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Michael Yamashita, renomovaný fotograf
časopisu National Geographic, se vydal do
míst, která dnes nejsou snadno dostupná a
možná i díky tomu si uchovala své kouzlo;
navštívil Irák, Írán, Afghánistán, Čínu, Indii.
Kniha je obrazovým pandánem k Polovu
Milionu, mostem spojujícím zážitky vylíčené
ve třináctém století Markem Polem s moderní
dobou, která Yamashitovi umožňuje krásy
zemí a měst zachytit ve fotografiích. Jejich
jedinečnost vytváří z knihy unikátní
výpravnou publikaci. Realizací tohoto
rozsáhlého projektu strávil autor téměř tři
roky, ale byl to čas vyplněný neočekávaným a
místy i nebezpečným dobrodružstvím,
poznáváním zajímavých lidí a objevováním
zapomenutých míst. Cílem nebylo zachytit
moderní dobu, ale naopak ponořit se do tradic
dávno zaniklé Kublajchánovy říše, dotknout
se historie a najít v dnešním světě ostrůvky
doby dávno minulé. Přesto je kniha aktuální
kronikou zemí, které v posledních letech v
důsledku vývoje světové politiky přitahují
pozornost celého světa. V této ojedinělé
obrazové reportáži nejde jen o zachycení
okamžiku v životě místních lidí nebo
vykreslení úchvatných přírodních scenérií.
Yamashitovy fotografie totiž vyprávějí
příběhy. Příběhy o hledání a nalézání, o
rozdílech v kulturních tradicích, o zvycích,
které fascinovaly Marka Pola ve třináctém
století a kterým budeme se zájmem
naslouchat i dnes, po více než sedmi stech
letech. Autorovy vlastní poznatky jsou
konfrontovány se záznamy Marka Pola, které
do historických úvodů zpracoval zkušený

popularizátor Gianni Guadalupi. Jednou z
pozoruhodných událostí letošního knižního
veletrhu ve Frankfurtu bude výstava
Yamashitových fotografií vztahující se právě
k cestám, které podnikl po stopách Marka
Pola. Oficiálního zahájení výstavy a tiskové
konference se zúčastní sám autor, součástí
bude také slavnostní uvedení osmnácti
jazykových mutací jeho knihy. Jsme rádi, že
můžeme tuto reprezentativní publikaci
zároveň nabídnout také českým čtenářům a
milovníkům překrásných fotografií. 1.
vydání. -- zdroj: www.bux.cz --

