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Osud obce Ležáky je všeobecně známý, konkrétní a osobní znalost místa, podrobností spjatých s průběhem
událostí však často chybí.
Výstava Zlom představuje práce, které vznikly na jaře letošního roku v rámci výuky Katedry fotografie FAMU
v Praze v prostorách pietního území Ležáky. Čtveřice autorů (Ondřej Bouška, Tereza Havlínková, Jan Maštera,
Xiaohui Shan) po podrobném seznámení s historickým kontextem i současnou podobou území vytvořila díla, která

tuto nově nabytou zkušenost reflektují. Výsledné práce prostor bývalé obce pouze nepopisují, spíše
zprostředkovávají dojem či fascinace jednotlivých autorů. Cílem nebylo vytvořit jedno společné dílo, ale jednotlivé
autorské práce, které se ve výsledku propojí právě v lidickém galerijním prostoru Pod tribunou.
Prezentovány budou fotografie (Xiaohui Shan), projekce a video (Tereza Havlínková), frotáž (Ondřej Bouška)
a autorská instalace s použitím fotografií (Jan Maštera). Koordinátorem výstavy je Ondřej Bouška.
Výstava navazuje na spolupráci Památníku Lidice s FAMU při pořádání výstavy studentských prací z roku 2010,
která byla zaměřena na prostor lidického pietního území. Výstavu podporuje o. s. Prostor pro paměť, které usiluje
o realizaci nedokončených projektů B. Prokůpka a podporuje aktivity, které usilují o obnovení historické paměti.
Spoluorganizátor:

Mediální partneři:

Výstavu podporuje:

Důležité informace pro návštěvníky:
Automobily: parkování na vyhrazeném parkovišti u budovy Muzea
MHD – odjezdy autobusů Praha – z konečné stanice metra A Dejvická (proti hotelu Diplomat), BUS č. 56
Kladno – autobusové nádraží: BUS č. 22 BUS č. 56
Kontakty:
Památník Lidice, příspěvková organizace MK ČR, Tokajická 152, 273 54 Lidice
Tel.: 312 253 680, www.lidice-memorial.cz
Ing. Ančo Marinov, vedoucí muzea Památníku Lidice, tel.: 312 253 755, 603 101 285, e-mail: marinov@lidice-memorial.cz

