TISKOVÁ ZPRÁVA

Hledání Velké nádhery
Eva Bystrianská
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě / Galerie Alternativa
Komenského 10, Jihlava (www.ogv.cz)
8. 3. - 8. 4. 2018
vernisáž 8. 3. 2018 v 17 hodin
Hledání Velké nádhery je fotografický projekt Evy Bystrianské.
Nachází stopy člověka v krajině. Tělo člověka pohybující se v krajině města.
Harmonii sídliště. Smysl všednosti.
Fotografie jsou z Jihlavy a blízkého okolí.
-----Jihlavu fotografuji už dlouho - památky, kulturní akce a život v centru města. Fotografie
jsou většinou určeny pro tiskoviny vydávané městem. V roce 2015 jsem kompletně graficky
i fotograficky zpracovávala výstavu Funkce a styl (Dům Gustava Mahlera).
Souběžně mě přitahuje běžná tvář Jihlavy - periferie (tady vlastně moc není…), obchoďáky,
příroda, sídliště, hřiště,… kdykoliv vyrazím ven, že třeba něco na focení potkám, narazím na
spoustu „nádhery”. Jsou to většinou krajiny městské i travnaté, prázdné i zalidněné.
Fotím samozřejmě i mimo Jihlavu - pořád mám zkrátka s sebou foťák.
Krajina se mi fotí vždy lépe na výšku - aby se tam vlezlo dost „mraků". Ten pocit volnosti a
svobody v otevřeném prostoru vnímám hlavně skrze vysokou oblohu.
Hodně fotek vzniká, když jdu s baťůžkem do Lídlu pro banány a zeleninu. I když těžký foťák
snižuje moji nosnost až o dva banánové trsy.
Eva Bystrianská

Eva Bystrianská
– grafická designérka, ilustrátorka, fotografka
– narozena: 29. 8. 1972 v Třinci
– od roku 1995 žije v Jihlavě, bydlí na Březinkách (s velkou spoustou lidí, veverek, zajíců a
ptáků různých velikostí)
– studium: Střední umělecko-průmyslová škola v Uherském Hradišti, fotografický institut
Photogenia Brno
Výběr projektů:
2006 – výtvarná koncepce a realizace expozice Gustav Mahler a Jihlava, Dům Gustava
Mahlera
2008 – manuál vizuálního stylu města Jihlavy, který dodnes vytváří vizuální tvář města
2013 – s Hynkem Bernardem vytváří animovaný film O Ježkově - O Jihlavě
2015 – s dcerou Terezkou Atanasčevovou vytváří krátký animovaný film O jihlavském
havíření
2017 – vydal Magistrát města Jihlavy komiksový sešit O Ježkově
Fotografické výstavy:
2012 - Dům Gustava Mahlera, Na výletě

