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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
 A.Č.K. pořádá v roce 2018 tradiční výstavu fotografujících kameramanů, členů 
A.Č.K. a jednoho hosta, s velkým zpožděním, protože došlo k vypovězení smlouvy 
s Vysokou školou ekonomickou v Praze a tím i ke ztrátě možnosti zde vystavovat. 
Máme ale novou možnost uspořádat tuto výstavu společně s naším dlouholetým 
partnerem Barrandov Studiem a.s. a to hned na dvou místech. První vernisáž by se 
konala při zahájení Mezinárodního karlovarského filmového festivalu v Galerii 
v Karlových Varech. Barrandov studio by provedlo ve vlastní režii dopravu, instalaci 
výstavy a zařídilo by rovněž dopravu autorů a přátel na vernisáž i cestu téhož dne 
zpět do Prahy. Fotografie budou vystaveny v Galerii přes celé léto. Potom je 
Barrandov studio převeze do Prahy a instaluje v Galerii Portheimka v Praze 5, kde 
by proběhla druhá A.Č.K. vernisáž. Tady by fotografie byly vystaveny až do konce 
září. 
 
Přáním Barrandov Studia a.s. je také uvedení jedné pracovní fotografie „s kamerou“ 
vystavujícího kameramana s krátkým životopisem/filmografií, které budou v Galerii 
umění v Karlových Varech instalovány vedle autorových fotografií.  
 
První vernisáž proběhne v Galerii umění Karlovy Vary  30. června 2018. 
Druhá vernisáž proběhne v pražské Portheimce v 5. září 2018 
 
Přihlášky zasílejte elektronicky e-mailem na adresu: myslikjiri@gmail.com do 7. 5. 
2018. 
Prosíme všechny přihlášené, aby brali svou účast jako závaznou, protože musíme v 
předstihu nechat vytisknout plakát a pozvánky se jmenným seznamem vystavujících 
autorů. 
 
Závazné podmínky pro přijetí prací: 
 
1/ Povinností autora je opatřit každé dílo na zadní straně štítkem s uvedením 

následujících údajů: 
      Název díla 
      Rok vzniku díla 
      Jméno autora 
 
 Pokud jsou fotografie zabalené v neprůhledném obalu, uveďte své jméno na 

tento obal. 
 
2/ Maximální delší strana rámu: 100 cm (důvodem jsou omezené transportní 

možnosti a velikost výstavních panelů) 
 Vícedílný fotografický seriál musí být adjustován do jednoho rámu. 
 
3/ Adjustace fotografií: v rámech se sklem nebo fólií, nebo bez překrytí. 
 Nebudou přijímány fotografie v CLIP rámech!!! 
 



 
 
 
 
4/ Výstavní plocha pro každého je 2x 1x1metr čili tzv. dva panely. 
 
5/ Práce je nutno osobně přivézt do 1. 6. 2018 do kanceláře prezídia A.Č.K., 

Senovážné nám. 23, Praha 1 po předchozí domluvě s paní Renatou Soudnou 
(tel.: 224142674).  

 
6/ Povinností autora je dodat krátkou filmografii (cca 1. stránka) a pracovní 

fotografii s kamerou. 
 
7/ Po skončení výstavy v galerii Portheimka si likvidaci vystavených prací zajistí 

každý autor sám, přesný termín bude upřesněn. 
 
Věříme, že s Vaší podporou se podaří prezentovat nás kameramany nejen jako 
tvůrce kinetických obrazů, ale i jako samostatné autory v oblasti „still photo“. 
 
 
Marek Jícha, prezident A.Č.K. 
Jiří Myslík, viceprezident A.Č.K. 
 
V Praze dne 11. 4. 2018 


