
Dům řemesel Arcadis se na Vás těší. Galerie Domu řemesel Arcadis v 1. patře špýcharu bude mít otevřeno denně od 

9.00 - 18.00 hodin. Občerstvení, domácí zákusky a káva v cukrárně chybět nebudou.  

  WWW.KOKORIN.INFO  

                              ve své galerii v obci Vysoká pořádá 

 

Fotografickou výstavu Martina Frouze  

Egypt a egyptologie 

Sobota 2. 3. 2013 od 14 hodin. Výstava potrvá do konce dubna. 

Soubor prezentovaný ve formě mozaiky velkoformátových fotografií přibližuje odborné aktivity 

Českého egyptologického ústavu FF UK, který působí v Praze a Káhiře. Poutavou vědeckou práci 

archeologických výzkumů zachycuje na výstavě rozsáhlá kolekce rozmanitých záběrů. Autor výstavy i její 

grafické podoby má díky své dlouholeté spolupráci s Českým egyptologickým ústavem možnost nejen 

dokumentovat archeologické výzkumy v Abúsíru či Západní poušti, odkrývané stavby a nalezené předměty, ale 

i rekonstrukční práce a další moderní postupy, které směřují k záchraně těchto památek pro další generace. 

Většina jeho práce se odehrává přímo v zemi na Nilu, ve výběru fotografií tedy nebylo možné pominout ani 

všední život současného Egypta. 

    
 © Martin Frouz 

Martin Frouz (*1970)  

Fotograf, foto-dokumentátor, pedagog 

vystudoval Strojní fakultu ČVUT (obor přesná mechanika a optika - Ing.) a poté pražskou FAMU (obor 

reklamní a výtvarná fotografie - MgA.) a později i doktorandské studium (zaměření na fotodokumentaci – 

obor: Film a fotografie v ochraně kulturního dědictví - Ph.D.). Mimo jiné pracoval jako obrazový redaktor 

časopisu National Geographic Česko s kterým nadále spolupracuje jako fotograf. Přispívá i do mnoha dalších 

médií či knižních a jiných publikací. Dlouhodobě se věnuje dokumentaci archeologických výzkumů českých 

koncesí v Egyptě. Spolupracuje také s Archeologickým ústavem v Praze i Brně a mnoha dalšími institucemi i 

jednotlivci (sochaři, restaurátoři, kunsthistorici a podobně).  Jeho fotografické realizace se týkají i jiných 

archeologických specializací – např. umění evropského paleolitu a také dalších oblastí vědy a kultury 

(paleontologie, biologie, geologie, památková péče či restaurování). Přednáší na několika vysokých školách. 

V soutěži CZECH PRESS PHOTO byl opakovaně oceněn „Zlatým okem“. 


