Druhý život
Příběhy lidí,
jejichž novým domovem
se po roce 1968
stalo Švýcarsko

Odchod občanů z komunistickou
stranou ovládaného a sovětskými vojsky
obsazeného Československa po roce
1968 znamenal nesporné kulturní
a intelektuální obohacení Švýcarska.

Švýcarské velvyslanectví v České republice připravilo
u příležitosti 100. výročí založení Československa výstavu, jejíž
základ tvoří portréty dvaceti pěti československých emigrantů.

Co je vlast? Místo? Pocit? Lidé?
Jakou vlast chceme? Dá se ztratit? Dá se najít?
Je možné mít současně touhu po domově i po dálkách?

Praha / Galerie kritiků 04/04—22/04/2018
Zlín / Galerie Václava Chada 25/05—10/06/2018
Brno / Dům umění města Brna 20/06—29/07/2018
Plzeň / Galerie Ladislava Sutnara 20/09—14/10/2018
Další informace naleznete na www.eda.admin.ch/prag
a na webových stránkách uvedených galerií.

Při příležitosti
100. výročí založení Československa
se letos často hovoří o tématech
DOMOV a VLAST.
Výstava fotografií Druhý život, produkovaná Švýcarským velvyslanectvím v České republice, nabízí řadu odpovědí z pohledu emigrantů, kteří po roce 1968 opustili Československo
a usadili se ve Švýcarsku. Od svého založení ve 13. století vítala Švýcarská konfederace
velkoryse uprchlíky, kteří se ve své vlasti cítili ohroženi a pronásledováni.

Česko-švýcarská fotografka Iren Stehli zachytila dvacet pět československých emigrantů,
kteří svůj druhý domov nalezli právě ve Švýcarsku. Výstavu, která se postupně představí
v Praze, ve Zlíně, v Brně a Plzni, doprovází reprezentativní katalog a dokumentární film švýcarské režisérky a absolventky pražské FAMU Fiony Ziegler. Z rozhovorů s portrétovanými
osobnostmi, jak v katalogu, tak ve filmu, plasticky vystupují osudy žen a mužů, které reprezentují širokou škálu profesních zaměření, společenských postavení, politických názorů,
postojů a motivací. Jedná se o lidi, kteří se aktivně postavili ke svému životu, vzdali se jistot,
opustili své rodiny a přátele a učinili velký krok do neznáma. Ve své druhé vlasti museli
přijmout její jazyk, kulturní zvyklosti i zákony a vybudovat si novou kariéru i sociální vazby.
Životní příběhy těchto lidí odhalují často velmi dramatické osudy a jsou i pozoruhodným
svědectvím o důsledcích totalitního režimu v Československu druhé poloviny 20. století.
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