Komunitní centrum Prádelna si Vás dovoluje pozvat na výstavu

JIŘÍ RŮŽIČKA “OD VELKÝCH JEZER K VELKÉMU KAŇONU”
2. – 29. února 2012
vernisáž se koná ve čtvrtek 2. února 2012 od 18.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dovolujeme si Vás pozvat na vernisáž výstavy fotografií Jiřího Růžičky "OD VELKÝCH
JEZER K VELKÉMU KAŇONU", která se koná ve čtvrtek 2. února 2012 od 18.00
v Galerii Prádelna (KC Prádelna, Holečkova 38, Praha 5).
Podtitul výstavy by mohl znít "Ze Středozápadu na Jihozápad USA aneb chráněná
území přírody neznámá i nejznámější", neboť fotografie zachycují především přírodní
scenérie národních parků v Michiganu, Arizoně, Wyomingu a Ohiu. Na vernisáži budou mít
návštěvníci možnost absolvovat autorem komentovanou prohlídku výstavy a seznámit se
tak s podrobnostmi vzniku fotografií v nejširších souvislostech.

Jiří Růžička (*1960) je pražský rodák. Vystudoval chemickou střední i vysokou školu,
postupně, byl demonstrátorem na pražské Štefánikově hvězdárně, členem Spolku přátel
ZOO Praha, a prošel mnoha různými dalšími kurzy, školeními a studijními pobyty, jejichž
význam pro jeho fotografickou tvorbu spočíval v tom, že buď podporovaly prohlubovaly jeho
zájem o přírodní vědy a přírodu vůbec, nebo mu umožnily se dostat na místa, kam by se
jinak dostával obtížně.
Rád cestuje po vlastech českých i do zahraničí, prochází krajinou i lidskými sídly a dívá
se, aby viděl místa, která jsou hezká, malebná i zajímavá. A přestože do svých snímků
krajin v převážné většině nezasazuje žádné postavy lidí, jinak se lidem nevyhýbá a pro
potěšení fotografuje své kamarády i známé, folklór. Na velkém množství jeho fotografií
nalezneme živočichy a rostliny, často hodně zblízka. Poslední rok fotografuje také ilustrační
a titulní fotografie pro časopis Českého statistického úřadu jménem Statistika & My. Vůbec
největší porci fotografií dnes pořizuje na sportovních událostech: S fotografováním sportu
začal náhodou, postupně se od snímání fotbalu a futsalu dostal přes cyklistiku, veslování,
volejbal, basketbal, pozemní hokej, gymnastiku, pódiové skladby a dračí lodě až k vodnímu
pólu, šermu, lukostřelbě a kuželkám.
Autor stále zůstává stoupencem klasické fotografie, v poslední době se však věnuje
natolik intenzivně sportovní fotografii, pro kterou se technologie digitálního snímání
a zpracování fotografie snad přímo narodila, že vlastně 98% snímků již fotografuje
digitálně.

Výstavy:
Příroda ve fotografii

ZOO Praha 1975

AMFO ´87

ZK ROH Motorlet, duben 1987

Zvířata ve fotografii

Národní muzeum v Praze, duben – říjen 1987

Fotosafari ´87

Východočeská zoologická zahrada Dvůr Králové n. Labem, prosinec
1987

Fotografie ze současného života
SSSR

Výstavní síň ČÚV SČSP Aurora, Praha, srpen 1985

70. vítězných let

Výstavní síň ČÚV SČSP Aurora, Praha, říjen 1987

Mapový okruh VŠ ČR

Galerie Na mostě Farmaceutické fakulty University Karlovy, Hradec
Králové, květen 1989

Rozlučka s vědou

ÚTZCHT ČSAV, Praha, květen 1993

Hvar

restaurace Bruno, Praha, srpen-říjen 2001

Pod ochranou sv. Huberta

klášter augustiniánů, Krkonošské muzeum ve Vrchlabí, říjen 2001 únor 2002

Svěcení sochy sv. Urbana

KD Dubňany, duben 2002

NP Yellowstone

galerie Domova Sue Ryder, Praha červenec 2002

Dubňanské hody

KD Dubňany, duben-květen 2004

V horách, kde bydlí Krakonoš

Mediastore, Praha, duben-květen 2005

Z očí do očí

Mediastore, Praha, červenec-srpen 2005

Zvířata

galerie Domova Sue Ryder, Praha, říjen 2005

Bretagne au solil
(Bretaň slunečná)

Kladenské dvorky, Kladno, červen 2007, společná výstava s Jiřím
Krupkou

Příbuzní

Smart Gallery, Bé FOTO, Praha, září 2007

Tři P UNESCO
(Paris –Praha – Porto)

Kladenské dvorky, Kladno, červen 2008, společná výstava s Jiřím
Krupkou a Janem Schneedorferem

Venezia & Porto

Kavárna Alibi, Praha, září-říjen 2008, společná výstava s Martinem
Bílkem

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

