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POPIS KNIHY CUBA V DETAILECH
Sochařka Veronika Richterová a grafik Michal Cihlář odcestovali v březnu roku 2005 na
Kubu s cílem vidět a nafotografovat dekadentní krásu Havany ještě předtím, než ji
zdevastuje nenadálý hurikán, lidové povstání nebo necitlivé zásahy zahraničních investorů.
Nejen v Havaně pak s precizností sběratelů dokumentovali různé architektonické banalit,
vybledlá hesla, stará auta i okázale neturistické motivy. Přestože se přitom záměrně
soustředili na detail, vznikla z pečlivě vybraných a uspořádaných fotografií kniha, která
nabízí autentický obraz Kuby v nevídaném celku.
CUBA V DETAILECH - MICHAL CIHLÁŘ, VERONIKA RICHTEROVÁ
Sochařka V. Richterová a grafik M. Cihlář odcestovali v březnu roku 2005 na Kubu s cílem
vidět a nafotografovat dekadentní krásu Havany. Z pečlivě vybraných a uspořádaných
fotografií vznikla kniha,... Hledáte Cuba v detailech od Michal Cihlář,Veronika
Richterová? Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. 31 prodejen po celé
ČR Kupte knihu Cuba v detailech (Michal Cihlář, Veronika Richterová) v ověřeném
obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit
podobnou knihu z nabídky více než 12 miliónů titulů. Kupte knihu Cuba v detailech Michal Cihlář;Veronika Richterová s 20% slevou v eshopu za 373 Kč v knihkupectví
Levneucebnice.cz Všechny informace o produktu Kniha Cuba v detailech Michal Cihlář,
Veronika Richterová, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Cuba v
detailech Michal Cihlář, Veronika Richterová. Cuba v detailech od autora Michal Cihlář,
Veronika Richterová. Hodnocení, komentáře, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz Databáze knih. Kniha: Cuba v detailech - Richterová, Veronika ; Soubor 1088 barevných
fotografií z cesty na Kubu, kterou na jaře 2005 podnikla dvojice renomovaných českých
výtvarníků grafik Michal Cihlář a sochařka Veronika Richterová. Přestože se jejich
snímky. V košíku máte 0 ks zboží. V košíku máte 1 ks zboží. Zboží (s DPH) Doručení (s
DPH) spočítáme později . DPH 0,00 K. Sochařka Veronika Richterová a grafik Michal
Cihlář odcestovali v březnu roku 2005 na Kubu s cílem vidět a nafotografovat dekadentní
krásu Havany ješt... CUBA v detailech - Michal Cihlář, Veronika Richterová . Soubor 1089
barevných fotografií z cesty na Kubu, kterou na jaře 2005 podnikla dvojice renomovaných
českých výtvarníků - grafik Michal Cihlář a sochařka Veronika Richterová.. Kniha: Cuba v
detailech (Michal Cihlář a Veronika Richterová). Nakupujte knihy online ve vašem
oblíbeném knihkupectví Martinus.cz! Cihlář - Richterová - Cuba libre v detailech , 1089
fotografií Publikace vycházející při příležitosti stejnojmenné výstavy v
Uměleckoprůmyslovém museu v Praze (24. 5. - 26. 8. 2007) a představuje oba autory
výběrem děl inspirovaných zvířecí tematikou, která je „leitmotivem" jejich dosavadní
tvorby.. Kambodža v detailech. Vystavovali spolu v příbramské Galerii Fr. Drtikola, vydali
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fotografické knihy Cuba v detailech a Kambodža v detailech. Jejich výstava v UPM
komponovaná jako dvojjediná tematická retrospektiva je ale mezi těmi společnými zdaleka
největší. Hledáte Kambodža v detailech od Michal Cihlář,Veronika Richterová? Dnes
objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. 31 prodejen po celé ČR
CUBA V DETAILECH - MICHAL CIHLÁŘ,VERONIKA RICHTEROVÁ
V nakladatelství Gallery dosud vyšly jejich knihy Cuba v detailech (2005), Kambodža v
detailech (2006) a Zvěrstvo (2007). V Revolver Revue č. 61/2005 jsou otištěny její objekty
z plastových obalů, v RR č. 73/2008 pet-artový Skleník. V RR č. Kniha: Cuba v detailech
(Michal Cihlář a Veronika Richterová). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom
kníhkupectve Martinus! Takto jsme zrealizovali prozatím dvě fotografické publikace Cuba v detailech a Kambodža v detailech. Další publikace jsou v přípravě a archivy se dále
rozrůstají. Fotosběry naplňují naši sběratelskou vášeň a externí harddisky. Photography
Exhibition: Cuba in Details (Cuba v detailech) The exhibition presents a selection of
photographs from the book Cuba in Details by the renowned Czech artists: Michal Cihlář
and Veronika Richterová. The collection of 1088 photographs received the Best
Photographic Publication Award in 2006. Cuba v detailech (Gallery 2005) a Kambodža v
detailech (Gallery 2006). Kromě těchto publikací jsou i autory monografie Zvěrstvo
(Gallery 2007), která vyšla u příležitosti společné stejnojmenné výstavy v
Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Narodila se 11. ledna 1964 v Praze a zde také
studovala Střední uměleckoprůmyslovou školu na Žižkově.Po absolvování oboru Tvarování
hraček ji přijali na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. V roce 1990 zde úspěšně
ukončila své studium v ateliéru monumentální malby. Michal Cihlář (* 16. září 1960,
Praha) je český výtvarník.. Život. V roce 1987 absolvoval Vysokou školu
uměleckoprůmyslovou, ateliér knižní kultury a písma.. Jeho nejslavnější technikou je
linoryt.Věnuje se knižním ilustracím, návrhům bookletů CD (např. Nerez, Jaromír
Nohavica), plakátové a známkové tvorbě. Cuba v detailech : [tisíc osmdesát devět fotografií
/ Hlavní autor: Cihlář, Michal, 1960- Vydáno: (2005) Možnosti vyhledávání Historie
vyhledávání Kambodža v detailech. fotografická publikace s 1444 fotografiemi, vydalo
nakladatelství Gallery, Praha (společně s Michalem Cihlářem). Cuba v detailech.
fotografická publikace s 1089 fotografiemi, vydalo nakladatelství Gallery, Praha (kniha
byla roku 2006 oceněna titulem. V některých případech je třeba v místě pobytu zaplatit
ještě tzv. Povinné příplatky, uváděné v detailech o ceně. listopad 2018 - Velká cesta Kubou
Katalog ke stejnojmenné výstavě v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích,
28. června - 23. září 2001. 210,- Kč 118,- Kč Travels to Cuba. Trips to Havana, Varadero,
Viñales, Trinidad, Santiago de Cuba, etc... El video tiene muy buena salsa cubana, y
pretende ser una ayuda y una inspiración para tus vacaciones. V základu té klasické je ale
vždy bílý rum, cola a limetka a nápoj se podává v široké dlouhé sklenici. Cuba libre s
mátou Do sklenice nalijeme panák rumu, kostky ledu, lístky máty a zalijeme coca colou....
V ryze autorské knize, připravené Michalem Cihlářem (autor koncepce, grafické úpravy i
většiny fotografií) a Veronikou Richterovou, oba umělci vtipně a přehledně v abecedním
pořádku předkládají svou volnou i užitou tvorbu věnovanou zobrazení zvířat - od několika
prvních obrázků, malovaných v útlém dětství.
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