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Tisková zpráva

Výstava barmských politických karikatur v Praze
Praha, 24. října 2007 – Česká nezisková organizace Burma Center Prague oznamuje zahájení
vernisáže barmských politických karikatur v Praze, dne 2. listopadu 2007. Bude to první příležitost
vidět v České republice ojedinělou ukázku „Humoru plného vzdoru“ barmského disidenta
a umělce, pana Harn Lay.
Politické karikatury hrají důležitou roli v barmské kultuře, kritizují režim jak uvnitř země, tak
i v exilu. Zejména během posledních týdnů, které byly poznamenány krvavým potlačením
mírových protestů, lidé v Barmě postrádají prostředky k veřejnému vyjádření svých politických
názorů na vývoj situace. Uspořádáním této výstavy chceme ukázat jak lidé v České republice
sympatizují s bojem barmského lidu za demokracii.
Burma Center Prague uvítá při této příležitosti přítomnost dvou významných osobností, bývalého
českého velvyslance pro Barmu, pana Jiřího Šitlera a pana Štěpána Mareše, předního českého
karikaturistu, kteří se ujmou úvodního slova.
Návštěvníci budou moci ochutnat barmské speciality, získat informace o Barmě a možnost
zakoupit si karikatury nebo katalog.
Vernisáž se koná v pátek, 2. listopadu 2007 v 17:30 hod. v Kulturním centru Zahrada,
Malenická 1784, Praha 4 – Chodov (autobusem nebo 10 minut pěšky ze stanice metra Chodov).
Více
informace,
jak
se
dostat
na
místo
konání,
naleznete
na:
www.kczahrada.cz/mapa/kudyknam.htm.
Výstava potrvá do 30. listopadu 2007, vstupné zdarma.
V příloze této zprávy najdete plakát a ukázku karikatury.
O umělci:
Pan Harn Lay se narodil v Barmě, v šanském státu. Svoji profesionální kariéru začal malováním
filmových plakátů ve městě Taunggyi, ve státě Šan. Po útěku z Barmy, po krvavých událostech
roku 1988, začal přispívat svými díly různým opozičním exilovým organizacím a mediím. Nyní
pracuje jako karikaturista pro časopis Irrawaddy, vydávaný ve městě Čiang Mai v Thajsku.
Příležitostně, ve svém volném čase maluje a učí malovat barmskou etnickou mládež. Jeho
karikatury hluboce a s humorem vyjadřují politický boj milionů Barmánců v zemi, kam on sám má
zakázaný vstup po více jak dvě desítky let.
Organizace Burma Center Prague byla založena v roce 2006 barmskou exilovou komunitou v České
republice, aby se zabývala problematikou Barmy na místní a mezinárodní úrovni. Další informace naleznete
na: www.burma-center.org, nebo kontaktujte: info@burma-center.org.
Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí České republiky v rámci Dotačního
programu MZV ČR pro nevládní a neziskové organizace v oblasti zahraniční politiky a mezinárodních vztahů
na rok 2007.
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