
OZVĚNY TVÁŘÍ V TVÁŘ K VÝSTAVĚ 

Putovní fotografická výstava Kouzlo okamžiku od tvůrčí skupiny Večernice - Magistrát hlavního města 

Prahy  

 Dne 5. dubna, v úterý, jsme měli v Městské knihovně v Praze 

1, normální hodinu animací s panem lektorem Milanem a naší Jančou 

od 15 hodin. Milan nám vysvětloval, co je to vlastně animovaný film 

beze zvuku a se zvukem a jak to funguje pro diváka. Pak Dan, Jára, 

Peťas, Marcela pak dávali dohromady s Jančou své projevy 

k návštěvníkům výstavy. Kolem 16:30 hod jsme se přesunuli do hlavní 

budovy Magistrátu, tj. budovy, kde sídlí paní primátorka A. Krnáčová a 

jednotlivé paní a páni radní. Tito lidé mají na starosti naší Prahu a 

rozhodují o tom, aby se nám tady dobře žilo.  

 Naše vernisáž začala v 17:00 hod. Peťas a Dan představovali celou Večernici, tj. naší skupinu 

fotografů a filmařů. Říkali, jaké filmy už máme za sebou, jak dlouho pracujeme dohromady, kdo a jak 

vytváří náměty k jednotlivým filmům, např.: HOKUS POKUS, jak se to všechno natáčelo. Zmiňovali se i 

o filmech Ve víru tance, Tajemství truhlice. Jarda mluvil o tom, jak přišel na film Tajemství truhlice a 

říkal, že to byl on S Danem, kteří to všechno vymysleli. Marek tam říkal svoji básničku O nás, o dětech 

vděčných. Marcela popisovala, jak vzniká film. Naše lektorka Janča říkala, jak vznikají naše fotografie 

a proč také fotíme a že tvoříme pod občanským sdružením Asociace české videokultury MEDIALOG. 

Byl se tam podívat i Petr Kriso, náš kamarád a moje angličtinářka Gábina. Na otevření výstavy přišlo 

hodně lidí, které jsem ani neznala. Měli jsme tam i občerstvení, které pro nás připravila paní Vrbová 

z Asociace krajů, protože měla naproti našim fotografiím kancelář a byla již mezi námi v létě 

minulého roku, takže nás znala. Já jsem tam neříkala nic, ale poslouchala jsem, co říkali ostatní. Moc 

se jim to povedlo a bylo to o nás všech. Maminka Marcely to všechno natáčela. Všem lidem se celá 

vernisáž a výstava fotografií Kouzlo okamžiku líbila. Děkuji naší lektorce Janče za to, že nás vede a 

chce něco naučit. 

19. dubna 2016 Denisa Střihavková  


