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Věc: putovní výstava Všichni jsme Afričanky 

Určeno pro: knihovníky, organizátory kulturních akcí – výstav, literárních setkání, divadelní či 

besední místa setkání v rámci celé České republiky… 

 

10. července 2021 

 

Pěkný den, 

dovolujeme si vás oslovit s nabídkou možnosti využít 

hotové materiály z výstavy Všichni jsme Afričanky 

fotografky Ireny Vodákové.  

 

Krátké shrnutí o výstavě zde: 

https://www.unescoprague.org/vsichni-jsme-africanky/ 

Tato výstava se uskutečnila v červnu 2021 jako výsledek 

spolupráce Městské knihovny v Praze (projekt Praha město 

literatury) a festivalu Tvůrčí Afrika (spolek Komba). Rádi 

bychom vám zdarma nabídli k využití materiály jako putovní 

výstavu. Celá výstava se sestává z (podle vašich možností 

prostor můžete využít také jen část):  

 8 plakátů š. 70 x v. 100 cm (barevné fotografie, př. 

na této straně, 1 – 2 fotografie na jednom plakátu 

z představení festivalu Tvůrčí Afrika a jejich krátké 

popisky, které jsou součástí plakátů) 

 8 podlepených plakátů (kapa) š. 50 x v. 70 cm 

(černobílé fotografie autorů s krátkým popiskem 

jejich tvorby a propojení k České republice) 

Několik fotografií z výstavy, která proběhla, přikládáme níže.  

K dispozici víceméně kdykoliv od teď. Můžete navázat na vaše aktivity. Využít můžete také seznamy 

literatury, které připravili kolegové z Městské knihovny v Praze (viz souhrnný odkaz výše). 

 

V souvislosti s touto nabídkou nás rovněž napadá možná spolupráce v rámci zářijového 17. ročníku 

festivalu Tvůrčí Afrika – možné besedy, divadelní představení… Koná se 20. – 26. 9. 2021. (Popř. 

návazná spolupráce pro další ročníky, kdy se snad opět uskuteční v obvyklém termínu kolem Dne Afriky 

25. 5.)   

Kontaktní osoby: 

Pro výstavu – Radka Eismannová – Městská knihovna v Praze, UNESCO Praha město literatury, 

radka.eismannova@mlp.cz, t. 721 862 046 

Pro spolupráci s festivalem Tvůrčí Afrika – Lucie Němečková – Tvůrčí Afrika, spolek Komba, 

hulcovi@volny.cz, t. 603 853 080 

https://www.unescoprague.org/vsichni-jsme-africanky/
mailto:radka.eismannova@mlp.cz
mailto:hulcovi@volny.cz
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https://www.unescoprague.org/vsichni-jsme-africanky/ 

FOTOGRAFIE z výstavy: 

 

Potkejte „Afričanky“ ve fotografiích Ireny Vodákové. Název výstavy se zatím tváří záhadně 
a ponouká k zamyšlení… Rozuzlení však přijde již brzy. Těšíme se na vás. 

Výstavu fotografií Všichni jsme Afričanky, které autorka Irena 

Vodáková pořídila během posledních ročníků festivalu Tvůrčí Afrika, můžete navštívit v Městské 
knihovně na Mariánském náměstí 1, Praha 1 od úterý 25. května 2021, kdy slavíme 
Mezinárodní den Afriky. 

Výstava potrvá v prostorách knihovny nejméně měsíc a koncem září, ve dnech 20. – 26. 9. 2021, na 
ni naváže divadelně-literární program 17. ročníku festivalu Tvůrčí Afrika – http://tvurci-
afrika.simplesite.com/. 

Festival (nejen) divadelních setkání Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani provází české zájemce 
od roku 2001 krajinou moderních afrických divadel a dramaturgií. Každoročně představuje v České 
republice autory a autorky z afrického kontinentu, evropské diaspory či z Karibiku, překládá jejich 

https://www.unescoprague.org/vsichni-jsme-africanky/
http://tvurci-afrika.simplesite.com/
http://tvurci-afrika.simplesite.com/
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hry do češtiny a inscenuje je. Zve také divadelní či taneční inscenace ze zahraničí a upozorňuje na 
tematickou tvorbu tuzemských tvůrců. Od roku 2017 pak pořádá na náměstí Václava Havla 
slavnost Benso. Ze všech těchto nezapomenutelných uměleckých a lidských setkání vám nyní 
nabízíme alespoň malou ochutnávku v podobě fotografií Ireny Vodákové s názvem Všichni jsme 
Afričanky. Tato výstava vznikla ve spolupráci spolku Komba s Praha město literatury Městské 
knihovny v Praze. 

Irena Vodáková 

Autorka Irena Vodáková je fotografka na volné noze. S kulturními festivaly Nad Prahou 
půlměsíc a Tvůrčí Afrika začala spolupracovat v roce 2010, a od té doby je jejich souputnicí. 
Fotografuje ráda dokument, ale i divadelní představení a jejich vznik. V roce 2000 začala 
spolupracovat s Divadlem v Dlouhé a také se nalodila na loď Divadla bratří Formanů, se kterým 
plavbou životem zažívá různorodá divadelní dobrodružství. Velkou radost jí v posledních letech 
udělala například spolupráce s Janem Balejem, kdy dokumentovala natáčení jeho nejnovějšího 
animovaného filmu Barevný sen nebo fotografování portrétů pro nakladatelství Triáda a její 
řadu Hlasy. Také se účastní výstav tvůrců a přátel Divadla bratří Formanů zvaných Imaginárium. 

Mohlo by vás zajímat 

V souvislosti s výstavou Všichni jsme Afričanky jsme pro vás s kolegy z Městské knihovny v Praze 
připravili pro inspiraci tyto tipy ke čtení: 

 ROMÁNY O AFRICE A KNIHY AFRICKÝCH AUTORŮ 
 VŠE, CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT O AFRICE – NAUČNÁ LITERATURA 

 

 

Těšíme se na spolupráci. 

Radka Eismannová a Lucie Němečková 

 

 

https://search.mlp.cz/cz/davka/NFW_AFRIKA_BELETRIE/?p=#/c_s_ol=espQCId-eq:NFW_AFRIKA_BELETRIE
https://search.mlp.cz/cz/davka/NFW_AFRIKA_NAUCKA/?p=#/c_s_ol=espQCId-eq:NFW_AFRIKA_NAUCKA

