Cyklus fotografických
fotografických výstav na téma

Trvale udržitelný rozvoj,
proč?

I. Prezentace projektu
„Trvale
„Trvale udržitelný rozvoj, proč?“

Francouzský institut v Praze má možnost zapůjčit zájemcům z řad českých
škol a dalších veřejných i soukromých institucí zdarma tyto fotokolekce:
Biodiverzita, Energie, Voda a Les.

Vzdělávací projekt „Trvale udržitelný rozvoj, proč?“ (franc. Le
développement durable, pourquoi?) vznikl ve Francii v roce 2006 jako jeden
z programů nadace GoodPlanet, jejímž zakladatelem a současným
předsedou je světově uznávaný fotograf, filmový režisér a velvyslanec
dobré vůle pro program životního prostředí při OSN Yann Arthus-Bertrand.

K uvedeným fotografickým výstavám byly také vypracovány pedagogické
listy pro žáky škol a jejich učitele v české a/nebo francouzské verzi
(v úrovních A1/A2 a/nebo B1/B2 podle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky).

Na vzniku projektu, který je primárně určen pro žáky základních a středních
škol, se podílelo také francouzské ministerstvo školství a ministerstvo
životního prostředí. Partnerem pro Českou republiku je Francouzský institut
v Praze.
Smyslem projektu je seznámit žáky škol s problematikou ochrany životního
prostředí formou výstav velkoplošných fotografií (plakáty ve formátu 60x80
cm) na konkrétní environmentální téma. Každá fotografie je také doplněna
doprovodným textem přibližujícím kontext zobrazeného námětu. Ve Francii
jsou do každé školy tyto plakáty distribuovány zdarma a ke každému tématu
existuje soubor doplňkových didaktických materiálů.
Dosud v rámci projektu „Trvale udržitelný rozvoj, proč?“ vzniklo pět
fotografických cyklů:
2006: Trvale udržitelný rozvoj
2007: Biodiverzita
2009: Energie
2010: Voda
2011: Les

Všechny doprovodné popisky k fotografiím byly také přeloženy do českého
jazyka s cílem nabídnout i nefrancouzsky hovořícím zájemcům o tyto
výstavy možnost kompletního propojení fotografického obrazu
s doprovodným textem, zasazujícím zobrazený námět do širších souvislostí.

Více o činnosti nadace GoodPlanet se dozvíte na stránkách:
www.goodplanet.org.
Projekt „Trvale udržitelný rozvoj, proč?“ má také své vlastní webové stránky:
www.ledeveloppementdurable.fr.

II. Francouzský institut v Praze
Koordinací pořádání výstav v České republice je pověřena Jazyková a
vzdělávací sekce Francouzského institutu v Praze. Dohlíží nad rotací
fotografických cyklů po území České republiky a aktualizuje databázi
organizátorů výstav.
S těmito organizátory také dojednává termíny a prostory, kde budou
fotografie vystaveny.

Partnerské organizace se zavazují k tomu, že fotografie budou vystaveny
v odpovídajících prostorách s konstantním osvětlením nesnižujícím kvalitu
fotografií. Fotografie budou umístěny pokud možno pod antireflexním sklem,
na stojanech příp. na zdi (v tomto případě se připouští pouze uchycení
pomocí lepicí plastelíny PATAFIX apod.).
Fotografie:
-

III. Partnerské organizace
Partnerské organizace (základní a střední školy, vysoké školy, Francouzské
aliance, česko-francouzské kluby, muzea, ekologická centra, městské nebo
univerzitní knihovny, Eurocentra apod.), které o výstavy projeví zájem, se
zároveň zavazují k tomu, že své prostory k vystavení fotografií nabídnou
zdarma a že budou tyto výstavy propagovat (např. formou prezentace na
svých webových stránkách, zasíláním e-mailů dalším partnerským
organizacím apod.) a uvedou loga následujících institucí (loga budou
dodána elektronickou cestou):
Nadace GoodPlanet
Francouzský institut v Praze

IV. Výpůjční podmínky
Fotografie jsou zapůjčovány zdarma. Doba zapůjčení může být několik dní
(krátkodobé akce) až několik měsíců (výstavy v muzeu apod.). Náklady na
zaslání fotografií zpět na Francouzský institut v Praze nebo jejich přeposlání
dalšímu organizátoru výstavy hradí zasílající instituce.

-

musejí být vystaveny tak, aby bylo vždy viditelné logo nadace
GoodPlanet a doprovodný text (v dolní části plakátu),
se nesmějí poškodit: přehýbat, popisovat, upravovat rozměr
nůžkami, připínat na zeď napínáčky, hřebíčky, lepicí páskou,
lepidlem apod.,
musejí být vráceny na Francouzský institut v Praze nebo
přeposlány dalšímu organizátoru ve stavu, ve kterém byly
zapůjčeny.

Partnerské instituce dbají na to, aby nedošlo k odcizení či ztrátě fotografií.

V. Kontakt
Mgr. Jiří Votava
e-mail: jiri.votava@ifp.cz
tel.: 221 401 057
Francouzský institut v Praze
Jazyková a vzdělávací sekce
Štěpánská 35
110 00 Praha
www.ifp.cz

