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Příběhy pomoci ve fotografii
Humanitární organizace CARE slaví 70 let od svého
založení. Slavnostní večer připomínající sedm dekád
pomoci lidem zasaženým válečnými konflikty,
přírodními katastrofami, dopady klimatických
změn a chudobou se koná 4. října 2016 od 18.30
v Historickém sále Novoměstské radnice v Praze.

TIP

Součástí programu bude vernisáž výstavy fotografií „We
CARE: příběhy pomoci ve fotografii“ v Galerii ve věži
a koncert jazzové pianistky Beaty Hlavenkové. Během
večera zazní také příspěvky pamětníků pomoci CARE
v poválečném Československu a reportérů se zkušeností
z krizových oblastí. Vstup na akci je volný, registrace
je nutná kvůli omezené kapacitě sálu. Více informací
k programu večera najdete na www.care.cz

Nové centrum fotografie
Není běžné, aby se v Praze objevila nová galerie, která v sobě spojuje fotografii
a video. Ještě když má navíc úzkou provázanost s prestižní soutěží Czech Press
Photo. Provoz Czech Photo Centre, které se nachází u stanice metra Nové
Butovice, bude v polovině října zahájen výstavou Questions Without Answers
prestižní VII Photo Agency. Uvidíte snímky věhlasných fotografů, jako jsou
Ron Haviv, Ed Kashi nebo Antonín Kratochvíl. Chybět zde nebude ani venkovní
galerie, kde bude stát monumentální socha odkazující jednak na vývoj oboru
fotografie, zároveň ale také na to, že v současném světě lze díky fotografii nebo
videu pořídit záznam téměř vždy a všude.

Praha neznámá
Populární blog Praha
neznámá o zajímavých,
a přesto opomíjených
místech našeho hlavního
města má mnoho
příznivců. Ti se nyní
mohou radovat z knižního
vydání těch nejlepších
příspěvků autora Petra
Rysky. V devíti kapitolách,
bohatě fotograficky
vybavených, se projdou
uličkami a zákoutími
Prahy, o kterých i rodilí
Pražané nemají leckdy ani
tušení: třeba chudinskou
kolonií Bohdalec. Vydává
nakladatelství Grada.

14 l Lidé a Země

Východní Anatolie:
divoká a krásná
24. října, kino Vesmír, Trutnov
Tři měsíce spolupracovnice LaZ Pavla
Apostolaki putovala po východní Anatolii.
Strávila čas s horskými vůdci na Araratu, žila
v kurdských vesnicích a poznala tvrdý život
na východoanatolském venkově. Na přednášce
vás zavede na místa, která zůstávají běžným
turistům skryta, a představí vám autentický
život v drsné a krásné východní Anatolii.

www.lideazeme.cz

