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Líba Taylor je fotografka, která žila většinu profesionálního života v Anglii, pracuje přes dvacet pět
let na dokumentaristických projektech pro světové humanitárni organizace (Unicef, UNHCR, Save
the Children, ActionAid a dal.), a zaměřuje se zejména na země Afriky, Asie a Jižní Ameriky.
Je obohacena zvláštním, ryze ženským nadáním komunikovat s lidmi žijícími v nejrůznějších,
převážně těžkých podmínkách. Její snímky jsou přímými, informativně bohatými záznamy
skutečnosti a přitom jsou naplněny silným osobním účastenstvím, někdy až něhou, zvláště
zachycují-li ženy a děti. Ty jí zajímají především. Jsou ztělesněním problémů, ale i nadějí třetího
světa, pozitivním příslibem jeho budoucnosti. Líba Taylor je zkušená fotografka. Problematiku
svých témat dokonale zná, ví jak je pro výpověď snímku důležité prostředí, v kterém fotografovaní
žijí, ale i texty, jimiž své fotografie pečlivě doplňuje. Svou prací vyznamně přispívá k pochopení
světa, v němž žijeme. Je držitelkou řady britských, českých a mezinárodních cen.
Když mě v létě 1989 oslovili kamarádi, jestli bych neodvezla jednu fotografku z Anglie na tehdy
rozbouřenou, průchodnou, Rakousko-Maďarskou hranici, aby mohla zdokumentovat počátek nové
evropské éry, netušila jsem, jaká je to skvostná žena. Od té doby jsme se setkaly s paní Líbou Taylor
několikrát v Londýně, Vídni či v Praze a prohlubovaly naše vzájemné přátelství.
Již jednou, v roce 2011, vystavovala své fotografie ze série „Neviňátka“ v EAT ART GALLERY.
Tentokrát jsme se rozhodly vystavit fotografie její druhé záliby, kultury jídla, pod názvem „ Jinde se
JÍ také“. Jsou to fotografie, které pořizovala na svých nespočetných cestách po mnoha kontinentech,
jen tak ze zájmu, či jako dokreslení hlavních tématik její tvorby.
EAT ART GALLERY se specializuje na tématiku jídla, kulinářství a umění s jídlem spojené, a
proto je tato fotodokumentace z různých dílů světa pohledem Líby Taylor velkým obohacením dané
tématiky.
I zde nám přibližuje běžný život, především život žen zabývajících se denní potřebou „JÍST“ a
hlavně jídlo obstarat, poté uvařit a na konec teprve sníst.
Ne všude jsou supermarkety, kam se bez problému zaběhne vše potřebné nakoupit.
Setkáme se s fotografiemi z různých zemí světa, které nám tuto denní problematiku přiblížují:
Zimbabwe - těžký život vesnických žen, Tanzánie - mouka z prosa, Ghana - dívky nesoucí vodu z
místní studny. Voda často není pitná a působí vážná onemocnění. Tanzánie - vesničanky míchají
těsto na chleba...
Fotografie Líby Taylor neukazují utrpení ani beznaděj. Naopak. Jsou plné naděje a optimismu, které
jsou vidět ve tvářích a očích lidí, jež fotografka svým přístupem z nich dokáže vykouzlit a zachytit.
Ponořte se do úsměvů a tváří plných nadějí a optimismu a uvědomte si, že vše co je pro nás
samozřejmostí, nemusí být samozřejmostí pro jiné.
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