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Fotografie z cest

 

Ve středu 8. října od 17 hodin bude v Galerii 14 slavnostně zahájena výstava fotografií Daniela Vašaty, kyjského rodáka, z jeho
dobrodružných výprav po světě. Atmosféru vernisáže zpříjemní hrou na klavír Václav Spanos. Mezi vystavenými snímky budou
ponejvíce zastoupeny záběry z loňské cesty na indonéský ostrov Bali a z výprav do Jordánska a Egypta. Výstava, kterou si můžete
prohlédnout vždy v úterý, ve středu a čtvrtek od 14 do 18 hodin, potrvá do 30. října. Zajímavé povídání o Bali si můžete přečíst v
internetové verzi Listů (www.praha14.cz) č. 4/2003, na straně 24-5, pod názvem Z Hloubětína až na Bali.

Trh na ostrově Lombok (2002).

Daniel Vašata se narodil 14. září 1970. Jeho civilní i pracovní život je velmi úzce spojen s Prahou 14 - žije v Kyjích a v Hloubětíně, kde
podniká ve své firmě. S určitou nostalgií vzpomíná na časy dětské bezstarostnosti a klukovských lumpáren v době docházky do
základní školy v Kyjích. Jako žáček měl rád hodiny zeměpisu a četl všechny možné cestopisy a romány. Z malého rošťáka vyrostl
svérázný mladý muž, který se vyučil leteckým mechanikem ve Kbelích a odtud přešel do reklamní agentury. U těchto aktivit již vytrval a
v roce 1995 si založil svoji vlastní firmu zabývající se výrobou reklamy.
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Královský vodní palác v TIRTAGANZE (2002).

Do exotických dálek ho táhne zvědavost i touha poznávat svět a lidi. Všímá si lidí v jejich přirozeném prostředí, baví ho porovnávat
jejich rozdílný životní styl i náboženství. S nadsázkou se dá říct, že jednu část světa už procestoval a na tu druhou se teprve chystá.
Jako správný cestovatel je přizpůsobivý: je mu naprosto lhostejné, jestli jednu noc přespí pod širákem, v bambusové chýši s
domorodci nebo v "lepším hotelu. Daniel necestuje sám, ale v dobře sehrané partě - jsou to přátelé, na které se může spolehnout. Je
vášnivým potápěčem i fotografem, což dokládají vystavované snímky. Rád by ještě procestoval Jihoafrickou republiku (chtěl by se
setkat s velkým bílým žralokem), Filipíny, Srí Lanku, Vietnam, Nový Zéland, Barmu, Indii, Tibet, Japonsko či Kalifornii (tam se vydá za
hejny kladivounů a rejnoků mant).

Tiranské ostrovy - Rudé moře (2001).
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