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Tisková zpráva 

Borneo, Bali, Flores, Jáva, Komodo – to jsou nejznámější z indonéských ostrovů. Indonésie je země, 

kde život plyne pomalu, ale o to intenzivněji. Připravili jsme pro vás kompletní „ochutnávku“ toho 

nejzajímavějšího z celé země.  

„FACES OF INDONESIA“ je zážitková výstava fotografií Natálie A. Rollko. Uvidíte 67 originálních 

snímků, zachycujících jedinečnost této ostrovní země. Uslyšíte indonéskou hudbu. Ochutnáte 

indonéskou kuchyni. Uvidíte pravé indonéské tanečnice. Setkáte se s představiteli indonéské 

komunity v Čechách. Prohlédnete si ručně vyráběné indonéské předměty. Uvidíte, jak se obléká 

typický indonéský sarong. Můžete se zúčastnit cestovatelských workshopů se zkušenými cestovateli. 

Natálie A. Rollko o svých fotkách: 

„Všechno má svůj příběh. Výjimkou není ani projekt FACES OF INDONESIA, který se začal rodit loni 

v městečku jogínů Ubud na nádherném ostrově Bali. Původně jsem návštěvu tohoto místa vůbec 

neplánovala. Osud však chtěl, abych poznala i tento fascinující kus země. Indonésie se stala druhým 

domovem úžasné Majky Kadlecové, zakladatelky projektu Mandala, která mě sem pozvala. Když jsme 

společně mluvily o mém pobytu a fotografiích, které zde měly vzniknout, měla jsem jednu podmínku 

– chtěla jsem se seznámit s každodenním koloritem a reálným životem místních lidí. Na fotografiích 

jsem nechtěla mít architekturu ani obrazy z luxusních rezortů, které zná každý. Mou snahou bylo 

věrně zachytit příběhy lidí v jejich přirozeném prostředí. Cítila jsem, že pokud chci takové fotografie 

získat, musím se stát jeho součástí. Nestranným pozorovatelem, zachytávajícím každodennost bez 

ohledu na to, jaká je.“ 

  



 

„FACES OF INDONESIA“ v datech: 

✓ Kdy: od 25. dubna do 30. května 

✓ Kde: v Praze 13 – Stodůlkách v prostorách Luka Living centra 

http://www.lukaliving.cz/obchodnicentrum/, stanice metra B Luka 

✓ Pořádá Mandala Adventures http://www.ckmandala.cz/ 

✓ Doprovodné akce k výstavě: 

✓ 25. 4. – vernisáž s autogramiádou Natálie A. Rollko 

✓ 3. 5. od 17.30 – Chutě Indonésie  

přednáška o tradičním pěstování plodin, indonéská kuchyně a běžný život, ukázka tradičních 

tanců, představení řemesel a tradičních indonéských výrobků, promítání fotografií. 

✓ 10. 5. od 17.30– Indonésie - země ostrovů  

Flores, Jáva, Komodo, Borneo, Bali... Promítání fotografií a vyprávění o duchovním životě, 

tradicích, kultuře a přírodních krásách. Ukázka tradičních tanců, představení řemesel a 

tradičních indonéských výrobků. 

✓ 16. 5. od 17.30 – Pestrá Indonésie  

Z velkoměst do pralesa – neskutečné rozdílnosti země, vyprávění o cestování a rozmanitosti v 

Indonésii. Ukázka tradičních tanců, představení řemesel a tradičních indonéských výrobků. 

✓ Akce se koná pod záštitou velvyslanectví republiky Indonésie v ČR a za osobní přítomnosti 

pana velvyslance DR. Aulia Aman Rachmana.   

 

Kontakt pro novináře:                                                                                                      Praha, 25. 4. 2018 

Irena Křivánková, Mandala Adventures Prague 

+420.603.430.084 

irena@ckmandala.cz 

http://www.ckmandala.cz/ 

https://www.facebook.com/events/386171111856224/ 

fotografie pošleme na vyžádání  
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