali ze
stovek amatérských fotografií, některé jsou dílem profesionálních fotografů.

K dispozici máme ca 50 připravených hliníkových panelů velikosti 70×100 cm vyrobených na
zakázku (Nielsen). Na každém z těchto panelů jsou různě kombinované fotografie různých
formátů. Snímky jsou doplněné popisky a autory fotografií. Panely je možno upevnit na nosiče
nebo zavěsit (na lanka nebo na háčky).
Výstava je průběžně aktualizována.

Přehled dosavadních instalací:
Praha – Planetárium: únor 2001, duben 2002
Hradec Králové - výstavní centrum Aldis: březen 2002
Poděbrady - galerie lázeňské kolonády: červen 2002
Praha - Mánes: únor 2003
Děčín - Městské divadlo: březen 2003
Brandýs nad Labem – zámek: duben 2003
České Budějovice – kulturní dům Metropol: březen 2004
Poděbrady – Polabské muzeum: červenec – září 2004
Hradec Králové – Hvězdárna a planetárium: březen 2005
Ústí nad Labem – Městské muzeum: prosinec 2005
Nymburk – Sportovní centrum: duben 2006 – leden 2007
Jičín – Sportovní centrum: únor – březen 2007
Brno – Stará radnice: duben 2007
Praha – Vysočanská radnice: listopad – prosinec 2007
Praha – Ekotechnické museum: duben – květen 2008
Malá Skála – hrad Vranov (Pantheon): červenec – říjen 2008
Praha – výstavní prostory salonu Honda: leden – březen 2009
Česká Lípa – kulturní dům Crystal: srpen – září 2009
Praha - Magistrát hl. m. Prahy (Škodův palác): únor – březen 2010
Stráž/O. – Horní hrad (Hauenštejn): červen – září 2010
Ostrava – klub Atlantik: prosinec 2010 – leden 2011
Polná – zámek (Městské muzeum): květen 2011
Plzeň – restaurace U Bílého lva: prosinec 2011 – březen 2012
Praha – cyklistický veletrh For Bikes: březen – duben 2012
Desná v Jiz. horách – Riedlova vila: červen – srpen 2012
Mladá Boleslav – Dům kultury: prosinec 2012 – leden 2013
Nové Hrady u Litomyšle – Zámek: duben – srpen 2013
Praha – nákupní centrum Galerie Butovice: listopad 2013
Praha – cyklistický veletrh For Bikes: březen 2014
Dačice – motel Dačice: červen – září 2014
Olomouc – obchodní centrum Olomouc City: listopad 2014
Praha – restaurace Luka Lu: leden – březen 2015
Točník – hrad Točník: červen – září 2015
Praha – respirium VŠCHT: listopad 2015 – leden 2016
Praha – cyklistický veletrh For Bikes: březen – duben 2016
Poděbrady – Polabské muzeum: červen – říjen 2016
Nymburk – sportovní centrum: červen – říjen 2016
Ústí nad Labem – Dům kultury: říjen – prosinec 2016
Praha – divadlo Dobeška: leden – únor 2017
Nové Hrady u Litomyšle – Zámek: červen – říjen 2017
Ostrava – klub Atlantik: listopad – prosinec 2017
České Budějovice – Vodárenská věž: duben – říjen 2018
Praha – Magistrát hl. m. Prahy (Nová radnice): leden – únor 2019
Mladá Boleslav – Vzdělávací centrum Na Karmeli: listopad 2019
Praha – klub Lastavica: srpen – září 2020

