
Výstava velkoformátových fotografií Člověk a Víra – Brno 2019 

 

1. Kdy a kde bude výstava? 

V kostele sv. Jakuba v Brně na Jakubském náměstí. Výstava bude otevřena 
denně od 19. května až do 27. června 2019, a to vždy od pondělí do soboty v 
čase 9 až 19 a o nedělích v čase 12 až 19 hodin. 

Výstava velkoformátových fotografií se koná v rámci Noci kostelů s finanční 
podporou Jihomoravského kraje. 

 

2. Kdo převzal záštitu? 

Záštitu nad výstavou převzali: 

 Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský Římskokatolické církve 

 Mgr. Petr Hladík, první náměstek primátora města Brna 

 

3. Vernisáž – kdy, kde a kdo? 

Slavnostní vernisáž výstavy začne v neděli 19. května 2019 od 13.00 hodin 
v kostele sv. Jakuba. V krátkém programu vystoupí Mons. Pavel Konzbul, 
pomocný biskup brněnský, Don Gaston - pastor / učitel / misionář pocházející 
z Hobbsu v Novém Mexiku, Mgr. Petr Hladík, první náměstek primátorky města 
Brna, Mons. ThLic. Václav Slouk, děkan brněnský, otec Kliment - pravoslavná 
církev a za média vystoupí Jitka Navrátilová, Ph.D. a Ing. Bohdan Heczko 
OFMConv za časopis Immaculata. Všichni návštěvníci jsou srdečně zváni na 
vernisáž i výstavu samotnou. 

 

4. Kdo je autorem vystavovaných fotografií? 

Jsou to fotografové společenství Člověk a Víra. Toto mezinárodní společenství 
zastřešuje práci dobrovolných fotografů, kteří uměleckou formou dokumentují 
významné církví akce v naší zemi, na Slovensku i v zahraničí. V současnosti má 
sdružení více než sto čtyřicet dobrovolníků po celé České republice a na 
Slovensku – převážně amatérů a poloprofesionálů, ale také některých lidí, které 
živí jen fotografie, věřící, hledající i nevěřící. Nejmladšímu členovi je 13 a 
nejstaršímu 78 let. Všichni svou práci konají bez nároku na honorář. 

 

5. Co prozradíš o výstavě? 

Je to unikátní výstava, která se snaží zachytit neviditelné – duchovní rozměr 
člověka. Více než osmdesát fotografií představuje kouzlo hry se světlem 



v nádherných prostorách českých katedrál, ale také na nejrůznějších poutích a 
setkáních mládeže, charitativní práci, slavnostech a na řadě dalších akcí. Je to 
jakýsi průřez významných církevních událostí v minulém školním roce. 

Zároveň se pro zájemce může jednat o možnost, jak se společenstvím Člověk a 
Víra navázat bližší kontakt. Společenství totiž stále přijímá další fotografy, 
nováčkům přitom nabízí zaškolení týkající se jak fotografování obecně, tak 
specifické oblasti sakrální fotografie a v neposlední řadě společný duchovní 
růst. 

 

Další informace: 

Základní info: https://www.clovekavira.cz/node/7489795  

Vernisáž: https://www.clovekavira.cz/node/7489796  

Plakátek: https://www.clovekavira.cz/sites/default/files/2019-
05/PlakatCaV2019_0.jpg 

FB: https://www.facebook.com/events/676358859538535/ 

Více o společenství Člověk a Víra: https://www.clovekavira.cz/ 

 

Kontakt: 

www.clovekavira.cz  

clovekavira@gmail.com  
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