
České vesnice v rumunském Banátu po staletí 
žijí tradičním způsobem v odlehlých kopcích 
u řeky Dunaje. V posledních dvaceti letech se 
náhle mění dlouhodobě fungující zvyky, pra-
vidla a životní hodnoty. Vesnice se pomalu 
vylidňují a mizí.

Cílem fotografické dílny za účasti fotografa 
Jindřicha Štreita není idealisticky a staromil-
sky, klasickým způsobem zaznamenat pou-
hé zastavení v čase, které by se mohlo zdát 
zvenčí pouze romanticky krásné, ale naopak 
popsat současný život, plný paradoxů, nega-
tiv i výzev moderního vývoje v těchto českých 
vesnicích v rumunských horách. 

Dílnu vnímáme jako společnou příležitost 
vytvořit  ucelený obraz výjimečné komunity 
v nejvýše položené banátské vesnici Rovensko.

•    Bydlení a jídlo přímo v rodinách. Zapojení 
se do každodenního života místních obyvatel. 
•    Dílna je otevřena nejen digitální, ale i ana-
logové technice bez omezení. K dispozici bude 
vyvolání černobílých filmů přímo na místě a jejich 
kvalitní skenování, předtisková příprava a tisk 
pod vedením Ondřeje Žižky z firmy Fotogra-
fiks (www.fotografiks.cz)
•    Studenti si během dílny vytvoří fyzický osobní 
deník složený z jednotlivých částí dílny (medailo-
nů vybraných místních rodin, fotografické reflexe 
okolní krajiny a aranžovaných autoportrétů, na-
lezených typických zátiší, aj.) Každý student si 
z dílny odnese svůj hotový deník s fotografie-
mi, texty a svými postřehy.  
•     K dispozici bude také jedna z nejstarších his-
torických fotografických technik (slaný proces) 
prováděná původním způsobem s využitím ru-
munského slunce.
•     Součástí dílny budou také inspirativní před-
nášky, každodenní společné projekce s konzul-
tací nad vlastními fotografiemi s Jindřichem 
Štreitem, Gabrielou Kolčavovou a Romanem 
Francem.

POČET STUDENTŮ: 10         CENA: 24 900,- KČ

Cena zahrnuje: kurzovné, veškerou dopravu 
a pohodlné ubytování s polopenzí, vyvolávání 
i digitalizaci černobílých negativů na místě, ná-
klady spojené s historickým slaným procesem, 
možnost kvalitního skenování, digitální úpravy 
fotografií - předtiskové přípravy a samotný tisk 
fotografií do deníku pod vedením Ondřeje Žižky 
z firmy Fotografiks.

Každý student má v ceně 1m² kvalitního fotogra-
fického papíru a připravený – ručně vyrobený de-
ník v podobě knižního alba pro fotografie a zá-
znamy.

Odjezd společnou dopravou z Brna 4. 6. v 6:00. 
Příjezd zpět do ČR 12. 6. kolem 17:00.

PŘÍBĚHY
      SOUČASNÉHO
BANÁTU

zážitková fotografická 
dílna v Rumunsku 

s Jindřichem Štreitem

vizuální dokument života 
krajanů v odlehlé české vesnici 

Rovensko v rumunském Banátu

      4.6.––– 
12.6.2016

Gabriela Kolčavová
+420 739 787 598
gabykolcavova@yahoo.com 
www.gabrielakolcavova.com

Roman Franc
+420 777 11 83 04 
roman@romanfranc.cz 
www.romanfranc.cz
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