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VÝSTAVA FOTEK: ALŽBĚTA JUNGROVÁ - INDIE, GALERIE
SLADOVNA PÍSEK,18. SRPEN - 30. ZÁŘÍ 2012

DOUTNÍKY & SPIRITS
ELEKTRONIKA
FINANCE & PRÁVO
CHARITA
JÍDLO & VÍNO

VIDEO
KULTURA & UMĚNÍ
LETADLA
LODĚ & JACHTY
MAZLÍČCI
MODA
OSOBNOSTI
PLÁNOVÁNÍ EVENTŮ
REALITY
SLUŽBY
SPORT & GOLF
ŠPERKY & HODINKY
TĚLO A MYSL

Výstavu Alžběta Jungrová Indie uvádí od 18. srpna do 30. září písecká
galerie Sladovna. Jedná se o 80 fotografií zobrazujících autorčin
„deníkový“ záznam z cesty po Indii.
Soubor fotografií Indie není pro tvorbu Alžběty Jungrové zcela typický. Autorka
většinou vytváří své reportáže v zemích třetího světa nebo v konfliktních
oblastech. Tentokrát návštěvníkům představí osobní reflexi ze své cesty po Indii.
Alžběta ostatně považuje fotografování vůbec za formu deníku: „Někteří lidé mají
potřebu si věci zapisovat, já si je vyfotím.“
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Indie je kombinace barev i špíny, radosti i smutku, chudoby i bohatství. Během
šesti týdnů měla Alžběta šanci vidět a fotit svatá místa, vesnice v horách, rituály,
oslavy i pohřbívání mrtvých v posvátné Ganze. „Soubor těchto fotografií
zachycuje Indii tak, jak jsem ji měla možnost poznat a zažít během mého
putování za kořeny jógy, která v této zemi kdysi vznikla.“
Tipy na golf
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Český úspěch

Jádrem tvorby Alžběty Jungrové je dokument a reportáže. „Dokumentarista sice
nevytváří situace, které fotografuje, ale vytváří konečný obrázek. On určuje, co
fotografovat, kam zamířit objektiv, kdy zmáčknout spoušť. Pozoruji. Podávám
svou výpověď o tom, co se děje.“ Za svými reportážemi se vydává do
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nejrůznějších koutů světa. Brodila se největší skládkou odpadu v Kambodži,
ropným bahnem na vrakovišti tankerů v bangladéšském Chittagongu, fotila
ozbrojené děti a civilisty v pásmu Gazy, narkomany na afghánsko-pákistánské
hranici, trávila dny s indiány kmene Nukak v kolumbijské džungli nebo s vesničany
v Etiopii.
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