
Komunitní centrum Prádelna si Vás dovoluje pozvat na výstavu

Hynek Glos

“LIMITY”

 14. listopadu – 31. prosince 2012

vernisáž se koná ve středu 14. listopadu 2012 od 18.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dovolujeme si Vás pozvat na vernisáž výstavy Hynka Glose "LIMITY", která se koná ve středu 14. listopadu 
2012 od 18.00 v Galerii Prádelna (KC Prádelna, Holečkova 38, Praha 5).

Fotografická série hnědouhelných dolů od Hynka Glose byla mezi snímky oceněnými na Czech Press Photo 
2011. Krajina, kterou máme sklon považovat za deprimující, se na nich jeví jako výtvarně velmi působivá.

Hynek Glos svou sérii nazval Limity a vyfotil ji nad severočeskou hnědouhelnou pánví v srpnu a září roku 2011. 
"Před časem jsem kvůli jiné věci létal nad severními Čechami a říkal jsem si, že by stálo za to hnědouhelné doly 
vyfotit černobíle, téměř jako grafické obrazy, které by upomínaly na fotografie, jež tady udělal Josef Koudelka," 
popsal okolnosti vzniku série Hynek Glos. "Po prvním přeletu nad doly mi ale bylo jasné, že černobílé ty fotky 
nebudou. Vůbec jsem totiž netušil, že jezírka a různé strouhy v dolech mají tak výrazné barvy. Proto se z toho 
nakonec staly tyto, s nadsázkou řečeno, barevné obrazy."

Výstava se koná pod záštitou zástupce starosty MČ Prahy 5 JUDr. Petra Lachnita.

Hynek Glos se fotografování profesionálně věnuje od 21 let. Vystudoval Pražskou fotografickou školu. Již během 
studia začal pracovat jako fotograf pro časopis ANO. Poté přešel do MF Dnes a od roku 2001 do roku 2008 
fotografoval pro Lidové noviny. Nyní pracuje v týdeníku Euro. Dlouhodobě působí také jako fotograf Dejvického 
divadla. Pravidelně se účastní zahraničních i domácích fotografických soutěží. V soutěži Czech Press Photo 
získal v roce 2011 za sérii Limity druhé místo v kategorii Příroda a životní prostředí.

www.hynekglos.cz

KC PRÁDELNA 
Holečkova 38 Praha 5 – Smíchov, 
kcpradelna@seznam.cz, www.kcpradelna.cz

Galerie  Prádelna vyvíjí  specifickou  činnost  v komunitním  centru  Prádelna.  S postupným  rozšiřováním 
programové  nabídky  volnočasových  aktivit  pro  všechny  věkové  kategorie  včetně  dětí  a  seniorů  a  se 
zapojováním dalších obyvatel z okolí se jednou z nejvýznamnějších pravidelných kulturních akcí stalo pořádání 
výstav  v ústředním  společenském  prostoru  “Galerie  Prádelna“.  Posláním  galerie je  především  vytvářet 
umělecky  inspirativní  prostředí  při  dalších  činnostech,  které  se  zde  odehrávají,  (kroužky,  výtvarné  dílny) 
a zajímavé zázemí pro tematicky zaměřené besedy a setkávání (Klub pro rodiče s dětmi, Klub seniorů na 
Smíchově apod.). Vernisáže jednotlivých výstav se stávají samostatnými událostmi, které dostávají činnost KC 
do širšího povědomí a nacházejí si na ně cestu pravidelní návštěvníci z řad široké veřejnosti.
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