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INAUGURAÇÃO: EXPOSIÇÃO | “Jindřich Štreit – Momentos de Vida” 
 
Dia 16 Fevereiro, pelas 19:00 horas | Arquivo Municipal de Lisboa |Fotográfico 
 
 
O Arquivo Municipal vai apresentar a exposição “Jindřich Štreit – Momentos de Vida ”, em 
parceria com a Embaixada da República Checa. A exposição apresenta 50 fotografias do autor 
e um filme do famoso realizador checo Jan Špáta. 
 
Na abertura contamos com a participação especial do Prof. Jorge Listopad que fará uma 
apresentação da exposição e com a presença do autor. 
 
A obra de Jindřich Štreit, apesar da sua organização em ciclos parciais, com delimitação 
temática e temporal, é sobretudo um trabalho sistemático num único e amplo conjunto. A maior 
parte das suas fotografias representa imagens da aldeia, da vida privada e das relações entre 
as pessoas, imagens que se considera serem a contribuição mais original deste importante 
fotógrafo checo. As imagens do meio em que vive, ou seja da zona de Bruntál, na região 
Morávia-Silésia, no nordeste da República Checa, passaram a integrar a história da fotografia 
checa. No reduzido espaço de umas poucas localidades, conseguiu captar a aldeia 
colectivizada socialista do período do socialismo real, exprimindo a sensação da época e 
trazendo uma particular mensagem de autor sobre o destino do homem. É por isso que 
também este texto se concentra nas fotografias do meio rural. 
 
Nas fotografias de Štreit raramente está sol. Mais propriamente impera o intemporal. O caráter 
lamacento e melancolicamente embrumado das suas imagens é potenciado pelo facto de 
serem tiradas com uma luz suave ou com o céu coberto e, sobretudo, pelo processamento 
mais contrastante das ampliações a preto e branco, típico de Štreit. Retrata os antigos sudetas, 
onde a população alemã, expulsa após a segunda guerra mundial, foi substituída por 
imigrantes de várias partes da república, muitas vezes das cidades, ou seja, na maioria dos 
casos pessoas com relações quebradas com as suas tradições e, às vezes, sem uma relação 
profunda com o seu novo lar. O seu desenraizamento é quase omnipresente nas fotografias de 
Štreit. O tempo agreste da região fronteiriça de Bruntál leva a que as pessoas andem o ano 
inteiro de casaco de trabalho acolchoado e de botas de borracha e as mulheres de lenço na 
cabeça. 
 
Logo desde o início do seu interesse sistemático pela aldeia, aparecem na sua obra motivos 
como o abraço, os cigarros, o álcool, as reuniões, as eleições, a televisão, as crianças e os 
animais domésticos ou de criação. Nas suas imagens aparecem frequentemente pessoas 
idosas, consequência demográfica da extinção das aldeias da montanha e fronteiriças. Muitos 
motivos também remetem ao abandono das tradições e da organização rurais. São 
omnipresentes a destruição, a perda dos valores culturais e a quebra dos laços rurais 
tradicionais. 
 
Esta exposição apresenta uma excecional combinação 50 fotografias do autor e um filme do 
famoso realizador checo Jan Špáta sobre a obra de Jindřich Štreit, de 1990, sobre a vida e as 
personagens da sua obra, da região fronteiriça da Checoslováquia. Filme de uma validade 
intemporal, recebeu vários prémios em festivais de cinema,na categoria de documentário 
(Tampere 1992, Bratislava 1992, Leipzig 1991, Nyon 1991). 
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Jindřich Štreit nasceu a 5 de Setembro de 1948 em Vsetín, na República Checa. Estudou 
Artes Plásticas na Faculdade de Pedagogia da Universidade de Palacký em Olomouc. Foi 
professor e diretor de escolas primárias em pequenas vilas da Morávia: Rýmařov, Sovinec e 
Jiříkov. Em 1967 teve sua primeira exposição individual. Entre 1974-1977 estudou no Instituto 
de Fotografia Criativa. Em 1982 participou numa exposição proibida pelo regime socialista. 
Acabou preso e depois de sair da prisão as suas atividades foram vigiadas e reprimidas. 
Atualmente leciona no curso de Fotografia Criativa na Faculdade de Filosofia e Ciências em 
Opava. Desde 2009 é professor titular da Academia de Artes, Arquitectura e Design em Praga. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
Data: 2012-01-16 
Hora: 19:00  
 
Local: Arquivo Municipal de Lisboa | FOTOGRÁFICO 
Morada: Rua da Palma, nº 246, 
1100-394 LISBOA  
Metropolitano: Estação Martim Moniz 
Autocarros: 34, 40, 708 
Elétrico: 12E, 28E 
 
Patente ao Público de 17 de Fevereiro a 30 de Março de 2012 
 
 
SALAS DE EXPOSIÇÕES: 
 
Horário 
De segunda-feira a sábado, das 10.00h às 19.00h 
Encerrado: domingos e feriados 
Entradas Gratuitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


