V Liberci 8. září 2013

Tisková zpráva
Na Ještědu si mohou lidé nyní
prohlédnout ještě jednu věž
Snímky desáté nejvyšší věže světa představuje od soboty spolu s fotografiemi proslulé liberecké
dominanty v Hotelu Ještěd společná česko – lotyšská výstava, nazvaná Liberec – Dvě věže.
Televizní věže, které se tyčí nad svými městy a prostřednictvím rádiových a televizních vln překračují
jejich hranice, se staly inspirací společné výstavy libereckých a lotyšských autorů, nazvané Ještěd –
Dvě věže. Liberečtí umělci do ní přispěli snímky Ještědu, lotyšští zachytili desátou nejvyšší věž na
světě, která dokresluje tvář Rigy, hlavního města Lotyšska.
Výstava několika desítek fotografií je příspěvkem autorů k oslavám 40. výročí otevření horského
hotelu a televizního vysílače na Ještědu. Je nyní k vidění přímo v Hotelu Ještěd, kde si ji mohou lidé
prohlédnout až do 18. září. Od 19. do 30. září budou snímky vystaveny v libereckém nákupním centru
Plaza.
Výstavu odstartovala vernisáž v salonku Hotelu Ještěd v sobotu 7. září, ale ještě před samotným
zahájením si lotyšští hosté v čele s velvyslancem Lotyšské republiky Jānisem Kalvou prohlédli
historickou radnici. Tam je přivítal náměstek primátorky pro školství a kulturu Kamil Jan Svoboda,
který nechyběl ani na pozdější vernisáži na Ještědu. „Věřím, že tato výstava prohloubí nejen
vzájemnou komunikaci mezi našimi městy a zeměmi, ale že také vyprovokuje zájem turistů o tyto
obdivuhodné stavby,“ řekl Kamil Jan Svoboda, když popřál společnému projektu hodně úspěchů.
Výstavu si jako propojení dvou regionů vymysleli liberečtí fotografové Daniel Dostál a Lenka
Dostálová – Kroupová. Podařilo se jim navázat spolupráci s Rižským fotografickým spolkem, jedním z
nejstarších v Evropě. Spojování, komunikace, inspirace a spolupráce - to je ostatně také hlavním
mottem této výstavy.
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