Fotografía latina: peso y levedad
Lunes, 09 de Enero de 2012 12:11

Instituto Cervantes de Praga

El Instituto Cervantes de Praga, con la colaboración de PHotoEspaña 2011 (Madrid) y la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), inaugurará el
próximo miércoles 18 de enero a las 18 horas, la exposición fotográfica "Peso y Levedad:
Fotografía Latinoamericana entre el humanismo y la violencia".

La exposición es el resultado de una selección llevada a cabo a finales de 2010 durante los
visionados de portafolios en Cartagena de Indias y Managua, organizados por PHotoEspaña,
con el apoyo del Instituto Cervantes y la AECID.
Ese territorio común, imaginado y bautizado como América Latina, más que un lugar específico
es el entorno en el que se reflejan las desigualdades que preocupan a nivel mundial. Las
democracias frágiles, las agendas políticas plagadas de eufemismos, las nuevas formas de
autocolonialismo y una sorprendente “normalización” de la violencia se fijan sobre este
continente sin ser un fenómeno exclusivo.
Los autores de esta muestra centran su atención en realidades fragmentarias de ese
gigantesco entramado. Por muy extremo y pesado que parezca el discurso que prevalece en la
fotografía contemporánea, en esta exposición, entre el peso de los hechos y la levedad de las
miradas, podemos reconocer en todas y cada una de las imágenes la urgencia universal de
recuperar el sentido crítico de la resistencia y la utopía del humanismo.

Ficha técnica

Obra: 73 fotografías, 2 vídeos y 1 instalación
Autor/a/es/as: VV. Aa
Cronología: 2000-2010
Técnica: fotografía, vídeos e instalación
Tamaño: diversos tamaños
Procedencia: AECID y PHotoespaña 2011
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Centro:
Acto o Actividad reseñada:
Medio de comunicación:
Fecha de aparición:

Instituto Cervantes de Praga
Reseña sobre la exposición Peso y
levedad en el IC de Praga publicada en
la revista especializada en artes plásticas
ATELIER
Atelier
01.03. 2012

Duración (en medios audiovisuales):
Otros datos:

En checo

ČT 24 KULTURA
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/161578-vyprodej-nadeje-niciva-terapielatinskoamericke-fotografie/

RECENZE

Výprodej naděje - ničivá terapie latinskoamerické fotografie
Velikost textu:
23. 1. 2012 10:26, autor: Marie Kohoutová
Jen máloco vás dostane tak na kolena jako výstava Tíha i lehkost / Latinskoamerická
fotografie na pomezí humanismu a násilí, kterou od 19. 1. do 10. 3.2012 hostí ve
svých prostorách Institut Cervantes v Praze. Lehkosti je v ní pomálu, zato tíhy
přehršel: pochmurné obrazy následků společenských, sociálních a civilizačních
procesů a činů jedinců; zkáza, zmar, beznaděj. "Pohlédnout do tváře skutečné tísni" je
pravý název této výstavy… a přece se nechceme vzdát a ve své mysli kutáme naději,
která se prodírá ven jen obtížně.

Nahoře: Juan Toro / Nadie se atreva a llorar... dejen que ría el silencio (2008-2010).
Dole: Leonardo Ramírez / Los Anegados (2010)

Výstava Tíha a lehkost v 73 fotografiích, dvou videích a jedné instalaci nabízí
pohledy 15 autorských osobností současné fotografie na realitu Latinské Ameriky.
Fotografie vybrané z portfolií v Cartageně de Indias a Managui jsou z let 2000-2010 a
představují výsledek soutěže uskutečněné na konci roku 2010, kterou uspořádal
festival PHotoEspaña 2011 (Madrid) za podpory Institutu Cervantes a asociace
AECID (Agencia Española de Cooperacíon Internacional para el Desarollo). Teď tedy
tato putovní výstava dorazila do Prahy a pro středoevropské sociální citlivky je dnešní
realita latinskoamerického kontinentu, jak ji ukazuje tato výstava, silnou kávou.
Říká-li se, že fotografie má tu jedinečnou schopnost přesáhnout zobrazenou
skutečnost a jako výtvarné médium povýšit zobrazované děje na umění, které si
posléze na divákovi vynutí jistou poezii vnímání, v tomto případě vám drsná realita
stoupat do poetických výšin nedovolí. Až později po odchodu z výstavy si teprve
uvědomíte jedinečné světlo a mistrovskou dokonalost například pětice černobílých
portrétů potomků černých otroků v Brazílii nesoucích zřetelné rysy svých předků
(Almaro Villela) nebo snovou atmosféru komorních snímků tančící dívenky a z mlhy
se vynořujících siluet pasáků dobytka v El Crucero jižně od Managuy, které autorka
Mayerling García zachytila na svých každodenních cestách po Panamerické silnici.
Propracovat se k této velmi slabé katarzi však stojí diváka značné úsilí.

Diego Levy / Sin Titulo, de la serie Choques (2007)

Drsné snímky vězňů, kteří si nechali sešít rty jako poslední formu protestu proti
gangům bojujícím o kontrolu nad drogovým obchodem uvnitř venezuelských věznic

(Leonardo Ramírez); na chodníku skvrny od krve a nahé tělo muže s číslem na ruce,
jako tomu bývá u novorozenců, až na to, že snímky upozorňují na skutečnost, že
v Caracasu dochází denně k 75 zabitím - za posledních 12 let bylo nepotrestaným
každodenním násilím postiženo 100 000 rodin (Juan Toro), nebo fotografický cyklus
Myriam Meloni dokumentující lidské i sociální vztahy zničené levnou drogou Paco,
která v Argentině zabije 200 mladých lidí měsíčně. Z 38 milionů obyvatel této krásné
země žije 18 milionů v totální bídě a beznaději; nelze říct, který z obrazů autorčina
cyklu je děsivější – feťácká doupata, záběry zdravotních následků, třeštění v deliriu,
pohřeb mladistvých nešťastníků nebo zpustlá sídliště - rámec tohoto zapouzdřeného
zla.
Přístup k realitě, jaký zvolili latinskoameričtí tvůrci, by zřejmě nejlépe pochopili
váleční fotografové, kteří stejně jako oni často nesou kůži na trh; velkoformátová díla
se pohybují na pomezí fotografického žurnalismu, dokumentární fotografie,
dokumentaristické eseje a prostého popisu bez komentáře. Z vybraných a zde
prezentovaných prací zřetelně vystupují ještě další dva obrovské problémy
latinskoamerické současnosti, které zákonitě nacházejí odezvu v dílech fotografů.
Migrace a vyhnání je prvním z nich. Důvody mohou být vidina lepšího života, snaha
uniknout zločinnosti a násilí v původní vlasti nebo ztráta vlastního domova jako
důsledek akce polovojenských ozbrojených band. Sny o lepším životě často končí
zmrzačením a amputací nohou při pádu pod vlak během strastiplné a nebezpečné
cesty do Spojených států s následnou deportací nelegálních přistěhovalců zpět. Cyklus
Mauricia Palose vznikal po dobu čtyř let, po kterou fotografoval přeshraniční
transporty a osudy jejich pasažérů - zdravé tam, invalidní zpět.

•

Alvaro Villela / Faces 2 (2010)

•

Pedro Linger / El Mozote, El Salvador (2001-2002)

Kontrapozicí k nim jsou citlivé momentky lidí, kteří se navrací do ruin svých
bývalých domovů v Mampujínu; nikdy odejít nechtěli, byli ozbrojenci násilně
vyhnáni a jejich domy zatím vzal prales. Hluboká láska a pouto k domovu, které přes
bolest této strašlivé ztráty vyzařují z tváří vesměs už starých mužů a žen, odhodlání
začít znovu a neustoupit násilí, byť by je to mělo stát život, je jedním z nejsilnějších
momentů výstavy, a z něj začne prýštit pramínek naděje, že láska a soucit přece jen
existují. "Vyhnání z domovů," říká fotograf José Luis Rodríguez Maldonado, "je
ponížení a urážka ženy, která musí sloužit v cizích domech a svůj vlastní domov
nemá." Na celém světě je 26 milionů vyhnanců, z toho 3 miliony Kolumbijců.
Posledním výrazným tématem, které se objevuje na výstavě Tíha i lehkost, jsou
civilizační stopy, které člověk za sebou nechává. V krajině to jsou industriální
budovy, které kdysi bývaly nositeli pokroku, nicméně úpadek, opuštěnost a působení
času vykonaly své a tak je také na svých snímcích zachytil Pedro Motta. Ve městě
jsou těmito mementy bezohlednosti a absence rozvahy nedostavěné, prázdné budovy,
opuštěné uprostřed práce, nesoucí na svých pláštích reklamní hesla s přísliby lepší
budoucnosti, jak ukazuje videoprojekce Ricarda Barcellose. V nitru měst jsou to

vraky aut po bouračce určené k demolici, které Diego Lévy na svých snímcích
prezentuje jako poněkud drastické sochy-objekty, následky nedbalosti a obecného
násilí.

Kurátorka Laura Terré Alfonso o výstavě: "Realita v Latinské Americe je tak
podnětná a naléhavá, že fotografie je stále nezbytně silným a přesvědčivým
nástrojem. Fotografie ale nemůže změnit svět, ať jsou záběry jasné a přesné, jak
chtějí, nedokáží ulevit od bolesti trpícím. To, že se někdo postaví násilí
prostřednictvím fotografie, je možné považovat za morbidní hru, kdy fotografové
chtějí, abychom se dívali na to, co bychom raději neviděli, na to, o čem pochybujeme,
dokonce i když to vidíme na fotografiích. Přílišná drsnost snímků může sloužit jako
výmluva, aby ti privilegovaní, jichž se takováto realita netýká, a ti, kteří násilí
zapříčinili, otočili hlavu a nechtěli se dívat, protože to není příjemné. Při onom dívání
se však nepřinášíme žádné řešení. Cítíme se špatně jako zbabělci, možná dokonce
komplicové zla způsobujícího neštěstí. Ale cílem fotografie není, aby sloužila jako
ničivá terapie…"
Je to skutečně tak. Snímky vyvolávají tísnivý pocit studu a instinktivní snahu se
tomuto pohledu na "stav světa" vyhnout. Temná atmosféra celé výstavy, závažnost
jejího sdělení nastoluje velmi nepohodlnou a elementární etickou otázku po
odpovědnosti. Bylo by ale příliš snadné říct: může za to společenský řád, sociální
nespravedlnost, násilí zakořeněné v lidské povaze.
Onou lehkostí, druhou nohou výstavy, mají být takové kolekce prací jako například
snímky žen zachycující jejich obyčejné radosti, přátelství a záliby v cyklu fotografií
z Nuevo Ideal, Durango a La Onda v Zacatecas (Eunice Adorno), dále ironická
provokace fotografiemi vojáků ve slavnostních uniformách během vojenské přehlídky
a simulované akce ozbrojených sil Argentiny (Santiago Hafford) a ještě video Diega
Lévyho, kde boxují bývalí staří boxeři, ovšem bez boxerských pytlů; jejich kdysi
naučené poskoky mají být "tancem", lehkou balancí mezi minulostí a přítomností,
mezi násilím úderu a mistrovstvím rovnováhy těla a mají vyvolávat úsměv. Člověk by

zejména na této výstavě ulehčení vděčně přivítal, jenže i přes nespornou kvalitu
fotografií je vyznění či poselství snímků žen bezradné, nepřesvědčivé a slabé,
ironický náboj fotografií vojáků nerozpoznatelný, možná proto, že neznáme
vojenskou realitu těchto zemí a proto je nechápeme, což se ale u ostatních cyklů
nestává. "Tanec" starých boxerů pak vyvolává soucit a smutek, nikoli ulehčení.
Teď to vypadá, že k zaujetí diváka snímky zobrazujícími násilí stačí násilí samo a
není k tomu víc potřeba, kdežto u snímků zachycujících pozitivní postoje a situace
"dobro" samo nestačí a bez výraznějšího rukopisu umělce, vystižení toho správného
momentu, kdy a proč stisknout spoušť, ozvláštnění fotografickými finesami nebo
nečekané či zřetelné pointy jsou snímky nedostatečné a zaujmou spíše popisem
exotické reality než silou výpovědi, kterou by byl schopen chápat i divák. Video
starých "tančících" boxerů je pro mě příkladem, jak je ošemetné přenést situaci, která
tvůrce osobně něčím zaujme, zcela vytrženou z kontextu jeho myšlenek, a
zprostředkovat ji jinému s vysvětlováním, co v ní má vidět.

Eunice Adorno / Revisando el álbum. De la serie “Mennoniten Leven”. Nuevo Ideal
Durango, México (2009).

A pokud bychom hledali skutečnou ironii, tu bychom nenašli v kolekci fotografií
vojáků, nýbrž v díle Josého Ernesta Muñize, v jeho rozměrné prostorové koláži
umístěné v centru síně a vytvořené speciálně pro výstavu Tíha i lehkost. Toto dílo

nám tvrdí, že dokonce ani náboženská víra s celou svou religiózní výbavou nepřináší
ani úlevu, ani rozhřešení. Cítíme, že dílo má odkazovat ke klasickým oltářům Panny
Marie, jenže i sem prosáklo a zabydlelo se násilí, jedno jestli v gotice nebo dnes,
v podobě svých atributů.
Plocha přibližně 4x3 m je posetá symboly vyvedenými v křiklavých barvách a stylem
sprejerů: růže, revolver, svíčka, motýl, samopal, srdce jak na pouti, meč, ruce sepjaté
v modlitbě, lidská lebka, klas kukuřice, vidoucí oko, načechraná křídla a prdelky
andělíčků, koruna královská i svatozář a vedle toho prachy, reklamní poutače, CocaCola a tak dál. S ničím se autor nemaže v tomto oltářním graffiti, plácá posvátné
symboly i symboly zla a konzumu vedle sebe a vrší je na plochu jako haraburdí.
Výprodej naděje za pár šupů. Ani uznávaný lídr věřících, Panenka Marie, ani svaté
obrázky dosud nespasily svět před zlem. Kdoví, třeba i oni jsou podvodníci slibující
spásu, která se ale nekoná; křídla andělů jsou si rovna s kalašnikovem, všude panuje
binec starých krámů k ničemu.
Až to překvapí, že teprve teď, kdy byla vzata i poslední možnost vykoupení skrze
víru, se člověku podivně uleví. Jít tímto světem plným zla a násilí, je risk a záruka, že
jednou přijde dobro nebo aspoň pomoc, když ne spása, nikde žádná. Tak to prostě je.
Bez tohoto extrémního díla by obraz "svéhoL světa, jak jej podávají fotografové
Latinské Ameriky, nebyl úplný a plným právem ho můžeme označit za nikoli tečku,
ale křiklavou kaňku za výstavou Tíha i lehkost.

Zdroj: fotografovani.cz
Datum vydání: 12.1.2012
Rubrika / pořad: Aktuality
Autor: Tisková zpráva

Tíha i lehkost v Institutu Cervantes
Tuto zcela mimořádnou výstavu latinskoamerické současné fotografie můžete v pražském Institutu
Cervantes navštívit od 19. ledna do 10. března 2012. Putovní výstava s názvem Tíha i lehkost má

podtitul Latinskoamerická fotografie na pomezí humanismu a násilí.

Jedná se o nejlepší ukázku toho, co dnes může současná latinskoamerická dokumentární fotografie
nabídnout. Zastoupení umělci byli vybráni v prestižní soutěži, kterou v minulém roce pořádal festival
PhotoEspaňa 2011 za podpory Institutu Cervantes a asociace AECID. Kurátorky výstavy, Rosina
Cazali a Laura Terré, kladly důraz na aktuální témata fotografií, které zobrazují mnohdy drsnou
realitu latinskoamerických společností, a zároveň také na jejich uměleckou sdělnost a jakousi lehkost
zpracování.

Institut Cervantes v Praze najdete kousek od IDIFu, v ulici Na Rybníčku číslo 536/6, Praha 2. Více

informací naleznete v katalogu (soubor PDF, česky) a na webu Institutu Cervantes.
..

http://www.fotografovani.cz/art/aktuality/tiha-i-lehkost-v-<SPAN< a>class="hili">institutucervantes.html
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Instituto Cervantes de Praga
Centro:

Acto o Actividad reseñada:

Información sobre la exposición Peso y
levedad en el Instituto Cervantes de
Praga que se publicó en el suplemento
cultural Kultura a volný čas en el diario
nacional Hospodářské noviny
Hospodářské noviny

Medio de comunicación:
21.
21.2.. 2012
2012
Fecha de aparición:
Duración (en medios audiovisuales):
En checo
Otros datos:
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Centro:

Acto o Actividad reseñada:

Medio de comunicación:
Fecha de aparición:

Instituto Cervantes de Praga
Reseña positiva de la exposición Peso y
Levedad inaugurada en el IC de Praga el
18 de enero. La información se publicó en
la revista cultural Houser junto con las
muestras de las fotografías de la
exposición.
Houser
6.2. 2012

Duración (en medios audiovisuales):
En la lengua checa
Otros datos:
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Instituto Cervantes de Praga
Centro:

Acto o Actividad reseñada:

Medio de comunicación:
Fecha de aparición:

Información sobre la exposición Peso y
Levedad inaugurada en el IC de Praga el
18 de enero. La información se publicó en
el periódico praguense Naše Praha 2
(Nuestra Praga 2)
Naše Praha 2
20.2. 2012

Duración (en medios
audiovisuales):
Otros datos:
Zdroj:
Datum vydání:
Rubrika / pořad:

Strana / zpráva

Autor:

En la lengua checa

Naše Praha 2
20.2.2012
Kultura

11

(pet)

Institut Cervantes vystavuje fotografie
Do 10. března trvá v Institutu Cervantes (Na Rybníčku 536/6) výstava současných latinskoamerických dokumentárních fotografi í Tíha a lehkost.
Více se o výstavě fotografi í dozvíte na internetových stránkách www.nasepraha2. cz.

http://www.nekultura.cz/vytvarne-umeni-pozvanka/cervantes-predstavujelatinskoamerickou-fotografii-na-pomezi-humanismu-a-nasili.html

Cervantes představuje latinskoamerickou fotografii na pomezí humanismu a
násilí

So, 21. ledna 2012 / Autor: Lucie Podhrázská Dušková

Do 10. března bude v Institutu Cervantes otevřena působivá výstava Tíha
i lehkost: Latinskoamerická fotografie na pomezí humanismu a násilí. Výstava
je výsledkem soutěže z roku 2010, která probíhala výběrem z portfolií
v Cartageně de Indias a Managui a kterou pořádal festival PHotoEspaña za
podpory Institutu Cervantes a asociace AECID. Prohlížení fotografií nás
podrobuje neustálému napětí mezi dopadem vážných situací a lehkostí
kreativních možností. Jedná se zde o napjatý vztah ve stálém protikladu,
kterému jsme jako diváci vystaveni. Oblast, jež fotografie spojuje, byla
pokřtěná jako Latinská Amerika.

[* http://www.nekultura.cz/…hkosti-3.jpg .(tiha- lehkosti-3)[img-center] *]
Fotografické ukázky z výstavy pořídil Martin Fryč
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Výstava jihoamerické
fotografie je až odzbrojující
V pražském Institutu Cervantes probíhá do 10. března výstava
patnácti latinskoamerických a středoamerických fotografů,
kterou organizátoři nazvali Tíha i lehkost s podtitulem
Latinskoamerická fotografie na pomezí humanismu a násilí.
Výstižnější charakteristiku pro tuto kolekci snad ani nemá
cenu hledat.

Zvětšit obrázek
Mayerling García - z cyklu El Crucero, 2010
FOTO: Archiv výstavy Tíha a lehkost

Dnes 8:02

Co my Středoevropané vlastně víme o tomto podivuhodném
kontinentu? Vybaví se nám možná telenovely, prales nebo
fotbal. Přehlídka prací fotografů, jako je například Leo Ramírez
nebo Diego Levy, by mohla naše zažitá klišé poopravit. Drsná

neúprosnost každodennosti, tak by se dala většina snímků
popsat.
„Zločin a násilí jsou jedny z nejzákladnějších faktorů, kvůli
kterým se Středoameričané rozhodnou odejít do jiné země, kde
hledají lepší život,“ píše se u díla Mexičana Mauricia Palose,
který sám na vlastí kůži zakusil deportaci.

Jose Ernesto Muniz - Svatá Matka Smrt 2011
FOTO: Archiv výstavy Tíha a lehkost

Jeho práce ukazují až s brutální popisností cestu chudých
Středoameričanů za vysněným lepším životem.

Je skutečně velice těžké rozhodnout, které výjevy ze života lidí
na druhé straně zeměkoule jsou ty nejpůsobivější. Jestli
naturalistické snímky Juana Tora, zobrazující mokvající
krvavé skvrny a mrtvé tělo na prosektuře, tedy věci, které patří
k „normálnímu“ doplňku života v Caracasu, či portréty
argentinských narkomanů s hlubokýma prosebnýma očima od
Myriam Meloniové.
Pedro Linger - El Salvador 2002
FOTO: Archiv výstavy Tíha a lehkost

Nebo snad detaily vlastnoručně sešitých úst venezuelských
vězňů hladovkářů (Leo Ramírez) či absurdní situace vzniklé při
manévrech a přehlídce argentinské armády (Santiago
Hafford). Fotografie muže v maskovací uniformě zvedajícího
nad hlavu pumu jako moderní svatý grál je téměř až
surrealisticky působivá.

Leonardo Ramirez - z cyklu Odpírači 2010
FOTO: Archiv výstavy Tíha a lehkost

Přes všechnu popisovanou brutalitu lze i na této výstavě hledat
a nalézat krásu či spíše její nesmělé náznaky. Tak jak je tomu u
pěti velkých černobílých portrétů (Alvaro Villela), které vévodí
největší místnosti výstavních prostor. Jedná se o snímky
brazilských potomků černých otroků.
Stejně jako u argentinských narkomanů upoutají pozorovatele
na první pohled jejich velké a smutné oči. Právě oči jsou na
obrazech z latinskoamerického života tím nejvýraznějším.
Právě v nich se nejlépe zračí ona posmutnělá tíha i lehkost.
http://www.novinky.cz/kultura/257726-vystava-jihoamericke-fotografie-je-azodzbrojujici.html

INFORMACIÓN APARECIDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Instituto Cervantes de Praga
Centro:

Acto o Actividad reseñada:

Medio de comunicación:
Fecha de aparición:

Reseña positiva sobre la exposición Peso y
Levedad inaugurada en el IC de Praga el 18
de enero. La información se publicó en el
periódico nacional Právo en el suplemento
cultural Salon, junto con las muestras de las
fotografías de la exposición.
Právo
09.2. 2012

Duración (en medios
audiovisuales):

Otros datos:

En la lengua checa el link se puede ver
aquí:
http://www.novinky.cz/kultura/salon/258300nad-vystavou-soucasnychlatinskoamerickych-fotografii-lehkost-a-tihakrutosti.html

INFORMACIÓN APARECIDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Instituto Cervantes de Praga
Centro:

Acto o Actividad reseñada:

Medio de comunicación:
Fecha de aparición:

Información sobre la exposición Peso y
Levedad inaugurada en el IC de Praga el
día 18 de enero, emitida por La Radio
checa nacional, emisora Regina, sección
Noticias culturales
Český rozhlas
19.1. 2012

Duración (en medios
audiovisuales):
En la lengua checa el link se puede
ver aquí: http://www.rozhlas.cz/_zprava/1006296
Otros datos:

19. ledna 2012

Kam vyrazit za kulturou?
Dnes začíná již 7. ročník tradičního Festivalu krátkých filmů Praha, který v mezinárodní soutěži představí snímky se stopáží do 25
minut vytvořené v uplynulých dvou letech. Novinkou v letošním programu bude sekce s názvem Delikatesy, do níž spadají slavné
krátké filmy, které tvoří pomyslný zlatý fond krátkometrážní kinematografie. Věškerá promítání se uskuteční v kině Světozor.
Do Trafo Studia ve Vysočanech, kde pokračuje cyklus přednášek o vizuální kultuřeFresh Eye, dnes můžete zavítat na zajímavou přednášku
na téma Obraz versus válečná pornografie. Během večera se představí tři zajímaví hosté, kteří se podívají na obrazy, před kterými
"většinou zavíráme" oči, ze tří odlišných pohledů. Nebude chybět ani doprovodná výstava. Své obrazy s válečnou tematikou představí
výtvarník a nositel Ceny Franze Kafky Jan Vlček. Začátek je v 17:00.
Zpěv a výjimečné hlasové schopnosti Vladimíry Krčkové budete moci obdivovat v Jazz Docku. Její koncert nabitý jazzem Francie, Jižní
Ameriky a New Yorku začne v 19:00.

Feng-Yün SongFoto: Oficiální stránky zpěvačky Feng-Yün Song

Podle čínského lunosolárního kalendáře za 4 dny začne Rok draka. Příchod nového roku můžete ale slavit už dnes od 16:00, a to v Paláci
Akropolis, který při této příležitosti připravil 5. ročník hudebního festivaluSONGFEST 2012 - Rok čínského draka. „I letošní festivalový
program nabídne odpolední zábavu pro celou rodinu v podobě barevného jarmarku, ochutnávek čínských specialit, výstavy a dílen pro děti.
Večerem vás provede, se šarmem sobě vlastním,Jaroslav Dušek, který postupně uvede zpěvačku Feng-Yűn Song s Triem PUO,Jana
Buriana, Miloše Vacíka s Tam Tam Orchestra a další," říká mluvčí klubu Eva Kociánová.

Institut Cervantes až do 10. března zve na výstavu dokumentárních fotografií Tíha a lehkost. Výstava je výsledkem přestižní soutěže
pořádané festivalem PHotoEspaña. Na snímcích je zachycena mnohdy drsná realita latinskoamerických společností, například násilí v ulicích
Caracasu nebo drogy v chudinských čtvrtích Buenos Aires.
V Paláci knih Luxor v 17:00 pokřtí svou novou knihu Marie Poledňáková. Titul Líbáš jako ďábel je pokračováním románu Líbáš jako Bůh.
Prezentace knihy bude spojená i s autogramiádou.
Divadlo Kalich dnes od 19:00 uvádí komedii Zamilovat se, která byla inspirovaná stejnojmenným filmem s Meryl Streepovou a Robertem De
Niro. „Společná hra Jany Paulové a Pavla Zedníčka vypráví o tom, že láska nás může potkat v každém věku i ve chvíli, kdy ji vůbec nečekáte.
Proto má také podtitul - I sen, který nesníš, se ti může splnit," dodává mluvčí divadla Jaroslav Panenka.
O tom, že láska opravdu kvete v každém věku vás dnes přesvědčí i nové české komediální drama režiséra Milana Cieslara Láska je láska,
které právě přichází do kin. V hlavních rolích uvidíte Petra Nárožného, Elišku Balzerovou, Ondřeje Vetchého nebo Simonu Stašovou.
V Malostranské besedě od 20:00 vystoupí Ondřej Havelka se svou skupinou Melody Makers.
Od 21:00 v klubu Vagon zahraje kapela Znouzectnost.
Autor: Renáta Šedivá, Eva Dvořáková

INFORMACIÓN APARECIDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Instituto Cervantes de Praga
Centro:

Acto o Actividad reseñada:

Medio de comunicación:
Fecha de aparición:
Duración (en medios
audiovisuales):

Otros datos:

Reportaje de TV NOVA (televisión con el
número más elevado de los espectadores en
la República Checa) sobre la crisis
económica en Argentina grabada en la sede
del IC de Praga en la sala de exposiciones
utilizando comentarios (Laura Terré,
comisaria de la exposición Peso y levedad) e
imagenes de la exposición PESO Y
LEVEDAD. El reportaje se emitió en el
programa Víkend “Fin de semana”.
TV NOVA
21.02. 2012
Seis minutos, cuarenta y tres segundos
En la lengua checa, el link se puede ver
aquí:
http://vikend.nova.cz/clanek/novinky/vikend21-2-statni-bankrot-v-argentine.html

INFORMACIÓN APARECIDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Instituto Cervantes de Praga
Centro:

Acto o Actividad reseñada:

Medio de comunicación:
Fecha de aparición:
Duración (en medios
audiovisuales):

Información radiofónica sobre la exposición
Peso y Levedad inaugurada en el IC de Praga
el 18 de enero. La información se emitió en la
Radio nacional checa, emisora Vltava,
programa cultural Mozaika

Český rozhlas, Vltava
24.1. 2012
4 minutos 24 segundos

En checo,
el link se puede ver aquí:
Otros datos:

http://m.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/tonejlepsi-z-latinskoamericke-dokumentarnifotografie--1008218

Stanice | Témata | PoslechHledat
24. ledna 2012
To nejlepší z latinskoamerické dokumentární fotografie

Instituto Cervantes (logo)Foto: Institut Cervantes
V Institutu Cervantes můžete do 10. března navštívit mimořádnou výstavu
nazvanou Tíha a lehkost.
Jedná se o to nejlepší, co může nabídnout současná latinskoamerická
dokumentární fotografie. Zastoupení umělci byli vybráni v prestižní soutěži,
kterou v minulém roce pořádal festival Photoespańa.
Kurátorky výstavy Rosina Cazali a Laura Terré kladly důraz na aktuální
témata a také na uměleckou sdělnost a jakousi lehkost zpracování fotografií,
které zobrazují mnohdy drsnou realitu latinskoamerických společností. Více o
výstavě řekla Lindě Petákové Markéta Pilátová z Institutu Cervantes.
Institut Cervantes představuje to nejlepší z latinskoamerické dokumentární
fotografie – výstavu Tíha a lehkost představuje Markéta Pilátová z Institutu
Cervantes
DOWNLOAD (STÁHNOUT)
Autor: Linda Petáková
http://m.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/to-nejlepsi-z-latinskoamerickedokumentarni-fotografie--1008218

