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Fidži v Národní knihovně
Praha, Klementinum: Od mrazivého venkovního podnebí si můžete mezi 30. lednem
a 28. únorem 2013 odpočinout na slunném Fidži. Stačí navštívit Výstavní chodbu
Národní knihovny ČR a pokochat se pohledem na výstavu fotografií cestovatele Petra
Šůstka nazvanou Fiji, various views.
Cestovatel a fotograf Petr Šůstek se ve své tvorbě zaměřuje především na snímky krajinné
a dokumentární, v nichž lze rozpoznat rovněž prvky sociální a pouliční fotografie. Za dobu
téměř deseti let vytvořil na třicet fotografických kolekcí z více než dvaceti zemí světa
na čtyřech různých kontinentech. Kromě krajinných scenérií zachycují převážně kulturu
tamních zemí, ale i okamžiky z každodenního života místních obyvatel. „Na Fidži mě zaujal
především klidný a pomalý život zejména pak ve vesnicích a malých městech a přátelská
povaha místních obyvatel. A to i přes to, že v době mého pobytu nebylo v zemi bezpečno
vzhledem k vojenskému převratu,“ uvedl Petr Šůstek.
Fotografie vytvořené na souostroví, ležícím v jižním Pacifiku, zachycují nejen exotickou
krajinu, ale i místní kolorit a běžný život, jak v malých vesnicích či odlehlejších lokalitách, tak
v metropoli Suva na ostrově Viti Levu. „Asi nejosobnější jsou pro mě fotografie z menších
měst ostrova Viti Levu jako Barot, Sigatoka a Lautoka, kde jsem měl možnost blíže poznat
místní domorodce, navštívit jejich obydlí, v nichž mě hostili tradičním fidžijským bylinným
nápojem zvaným Kava. Po delším čase, stráveném se zdejšími obyvateli povídáním o jejich
všedním životě a lokálních zvycích, ve mně výrazně rezonoval rozdíl mezi tamní a evropskou
kulturou,“ vzpomíná fotograf na dobu svého pobytu. A dodává: „Rád bych, aby si návštěvníci
z výstavy odnesli pocit, že prostřednictvím fotografií se alespoň na chvíli ocitli na Fidži.“
Výstavu Fiji, various views bude možné navštívit 30. 1. - 28. 2. 2013 na Výstavní
chodbě v přízemí Národní knihovny ČR každý den od 9.00 do 19.00 s výjimkou neděle.
Vstupné pro uživatele a držitele průkazu Národní knihovny ČR je zdarma, pro ostatní
návštěvníky 5 Kč.
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