Amatérske fotografie
/tlačová správa/

V Žiline, 9.12.2016

Výstavu fotografií z tvorby jednotlivcov, členov občianskeho združenia Český spolek na Slovensku
(ČsnS), otvorili v Krajskej knižnici v Žiline, inštitúcii v organizácii Žilinského samosprávneho kraja,
začiatkom decembra. Výstava nesie názov Amatérske fotografie.
Pre nich - ako amatérov - je snaha zachytiť okamžiky z nášho života na jednej strane veľkou osobnou
vášňou a neoddeliteľnou súčasťou života, na strane druhej výsledkom snahy o sprístupnenie
pohľadov, myšlienok i vlastných pocitov širšiemu okruhu divákov, pretože, ako povedal Svatopluk
Pach z ČsnS „ide o chvíle, ktoré sú nám známe a sami sme ich zažili, či sa nad nimi zamýšľali. Spoločne
ich môžeme prežívať všetci, na oboch stranách hľadáčika a objektívu.“
Vystavené fotografie sú prácami z obdobia rokov 2010 – 2016. ČsnS ich postupne prezentovala
verejnosti prostredníctvom spolkovej súťaže a ročných výstav Českého spolku v Košiciach. Ich
hlavným cieľom bolo najmä zhromaždiť fotografickú dokumentáciu o vlastných kultúrnych
a spoločenských aktivitách spolku v jednotlivých regionálnych občianskych združeniach.
Na snímkach, ktoré môžu návštevníci knižnice vidieť, uplatnili autori snahu - popri dokumentačnom
zámere - o tvorivý, výtvarný prístup k ďalším, vo fotografii obvyklým záujmovým témam, t.j.
zachyteniu krásy a poézie v prírode, tiež reportážne zábery z bežného života, portrétové snímky i
humorné situácie, ktoré občas sprevádzajú našu každodennú existenciu a prispievajú k zlepšeniu
nálady.
„Náročnejších a skúsenejších divákov by sme chceli požiadať, aby svoje hodnotenia vytvárali
s rezervou. Vieme totiž napríklad o nevhodnosti označenia menších formátov z predchádzajúcich
inštalácií,“ upozornil Svatopluk Pach z ČsnS.
Výstava je inštalovaná na prízemí knižnice od 5. decembra 2016 do 3. januára 2017. Prístupná je
širokej verejnosti počas otváracích hodín knižnice.
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