PORTFOLIO

CHRISTOPHER ROCHE
Tomu fakt neuvěříte! Sedl jsem si vedle něho na přední horní sedadlo starého klasického
patrového londýnského autobusu a oba jsme si se zájmem prohlíželi provoz
na londýnských ulicích přesně v den královniných devadesátých narozenin.
Foto: CHRISTOPHER ROCHE, text: RUDOLF STÁHLICH a CHRISTOPHER ROCHE, www.chrisrochephotographer.co.uk
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View from Dankhar

Turning of the Buddha

„Hi, I am Chris,“ zaznělo klasicky zprava, a tak jsem se také představil.
Krásný hovor s naprosto perfektním člověkem, milujícím Prahu a Čechy
vůbec nejen díky tomu, že u nás několik let pracoval pro velkou reklamní agenturu a její významné klienty… A tak slovo dalo slovo a já vám
o něm píši. Asi bych ho nenazýval kosmopolitou, i když mi připadá, že je
po celém světě doma. Hodně dobrý fotograf, kterého jsem považoval za
Angličana, byť je Ir, výborný filmař a cestovatel. Prostě člověk, u něhož je
strašně těžké si vybrat jen pár fotek. Já si zvolil tři oblasti a on jich přitom
navštívil a nádherně zdokumentoval spoustu. A tak se mnou klidně můžete polemizovat nebo se raději rovnou podívat na jeho webové stránky
www.chrisrochephotographer.co.uk.

Ki Monastery
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Staňte se našimi fanoušky na Facebooku
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Morning Meditation

Sunning the Buddha

Narodil se v kanadském Quebecu irským
rodičům, žil v Africe a v mnoha zemích
Evropy, až zakotvil v Londýně. Jeho čas,
a tedy i práce je rozdělena mezi dva velmi blízké profesionální obory: filmařinu
a fotografování. Vyhrál už řadu soutěží
a získal hodně prestižních cen včetně
Miramax Scriptwriting Award, Sony
World Photography National Award Ireland 2016, Wanderlust Photo Portfolio
of the Year 2015, International Photographer of the Year (People, Travel) 2015

a Wild Frontiers Photo of the Year 2014.
S tím souvisí i jeho bohatá publikační
a výstavní činnost. Vystavoval například
v prestižní Royal Geographical Society
v Londýně a v OSN v Ženevě.
V současnosti pracuje na dlouhodobém
fotografickém projektu s dlouhým názvem Devotion that explores men and
women’s thirst for spiritual full filament
around the world. Chris vydal dvě fotografické knihy − The Priests and Pilgrims
of Ethiopia a Banaras: Holy City.

Pilgrims and Prostrations
10 FOTOVIDEO ČERVEN 2016

WWW.IFOTOVIDEO.CZ 11

INSPIRACE / PORTFOLIO

Dankhar Gompa

KNIHA
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20.–25. ZÁŘÍ 2016 | KOLÍN NAD RÝNEM

NO LIMITS – JUST IMAGING
Na světovém vůdčím veletrhu photokina, veletrhu pro fotografii, video a celou branži Imaging, se profesionálové z celého světa
a nadšenci pro obrázky setkávají s nejlepšími firmami oboru, aby
diskutovali o nových produktech, trendech a inovacích. Kromě pěti
napínavých tématických světů jsou na veletrhu v roce 2016 centrem
pozornosti také Virtual a Augmented Reality, Cloud Services a Smart

Další informace: Ing. Jan Besperát · Výhradní zástupce Koelnmesse pro ČR a SR
Sokratova 2043/6, 143 00 Praha 4 · Tel: 00 420 602 373678
besperat@koelnmesse.cz · www.koelnmesse.com

Home Innovations. Využijte koncentrovanou odbornou kompetenci
veletrhu photokina: ať jste fotograf, filmař nebo specializovaný prodejce – tady jste správně!
Zajistěte si nyní vstupenky online a ušetřete přitom až 38%:
www.photokina/tickets
WWW.PHOTOKINA.COM
#PHOTOKINA

INZERCE

Jak už jsem v úvodu poznamenal, zabývat se celým jeho fotografickým portfoliem je v jednom
článku nemožné. Proto jsem si pro vás vybral
autorovy snímky z Ladaku, Tibetu a údolí Spiti. Nevím, zda jsem volil správně, to posoudíte
sami a třeba o tom mně nebo Chrisovi napíšete.

KNIHA

„Mönlam čenmo je největší náboženský festival
v Tibetu. Datuje se od roku 1409, začíná vždy
čtvrtým dnem tibetského kalendáře a končí
dnem patnáctým, tedy obvykle v únoru. Během
tohoto festivalu si velké množství mnichů a poutníků připomíná Buddhu různými tradičními
rituály. Slovo mönlam označuje buddhistickou
cestu, jak pomáhat druhým prostřednictvím
svých modliteb. Tyto oslavy jsou ve Lhase zakázány, a tak festival vítá každý rok tisíce poutníků
v oblasti Amdo ve východním Tibetu. Navštívil
jsem kláštery kolem Rebgongu, Labrangu a Taktsangu Lhamo v únoru 2105.“ ■
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