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V dubnu 2021 se v rámci fotografického projektu PHOTOILLUSTRATA pod záštitou
a ve spolupráci s obcí Červená Voda uskutečnil první ročník tvůrčího pobytu na téma
TVÁŘ ČESKÉ OBCE.
Účastníci, kterými byli profesionální a amatérští fotografové a studenti fotografie, se zaměřili
na témata krajiny, stavu lesů, zanedbaná či opuštěná místa, každodenní život v obci,
nebo pokračovali ve své volné tvorbě. Několikadenní fotografické pozorování tohoto kraje
započalo sérii setkání s cílem prohloubit pohled na oblast, rozvinout souvislé vyprávění
a dlouhodobě tvořit archiv obce.

Hlavním hostem a konzultační podporou tvůrčího pobytu v Červené Vodě byl v prvním 
ročníku renomovaný pardubický fotograf Radek Kalhous.

Výsledné práce jsou ukázkou různých pohledů na svět kolem nás a pohybují se od dokumentu
přes digitálně manipulovanou fotomontáž až po typologické soubory a obrazové básně. 
Možnosti  fotografie, které jako medium komunikace vytváří mnoho příležitostí sdílet názor,
jsou neomezené.

S poděkováním mému rodnému kraji, 
Zuzana Malina Černohousová.



Udržovaný štít je velkou parádou každého domu a přispívá
k tvorbě charakteru a tváře české obce. Napříč naší zemí najdeme 
různé příklady lidové architektury a venkovských sídel. 
Některé se jinde v Evropě nenachází.

Nikola Tláskalová se během tvůrčího pobytu v Červené Vodě začala 
tomuto tématu věnovat a započala dlouhodobý project “Štíty 
venkovských domů”. Možná stojí k zamyšlení, jak podpořit v obci 
jejich ochranu, renovaci v dobrém stylu či vědomé promyšlené 
plánování u nových domů tak, aby se tvář české obce ubírala 
správným směrem.

Pokud někoho téma zaujme, může se zapojit do tvorby archivu
fotografií štítů také … v dalším ročníku budeme téma rozvíjet.

“Obrovské množství staveb zaniklo v minulosti bez náhrady, 
nejprve ve vysídlených vesnicích německy mluvících krajanů,
posléze v oblastech postižených plošnou těžbou, výstavbou vodních 
nádrží či v průmyslových aglomeracích, od 60. let 20. století pak
i ve vnitrozemí v důsledku intenzifikace zemědělství a „přestavby 
venkova“ v duchu dobových socialistických teorií. Devastující vliv 
měly individuální úpravy, prováděné bez respektu k architektonické 
podobě staveb. Z tohoto úvodu vyplývá, že v dnešní době 
pociťujeme potřebu urychlené a současně účinné a efektivní 
dokumentace urbanistického prostředí venkova a jeho stavebního 
fondu, tedy objektů tzv. lidové architektury i běžných, dodnes
opomíjených tradičních staveb, které spoluvytvářejí
nezaměnitelnou tvář vesnic.”



Obrazové básně od Daniely Kalhousové



Rodák ze Šanova a fotograf Pavel Kubíček dlouhodobě rozvíjí 
svůj autorský soubor KRAJINOU SUDET A ZANIKLÝCH OSAD.

“... Kaple Nejsvětější Trojice na úpatí Jeřábu, kříž z roku 1801 na polní cestě
do osady, která po válce zanikla vyhnáním německého obyvatelstva a posunutím 
hranic .., příběhy k vyprávění ... “



Začínající autor Šimon Matyáš Černohous představuje snímky mladého člověka nezatíženého 
přilišnými koncepty, odvahu zkoušet různé úhly pohledu a učit se vyprávět podle svého 
vlastního citu. Jeho práce je také ukázkou přípravy portfolia pro přijímací zkoušky na umělecké 
a grafické školy. Rádi bychom tímto inspirovali k účasti na tvůrčích setkáních zájemce z řad 
mládeže a studentů základních i středních škol.



Jako společnou tvorbu během pobytu si skupina prvního ročníku PHOTOILLUSTRATY 
v Červené Vodě zvolila vyprávět souborem ZAŽIJTE TO S NÁMI ?
Soubor poukazuje na otazníky, které se nám objevují při procházce obcí Mlýnice 
a v prostoru rozestavěného lyžařského střediska. Cílem není soudit ani kritizovat, 
ale přimět k zamyšlení, kudy dál, aby si oblast zachovala všechny své kvality, uměla 
ochránit cenné pozůstatky z minulosti a současně rozvíjela smypluplně zázemí
pro turismus. 
Jak bude místo vypadat za padesát let? Jaký je s ním plán? A co na to starousedlíci?



Zuzana Malina Černohousová | fotografické poznámky
pro rozvoj témat v rodném kraji
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