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Přerov – Prchavé okamžiky lidského života od prvního křtu
v kostele až po osamělost stáří – to vše zachyceno mistrným
objektivem jednoho z nejlepších českých fotografů Jindřicha
Štreita. Unikátní výstava jeho děl začala v úterý odpoledne ve
vestibulu přerovského kina Hvězda.

Cyklus fotografií má symbolický název Brána naděje.
„Jeho původní verze vznikla na popud olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, který mě o to požádal, a byla daleko rozsáhlejší. Když
přijel do Madridu papež na celosvětové setkání mládeže, rozhodli se prezentovat českou fotografii tímto výběrem," přiblížil Jindřich Štreit.
Autor sestavil expozici z děl, která vznikala v různých obdobích jeho tvorby – od sedmdesátých let až do současnosti.
„Je to výstava na sakrální téma. Člověk se setkává s církví a vírou od narození, kdy jde ke křtu, až do chvíle, kdy odchází z tohoto světa,"
zmínil.

Propojení obyčejného života s náboženstvím a vírou
Fotografie byly pořízeny v různých zemích – nejen v Česku, ale i ve Francii, Polsku či Německu.
„To pro mě ale není vůbec podstatné. Důležitá je náplň – obsah té životní cesty. Jsou zde fotografie z různých církví, katolické, evangelické
i pravoslavné. Jde tedy o jakýsi ekumenický cyklus," představil.
Podstatou každého snímku je přitom propojení obyčejného života s náboženstvím a vírou.
Nedílnou součástí každé fotografie je i báseň.
„Požádali jsme jednoho z nejvýznačnějších básníků Josefa Mlejnka, zda by k fotografiím napsal i verše, které jsou přeložené do angličtiny,"
zmínil autor.
Jindřich Štreit přiznal, že má k Přerovu výjimečný vztah.
„Měl jsem možnost se tady představit na výstavách už v osmdesátých letech. Ty tehdy pořádal velice aktivní fotografický kroužek, jenž
Přerov proslavil. Je pro mě potěšující vrátit se po tolika letech do stejných prostor," svěřil se Štreit, který si prý připadá, jako by se zastavil
čas.

http://prerovsky.denik.cz/kultura_region/radosti-me-naplnuje-kazda-vterina-zivota-rika-fotograf-jiri-streit-20140219.html

31.7.2014

Radostí mě naplňuje každá vteřina života, říká fotograf Štreit - Přerovský deník

Page 2 of 2

„Jen ty plakáty jsou trochu jiné a moje fotky, které byly menší, jsou dnes větší. Jinak se toho ale příliš nezměnilo," pousmál se.

Na vernisáži zazpívala Nao Higano
Na vernisáž přiletěla až z Tokia skvělá japonská sopranistka Nao Higano, která přítomným zazpívala.
„Jsem rád, že jsou tu kromě návštěvy z Tokia třeba i známé tváře z Lipníku. A samozřejmě další generace, které převzaly tu štafetu – mí
studenti, pocházející z Přerova," podotkl.
Autor v současné době pracuje na cyklu fotografií o cizincích, kteří u nás žijí, a lidech bez domova. Podle něj není vyloučeno ani to, že
některé jeho snímky vzniknou právě v Přerově. A co ho v poslední době naplňuje největší radostí? „Každá vteřina mého života," prozradil.
Autor: Petra Poláková-Uvírová
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