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Evropská zastávka č. 18 - Praha
Ještě před dvěma lety byl Jean-Marc zaměstnán jako výběrčí 
mýtného na dálnici. Pak se rozhodl splnit si svůj sen práce na 
velkolepém projektu. Říkal si: nemám rodinu, nemám ženu, 
nemám děti, kocour mi umřel, a tak teď můžu dělat, co chci. 
Je mu padesát let stejně jako Evropskému parlamentu, a tak 
se rozhodl spojit svoji činnost právě s Evropou. 

Projekt Homo Urbanus Euro-
peanus, jehož cílem je fotogra-
fování evropských metropolí, 
začal v Bratislavě, i když inspi-
raci autor načerpal v americkém 
Chicagu. Tam ho fascinovaly ši-
roké bulváry a jednoduchá po-
doba moderní architektury. 
„Snažil jsem se před velkým 
kompaktním pozadím zachytit 
vždy jedinou lidskou postavu. 
Doma jsem se na výsledek po-
díval a řekl si, že bych podobné 
záběry rád pořídil v Evropě.“ Po 
Bratislavě, kde navštívil přáte-

le, mu v hlavě začala klíčit myš-
lenka na další metropole; minu-
lý rok se vydal do Vilniusu, Rigy 
a Sofie. Letos si stanovil ambici-
óznější cíl, a tak si po Istanbulu, 
který bere jako hlavní město ev-
ropské části Turecka, odškrtne 
rovnou dvacítku. „Nepočítám s 

tím, že příští rok budu cestovat 
jako letos, ale záleží na okolnos-
tech. Bylo by příjemné, kdyby se 
mi povedlo zdokumentovat ce-
lou Evropu.“

EVROPA MÁ JEDNOTNOU 
TVÁŘ

Jean-Marc je tedy oficiálně ne-
zaměstnaný, cestu Evropou 
však podniká s posvěcením 
úřadu práce. Úspěch není zaru-
čen, ale přece jen je to možnost, 
jak vydělat nějaké peníze. Do té 

doby používá fotograf jen své 
úspory. Sám tvrdí, že zde není 
důležitý jeho příběh, ale příběh 
fotografií a to, jak mohou diváky 
oslovit. „Na snímcích si můžete 
představit sama sebe. Vidíte na 
nich siluety ve velkém urbán-
ním prostoru. Když se díváte na 

mé fotky, nemůžete říct: tohle 
je Madrid nebo Riga. Ale pozná-
te, že je to Evropa. Není to Ame-
rika nebo Afrika. Chci říct: po-
dívejte se, jsme v Evropě, jsme 
si tak podobní!“ Jean-Marc ne-

fotí známé turistické atrakce; 
Eiffelova věž či Karlův most ho 
nechaly chladným. Vyhledává 
neznámá místa, a to hlavní na 
jeho snímcích jsou lidé. 

FOTOGRAF TĚŽKÝ ŽIVOT 
MÁ

Každý fotograf to zná. Najde-
te dokonalé místo vyzařující 
atmosféru, osvětlení je výteč-
né, kompozice vymyšlená, ale 
něco tomu chybí. Potřebujete 
lidskou postavu. Francouzský 
fotograf narozený v Tunisku ro-
dičům ze Sicílie čeká někdy na 
jednom místě klidně hodinu 
a půl. U kongresového centra, 
banky, jindy u ambasády - ko-
likrát ani neví, co je to v poza-
dí za budovu. Často tak nasbírá 
nevšední zážitky. „V Madridu 
jsem čekal před jedním minis-
terstvem, chytila mě policie a 
musel jsem vysvětlovat, že jsem 
fotograf, kterého zaujalo světlo 
a stíny a jen čekám na nějakou 
siluetu. Je skoro nemožné něco 
podobného vysvětlit. Některé 
země jsou v tomto ohledu více 
paranoidní než jiné. Například 
v Reykjavíku se o mne nikdo ne-
staral, jinde to tak lehké nebylo. 

Ale mně je to jedno. Když někdo 
přijde, tak jim vysvětlím, co dě-
lám. Nejsem vrah ani terorista, 
jenom prostě fotím!“

MÍSTA SI NEVYBÍRÁM, ONA 
SI VYBÍRAJÍ MNE

Základem pro plánování cesty 
po Evropě je vyhledávání na 
internetu. Jean-Marc někdy 
cíleně, jindy náhodou narazí 
na umělce nebo osoby spojené 
s uměním, představí jim svůj 
projekt a oni mu odpovědí, 
zda mu mohou pomoci. Napří-
klad ho ubytují ve svém studiu 
nebo u přátel. „Rád bych fotil 
Atény, Lisabon nebo Tbilisi, 
ale zatím tam neznám nikoho, 
kdo by mi mohl v mém snažení 
pomoci,“ krčí fotograf rameny. 
Prostředky má omezené, pro-
to skoro nic nekupuje a evrop-
ské hotely zná jen z průvodců. 
„Jean na webových stránkách 
našel moji středověkou hudeb-
ní skupinu,“ vysvětluje Iva Šá-
řecová z Prahy, jak se umělec 
ocitl v jejím malém bytě 1+1. 
„Začali jsme si dopisovat, po-
tom se mě zeptal, jestli nevím 
o nějakém levném ubytování v 
Praze a já mu řekla, že samo-
zřejmě může bydlet u nás, že 
to není problém,“ usmívá se 
sympatická třicátnice. „Díky 
e-mailům a ICQ jsme dnes 
všichni hodně blízko.“ Právě 
elektronickými kanály bude 
v zimě Jean-Marc Caracci ko-
munikovat s úřady měst, která 
doposud navštívil, představí 
jim své portfolio a fotografie 
také nabídne velkým koncer-
nům. „Po celém světě je mno-
ho evropských společností a já 
jim chci nabídnout jednodu-
chou evropskou estetiku, aby 
si ve svých kancelářích moh-
li trochu připomenout domo-
vinu. Dalším cílem je vydat 
knihy s mými fotografiemi.“ 
Příští rok v květnu představí 
své fotografie v rámci Týdne 
Evropy v Sofii a na další dva 
roky chystá výstavy v Paříži 
a Talinu. Internetové stránky 
projektu mají adresu http://
homo.urbanus.free.fr. 

Pavel Farkaš

Lucemburské velvyslanectví přiváží do Čech mladého pianis-
tu Jeana Mullera (*1979). Koncertní provedení pěti sonát 
Ludwiga van Beethovena se uskuteční 22. října 2008 v 19.30 
v kostele sv. Vavřince, Hellichova 19, Praha 1. Koncert je orga-
nizován agenturou Atton Music ve spolupráci s Lucemburským 
velvyslanectvím v Praze a lucemburskými společnostmi zastou-
penými v ČR. Tato hudební událost je součástí „Svatovavřinecké 
koncertní sezóny 2008“.

Do francouzského hlavního města zavítali světoznámí filmoví 
režiséři, aby vytvořili dvouhodinovou mozaiku složenou z osm-
nácti krátkých filmů. Každý z nich se musel vejít jen do několi-
ka minut promítacího času. Režiséři se vydali do jednoho měst-
ského obvodu a tam měli k dispozici jen pár natáčecích dnů.  
Film Paříži, miluji tě se promítá ve Francouzském institutu 
28. října od 19.00. Štěpánská 35, Praha 1.

Portugalské centrum zve na večer, na kterém bude předsta-
vena kniha z řady Stručné dějiny států: pohled na dějiny Vý-
chodního Timoru. Přednáší doc. Jan Klíma. Přednáška se koná 
v češtině. Po celý říjen si na místě můžete prohlédnout výstavu 
portugalské keramiky a dlaždiček. 29. října od 19 hodin. 1. pat-
ro Oettingenského paláce, Josefská 6, Praha 1 - Malá Strana.

Snímky Rakouské imprese fotografa Dušana Špičky lze vi-
dět v Rakouském kulturním fóru. Podle autora jde o obyčejné 
pohledy na neobyčejně krásnou zemi. Spíše o pohlazení po duši 
než velké avantgardní fotografické umění. Fotografie ze země, 
kde by chtěl žít, kdyby nežil tam, kde žije nyní. Výstava je při-
pravená ve spolupráci s Regionálním muzeem v Teplicích a pří-
stupná je do konce října. RKF, 1. patro, Jungmannovo nám. 18, 
Praha 1.

Rumunský kulturní institut zve do Památníku národního 
písemnictví, kde je přístupná výstava Pět set let knihtisku 
na území Rumunska. Návštěvníci mají jedinečnou příležitost 
shlédnout v Česku vzácné rumunské rukopisy, jako např. Var-
laamova kázání, Balgradský Nový Zákon, Macariého Výklad 
evangelia a Liturgiář  z rumunského kláštera Dealu nebo Core-
sího Apoštol. Jsou to díla velmi hodnotná z hlediska vědeckého 
i historického. Výstava je otevřena do 7. listopadu. Strahovské 
nádvoří 132, 118 38 Praha 1.

Sourozenci García Lopéz de la Osa pracují nepřetržitě od 
roku 1997 s původním repertoárem pro klavír a kytaru. Po více 
než deset let vystupovali s úspěchem i kladným ohlasem u kriti-
ků s recitály ve Španělsku a v Itálii. Pro své vystoupení v Praze si 
z kulturního programu Institutu Cervantes připravili někte-
ré zcela nové skladby a méně známá díla španělských mistrů. 
10. listopadu od 19.00. HAMU – sál Martinů. Lichtenštejnský 
palác, Malostranské nám. 13, Praha 1. 

Goethe-Institut připomíná, že první premiérou již 37. sezó-
ny Činoherního studia Ústí nad Labem byla česká premiéra hry 
současného mladého německého autora Thomase Freyera Sepa-
ratisté. Mladá dívka Rike se vrací na sídliště, na němž vyrostla 
a které je plné vzpomínek. Z podkroví sleduje dění na sídlišti, 
které je určeno k demolici. Rike pozoruje, jak se jednoho dne 
rozhodne úplně obyčejný tuctový kluk jménem Johan zachránit 
„své“ sídliště a vytvořit v něm vlastní společnost, stát ve státě... 
Představení 30.10., 12.11. a 29.11. od 19 hodin. Činoherní stu-
dio, Varšavská 767, Ústí nad Labem.

Podzim přináší lahůdku v podobě přehlídky filmů švédského 
režiséra Ingmara Bergmana. Je to jedna z nejkomplexnějších 
kolekcí Bergmanových filmů, která kdy byla v ČR k vidění. 
Festival uvede více než 40 celovečerních filmů tohoto švédské-
ho velikána. K vidění v pražských kinech Světozor a Aero, hra-
deckém Centrálu a brněnském kinu Art v rozmezí od poloviny 
října do poloviny prosince.

Plzeňská Alliance française pořádá do 15. listopadu fes-
tival „Bonjour Plzeň“. Letošní 16. ročník frankofonního fes-
tivalu je zaměřen na město Lutych. Tato valonská metropo-
le východní Belgie představí místní gastronomii, rozmanitost 
své hudby, bohatou historii. A to jednak prostřednictvím dvou 
přednášek, jednak na výstavách fotografií. Na programu je rov-
něž promítání filmů. Podrobný program a další informace na-
jdete na www.afplzen.cz. 

Pavel Farkaš

Reykjavik 2008

Praha 2008


