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Чеський центр у Києві та Галерея Brucie Collections представляє увазі українських критиків і шанувальників фотографії
творчість видатного молодого чеського автора Мартіна Странки.
Странка, професійний фотограф з Праги, який самостійно освоїв професію, народився 13 квітня 1984 року в Чеській
Республіці. Не дивлячись на молодий вік, він уже встиг завоювати значний успіх і визнання у глядачів та критиків. Тільки за
останні два роки Мартін зібрав більш ніж 30 вищих міжнародних нагород у галузі фотографії, включаючи Professional
Photographer of the Year, Emerging Talent Award на Міжнародному фотоконкурсі Nikon, Sony World Photography Awards.
Серед призів автора – престижні титули EISA Photo Maestro та Digital Photographer of the Year, присуджені Мартіну двічі
поспіль.
Творче бачення Мартіна Странки здатне зафіксувати особливий простір, стан рівноваги та спокою; предмет його витончених
і глибоких фотографій існує лише в короткому проміжку, довжиною в декілька секунд – між сном і пробудженням. Тема
самотності, яку відчуває глядач у багатьох фотографіях автора, незвичайно притягує. Як говорить сам Мартін, він черпає
натхнення у «запаху осені та виблискуючих порошинках, що ширяють у повітрі на заході сонця».
Персональні та групові фотовиставки Странки можна було побачити в Південній та Північній Америці, Європі та Азії. Його
фотографії виставлялися в Дубаї, Гонконзі, Лондоні, Лос-Анджелесі, Мілані, Нью-Йорку, Парижі, Токіо та Відні. Роботи
Мартіна були представлені в найпрестижніших галереях: Getty Images Gallery, Saatchi Gallery і Robert Fontaine Gallery, нарівні
з такими майстрами, як Енді Уорхол, Енні Лейбовіц, Бенксі та Демієн Хьорст.
На рахунку фотографа роботи для мережі готелів Hilton, видавництва Harper Collins, Lauren Oliver та багатьох інших.
Фотографії Мартіна Странки можна зустріти на обкладинках книг і музичних дисків у всьому світі, його роботи друкувалися в
журналі Vogue (Італія).
Українська публіка зможе побачити та придбати вибрані фотографії Мартіна Странки в галереї Brucie Collections, починаючи з
17 січня 2013 року.

Чеський Центр у Києві: вул. І. Франка, 24а, офіс № 1, 01030, тел. +38 044 230 29 64, +38 095 68 73 158,
факс: +38 044 230 21 09, e-mail: cckiev@czech.cz. Офіційний веб-сайт: http://kyiv.czechcentres.cz. У facebook:
http://www.facebook.com/cz.kyiv. Контактна особа: Валентина Хурчак, заступник директора, khurchak@czech.cz, тел. 097 782 65 67.
Галерею Brucie Collections було засновано у 2008 роцi. Brucie Collections представляє роботи кращих митців сучасного світового
фотомистецтва. В колекції галереї – роботи таких відомих майстрів, як Гельмут Ньютон, Себастьяно Сальгадо, Лені Ріфеншталь, Алберт
Уотсон, Говард Шатц, а також фотографії кращих українських та російських авторів.
Додаткова інформація - http://www.bruciecollections.com/. Приєднуйтесь до нашої групи у facebook, і ви зможете першими отримувати
актуальні новини про всі виставки і проекти галереї.
Контактна інформація: вул. Артема, 55-Б, тел. +380 (44) 205 42 64, пн-пт 11.00 - 19.00, сб 11.00 - 18.00, нд 12.00 - 17.00. Вхід вільний.
За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся до Олександра Коптєва, PR менеджера Brucie Collections, тел. 067 223 79 01, e-mail
Alexander_Koptev@linea12etc.com.

