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Aljaška

Sen o divočině
Aljaška je poslední nespoutané území USA s 15 národními parky.
Je ohromná, stejně jako všechno, co je s ní spojeno. Hory a ledovce
jsou i v jiných částech Severní Ameriky, ale jen málokde v takovém
měřítku a tak ohromující jako na Aljašce.
Mt. McKinley (dnes nově pojmenovaný Denali), vysoký 6194 m,
není jen nejvyšším vrcholem Severní Ameriky, ale když ho uvidíte
v národním parku Denali, potom na vás teprve zapůsobí. Ta hora je tak
vysoká, tak mohutná a tak ohromující, že návštěvníkům parku se při
pohledu na něj zatají dech a zakopávají při vystupování z autobusu.
A stejně je tomu se státem Aljaška: je tak rozlehlý, tak divoký a tak
nezalidněný, že je pro většinu lidí nepochopitelný, dokud sem
nepřijedou.
Ministr zahraničí USA William H. Seward vyjednal v roce 1867
zakoupení Aljašky od Ruska za 7,2 mil. US dolarů, a trvalo půl roku,
než kongres USA smlouvu o zakoupení schválil.
Za 31 let, tj. v roce 1898, se zjistilo, že se na Klondiku nacházejí bohatá
naleziště zlata, a v důsledku toho vypukla známá „zlatá horečka“.
Městečko Skagway se změnilo v největší město Aljašky s populací cca
10 tis. obyvatel, kde neplatily žádné zákony. Město bylo popisováno
jako místo, kde je „peklo na zemi“.
Jen málo míst na světě se může pyšnit panenskou divočinou s tak
vznešenými horstvy a takovým množstvím zvěře jako Aljaška, a právě
to ji činí tak mimořádnou.

Poděkování
Uplynula už pěkná řádka let od chvíle, kdy jsem v těchto místech poprvé vyslovil jména pánů Zdeňka Kittlera a Marka Winklera, spolumajitele
CK Alpin – Tour z Týniště nad Orlicí.
Tehdy jsem ještě nemohl tušit, jak moc zasáhnou nejen do života
mého, ale i mé dcery, malířky Elišky, a že z náhodného setkání se stane
během dalších let přátelství, které nám oběma přineslo a stále přináší
nespočet úchvatných zážitků, které se já snažím zachytit ve svých
fotografiích a které Elišku inspirují při tvorbě jejích působivých pláten.
Téma letošní publikace - v pořadí již sedmé - jsem nazval „Sen
o divočině“, a myslím, že by se asi těžko hledal výstižnější název pro to,
co jsem zažil při svém letošním putování po Aljašce a divokým krajem
severozápadní Kanady.
A protože ne vždycky mě může Eliška na cestách osobně doprovázet,
alespoň inspirována tématem a osobními zážitky nás obou skládá
mozaiku vlastních představ o divočině do svých obrazů.
Jsou lidé, kteří touží poznat „divočinu“ ve svém okolí, a potom ti, kteří
ji zažili v sobě...A každý z nich potom tyto prožitky předává dál svým
osobitým způsobem.
Jak se to podařilo nám, posuďte sami.
Každopádně bez přátelství, spolehlivosti, podpory a profesionality
obou shora uvedených pánů bychom to s Eliškou měli mnohem těžší.
A za to jim patří můj i Eliščin upřímný dík.
Jiří Junek
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Itinerář cesty Kanada a Aljaška (1. až 26. července 2015)
1. den:
2. den:
3. den:

odlet z Vídně přes Paříž a New York do Seattle
celodenní přejezd ze Seatle do městečka Banff /950 km/
prohlídka městečka Banff (koupání v termálních bazénech Banff Hot Springs,
kaskády Bow Falls, historický Banff Springs hotel)  odjezd do oblasti Lake
Louise
4. den:
NP Banff s 28 vrcholky nad 3 000 m n. m., jezero Lake Louise, tyrkysové jezero
Moraine Lake
5. den:
po nejkrásnější silnici světa Icefield Parkway (tyrkysová jezera Hector Lake a Peyto Lake, ledovec Athabasca, vodopády Athabasca Falls) do Jasperu /230 km/
6. den:
NP Jasper, jezero Maligne Lake, kaňon Maligne Canyon  odjezd do oblasti
Mt Robson
7. den:
oblast nejvyšší hory Mt Robson (3 954 m n. m.) v kanadských Rocky Mountains
8. den:
celodenní přejezd do přístavního města Vancouveru, které leží v jihozápadním
cípu kanadské provincie Britská Kolumbie (po cestě zastávka v dějišti zimní
olympiády 2010 - horském středisku Whistler) a dojezd do Vancouer
9. den:
prohlídka města Vancouver (Stanley park s indiánskými totemy ležící na krásném poloostrově, Canada Place, Gastown, tržnice na ostrově Granville Island)
10. den:
přejezd do amerického Seattlu  odlet do hlavního města Aljašky Juneau
(nejkrásnější metropole státu v USA situované na úpatí hor Mt. Roberts a Mt.
Juneau)
11. den:
prohlídka Juneau (výjezd lanovkou Mount Roberts Tramway na vyhlídku nad
město), turistika v oblasti Mendenhall Lake s nádherným ledovcem Mendenhall Glacier
12. den:
NP Glacier Bay („ledová perla Aljašky“)
13. den:
odlet z Juneau do Anchorage  prohlídka největšího města Aljašky
14. den:
odjezd podél pohoří Chugach Mts na poloostrov Kenai do malého rybářského
města Homer obklopeného vrcholky Kenai Mountain Range
15. den:
výlet malým letadlem do NP Katmai (pozorování medvědů)
16. den:
odjezd do města Sewardu (vstupní brána do NP Kenai Fjords)  výlet lodí
(ledovce, fjordy, velryby atd.)
17. den:
ledovec Exit Glacier  přístav Whittier  odjezd lodí nádherným průlivem
Prince Williama do přístavu Valdez
18. den:
celodenní přejezd po Richardson Hwy (krátké zastávky: Keystone Canyon,
Worthington Glacier, nádherné výhledy na pohoří Wrangell Mts) do Toku
19. den:
odjezd po nejvýše položené silnici Taylor Highway přes osadu Chicken do Kanady k Yukonu do Dawson City (prohlídka městečka, soutok Klondiku s Yukonem, vyhlídka z hory Dome, kasino Diamond Tooth Gerties)
20. den:
návrat po silnici Taylor Highway zpět do Toku  pokračování přes North Pole
(návštěva residence Santa Klause)  dojezd do Fairbanks /620 km/, nejsevernější bod našeho putování
21. den:
prohlídka Fairbanks  přejezd do Healy  NP Denali s nejvyšší horou Severní
Ameriky Mt. Mc Kinley (6 194 m n. m.)
22. den:
NP Denali (celodenní výlet do nitra parku), 100km
23. den:
odjezd přes historické městečko Talkeetna směrem k Anchorage /350 km/
24. den:
dojezd do Anchorage
25.-26. den: odlet z Anchorage přes Seattle, Detroit a Paříž do Vídně
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Kamaráde, milý Jiří – na slovíčko!
Láska ALASKA
Kamaráde, pozor! Byli jsme tam na severu oba. Sice v nestejný čas, ale navzdory permafrostu je zde pro nás
velmi tenký led!
Hlavně, bylo léto. My zimní Aljašku neznáme, a se spacákem do -15 můžeme poznat její barevný podzim.
Ale bylo léto. Neuvěřitelně krátké a nádherné.
Tady byl i Cimrman a jiné osobnosti, které fascinovala země mamutů, Eskymáků a jejich indiánských
sousedů. Matka Země zde dokázala své děti uživit, ošatit, ochránit před krutými živly, nikoliv však před jimi
samými a později kolonisty. Nepomohl ani Velký Duch.
Původně to nebyla země cizích lovců a pravoslavných kostelů v zátokách Pacifiku, ale žili tam; nebyla to
země zlatokopů, ale byli tam; nebyla to země dobyvatelů s jinými kostelíky, ale jsou tam dodnes ve většině.
„Kéž se již neopakuje to zlé a přijde dobré“, píše překladatelka životopisné knihy o malém velkém muži,
indiánském náčelníkovi jménem Dan Georgie (filmový Dustin Hoffman). Náčelník ve svém poselství píše:
„Ze všech učení, toto je největší: nic z toho, co je zde, ti nepatří, o vše, co si vezmeš, se musíš rozdělit...“
Posloucháme jeho moudrá slova, dělíme se o zážitky a předáváme je v pokoře.
V lepším případě to byla a je vysněná země návštěvníků, poutníků, severských cestovatelů, spisovatelů
a básníků. Lidí, kteří nemají již v úmyslu si někoho podmanit násilím, dobývat a ohraničovat území.
Dnes je to navíc země realizovaných snů pro trempy, horolezce, vodáky, motorkáře, rybáře a také pro
různé pozorovatele – filozofy, filmaře, malíře, fotografy a turisty. Pro ty, kteří vyhledávají kouzlo omámení
nekonečným horizontem s pozadím vysokých hor, ke kterým vede cesta pralesem nebo liduprázdnou
severskou dálnicí, potkávající tu a tam černého medvěda i grizzlyho a potoky plné lososů, kteří zde končí
svoji životní pouť, a hlavně realizovaný útěk do divočiny pro všechny dobrodruhy, kteří mají účinný repelent
a dostatek psychických sil přežít útoky komárů, aby je nesežrali zaživa... Opakem jsou včely, důležité pro
život nádherných květin. Jak je vůbec možné, že zde přežijí?
Všimni si, milý Jiří, že jsem jmenoval pozorovatele - fotografy jako zvláštní kategorii. To jsou takoví ti Junci,
kteří vidí relativně obyčejné věci jako krásné a umějí je takto zachytit. Ostatní jsou turisté. Jsou to také
pozorovatelé - s tím rozdílem, že to ukládají jinak.
Všimni si, milý Jiří, že nehodnotím Tvoje fotky. Víš proč? Protože žárlím, že jsi fotil moji lásku, když na ni
svítilo půlnoční slunce a ráno opět, když se proměnila v jezero a opírala se do ledovcových splazů, aby
neočekávaně vzlétla jako orel bělohlavý a nechala se chytit do Tvého objektivu. Žárlím. Že ji znáš nahou,
jak utíká po skále, stříbrný vodopád a slunce ji promění v duhu. Myslíš si, že nevím, jak obdivuješ její
převleky Denali, Sant Elias, Wrangell. Prostě je nádherná, když před tebou odhodí svoji ledovou košili,
aby tě ohromila mořskou vlnou. Je krásná a divoká. Je trochu má, ale nepatří mi. Nicméně toužím se k ní
vrátit. Je to sen, divoký sen, jak je živočišná. Jdeme spolu na brusinky, vzepne se ke mně v celé své kráse květinová láska ALASKA.
Jistě sis všiml, milý Jiří, že nepíšu, „toto krásně svým objektivem zachytil skvělý Jirka“ atd. Stačí jen „Bylo nám
ctí, kamarádi z naší země, že jsme zde mohli dýchat stejný vzduch“ – Kde domov můj.
Vložíme se do toho s pokorou a vědomím, že o indiánech po dvouletých severských zážitcích napsal
J. V. Sládek sbírku básní Na hrobech indiánských, inspirovaný Mikoláš Aleš nakreslil cyklus Živly, Jan Eskymo
Welzel, polárník z Moravy, šéfoval Eskymákům a nalezl ve smutné kráse ledového světa klid a osobní
svobodu v Dawson City, českému spisovateli Petru Sísovi uznali severské Aljašské povídky, inspirované
Welzlem jako školní četbu v USA. Svoji svobodu tam našli poúnoroví a posrpnoví skvělí lidé, od profesora
ve Fairbanks po trapery podél Yukonu v Palmers, Juneau. Jmen celá řada: kamarádi trempové, Kennedy
a jeho žena Mývala, kteří mají neocenitelnou zásluhu na zachování památky na toho krásného Moraváka
Welzela... On jel totiž na jih, aby se mohl dostat na sever, jeho jméno jako Čecha bylo psáno německy,
on vysvětlil Cimrmanovi, jak se dostat na severní pól, a měl nádherně prosté žívotní heslo: když projdu,
tak projdu...když neprojdu, tak neprojdu.
Prošel.
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Náčelník Seattle a jeho historický proslov
ke kongresu a prezidentovi USA, 1854
Roku 1854, kdy americká vláda chtěla skoupit půdu jeho kmene na západním pobřeží,
pronesl indiánský náčelník Seattle poselství k americkému prezidentovi a ke Kongresu.
Tato prorocká vize velkého náčelníka bývá považována za první vážný ekologický projev světa.
Velký náčelník ve Washingtonu posílá zprávu, že si přeje koupit naši zem.
Velký náčelník nám posílá také slova přátelství a dobré vůle.
To je od něj přívětivé, neboť my víme, že našeho přátelství nemá zapotřebí.
Ale my jeho nabídku uvážíme, neboť víme, že když neprodáme, přijde snad bílý muž s puškami a naši zem si vezme.
Jak je možné oblohu nebo teplo země koupit či prodat?
Tato představa je nám cizí.
Nevím, jsme jiní než vy.
Třpytící se voda, která proudí v potocích a řekách, není jenom voda, nýbrž krev našich předků.
Pohled na vaše města v očích rudého muže bolí.
Snad proto, že je rudý muž divoch a nic nechápe.
Ve městech bělochů není žádné ticho.
Žádné místo, kde je možné na jaře slyšet rozpukání listů nebo bzučení hmyzu.
Ten hluk se zdá být naších uším jenom urážlivým.
Co ještě zbývá ze života, když není slyšet křik ptáka nebo hádání žab v noci u rybníka?
Jsem rudý muž a nerozumím tomu.
Indián má rád tiché šelestění větru, který hladí hladinu rybníka, vítr vyčištěný poledním deštěm nebo těžký vůní borovic.
Vzduch je drahocenný pro rudého muže, neboť všechno sdílí ten samý dech.
Zvíře, strom, člověk - ti všichni sdílí tentýž dech.
Zdá se, že bílý muž si nevšímá vzduchu, který dýchá; jako muž, který už mnoho dní umírá, je i on otupělý proti zápachu.
Viděl jsem tisíc zetlelých buvolů zanechaných bílým mužem - zastřelených z kolemjedoucího vlaku.
Jsem divoch a nerozumím, jak má být ten čadící železný kůň důležitější než buvol,
kterého my zabijeme, jenom abychom zůstali naživu.

Co je člověk bez zvířat?
Kdyby všechna zvířata vymizela, zemřel by člověk na velkou samotu ducha.
Co se stále děje zvířatům, stane se brzy i lidem.
Všechno je vzájemně spojeno.
Co postihuje zemi, postihne i syny země.
Učte své děti to, co my učíme naše děti: země je naší matkou.
Co postihuje zemi, postihne i syny země.
Když lidé na zem plivají, plivají sami na sebe.
Neboť víme, že země nepatří lidem, ale že lidé patří zemi - to víme.
Všechno je vzájemně spojeno jako krev, která spojuje jednu rodinu.
Člověk nestvořil pohyb života, on je v něm pouze vláknem.
Co uděláte tomu pohybu, uděláte sami sobě.
I bílí pominou, možná dříve než všechny ostatní kmeny.
Pokračujte se zamořováním svého lože a jedné noci se udusíte ve svém vlastním odpadu.
Když vám prodáme svůj kraj, milujte jej, jako jsme jej my milovali, starejte se, jako jsme se my starali,
uchovejte si vzpomínku na ten kraj, na takový, jaký je, když si jej berete.
A veškerou svou silou, svým duchem, svým srdcem jej zachovejte pro vaše děti
a milujte jej, jako Bůh miluje nás všechny.
Neboť jedno víme - náš Bůh je tentýž Bůh.
Tato země je mu svatá.
Sám bílý muž nemůže ujít společnému určení.
Snad jsme přece bratři.
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Text aljašské hymny:
Osm zlatých hvězd v modrém poli ta vlajka Aljašky ti připomíná
modré moře, večerní oblohu,
horská jezera a květy vůkol.
Zlato starých zlatokopů snů,
to drahocenné zlato potoků a hor.
Třpytící se hvězdy na severním nebi
jasně září: Velká medvědice - Velký vůz.
Velká Polárka nehasnoucím paprskem
ozařuje Zemi a moře.
Vlajka Aljašky - drahá všem,
prostá vlajka nad poslední hranicí.
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Výběr z překladů esejů Garyho Snydera od Luboše Snížka na téma divočina
Divočina není jen prales v národních parcích. Je to vše nezkrocené, nekultivované, necivilizované, nepodřízené a neomezené; je to
vše svobodné, nezávislé, autentické. Divočina není něco beztvarého, neboť tvoří systém. Divočina je uspořádání nestálosti s vlastními
dlouhodobými strategiemi. Oddělovat divočinu od našeho každodenního života je chybným způsobem vidění světa. Divočina je
všude kolem nás – je přítomna v nevykořenitelných populacích hub, mechů, plísní, kvasinek a všeho, co nás obklopuje a co v nás žije.
Je jí jedinečný soubor tvorů ve svých energetických sítích, zabydlující úrodné kouty městského světa podle pravidel divokých systémů, očividně houževnaté stonky a kmeny na prázdných pozemcích a nepoužívaných železnicích... bakterie v hlíně i v našem jogurtu.
Divočina je však také v nás samotných, „obývá nás“ – projeví se v našem bezděčném trhnutí hlavou, když někdo za námi upustí
hrníček na zem, projeví se v rozbušení srdce při půlnočním rozdrnčení telefonu, v bezděčné lehkosti krátkého úsměvu, který nejsme
schopni vyvolat svou vůlí, protože naše svaly jej vytvářejí automaticky, atd. Naše tělo, ale také mysl, je divočinou.

Lekce svobody, které nám uděluje divočina, nám umožní vzdát se víry, že jsme tu na věčnost, a skončit s nekonečnými a malichernými boji. V divočině se všichni můžeme považovat za sobě rovnocenné druhy, kteří všichni chodí a spí na téže zemi a pod
touž oblohou. Myslím, že život zaslíbený skromnosti, prostotě, jisté smělosti, humoru, vděčnosti, velkorysé práci a hře a hlavně
spoustě chození, nás přibližuje světu a jeho celistvosti. Po té, co jsme prošli divočinou, seznámili se s duchem místa, pozdravili
všechny rostliny, zvířata a ptáky, přebrodili potoky a přelezli hřebeny hor a vrátili se zpátky domů, měli bychom vyprávět poutavý
příběh naší cesty. A když se zase objeví nějaký svátek, můžeme se pokusit vyvolat některé duchy, hrát hudbu a tančit, hrát role
mužů a žen, kteří slaví, že patří mezi živé, kteří dovádí a divočí. A to je také poslední význam slova „divoký” a „svobodný” – esoterický
význam, ten nejhlubší a nejostýchavější zároveň. Ti, kdo na něj nejsou připraveni, se k němu musí dopracovat. Proto vás prosím,
k nezasvěceným o něm nemluvte.
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Co je vlastně sen…
„Sen jsou malá skrytá dvířka v tom, co je v duši nejvnitřnější a nejintimnější, dvířka, která se otevírají do oné pradávné kosmické noci,
kterou byla duše, když ještě dávno neexistovalo žádné jáské vědomí, a která bude duší daleko přesahující to, čeho kdy bude schopno
jáské vědomí dosáhnout“.
„Sny nejsou záměrné nebo libovolné výmysly, nýbrž jsou to přirozené fenomény, které jsou jen to, co právě představují. Neklamou,
nelžou, nepřekrucují a nezastírají, ale spíše naivně oznamují to, čím jsou a co míní. Jsou k zlosti a zavádějí v omyl jen proto, že je
nechápeme. Nepoužívají žádných triků, aby něco skryly, ale to, co tvoří jejich obsah, říkají svým způsobem tak zřetelně, jak je to
možné. Dokážeme také poznat, proč jsou tak zvláštní a obtížné: zkušenost totiž ukazuje, že se neustále snaží vyjádřit něco, co já neví
a nechápe.“
Slovník základních pojmů psychologie C. G. Junga

Fotografie „Sen o divočině“
1 Moraine Lake, NP Banff, Kanada
2 Pohled do údolí z nejvýše položené silnice Taylor Highway,
cesta do Dawson City, Aljaška
3 „Čipmánek“, NP Banff, Kanada
4 Taneční show v nočním klubu, Dawson City, Kanada
5 Sob od „Santy“, NP Denali, Aljaška
6 Výhledy při cestě do Anchorage, Aljaška
7 Scenérie hřebenů hor, NP Banff, Kanada
8 Hluboké lesy v okolí nejvyšší hory Mt. Robson /3 954 m/
Rocky Mountains, Kanada
9 Okolí městečka Banff, NP Banff, Kanada
10 Oblast Mendenhall Lake, ledovec Mendenhall Glacier
s vodopádem, Aljaška
11 Ledovcové jezero Kinney Lake, Rocky Mountains, Kanada
12 Cesta do Anchorage, Aljaška
13 Mt. McKinley /6 194 m/, Denali /„vysoká“ hora/, Aljaška
14 Západ slunce /ve 23.30 h/, Dawson City, Kanada
15 Pohoří Chugach Mts., poloostrov Kenai, Aljaška
16 Lesy v okolí jezera Mendenhall, Aljaška
17 Západ slunce /v 01 h/ v NP Denali, Aljaška
18 Cesta do městečka Tok po Richardson Hwy
podél pohoří Wrangell Mts., Aljaška
19 Kolibřík, NP Jasper, Kanada
20 Pozorování „kočkování“ medvědů grizzly, NP Katmai, Aljaška
21 Orel Bělohlavý /symbol Aljašky/, Juneau, Aljaška
22 Výtvarnice Eliška Junková se synem Vincentem Sol /1,5 roku/
23 Jiří Junek u jezera Pippin Lake, Aljaška

Obrazy „Sen o divočině“
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Boubín II.- pomíjivost bytí 50x100 2015
Vodopády borového potoka - propast času 50x100 2015
Lysohlávky - cesta na druhý břeh 90x60 2015
Na konci tunelu - láska 80x40 2015
Dvojobraz 50x100 Bouřlivá noc - divočina 8. 7. 2015
Dvojobraz 50x100 Bouřlivá noc - divočina 8. 7. 2015
Oheň - neuchopitelná podstata 70x50 2015
Remes - svoboda, volnost, slast 70x50 2015
Remes - živoucí příroda 70x50 2015
Chmury Emanuela 40x50 1995
Boubín I. - nedozírná budoucnost 70x50 2015
Makové pole - Sen o divočině 90x60 2015

Eliška Junková
narozena 26. 3. 1980 v Praze, eliskajunkova@seznam.cz, www.junkova.zde.cz
Výstavy:
1996
1997
1998
1999
2002
2004
2006
2007
2008
2008
2009 – 2010

Praha 5, Pizzerie Arbesovo nám.
Varnsdorf, restaurant Praha
Praha 6, Výtvarné gymnasium
Mladá Boleslav, Barum centrum
Praha 10, hotel Regina
Praha 5, divadlo Akcent
Praha 5, divadlo Akcent
Terezín Inf. centrum při MÚ
Brozany - Tvrz
Praha 2, Novoměstská radnice
Horní Branná, restaurant Chapeau bas

2010
2010
2011
2011-2012
2012
2013
2013
2013
2014
2014

Praha 3, Galerie Velehradská 26
Čechtice, restaurant Lílie
Praha 3, Galerie Velehradská 26
Horní Branná, restaurant Chapeau bas
Praha 3, Galerie Velehradská 26
Týniště nad Orlicí, Městská knihovna
Praha 3, Galerie Velehradská 26
Benátky nad Jizerou, Zámek
Praha 3, Galerie Velehradská 26
Vrchlabí, Hotel Labuť
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Kočka v okně
Palice
Vpich
Kouzelný svět
Les
Prostor, sny a energie
Totální ráj
Dotek posvátna
Průřez tvorbou
Meditace o člověku a přírodě
Repríza výstav: Dotek posvátna,
Meditace o člověku a přírodě a Totální ráj
Pachamama
Repríza výstavy Pachamama
Zázrak zrození
Repríza výstav: Pachamama a Zázrak zrození
Dotek nebe
Repríza výstavy Dotek nebe
Od pólu k pólu
Repríza výstavy Od pólu k pólu
Spirála času
Repríza výstavy Spirála času

Jiří Junek
narozen 26. 4. 1951 v Mladé Boleslavi, junek@metrostav.cz
Cestovatelské aktivity:
23
1968 - 2015
Česká Republika
1976
Západní Evropa
1977
Turecko, Řecko
1978
Armenie, Gruzie
1989
Kypr
2004
Egypt
2005
Kuba
2006
Mexiko, Guatemala, Belize
2007
Jižní Afrika
2008
Severní Afrika
2009
Jižní Amerika
2010
Madagaskar, Mauritius
2011
Čína, Tibet, Nepál, Indie
2012
Island
2013
Patagonie (Argentina, Chile), Anglie, Skotsko
2014
Kuba, Severní Evropa (Litva, Lotyšsko, Estonsko, Rusko, Finsko, Švédsko, Dánsko, Norsko)
2015
Kanada, USA - Aljaška
Výstavy:
1980 – 1984
Praha 7, Metrostav
Západní Evropa
1984
Praha 7, stanice Vltavská
Zrození stanice
2007
Terezín, Informační centrum při MÚ
Dotek posvátna
2008
Praha 2, Novoměstská radnice
Meditace o člověku a přírodě
2009 – 2010
Horní Branná, restaurant Chapeau bas
Repríza výstav: Dotek posvátna, Meditace o člověku a přírodě a Totální ráj
2010
Praha 3, Galerie Velehradská 26
Pachamama
2010
Čechtice, restaurant Lilie
Repríza výstavy Pachamama
2011
Praha 3, Galerie Velehradská 26
Zázrak zrození
2011-2012
Horní Branná, restaurant Chapeau bas
Repríza výstav: Pachamama a Zázrak zrození
2012
Praha 3, Galerie Velehradská 26
Dotek nebe
2013
Týniště nad Orlicí, Městská knihovna
Repríza výstavy Dotek nebe
2013
Týniště nad Orlicí, Městská knihovna
Repríza výstavy Dotek nebe
2013
Praha 3, Galerie Velehradská 26
Od pólu k pólu
2013
Benátky nad Jizerou, Zámek
Repríza výstavy Od pólu k pólu
2014
Praha 3, Galerie Velehradská 26
Spirála času
2014
Vrchlabí, Hotel Labuť
Repríza výstavy Spirála času

