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ÚVOD
Poslání
Spolek Fotograf 07 z.s. vyvíjí svou činnost v oblasti kulturních a uměleckých aktivit. Účelem spolku je
propagace a podpora fotografie v rámci výtvarného umění, její širší začlenění do kontextu současného
umění a do povědomí široké veřejnosti nejen v tuzemsku, ale také výrazně na mezinárodní scéně.
Spolek se orientuje na tři typy činností – provozuje Fotograf Festival, Fotograf Gallery a vydává časopis
Fotograf. Časopis Fotograf byl založen roku 2002, Fotograf Gallery byla otevřena v Praze v roce 2009 a od
roku 2011 každoročně v měsíci řijnu probíhá v Praze Fotograf Festival. Všechny tyto činnosti charakterizuje
zabývání se průniky fotografie a současného umění.
.
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Základní informace
Název: Fotograf 07 z.s.
Sídlo: Školská 28/693, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo (IČ): 28561236
Právní forma: zapsaný spolek
Registrace právní subjektivity: Městský soud v Praze, dne: 12. 11. 2007, pod č.: L 18277
Orgány spolku jsou:
Správní rada:
Pavel Baňka
Markéta Kinterová
Tomáš Hrůza
Eva Hodek

Statutární orgán:
Pavel Baňka, předseda
Markéta Kinterová, místopředsedkyně
Tomáš Hrůza, místopředseda

Kontakty
Jungmannova 19/7, 110 00 P-1
email: info@fotografnet.cz
tel: +420 222 942 334

fundraiser:
Eva Hodek, eva.hodek@fotografnet.cz
+420 733 341 453

Fotograf Magazine
šéfredaktor:
Pavel Baňka
banka.pavel@fotografnet.cz

Fotograf Festival
director:
Markéta Kinterová
marketa.kinterova@fotografnet.cz
+420 777 674 874

director:
Markéta Kinterová
marketa.kinterova@fotografnet.cz
+420 777 674 874

Fotograf Gallery
kurátor:
Jiří Ptáček
jiri.ptacek@fotografnet.cz
+420 774 068 514

dramaturgie a koordinace festivalu: office manager:
Tereza Rudolf Hrušková
Barbora Soukupová
tereza.rudolf@fotografnet.cz
barbora.soukupova@fotografnet.cz
+420 603 563 009

+420 776 319 193

desk editor & office manager:
edukativní program:
Barbora Soukupová
barbora.soukupova@fotografnet.cz Veronika Daňhelová
veronika.danhelova@fotografnet.cz
+420 776 319 193
+420 603 425 057

asistent:
Marie Štindlová
marie.stindlova@fotografnet.cz
+420 774 270 166

výroba & distribuce:
Tomáš Hrůza
tomas.hruza@fotografnet.cz
+420 775 052 607

Marek Tischler
marek.tischler@fotografnet.cz
+420 731 808 866
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international relations:
Eliška Žáková
eliska.zakova@fotografnet.cz
+420 732 699 498

ČASOPIS FOTOGRAF

Úvod – základní informace:
Časopis Fotograf vychází již od roku 2002, v mutaci české a anglické. Po dobu své existence si vydobyl výjimečné
postavení mezi českými kulturními periodiky. Ve světovém kontextu se řadí mezi nejvýznamnější časopisy věnující se
soudobé fotografické tvorbě, jako je holandský FOAM, německá European Photography nebo americký Aperture a další.
Posláním a cílem časopisu Fotograf je informovat českou odbornou i širší kulturní veřejnost o dění v oblasti
fotografického umění ve světě i doma a především také šířit povědomí o české fotografii a soudobé vizuální kultuře
v České republice i v zahraničí. Časopis Fotograf vychází dvakrát ročně, každé číslo je tematické. Tím získává oproti
běžným časopisům o umění kvalitu nadčasovosti a je možné se k jeho jednotlivým číslům vracet jako ke zdroji studijního
materiálu v dané tematické oblasti. Z vysoce odborného zaměření časopisu vyplývá také jeho nekomerční charakter, který
spolu s nároky na zpracování rozsáhlých podkladových materiálů a s nároky na odborné články a jejich překlady, nejčastěji
z češtiny do anglického jazyka nebo naopak, způsobuje značnou finanční náročnost projektu.
Prezentace doma a v zahraničí:
V letošním roce se podařilo získat nové reprezantivní prostory pro aktivity spolku Fotograf 07 z.s. v Jungmannově ulici 7,
tedy rovněž sídlo a prezentace časopisu. Získali jsme velkorysé výstavní prostory a umění zajistili důstojné prostředí, které
podle našeho názoru odpovídá prezentačním nárokům v 21. století. Novým sídlem chceme potvrdit a posílit renomé všech
dosavadních aktivit spolku Fotograf 07 z.s. Z Fotografa chceme učinit místo, které na Praze 1 bude vyhledáváno jako jedno
z jejích přirozených kulturních center, ať již kvůli výstavám, studiu či nákupu fotografických publikací, ale například také
kvůli příjemnému prostředí pro setkání. Za tímto účelem byla vybudována stálá Čítárna uzpůsobená mimo jiné pro účely
krátkodobých komorních setkání. Autorem architektonického řešení Fotografa je vizuální umělec a architekt Jan Fabián.
Naším společným cílem bylo upravit prostor tak, aby vynikly cenné původní funkcionalistické prvky interiéru i exteriéru a
abychom zároveň vyhověli proměnlivým potřebám výtvarných umělců. O novou vizuální identitu sídla se postaral grafik a
typograf Filip Kraus.

Nově vybudovaná Čítárna
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Prostory nového sídla Fotograf Gallery

Fotograf Gallery

Projekční místnost

Ve Fotograf Gallery sídlí redakce a centrální distribuční místo, ale zároveň je to místo fotografických setkávání, ať už v rámci
večerních seminářů a přednášek, tak zejména výstav, které tam pravidelně od listopadu 2009 probíhají. Naše idea je
postupně vytvořit živou variabilní platformu pro soudobou fotografii a vizuální kulturu, která by reflektovala dění v českém
umění a společnosti a oslovovala především odborníky, ale také širší veřejnost se zájmem o fotografii, zejména nemladší
generaci.

Zahájení festivalu ve Fotograf Gallery

Čítárna během Fotograf Festivalu

Čítárna je exkluzivním zázemím, které slouží jako showroom časopisu a odborné knihovny dosud recenzovaných
výtisků, barterové spolupráce s konkurenčními zahraničními periodiky či nakladatelstvími a dále jsou zde k prezenčnímu
zapůjčení knihy relevantní s dosavadními ročníky Fotograf Festivalu.

Čítárna – prezentace časopisů
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V roce 2017 jsme realizovali dvě tematická čísla – #29 Kontemplace a #30 Eye in the Sky – časopisu Fotograf v české a
anglické jazykové mutaci zvlášť. V čísle #29 Kontemplace jsme se věnovali tvorbě, která se vztahuje k pojetí času v rámci
procesu tvorby či percepce. Říjnové číslo #30 Eye in the Sky zabývající se politikou dohledu skrze médium fotografie
jsme sestavili ve spolupráci s dramaturgy Fotograf Festivalu, Jenem Kratochvilem a Terezou Rudolf, čili tradičně číslo
sdílelo téma s Fotograf Festivalem. Časopis tak opět sloužil jako širší publikace k tématu a obsahoval zároveň festivalový
katalog formou přílohy. Propojení festivalu a časopisu se dlouhodobě jeví jako oboustranně výhodné synergické propojení
platforem, které se vzájemně propagují.
Nejvýznamnější domácí prezentace časopisu se odehrává v rámci Festivalu Fotograf, který sdílí tradičně téma s
podzimním číslem časopisu, a kde se odehrál křest časopisu Fotograf #30 Eye in the Sky. Všechna čísla časopisu jsou po
celou dobu festivalu dostupná ve festivalové Čítárně, pro kterou jsme vybrali široké spektrum knih souvisejících s přerodem
od analogových k digitálním informačním technologiím. Tituly jako Black Transparency: The Right to Know in the Age of
Mass Surveillance od Metahaven (účastnící se letošního Fotograf Festivalu), The Internet Doesn‘t Exist (kol. ed.) nebo The
Wretched of the Screen od Hito Steyerl byly tím nejaktuálnějším, co bylo lze v současné době k tématu načerpat. Mnoho
titulů jsme získali ve spolupráci s těmito nakladatelstvími a organizacemi: The MIT Pres, MACK, Sternberg Press, Aperture,
Picador Press, Verso, University of California Press, Penguin, Serpentine Galleries, Artarchive a další.
V roce 2017 jsme časopis Fotograf opět prezentovali při několika příležitostech v zahraničí:
MISS READ, The Akademie der Künste, Berlín, 14.–16.7. 2017
I Never Read, Art Book Fair Basel, 14.–17.6. 2017
OstravaPhoto, 15.–30. 6. 2017
F! Festival fotografie Brno, 10.–25. 6. 2017
Knihex, Praha, 17.–18. 6. 2017
TABOOK, festival malých nakladatelů, Tábor, 28. 9.–30. 9. 2017
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křest čísla #29, Školská 28, Praha

I Never Read, Basel

Miss Read, Berlin

Knihex, Ostrov Štvanice, Praha

V roce 2017 vyšla tato dvě tematická čísla časopisu Fotograf:
KONTEMPLACE
Časopis Fotograf #29 (květen 2017)
Pro téma čísla je zásadní moment z dějin fotografie, který uvedl hledání
kontemplace prostřednictvím fotografických záznamů do centra pozornosti
zcela zásadním způsobem. Bylo to po zveřejnění slavného Stieglitzova cyklu
Ekvivalenty: záznamů vizuální hry, či možná nám neznámých znakových vzkazů,
které se odehrávají na obloze prostřednictvím oblaků a jejich situačních
kompozic. V tomto spirituálním prostoru autor hledá hlubší souvislosti našich
pomíjivých životů, a naznačuje, že tyto pohledy do blízkého nebeského prostoru
mohou přinést pocit souznění s hloubkou nebes či vesmíru a poskytnout snad
úlevu od malicherností, které nám život neustále předkládá.
EYE IN THE SKY
Časopis Fotograf #30 (říjen 2017)
Vydání s názvem Eye in the Sky převrací digitální téma Fotograf Festivalu
do formy svého předchůdce, tištěného časopisu. Když chaos internetového
browsingu redefinuje na denní bázi naše nervová zakončení schopná vnímat
lineární plynutí textu a vše visí v pomyslných mracích, stránky časopisu
akcentují dříve standardní odvíjení narace se začátkem a koncem, ať je
konec jakkoli otevřený. Prochází v časové ose historií revoluce naší odvěké
humanity, respektive představy, kterou jsme se naučili humanitou nazývat. Od
holubů vybavených dávnými kamerami kroužícími nad městy a hlavami lidí na
počátku moderního věku, pořizujícími rozmlžené snímky urbánní krajiny až po
stratosféru přeplněnou hi-res snímači a nekonečnými proudy dat. Od literatury,
po plynulý stream sociálních sítí. Od kolektivního, přes individuální, až po
globalizovaně unifikované. Časopis Fotograf rozšiřuje pole zájmu problematiky
spojené s všudypřítomným připojením k internetu navzdory přirozeným
limitacím svého média.

Distribuce a propagace
Druhým rokem využíváme služeb britské distribuční společnosti PineApple Media Ltd. se sídlem v Londýně. Dále trvá naše
spolupráce s Motto Distribution. Významná je i přímá distribuce do vybraných galerií zejména v Londýně. Ovšem pokud
jde o investice do propagace časopisu Fotograf, jsme zatím velmi limitováni financemi – jak na výrobu, tak na inzerci, ale
nejvíce v možnosti prezentovat časopis na prestižních festivalech, veletrzích a přehlídkách, jakými jsou například Paris Photo
či Unseen Fair Amsterdam, které jsou pro vystavovatele a účastníky programu vysoce finančně náročné.
Letošním rokem jsme se zaměřili v součinnosti s dalšími našimi aktivitami jako je Fotograf Festival a Fotograf Gallery na
rozšíření online marketingové strategie skrze sociální sítě a jejich provázanosti na webové stránky a e-shop. Vznikl tak další
facebookový profil výhradně pro PR časopisu, dále twitterové účty pro všechny tři platformy a nově také tři instagramové
účty. Smyslem těchto účtů je naplňovat je zajímavým doplňujícím obsahem, který dotváří obraz našeho spolku a pomáhá
propagovat naši činnost a prodej časopisu.
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Plánovaná čísla k vydání v roce 2018:
TĚLO
časopis Fotograf #31 (jaro 2018)
Zobrazení těla může mít mnoho podob zrcadlících nekonečnou lidskou touhu otiskovat fragmenty sebe sama. Téma těla, tělesnosti
se ve fotografii objevuje od samého počátku. Není to však jen klasická a tolik opakovaná podoba aktu. Ten se již, především ve
svých komerčních, nebo obvyklých akademických podobách vyčerpal. Samo tělo je však pro člověka schránkou nesoucí jeho bytí,
jeho fyzickou existenci, jejíž jedinečnosti a také její pomíjivosti si je vědom, i když se to mnohdy pokouší zapomenout. Tělo je zrozeno,
postupně roste, dospívá, stává se objektem nebo iniciátorem milostné vášně, ženské tělo plodí děti, mužské se sexuálním aktem
podílí. Lidské tělo také stárne, postupně chřadne, prožívá nemoci, tělesné úrazy a nakonec zanikne, jako vše ostatní v koloběhu času.
Fotografie a fotografové sami mají jedinečnou šanci, kteroukoliv s těchto fází zaznamenat, nebo ji jakkoliv interpretovat.
		
Platónovo pojetí tělesnosti dalo vzniknout dichotomii mezi „tělem“ a „duší“. Na základě ztotožnění obojího v naší bytosti, je
možné nahlédnout tělo jako primární formu našeho života, jako to, co nás zásadně určuje ve světě a vypovídá o tom, kým skutečně
jsme. Bylo by zajímavé, kdyby našemu tělesnému prožívání byla přiznaná stejná, ne-li vyšší, hodnota, jako samotnému myšlení.
Reprezentace těla je reprezentací síly i slabosti a s tím spojených sociálních a kulturních kódů. Jejich součástí jsou také sexualita
a genderové typy. V rámci koncepce tohoto čísla se zajímáme o autorské a fotografické projekty, kde je výrazně přítomen lidský
organismus a nahota, někdy jako předmět, jindy jako prostředek k podnícení diváka a kritickým úvahám o současných politických,
kulturních, sexuálních, genderových a sociálně-ekonomických otázkách.
NE-PRÁCE
časopis Fotograf #32 (podzim 2018)
Práce a s ní související volný čas se konstantně proměňují. Jednou z příčin radikálních proměn může být změna mezi poměrem
jednotlivých činností způsobená prekarizací (práce na volné noze, rodičovská dovolená) či automatizací, a to v současné době,
kdy se vedou bouřlivé diskuze o zavedení nulové mzdy. Časopis Fotograf, vycházející paralelně s Fotograf Festivalem stejného
tematického zaměření, představí fotografy a umělce věnující se skrze reprodukční médium otázkám provázaným ve spletenec časů
mimo práci a časů finančně honorovaných. Toto téma nazýváme jako „ne-práci”, kde se právě pomlčka mezi „ne“ a „práce“ stává
stěžejním znaménkem pro výběr umělců a synonymem dalšího uvažování. Pomlka označuje prostor, společensky stále nedostatečně
reflektovaný, mezi „volným časem“ a placeným zaměstnáním, v němž se skrývají problémy jako podhodnocená práce žen a menšin,
nahrazování pracovní síly umělou inteligencí nebo práce z domova a otázky spojené se světem umění jako apropriace, strojově
vytvořený obraz nebo nulová mzda umělců. Číslo časopisu se současně zaměří na práci a pracovní podmínky umělců a vybrané
fotografie poslouží jako materiál, skrze nějž je možné prozkoumat jak institucionalizaci volného času v minulosti, tak utváření obrazu o
tom, co je to volný čas a jak se jeho chápání proměňuje v současné době.
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Technické specifikace časopisu Fotograf:
Formát: 225 x 290 mm
Obálka: 250g Bio Top 3, tisk 4/4, lakování
Vnitřek: 150g G-print, 4/4
Příloha: 100g ofset, 4/4
Rozsah: 100 stran vnitřku + 16 stran příloha + 4 strany obálka
Vazba: V4
Počet druhů: 2 druhy (mutace v černé desce)
Příloha – plakát: formát 570 x 435 mm, papír 120g Bio Top 3
Náklad: 2350 anglická mutace + 650 ks česká verze

Vydavatel a adresa redakce:
Fotograf 07 z.s., Jungmannova 7, 110 00 Praha 1
webová adresa časopisu:
www.fotografmagazine.cz
další webové adresy:
www.fotografgallery.cz
www.fotografestival.cz
Časopis Fotograf vydává spolek Fotograf 07 z.s. za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.
Registrace: MKČR E 13774, ISSN 1213-9602
Redakce: šéfredaktor: Pavel Baňka, creative director: Markéta Kinterová,
produkce: Barbora Soukupová, výroba a distribuce: Tomáš Hrůza
Redakční rada: Pavel Baňka, Hana Buddeus, Veronika Daňhelová, Štěpán Grygar, Tomáš Hrůza, Markéta Kinterová, Filip Láb,
Tomáš Pospěch, Jiří Ptáček
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FOTOGRAF GALLERY

Úvod
Základní informace
Fotograf Gallery vznikla pod názvem Fotograf studio na sklonku roku 2009 jako v pořadí druhá platforma
občanského sdružení Fotograf 07. Umožnila přímo a soustavně stimulovat činnost na poli umělecké
fotografie a reflektovat její kontexty a mediální přesahy v současném výtvarném umění. V době vzniku byla
zamýšlena jako prostor dramaturgicky spjatý s obsahem aktuálních čísel časopisu. Brzy ovšem získala
autonomii jako systematicky vedený výstavní prostor v čele s kurátorem.
Galerie se zaměřuje na roli fotografie v post-mediální situaci současného umění, pro kterou je nosnou
zejména širší oblast fotografického myšlení, které se nutně nemusí zhmotňovat v podobě fotografického
artefaktu, ale jako způsob pohlížení a uchopování skutečnosti, případně jako základ či prostředek
konceptuálních a kontextuálních operací, při níž je s fotografií nakládáno jako se specifickým nositelem
vizuálních informací. V jejím programu převažují samostatné výstavy českých autorů mladší a střední
generace. Každoročně zahrnuje alespoň jednu výstavu autora starší generace, případně ho doplňují
kurátorské tematické výstavy. V letech 2010 a 2012 byla kurátorkou galerie Edith Jeřábková. V polovině
roku 2012 předala svoji pozici Jiřímu Ptáčkovi. Kurátor galerie je zodpovědný za koncepci programu,
realizaci většiny výstav a výběr externích kurátorů.
Galerie sestává ze tří místností o celkové výměře 84 m2. Od roku 2011 slouží jedna z místností k výstavám
komorního rázu (ROOM). Tento prostor je určen také k pořádání přednášek, workshopů a dalších událostí.
Provoz Fotograf Gallery podporují Ministerstvo kultury ČR a Magistrát hlavního města Prahy. Doplňkovým
zdrojem financování galerie a časopisu jsou sbírková portfolia pro PPF Art, koncipovaná v návaznosti na
aktuální témata jednotlivých čísel časopisu a založená na darech fotografických souborů od oslovených autorů.
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Zpráva o činnosti
V průběhu roku 2017 galerie celkem třináct výstavních událostí, z toho jedenáct galerijní výstav o délce
jednoho měsíce a dvě měsíční samostatné prezentace v koridoru před galerií. Dále jsme uskutečnili
jednodenní výstavu Michala Kalhouse uzavírající působení Fotograf Gallery na její původní adrese Školská
28, komentované prohlídky k výstavám Jiřího Poláčka, Zuzany Šrámkové a Edgara Schwarze, Tomáše
Svobody, Terezy Velíkové a Johany Pošové, křty časopisu Fotograf č. 29 „Kontemplace“ a Fotograf č. 30
„Eye in the Sky“, křest zinu UNIZIN z fotografického festivalu UNIFEST a performanci Martina Zet jako
samostatnou akci završující výstavu Tomáše Hrůzy. K výstavám Václava Stratila a Jiřího Poláčka jsme
uspořádali veřejné výtvarné dílny, další tři ke jmenovaným výstavám a výstavě Vladimíra Havlíka uskutečnila
lektorka Barbora Smetanová pro studenty ZŠ ve Vraném nad Vltavou. V rámci vernisáží jsme uspořádali
dva koncerty – Ewski+loops vystoupil na vernisáži Tomáš Hrůzy a skupina Velocet Roll ne společné
vernisáži Zuzany Šrámkové a Edgara Schwarze.
Ke každé výstavě byly připraveny pozvánky, tiskové zprávy, kurátorský text, propagace výstavy
(webové stránky Fotograf Gallery, Facebook, kulturní servis Radia 1, Artmap v tištěné i elektronické verzi,
newslettery Fotograf Gallery a Artmap). Některé z výstav byly reflektovány uměleckými médii i deníky
(Artalk, Český rozhlas, UMA AudioGuide, Lidové noviny). Recenze výstav jsou již tradičně publikovány v
časopise Fotograf (č. 29 Kontemplace, č. 30 Eye in the Sky). V uplynulém roce jsme se také soustředili na
aktivnější a koncepčnější užívání sociálních sítí Facebook a Instagram k propagaci činnosti galerie, zčásti v
sepětí s dokončeným archivem galerie na jejích webových stránkách, a rovněž ve spojitosti s rozšiřovaným
obsahem webových stránek časopisu Fotograf, kde o řadě vystavujících v minulosti byly publikovány
příspěvky.
V první polovině roku jsme program rozšířili o výstavy odehrávající se v chodbě u vstupu do galerie.
Umělci byli osloveni, aby vytvořili velkoformátový plakát, jež bude umístěn na stěně naproti vstupu do
galerijních prostorů. Došlo tak k provázání galerie s venkovním prostorem, k zapojení nevyužitého místa a
k umožnění prezentovat vícero umělců, více uměleckých děl. I díky tomuto projektu jsme již v polovině roku
2017 překročili počet výstav za celý rok, jež jsme si v žádosti o grant předsevzali. Projekt billboardových
výstav jsme ukončili v okamžiku, kdy galerie pro své působení získala nový prostor v Jungmannově ulici (viz.
níže).
Dramaturgická koncepce Fotograf Gallery v uplynulém půl roce odpovídala základnímu zaměření
galerie na konceptuální uchopení média fotografie a na pomezí fotografie s jinými uměleckými disciplínami.
Vzhledem k nutnosti rekonstrukce stěn galerie na sklonku roku 2016 po výstavě skupiny Rafani se
výstava Václava Stratila uskutečnila až v lednu tohoto roku. Druhou programovou změnu si vynutila neshoda
s vizuálním umělcem Jiřím Skálou ohledně načasování jeho samostatné výstavy. Výstava bude realizována
v druhém pololetí roku 2018. V určeném termínu jsme uspořádali výstavy fotografa Rudolfa Skopce a
performera Vladimíra Havlíka, která poukazovala na úzké sepětí performance a fotografie v jeho tvorbě od
80. let minulého století do současnosti.
V druhé polovině roku byla galerie otevřena na nové adrese Jungmannova 7/19 a to festivalovou
výstavou prezentující amerického umělce Trevora Paglena pohybujícího se v médiích fotografie a filmu.
Hlavními tématy jeho práce jsou hromadné sledování, globální sběr osobních dat, etika válečných konfliktů
dálkově řízených dronů. Jeho politicky kritické projekty vznikají ve spolupráci s vědci a aktivisty z oblasti
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lidských práv. Následovaly výstavy Tomáše Svobody, Terezy Velíkové a Johany Pošové.
Nový prostor nám umožnil soustředit aktivity galerie, časopisu a festivalu na jedno místo. V rámci festivalu
jsme prostor aktivně využívali k pořádání přednášek a portfolio review. Společná knihovna našich tří divizí
získala prostor trvalé čítárny určené k prezenčnímu studiu publikací o fotografii a výtvarném umění.
S přestěhováním nového prostoru jsme vyřešili i dlouhodobý problém s nabdkou časopisu Fotograf v
prostorách galerie. V rámci prostoru čítárny byla její část vyhrazena nabídce časopisu a publikací z naší
produkce obohacené o odborné publikace z dalších nakladatelství. V roce 2018 hodláme tuto sekci
čítárny dále rozšiřovat o autorské fotografické knihy a ziny, aby se Fotograf stal přirozeným centrem pro
zájemce o fotografické publikace. Do konce roku jsme prostor poskytli dvěma hostujícím subjektům, Straně
zelených k uspořádání přednášky historičky umění Mileny Bartlové o veřejném prostoru a organizaci Ramus
k uspořádání charitativní aukce fotografií.
V dramaturgii galerie jsme sledovali věkovou diverzitu, z umělců starší generace jsme představili
Vladimíra Havlíka, Václava Stratila a nedávno zemřelého Jiřího Poláčka, ze střední generace Tomáše
Svobodu, Milana Mikuláštíka, Tomáše Hrůzu a Tereza Velikovou, z mladých autorů a autorek Valentýnu
Janů, Zuzanu Šrámkovou, Rudolfa Skopce, Edgara Schwarze a Johanu Pošovou. Významné pro nás bylo
vyvažování programu v závislosti na genderových hlediscích, jakkoli v autorky programu tvořily (prozatím)
pouze třetinu představených osobností. Usilovali jsme o to, aby vedle pražských autrorů a autorek byli
v programu zastoupeni představitelé umělecké scény z jiných regionů, Brno v případě Václava Stratila,
Ostrava v případě Zuzany Šrámkové a částečně i Edgara Schwarze, Olomouc v případě Vladimíra Havlíka.
Výstavou Jiřího Poláčka jsme na základě spolupráce s rodinou autora poprvé od jeho úmrtí upozornili na
dosah a význam jeho fotografické práce. Komentovaná prohlídka výstavy měla podobu setkání s autorovými
kolegy a přednášky o důležitých výstavních projektech okruhu fotografů spolupracujících s historičkou a
kurátorkou Annou Fárovou. Jednodenní výstava Michala Kalhouse byla autorskou rekonstrukcí / revizí první
výstavy Fotograf Gallery, tehdy Fotograf Studia na přelomu let 2009 a 2010. Kromě rozloučení s původním
výstavním prostorem tematizovala otázky institucionálního provozu v oblasti výtvarného umění, efemérnosti
událostí výtvarného umění a paměti.
K sekundárním úspěchům galerie řadíme reprízu výstavy Petry Herotové z roku 2016 v Galerii
Měsíc ve dne a také redukovanou verzi naší výstavy Václava Stratila ve Walk Thru Gallery v Hradci Králové.
Reprízy jsme využili k další propagaci jména galerie.
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PŘEHLED VÝSTAV
Václav Stratil — Sedim
13. 1. 2017 — 11. 2. 2017
Kurátor: Jiří Ptáček
Fotografické ateliéry nejsou pro Václava Stratila pouze místem, kde si už
čtvrt století dává vytvořit podobizny, ve kterých svou tvář využívá jako surovinu
práci s výrazem a významem. Těží totiž také z daných parametrů a zaběhlých
konvencí ve zde vytvářených typech fotografického zobrazení a činí z ní jednu z
vrstev svého průběžného výzkumu. Na výstavě Sedim představuje několik řad
nových pasových fotografických „autoportrétů“ z posledních dvou let, v nichž
právě ve výše zmíněném smyslu dochází na jednu z hranic fotografického
zobrazení, aby po jejím překročení znovu objevil autonomní obraz. Spolu s nimi
prezentuje také pokračování série Dvojice, na kterou navázal po více jak deseti
letech.

Jiří Poláček — Nejen Smíchov
17. 2. 2017 — 18. 3. 2017
Kurátor: Pavel Vančát
Jiří Poláček (1946 – 2016) patřil ke generaci fotografů, kteří v Čechách od
sedmdesátých let nastolili nový standart profesionalismu. Přispěly k tomu jeho
beatnické začátky v americké emigraci i následné ovlivnění okruhem Anny
Fárové během studií na FAMU, kulminující legendární výstavou roku 1981
v klášteře v Plasech. Ústředním tématem Poláčkovy tvorby byl jeho rodný
Smíchov, jehož atmosféru zachycoval rozličnými formami od sedmdesátých do devadesátých let. Od poloviny sedmdesátých let také
asistoval Janu Svobodovi, a spolu s Ivanem Luttererem a Janem Malým byl od roku 1982 spoluautorem rozsáhlého portrétního
cyklu Český člověk. Poláčkova vůbec první retrospektiva ukazuje i přes všechny životní a umělecké peripetie dlouhodobou
soustředěnou práci, která citlivě i pregnantně reaguje na dobovou atmosféru a čerpá přitom z nejlepších tradic české i světové
fotografie, doplněné o osobitou směs ráznosti, chápavosti i skromnosti.
Zuzana Šrámková — Spodní
24. 3. 2017 — 22. 4. 2017
Kurátor: Lukáš Bártl
Zuzana Šrámková (1988) se před několika lety přestěhovala do jedné z
takzvaně vyloučených lokalit v centru Ostravy, totiž na ulici s příznačným
názvem Spodní. Nevedla ji sem ani tak touha po dobrodružství či sociální cítění,
jako spíš snaha „ušetřit prachy na víno“, jak sama říká. Postupem času zde ale
jaksi mimochodem začala vznikat komunita umělců, hudebníků a „náhodných
kolemjdoucích“. A právě život tohoto pestrého společenství, plný večírků,
koncertů, alkoholu, ale i laskavosti, otevřenosti a mezilidských vztahů, zaznamenává Zuzana na svých fotografiích.
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Edgar Schwarz — Triumph der Zerstörung
24. 3. 2017 — 22. 4. 2017
Kurátor: Jiří Ptáček
Edgar Schwarz (1987) je v současnosti známý zejména jako člen hudebních
formací Schwarzprior a Wolf Trap. Mnozí již zapomněli, že byl rovněž
fotografem. A tak trochu na to zapomněl i on sám. O znovuobjevení jeho
fotografické tvorby se tak musela postarat galeristka a výrazná osobnost
české kulturní alternativy Sráč Sam, která mu před třemi lety vybrala výstavu
pro svoji galerii v České Bříze. Ve Fotograf Gallery představujeme výběr
Schwarzovy práce z různých časových období. Jejich deníkový charakter,
podpořený častým užíváním polaroidu, by nás neměl zmást. Tyto technicky
nekvalitní a sexuálně explicitní momentky nejsou nějakým domácím pornem, ale především manifestací libertínského životního stylu,
při kterém jsou večírky i vztahy divočejší, ale díky tomu také tak intenzivní, a který lásku a intimitu – Schwarzova ústřední témata –
bere absolutně vážně, nesmlouvavě a vždy včetně hrozby jejího zničení.
Valentýna Janů — Paralepse
5. 5. 2017 — 3. 6. 2017
Kurátor: Jiří Ptáček
Velkoformátovým plakátem Valentýny Janů zahajuje Fotograf Gallery sérii
prezentací v chodbě Školské 28. Autoři jsou u této plochy naproti vstupu
do galerie vyzváni, aby pro ni vytvořili svébytný fotografický projekt, v němž
se vyrovnají s nezvyklým umístěním mimo instituci na pomezí venkovního a
vnitřního prostoru. Billboard „Paralepse“ studentky pražské FAMU Valentýny
Janů (1994) vychází z role šiřitelů i příjemců zpráv, do které se na veřejnosti
dostáváme záměrně i nevědomky doslova každodenně. Autorka inscenuje
fotografie nositelů takových zpráv, obsah sdělení ale rozpracovává způsobem,
kterým zbytňují paradoxy komunikace v informačně zahlušeném prostředí.
Rudolf Skopec — Bez názvu
5. 5. 2017 — 3. 6. 2017
Kurátor: Jiří Ptáček
Již během studií v Ateliéru fotografie pražské VŠUP se Rudolf Skopec
(1989) profiloval jako autor robustních puzzle ze zvlněných svitků černobílého
fotopapíru. Působivost jeho děl se zakládala na součinu materiálových kvalit
a rozměru kompozice, „tělesných“ námětů a humpoláckého technického
provedení. Výchozím snímkem výstavy ve Fotograf Gallery je fotografie
interiéru blíže nespecifikované architektury. Rudolf Skopec rozvíjí vztahy mezi
jejím konstrukční skladbou a tektonickými poruchami přivoděnými konfigurací
fotopapírů a mezi původním a nově utvářeným prostorem architektury i
fotografie. Architekturu odpoutává od jejích časoprostorových souřadnic
i fyzikální podmíněnosti – a v neposlední řadě klade důraz na vztahy třetí
dimenze ve fotografii k její trojrozměrné objektové parafrázi. Instalace ve
Fotograf Gallery je proto vnitřně uzavřenou, neopakovatelnou sítí těchto a
dalších relací.
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Vladimír Havlík — Peak Performance
5. 5. 2017 — 3. 6. 2017
Kurátor: Jiří Ptáček
Na svém facebookovém profilu si Vladimír Havlík (1959) připojil pod jméno
charakteristiku „old performer“. Co to znamená být „starým performerem“?
Výstava ve Fotograf Gallery sleduje Havlíkovu soudobou praxi na pozadí jeho
akcí z konce 70. let minulého století a následující dekády. Praxi, při níž pohlíží
na vlastní minulost, přehodnocuje ji a nechává přehodnocovat, ale zároveň z
ní těží možnosti pro současnost. Havlíkovo působení na poli akčního umění v
minulosti mělo mizivé institucionální zázemí. Jeho současné „postperformance“
jakoby měly navázat na nepodmíněnost a spontaneitu, která tehdy jeho akce
provázela. Zároveň jsou sebeironickými komentáři k vlastní umělecké identitě.
Pravděpodobně tak jako přízvizko „old performer“.
Tomáš Hrůza — Nejistý vývoj
9. 6. 2017 — 8. 7. 2017 a 13. 7. 2017
Kurátor: Jiří Ptáček
Tomáš Hrůza (*1979) patří k druhu „fotografů-sběračů“, jakéhosi protějšku
mýtických „fotografů-lovců“. Materiál ke svým výstavám shromažďuje pozvolně,
ze „zjevení“, která se k němu dostavují na cestách absolvovaných v rolích
menšinově založeného turisty, bezcílného poutníka, dobrovolného nomáda
či poloprofesionálního řidiče. K jeho romantismu vždy patřila sympatie k
magickému a mimosmyslovému. Experimentuje proto s mentální fotografií i s
dlouhodobým řízením, u kterého každý, kdo někam jel aspoň 12 hodin v kuse,
potvrdí jeho velký vliv na lidské vědomí. Na výstavě Nejistý vývoj se Tomáš
Hrůza zaměřil na fenomén pohybu v jeho různorodých projevech. Ve všedních
reáliích nachází okamžiky, u kterých fotografický aparát a kamera mohou
způsobovat závrať či hypnotický účinek. Můžeme si oprávněně pomyslet, že lidskou mysl je snadné ošálit, je však stejně tak možné,
že vyhladověle a zoufale touží po tom, na co je nastavena.
Milan Mikuláštík — Makapansgat Project Excerpt: from the History of Photography
9. 6. 2017 — 8. 7. 2017 a 13. 7. 2017
Kurátor: Jiří Ptáček
Jeskyně v Makapanově údolí na severovýchodě Jihoafrické republiky jsou
bohatým nalezištěm kosterních pozůstatků mnoha živočišných druhů včetně
vyhynulého hominida rodu Australopithecus. Od ostatních se však odlišuje
nálezem malého kusu jaspisu. Když ho archeologové objevili, připomněl jim
lidskou tvář, a protože se zdá, že to samé připomínal i našim dávným předkům,
je považován za nejstarší materiální doklad symbolického myšlení. Přibližně
o tři milióny let později příslušník jediného žijícího druhu rodu Homo, vizuální
umělec Milan Mikuláštík (*1975), začal fotografií tohoto kamene osazovat
do jiných fotografií. Technicky své koláže řeší vždy stejně: obličej na fotce
zakryje tváří z kamínku a nový obrázek zveřejní na internetu. Různější je
„znovuobjevování“ významů, kterého tímto rutinním aktem dosahuje. V obecné
rovině jeho Makapansgat Project osciluje mezi komentáři aktuálních událostí
a upozorňováním na roli obrazů v utváření naší představy o světě. V billboardu
pro chodbu Fotograf Gallery ovšem výběr tematicky zúžil, aby se vztáhl k
dějinám fotografie.
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Déjà vu (Šálek s víčkem)
Zahájení: čtvrtek 20. července od 18 hodin
Kurátor: Jiří Ptáček
Výstava Michala Kalhouse Šálek s víčkem byla zahájena týden před vánocemi
roku 2009. Kurátorem byl Pavel Vančát a jednalo se o první počin nově
otevřeného Fotograf Studia. Po více než sedmi letech provozu galerie, později
pojmenované Fotograf Gallery, se Šálek s víčkemvrací v podobě jednodenního
déjà vu. Michal Kalhous totiž souhlasil s opětovným vystavením souboru při
příležitosti završení jedné kapitoly života instituce. Na podzim galerie bude
otevřena v novém prostoru a Kalhousova výstava tak v pomyslném kruhu
spojí první a poslední článek řetězce kulturních událostí v jeho dosavadním
působišti.
Trevor Paglen — How Deep Is the Ocean, How High Is the Sky
6. 10. 2017 — 4. 11. 2017
Kurátor: Jen Kratochvil
Výstava pojmenovaná podle populární písně Irvinga Berlina z roku 1932, roku
tak často srovnávaného s rokem 2016, propojuje postupy Trevora Paglena
coby fotografa, esejisty a aktivisty, který se nepřestává snažit odhalit skrytou
strukturu politického klimatu společnosti masového sledování. Jeho práce
nás pomocí téměř romantických, impresionistických vyobrazení provádí místy,
která zdánlivě postrádají jakýkoli význam, ve skutečnosti však skrývají utajené
radary, datové úložiště, podmořské mezikontinentální internetové spojení atd.
Stěny pokryté dlouhým seznamem kódových názvů používaných americkými
bezpečnostními agenturami, které představují tajné jednotky, programy a
oddělení, jsou zastíněny neviditelným cloudem zabezpečené sítě Tor na pozadí
rozmlžených snímků zachycovaných drony. Dohromady tvoří, Paglenovými
slovy, vertikální geografii, osu protínající Zemi a její atmosféru, která klade
důraz na všudypřítomnost zařízení, jež měla učinit život lepším, což se ale
nakonec stalo za vysokou cenu ztráty našeho soukromí.
Výstava se konanala v rámci Fotograf Festivalu #7„Eye in the Sky“.
Tereza Velíková — Mezihra
17. 11. 2017 — 16. 12. 2017
Kurátorka: Lenka Dolanová
Mezihra je imaginární (para-)rozhovor dvou žen ve středním věku. Výchozím
materiálem videí je soubor divadelních scénářů z představení obou účinkujících
hereček, Lenky Krobotové a Daniely Voráčkové. Autorka z nich vybrala
promluvy, které nechala herečky sehrát v neutrálním prostředí. Vzniká tak
napětí mezi původním textem divadelního scénáře a jeho pozicí v kontextu
video projekce. Výpovědi, zbavené svého divadelního ukotvení, se ocitají v
bezčasí, v nové realitě zbavené původních konotací. Autorka situaci nazvala
“dialog monologů”. K dialogu či porozumění dochází spíš mimochodem. Díky
tomu, že scénářů bylo větší množství (celkem asi patnáct), tak dialogem
hereckých rolí mimoděk prosakuje herecká typologie obou žen. Promluvy každé z nich působí překvapivě koherentně.
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Tomáš Svoboda — Giotto
17. 11. 2017 — 16. 12. 2017
Kurátor: Jiří Ptáček
Dílo italského malíře Giotta di Bondone bývá považováno za klíčové pro
dějinnou změnu v pojetí a konstrukci obrazového prostoru. Vztahuje-li se k
němu vizuální umělec Tomáš Svoboda ve svých nových videích ještě po sedmi
stoletích, nečiní tak pouze kvůli třem letmým, i když nikoli náhodným odkazům
k malířově jménu, ale především kvůli myšlence změny přístupu definující
radikálně odlišnou „perspektivu“. Při jeho skeptickém postoji k překonání
hluboce zakořeněných myšlenkových schémat a rovněž limitů pojmového
jazyka se ovšem tato změna nemůže odehrát díky nám lidem, nýbrž musí přijít
odjinud. Výstava Giotto proto krystalizuje v konceptuální low-tech sci-fi, které
se netýká pouze hranic lidského poznání, ale také úlohy umění v jejich případném překročení.
Johana Pošová — Happy Family
22. 12. 2017 — 27. 1. 2018
Kurátor: Jiří Ptáček
Johana Pošová (*1985) si za uplynulých deset let, tedy relativně za krátkou
dobu, vybudovala nepřehlédnutelné postavení na scéně mladé české
fotografie. Napomoct tomu mohlo několik okolností. Tradičněji založené
publikum hned zkraje přesvědčila technicky zvládnutými fotografickými
soubory a fotogramy. Experimenty s objektem, pro který důležitým impulzem
bylo zahájení spolupráce s Barborou Fastrovou, poté ukázal, že Pošové
přístup není pevně ohraničen jedním médiem. Korespondence mezi jejím
vývojem a širšími proměnami české fotografické scény nebyla náhodná:
Pošová studovala na pražské VŠUP v Ateliéru fotografie Hynka Alta a Aleksandry Vajd, kteří zapojení fotografie do intermediálních
souvislostí a průzkum materiálních aspektů fotografie řadili k těžištím jejich programu. Jak v tomto prostředí, tak po absolutoriu v
roce 2010 ovšem Pošová před analytickým přístupem k médiu upřednostňovala imaginaci, pracovala s náznaky fantaskních narací
a projevovala zájem o neviditelné síly ovlivňující chod věcí. Jak napsal Martin Nytra, kurátor její výstavy v brněnské Fait Gallery před
třemi lety: „Divák je zatažen do hry se zamotaným příběhem, který osciluje mezi inscenací reality a čirou fantazií“
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AKCE
Kam zmizel fotograf?
— výtvarná dílna
úterý 7. února od 16.30 hodin
Výtvarná dílna k právě probíhající výstavě Václava Stratila „Sedim“. S dětmi
si přímo v prostorách galerie budeme povídat o autorovi, najdeme, kde se
skrývá a nakonec se pokusíme za pomoci fotoaparátu sami zmizet.
Doporučený věk: 8-10 let, Kapacita: 10-12 dětí
Lektorka: Barbora Smetanová
Délka trvání: 90 minut
Jiří Poláček
— komentovaná prohlídka
úterý 7. března od 18 hodin
Komentovaná prohlídka výstavy Jiřího Poláčka Nejen Smíchov s autorovými
kolegy a přáteli Iren Stehli, Janem Malým a Dušanem Šimánkem. Průvodní
slovo k výstavě přednese rovněž její kurátor, teoretik a historik fotografie
Pavel Vančát. Prohlídku uzavře komentované promítání fotografické
dokumentace z legendární výstavy 9 x 9 v cisterciáckém klášteře v Plasech,
která se v roce 1981 stala vyvrcholením činnosti generačního okruhu
fotografů soustředěných kolem teoretičky Anny Fárové.
Nejen Školská
— výtvarná dílna
sobota 18. března od 16 hodin
Výtvarná dílna lektorky Barbory Smetanové zaměřená na právě probíhající
výstavu Jiřího Poláčka „Nejen Smíchov“. S dětmi si v galerii prohlédneme
fotografie Jiřího Poláčka, budeme si povídat o tom co, jak a proč se dříve
fotilo, a nakonec vyrazíme fotografovat „strašáky“ ulice.
Délka trvání: 120 minut
Doporučený věk: 8-11 let
Edgar Schwarz a Zuzana Šrámková
— Komentovaná prohlídka
úterý 18. 4. od 18 hodin
Komentovaná prohlídka výstav Edgara Schwarze a Zuzany Šrámkové,
dvou fotografů odlišně nahlížejících život v punkových komunitách Ostravy.
Zatímco Šrámková objevuje obrazy uvnitř komunity usazené v jednom
z domů na Spodní ulici v sociálně vyloučené oblasti města, pro Edgara
Schwarze je společenství lidí okruhem kolem něj samého, v jehož středu
vždy stojí on, žena, se kterou má milostný poměr, a zejména jeho vlastní eros,
potměšilý nebo zlomyslný humor a na odiv dávané pohrdání konvencemi.
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Křest časopisu Fotograf #29
— Kontemplace
čtvrtek 8. 6. od 19 hodin
Křest nového čísla časopisu Fotograf #29 kontemplace
Hudební vystoupení: EWSKI (loops + voice)
„Ve střední a východní Evropě je tradice kontemplativní fotografie obzvláště
silná. Jsou to často také umělci konceptualisté či performeři, kteří se snaží o
osobitou formu souznění sebe sama se zvoleným prostorem prostřednictvím
meditativních akcí spojených s přírodními rytmy, s přírodou jako ateliérem
pro jejich záměr. Ve všech těchto přístupech je významným faktor času. Jde
často o rituální opakování obdobných přístupů, kdy čas a stálý posun v rámci
životního rytmu protagonistů neustále mění výchozí situace, zároveň však je
zde patrný jednotný řád, který vévodí výslednému pocitu z jednotlivých fotografií a celých cyklů.“
Martin Zet — Sanitář
– performance
čtvrtek 13. července od 18 hodin
Výstava Tomáše Hrůzy Nejistý vývoj skončila, avšak Hrůzou pozvaný
host, performer a sochař Martin Zet, ji na jeden večer opět otevírá. V jeho
performanci se voda nezdá být tím živlem, který v lidech vzbuzuje silná
emocionální hnutí. Je „spoutána“ služebnou funkcí „mycího prostředku“.
Avšak podobně jako plamínek zapalovače je příbuzným lesního požáru, je
také voda v myčce nádobí sestrou oceánu.
UNIZIN
— křest publikace
čtvrtek 20. července od 18 hodin
UNIGEO Festival již tradičně doprovází výukový program Institutu tvůrčí
fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Coby čistě studentská iniciativa
je určen k tvůrčímu dialogu mezi jejími studenty, kteří zde nejenže vystavují,
ale také hodnotí prezentované soubory. Nedávno vydaný UNIZIN z letošního
ročníku festivalu byl poprvé prezentován na červnovém setkání pedagogů
a studentů v Horní Bečvě. Fotograf Gallery vyšla vstříc výzvě pořadatelů
festivalu představit UNIGEO Festival pražské kulturní veřejnosti.
Zahájení Fotograf Festivalu, křest nového čísla časopisu Fotograf, otevření
Fotograf Gallery
středa 27. 9 od 19.30 hodin
Nové prostory Fotograf Gallery poslouží jako kulisa zahájení Fotograf
Festivalu, křtu nového čísla časopisu Fotograf napojeného pupeční šňůrou
na předchozí jmenované a zároveň tematicky zabalující kokon sítí a asociací
spjatých s Eye in the Sky jakožto metaforou pro fenomén velkých dat,
sledování a dohledu. Ke křtům a zahájení festivalu zahraje Lavra.
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Milena Bartlová a Petra Kolínská — Komu patří veřejný prostor?
– přednáška s diskuzí, středa 10. října od 18.30
Zeleným leží na srdci demokratické a zodpovědné zacházení s veřejným
prostorem. I když se o něm hodně mluví, není vždycky jasné, co veřejný
prostor je, komu patří a kdo má nad ním kontrolu, kdo ho udržuje a vymezuje,
kdo a jaké do něj umísťuje informace a obrazy. Na zamyšlení teoretičky
Mileny Bartlové nad obecným rámcem naváže otevřená diskuse mezi ní
a Petrou Kolínskou, praktickou političkou, která se veřejným prostorem
dlouhodobě zabývá.
3×3 portfolia studentů
pátek 20. října od 16 hodin
3 studenti ze 3 fotografických kateder představí svá portfolia.
Ateliér fotografie, UMPRUM – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Užitá fotografie, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni
Ateliér Reklamní fotografie FMK UTB ve Zlíně. Akce byla součástí Fotograf
Festivalu #7 „Eye in the Sky“.
Zmatení obrazem
— Kaleidoskopické a mozaikovité vnímání světa v digitální době
– beseda s Martinou Topinkovou, pondělí 23. října od 18 hodin
V roce 2017 nám všudypřítomnost médií přijde samozřejmostí a filtrujeme
skutečnost, že často manipulují veřejným míněním. Po médiích vytrvale
požadujeme, aby byla objektivní, leč plná objektivita je nedosažitelný ideál.
Akce byla součástí Fotograf Festivalu #7 „Eye in the Sky“.
Nežerme jim kachny
– seminář mediální gramotnosti pro seniory, úterý 24. 10. od 10 hodin
Náš seminář vám otevře oči! Společně nahlédneme pod pokličku fungování
současných médií, která ovlivňují náš každodenní život. Zvláštní pozornost
bude věnována vizuálním obsahům: obrazům, reklamě a filmům a jejich vlivu
na utváření našeho vnímání reality. Lektoruje Mgr. Barbora Čapinská. Cílem
semináře je seznámit seniory s fungováním médií. Akce byla součástí Fotograf
Festivalu #7 „Eye in the Sky“ a pořádána ve spolupráci s Elpidou, o.p.s.
Tomáš Svoboda a Tereza Velíková
— komentovaná prohlídka, úterý 12. prosince od 17 hodin
Komentovaná prohlídky výstav Tomáše Svobody „Giotto“ a Terezy Velíkové
„Mezihra“. Dozvíte se, o čem ve Svobodových videích Halleyova kometa
vypráví Venuši, v čem tkví úskalí lidského poznání, a proč se ženám ve
Velíkové videoinstalaci tak rychle mění emoce.
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FESTIVAL FOTOGRAF #7

27/9–3/11 2017

Základní informace
V roce 2017 v pořadí již 7. ročník Fotograf Festivalu nazvaný „Eye in the Sky“, představil témata přesunu
z analogové do digitální každodenní zkušenosti a zkoumal okolnosti tento jev provázející. Zabýval se tak
jako v předchozích letech – stejně jako partnerské projekty Fotograf Gallery a Fotograf Magazine – průniky
fotografie a současného umění. Výchozím motivem festivalu byla potřeba reprezentovat nekonečnou
přítomnost digitálního prostoru, která vytvořila paralelní nový svět, v němž se teprve snažíme zorientovat,
stejně tak jako současní fotografové.
Festival vedle výstav propojujících nezávislé pražské výtvarné instituce nabídl i celou řadu akcí
překračujících rozsah média fotografie směrem k pohyblivému obrazu (videu a filmu), participativním
projektům, performanci, diskuzím a setkáváním se také mimo zavedené výstavní prostory. Festival Fotograf
pravidelně spolupracuje s galeriemi různorodých formátů a zaměření a dále soustředí vybrané projekty
do veřejného prostoru, kde mají šanci oslovit širší spektrum diváků. Festival zahrnuje pestrý doprovodný
program, který svou náplní každoročně extrahuje zvolené téma a neomezuje se pouze na problematiku
spojenou s médiem fotografie, ale vytváří multižánrová přemostění mezi různými kulturními disciplínami.
K festivalu jsme vydali speciální 30. číslo časopisu Fotograf uchopující festivalové téma „Eye in the
Sky“ v rozsahu širším, než může představit sám festival. Propojení témat časopisu a festivalu se dlouhodobě
projevuje jako oboustranně výhodná synergie, díky níž má festival větší ohlas nejen u nás, ale i v zahraničí.
Časopis Fotograf vychází nově ve více jak trojnásobném nákladu v anglické mutaci oproti české jazykové
verzi a je distribuován do 20-ti zemí světa.
Festival Fotograf se mohl i letos prezentovat volně přístupnou čítárnou, která vedle všech starších
čísel časopisu Fotograf nabízí i hůře dostupnou literaturu zabývající se fotografií, především pak literaturu
související se zkoumaným tématem. Čítárna byla otevřena spolu s přemístěnou a nově zrekonstruovanou
Fotograf Gallery, v níž byl letošní festival slavnostně zahájen.
Fotograf Festival pořádá Fotograf 07 z. s. pod záštitou primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové, za podpory hlavního
města Prahy, Ministerstva kultury České republiky. Partneři: Hl. m. Praha, Ministerstvo Kultury, Státní fond kultury, Velvyslanectví
Nizozemského království, Pudil Foundation, Emblem hotel, FAMU, Meetfactory, Goethe Institut, Atelier Josefa Sudka, Galerie hunt
kastner, Tranzitdisplay, Centrum pro současné umění Futura, DUP39. Mediální partneři: A2, Art+Antiques, Artalk.cz, Artmap, Artyčok,
Aktuálně.cz, Flash Art, Goout.cz, cojevprazezadarmo, Informuji.cz, JLBJLT, Prague up, Radio1, Radio Wave, Respekt. Kina: Bio Oko,
Aero a Světozor
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Tematický rámec a zdůvodnění projektu
Hollywoodský blockbuster, tresh novela v měkké vazbě, kterou si tak nanejvýš s lehkým odporem koupíte
na letišti pro zahnání nudy z dlouhého letu nebo obecná reference k současnému globálnímu sociopolitickému diskurzu? Tato polarita rezonovala v názvu letošního Fotograf Festivalu. Oxford Dictionary
vyhlásil “post-pravdu” slovem roku 2016. Nespočet příznaků současného klimatu, dříve prověřovaných
primárně v akademickém nebo i uměleckém prostředí, nalezlo své prominentní místo v široké veřejné
diskuzi, kterou se festival přetavil do svého výstavního a doprovodného programu.
Jedním z palčivých témat naší současné západní společnosti je bezesporu vyrovnání se s přesunem
z analogové do digitální dennodenní skutečnosti. Jaké jsou hranice našeho soukromí, co je náš osobní
prostor, naše osobní data, a co je vlastnictvím nadnárodních korporací, kterým své soukromí v naivní
otevřenosti svěřujeme skrze přihlášení pomocí jednoduchého hesla nebo otisku prstů?
Současná umělecká praxe prochází fází obsese popsanými fenomény, otázkami, které postrádají
jednoznačné odpovědi a končí často v prosté deskripci problému. Fotograf Festival 2017 vytvořil rámec
pro uchopení těchto uměleckých tendencí v médiích fotografie a filmu, tj. médiích, která se stávají součástí
lidského organismu, někdy omezující jindy rozšiřující jeho možnosti.
Záměrem festivalu bylo představit práci mezinárodních umělců vztahujících se k otázkám spojených
s každodenní zkušeností pohybu v rozšířeném internetovém poli. Pomocí jejich projektů poukázat na
představenou podvojnost problému a na celou škálu fenoménů souvisejících s přesunem z analogového
do digitálního prostředí. Festival nechtěl pouze varovat před případným nebezpečím, ale i ukázat výsledné
formy našeho dlouhodobého pobytu v augmentované realitě a současně nastínit jakou nachází jmenované
otázky formu materializace v tvorbě současných umělců pracujících s ať analogovým či digitálním obrazem.
Fotografické festivaly se za posledních několik desetiletí staly velmi významnou součástí kulturního života,
a to nejen v Evropě, Spojených státech amerických, ale i jinde ve světě. Plní tak funkci setkávání odborníků
na mezinárodní úrovni, sledování aktuálních trendů, vytváření networkingu, ale zejména přinášení kvalitního
programu široké veřejnosti nejčastěji ve formě výstav, prezentací publikací, diskuzí, apod. Festivaly jako:
Fotofest Houston, Paris Photo, Les Rencontres d‘Arles, Moskevské bienále fotografie, Měsíc fotografie
v Berlíně, v polské Lodži, Krakově nebo ve francouzském Lille mají vždy velmi významnou podporu měst,
partnerských organizací a donátorů a velkou popularitu publika. Cílem Festivalu Fotograf je vybudovat
tradici a platformu fotografického festivalu, který zařadí Prahu mezi další významná centra fotografie
a vizuálního umění v Evropě. Usiluje o přiblížení současného fotografického umění a vytvoření tematicky
zaměřeného prostoru pro setkávání širšího publika i odborné veřejnosti z celého světa.

Monika Janulevičiūtė, Martin Kohout, Zygimantas Kudirka
a Matilda Tjäder
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Jen Kratochvil, kurátor a dramaturg festivalu

Hlavní programová část – highlights

Zahájení, Markéta Kinterová, Jen Kratochvil, Jiří Ptáček

Preview prostor Fotograf Gallery

Festival Fotograf se v letošním roce zaměřil na významná zahraniční jména na poli současného umění
a fotografie. Podařilo se nám nejen uspořádat výstavy mezinárodně uznávaným zahraničním umělcům
a kolektivům jako Metahaven, Trevor Paglen, Joana Hadjithomas a Khalila Joreige, ale současně dané
osobnosti provázat na platformách diskuzí s českou a zahraniční mladší uměleckou scénou.
Nově přestěhovaná Fotograf Gallery měla možnost vystavit fotografie a dokumentární materiály
jednoho z nejslavnějších fotografů současnosti. Výstava Trevora Paglena – How Deep Is the Ocean,
How High Is the Sky pojmenovaná podle populární písně Irvinga Berlina z roku 1932, roku tak často
srovnávaného s rokem 2016, propojila postupy Trevora Paglena coby fotografa, esejisty a aktivisty, který se
nepřestává snažit odhalit skrytou strukturu politického klimatu společnosti masového sledování. Jeho práce
provedly diváka pomocí téměř romantických, impresionistických vyobrazení místy, která zdánlivě postrádají
jakýkoli význam. Ve skutečnosti však skrývají utajené radary, datová úložiště, podmořské mezikontinentální
internetové spojení atd.
Výstavou Still In Need to Apologize v prostorách Tranzitdisplay se českému publiku představila dvojice
umělců Joana Hadjithomas a Khalila Joreige, jejichž práce byla bezprostředně po české premiéře oceněna
prestižní Marcel Duchamp Prize. Výstava představila různé polohy kolaborativních projektů těchto dvou
umělců, zabývajících se možnostmi vizualizace dat a digitální fotografií na internetu stejně jako sociálními
přesahy obojího. Mimo rozměrného archivu, který přiblížil historii spamu, měli diváci možnost vidět i neotřelou
prostorovou prezentaci digitálního obrazu zhmotňující spamové dopisy do podoby fyzických postav.
Metahaven představili v galerii Futura svůj poslední film Information Skies, zakomponovaný do
prostorové instalace výstavy Truth Futurism. Projekt Information Skies je pokračováním dokumentárního
filmu The Sprawl (Propaganda About Propaganda) a otevírá vizi nové posthumánní identity transformované
zkušenostmi virtuální reality v koláži živých záběrů a animací a problematizuje chápání konvencionalizované
představy o „pravdě“ a „zákonu“.
Vedle výstav jmenovaných umělců, kteří se v České Republice představili vůbec poprvé, doplnilo
Festival Fotograf několik neméně zajímavých výstav a projektů zkoumajících z odlišných perspektiv téma
„Eye in the Sky“. Na pozvání festivalu do Prahy zavítala umělecká dvojice eeefff (Dzina Zhuk a Nikolay
Spesivtsev) dlouhodobě zkoumající datové struktury východní Evropy, zabývající se komunikací informací
skrze digitální obraz a živou performance. Výstup své měsíční rezidence pak shrnuli do performativní akce ve
veřejném prostoru – Cloud Bushes.
Festivalu se rovněž podařilo prezentovat pro aktuální téma vytvořený krátký film Marie Lukáčové:
I become a man who I would love to be with ve veřejném prostoru – na prodejních televizích a monitorech
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Tranzitdisplay

eeefff – Dzina Zhuk a Nikolay Spesivtsev

obchodu Euronics v OC Palladium. Video běželo v prodejně celou dobu trvání festivalu a mělo tak
možnost splynout s běžně promítanými video obrazy podobných prodejen a současně překvapit na umění
nepřipraveného zákazníka.
Výstava Antény ruce: Protokoly z mimosmyslové estetiky v Ateliéru Josefa Sudka pak představila
historický vhled do prostředí Československé psychotroniky a problematiky nemateriálního přenosu
informací prezentované jako umělecký výzkumný projekt čtveřice umělců, fotografů a kurátorů - Petera
Sita, Matěje Pavlíka, Jana Kolskýho a Vojtěcha Märca. Součástí projektu Antény ruce bylao i promítání
dohledaných archivních filmů a dokumentů k danému tématu v Kině Akademie výtvarných umění v Praze.
Martin Kohout (současný laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého) připravil spolu s přizvaným
mezinárodním kolektivem autorů (Sasha Engelmann a Jol Thomson, Monika Kalinauskaitė, Nora N. Khan,
Žygimantas Kudirka, Nathan Beyoncé Ma, Susan Ploetz, Felix Riemann, Daniel Taylor a Matilda Tjäder)
game book - Puffy Grip Logic, jehož struktura a jednotlivé pasáže reflektovaly téma festivalu. Game book
byl představen v rámci performativního čtení v prostorách DUP39. Pro srovnání přístupů různých autorů
prezentoval Festival Fotograf ve své čítárně i game book mladšího autora Vojtěcha Rady a jím vytvořenou
počítačovou hru - Podle zákonů planety nachových mračen.
Festival zprostředkoval možnost kolaborace dvěma stěžením autorům střední generace – Jiřímu
Skálovi a Kajse Dahlberg, jejichž práce byly společně instalovány na výstavě In My Hands, Every Day In
My Sight, Every Day v galerii hunt kastner a zabývaly se zpětným působením chytrých technologií na naše
rozhodování a život.

Matěj Pavlík, Vojtěch Märc, Tereza Rudolf, Ateliér Josefa Sudka
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Fotograf Gallery

Hlavní programová část – přehled výstav
KAJSA DAHLBERG A JIRKA SKÁLA
IN MY HANDS, EVERY DAY
IN MY SIGHT, EVERY DAY
Laura Amann
9/9–27/10 2017
Výstava
Hunt Kastner
Bořivojova 85 Prague 3 – Žižkov

METAHAVEN
TRUTH FUTURISM
Jen Kratochvil
27/9–26/11 2017
Výstava
Centrum pro současné umění
Futura
Holečkova 49 Praha 5

TREVOR PAGLEN
HOW DEEP IS THE OCEAN,
HOW HIGH IS THE SKY
Jen Kratochvil
6/10–4/11 2017
Výstava
Fotograf Gallery
Jungmannova 7, Praha 1

JOANA HADJITHOMAS & KHALIL JOREIGE
STILL IN NEED TO APOLOGIZE
Jen Kratochvil
13/10–3/12 2017
Výstava
Tranzitdisplay
Dittrichova 337/9 Praha 1
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PETER SIT, MATĚJ PAVLÍK, JAN KOLSKÝ, VOJTĚCH MÄRC
ANTÉNY RUCE: PROTOKOLY
Z MIMO-SMYSLOVÉ ESTETIKY
Kurátoři a vystavující: Peter Sit,
Matěj Pavlík, Jan Kolský, Vojtěch
Märc
20/10–19/11 2017
Výstava
Ateliér Josefa Sudka
Újezd 30 Praha 1

PREZENTACE VIDEA MARIE LUKÁČOVÉ
3/10–3/11 2017
Akce, Public Art
Euronics
OC Palladium, 2. parto Náměstí
Republiky 1 Praha 1

27

Doprovodný program – highlights

Diskuzní panel I, DUP 39

prezentace: Nikolay Spesivtsev – eeefff

Nedílnou součástí Festivalu Fotograf jsou i diskuze, přednášky a setkání v rámci teoretické části tématu. Slouží
jako platformy pro přiblížení komplexních problémů, které výstavy reprezentují především vizuálně, divákům
a posluchačům, a současně jako místa pro setkání pozvaných odborníků. Festival tak připravil tři diskuzní panely
týkající se odlišných podtémat dané problematiky a tři přednášky provázané se třemi filmy vybranými kurátorem
výstav festivalu Jenem Kratochvilem, které festival promítal ve spolupráci s Kino Rudolfinum.
Diskuzní panely se odehrály na odlišných místech, vybraných s úmyslem dotvořit kýženou
atmosféru pro dané tematické oblasti. V prvním panelu, který se zabýval funkcí a političností grafického
designu a umělecké tvorby (fotografie) na internetu, pozitivními a negativními vlivy grafického designu na
přijímání informací a internetem jako médiem propojujícím umělecké přístupy s politickými tématy a jako
médiem znejasňující pravdivost obrazů, jež jsou jeho součástí. V diskuzním panelu zasedli člen holandské
skupiny Metahaven (Daniel van der Velden), umělecká dvojice eeefff (Dzina Zhuk & Nikolay Spesivtsev),
členové českého experimentálního a grafického studia Paraller Practice (Jan Brož a Michal Landa), spolu
s německou moderátorkou, performerkou a novinářkou Sabrinou Apitz. Diskutovalo se v prostorách bývalého
podzemního divadla fungujícího v současnosti jako DUP39.
V rámci druhé panelové diskuze se v Praze v prostorách Tranzitdisplay setkali tamtéž vystavující umělec
Khalil Joreige a rovněž v rámci festivalu vystavující umělkyně Kajsa Dahlberg, aby v konfrontaci s Jiřím Skálou
a kurátory výstav – Jenem Kratochvilem a Laurou Amann – diskutovali svou tvorbu. Tématem byla odlišná
časovost daná proměnou záznamových médií, tedy přerod mezi analogovým a digitálním zaznamenáváním
obrazu, nebo otázky manipulace skrze nová média a historie podvodných emailů známých jak spam.

Diskuzní panel II, Tranzitdisplay
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Třetím diskuzním panelem se festivalu podařilo otevřít divákům přístup do architektonicky
a technologicky pozoruhodného sídla české antivirové společnosti Avast, která přispěla také zapojením
předního IT vývojáře Ondřeje Vlčka do diskuze. Diskuzi přecházela přednáška a prezentace fotografa
a aktivisty Trevora Paglena. Vedle Trevora Paglena a Ondřeje Vlčka se diskuze zúčastnili v Tel Avivu působící
teoretička, kurátorka a umělkyně Denisa Kera a filozof a pedagog Václav Jánoščík.

Diskuzní panel III, Avast, Trevor Paglen

diváci prezentace, Avast

Václav Janoščík. diskuze, Avast

Ondřej Vlček, Avast

V Kino Rudolfinum byly představeny tři filmy: HyperNormalisation režiséra Adama Curtise pojatá
současně jako přednáška českého teoretika Jana Zálešáka, Citizenfour režisérky Laury Poitras, jemuž
přecházelo performativní čtení spisovatele, uměleckého teoretika a hudebníka Borise Ondreičky a film
Snění o propojeném světě režiséra Wernera Herzoga, kterému předcházela přednáška Jonathana Ledgarda,
jenž se jako žurnalista dlouhodobě věnuje vlivu nových technologií na oblasti rozvojových zemí a současně
působí jako architektonický poradce pro vývoj v daných oblastech.

Kino Rudolfinum I – Hypernormalisation
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Kino Rudolfinum III – Jonathan Ledgard, Jen Kratochvil

Doprovodný program – edukace
Pro studenty vysokých fotografických škol jsme letos připravili formát akce portfolio reviewing, konzultace
vybraných studentů s pedagogy ostatních škol a zástupci spolku Fotograf. Navázali jsme na loňský pilotní
díl, který letos pokračoval dalšími třemi školami: Ateliér fotografie, UMPRUM v Praze, Užitá fotografie, FDU
Ladislava Sutnara v Plzni a Ateliér reklamní fotografie FMK UTB ve Zlíně.
Stěžejní edukativní akcí, která se stejně jako první diskuzní panel odehrála v prostorách DUP39,
byl celodenní program pro rodiče s dětmi nazvaný To se mi líbí – Už se mi to nelíbí: Rodičem v mediálním
věku. Program umožňoval rodičům účastnit se přednáškového panelu odborníků (Prof. PhDr. Jan Jirák,
Ph.D.: mediální teoretik, Lidija Zavoralová: spisovatelka, kyberexpertka, Ing. Vladimír Vopat: učitel waldorfské
informatiky, Mgr. Pavla Hodková: psycholožka, psychoterapeutka, Bc. Martin Galbavý: sociolog, psychology,
Jiří Palyza: výkonný ředitel NCBI a moderátor Petr Hauzírek) zatímco děti si mohly vybrat z několika
workshopů anebo si hrát v dětském koutku.

3x3 portfolia studentů, Fotograf Gallery

Rodičem v mediálním věku, DUP 39

Další segment edukativního programu cílil na seniory a vznikl ve spolupráci s organizací Elpida.
Fotograf Gallery hostila dvoudenní program, který spojoval workshop, přednášku a diskuzi s Mgr. Barborou
Čapinskou (Nežerme jim kachny, Kurz mediální gramotnosti pro seniory) a s Martinou Topinkovou (Zmatení
obrazem: kaleidoskopické a mozaikovité vnímání světa v digitální době). Důležitou součástí edukativního
programu byly i komentované prohlídky s kurátory výstav.

Nežerme jim kachny, workshop pro seniory
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workshop pro seniory, Fotograf Gallery

Doprovodný program – přehled akcí
ZAHÁJENÍ FESTIVALU, KŘEST ČÍSLA ČASOPISU FOTOGRAF, OTEVŘENÍ FOTOGRAF GALLERY
27/9/2017
Akce
Fotograf Gallery

DISKUZNÍ PANEL I
hosté:
Daniel van der Velden –
Metahaven, Dzina Zhuk & Nikolay
Spesivtsev – eeefff, Jan Brož &
Michal Landa – Parallel Practice.
moderátorka:
Sabrina Apitz

27/9/2017
Diskuze
DUP39

PERFORMATIVNÍ ČTENÍ PUBLIKACE – MARTIN KOHOUT
30/9/2017
Akce
DUP39

PREZENTACE VIDEA MARIE LUKÁČOVÉ
3/10–3/11 2017
Akce, Public Art
Euronics
OC Palladium, 2. parto Náměstí
Republiky 1 Praha 1
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CLOUD BUSHES: PARTICIPATIVNÍ AKCE SKUPINY EEEFFF
eeefff (Dzina Zhuk, Nikolaj
Spesivcev)
Akce, Public Art
Mozartova 1/261 zastávka MHD
Anděl Praha 5

KINO RUDOLFINUM I – HYPERNORMALISATION
host: Jan Zálešák
přednáška s promítáním ukázek
filmu (anglicky)
10/10/2017
Akce
Galerie Rudolfinum

DISKUZNÍ PANEL II
hosté: Kajsa Dahlberg,
Khalil Joreige
moderátor: Jen Kratochvil

12/10/2017
Diskuze
Tranzitdisplay

KINO RUDOLFINUM II – CITIZENFOUR
host: Boris Ondreička
Promítání filmu v anglickém znění
s následující performance Borise
Ondreičky.
16/10/2017
Akce
Galerie Rudolfinum
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3×3 PORTFOLIA STUDENTŮ
20/10/2017
Akce
Fotograf Gallery

RODIČEM V MEDIÁLNÍM VĚKU: TO SE MI LÍBÍ – UŽ SE MI TO NELÍBÍ
hosté: Prof. PhDr. Jan Jirák,
Ph.D.: mediální teoretik
Lidija Zavoralová: spisovatelka,
Ing. Vladimír Vopat: učitel
waldorfské informatiky
Mgr. Pavla Hodková:
psycholožka, Bc. Martin Galbavý:
sociolog, psycholog,
Jiří Palyza: výkonný ředitel NCBI
Moderuje: Petr Hauzírek

21/10/2017
Edukativní program
DUP39

ZMATENÍ OBRAZEM: KALEIDOSKOPICKÉ A MOZAIKOVITÉ VNÍMÁNÍ SVĚTA V DIGITÁLNÍ DOBĚ
Beseda s Martinou Topinkovou

23/10/2017
Edukativní program
Fotograf Galler

NEŽERME JIM KACHNY – SEMINÁŘ MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI PRO SENIORY
24/10/2017
Edukativní program
Fotograf Gallery
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WORKSHOP PRO DĚTI 10+: #HESLO #ŠIFROVÁNÍ #VYHLEDÁVÁNÍ
lektor: Barbora Smetanová
31/10/2017
Edukativní program
Fotograf Gallery

DISKUZNÍ PANEL III – TREVOR PAGLEN, DENISA KERA, VÁCLAV JANOŠČÍK, ONDŘEJ VLČEK
hosté: americký umělec
a fotograf Trevor Paglen, Avast
CTO Ondřej Vlček, filozofka
a designerka Denisa Kera
a Václav Jánoščík, filozof
a teoretik umění

2/11/2017
Edukativní program
Fotograf Gallery

KINO RUDOLFINUM III – LO AND BEHOLD, REVERIES OF THE CONNECTED WORLD
film Wernera Herzoga
host: Jonathan Ledgard
3/11/2017
Akce
Galerie Rudolfinum

PROHLÍDKA VÝSTAVY ANTÉNY RUCE: PROTOKOLY Z MYMOSMYSLOVÉ ESTETIKY
Kurátoři a vystavující: Peter Sit,
Matěj Pavlík, Jan Kolský, Vojtěch
Märc
16/11 2017
Akce
Ateliér Josefa Sudka
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Propagace
Autory vizuální identity letošního ročníku festivalu bylo studio DIP – Petra Roubalová a Matěj Hanauer ve
spolupráci s Anežkou Minaříková. Koncepce vycházela z tematického zadání “eye in the sky” a vytvořila
rámec propojující médium fotografie a problematiku dohledu. Motiv lidského, ale vlastně mnohem více
virtuálního oka, jehož zornice vychází s piktogramu čočky objektivu se stal ideálním nositelem sdělení.
rámci propagační tiskové kampaně jsme vydali programový katalog v nákladu 5 000 ks a programovou
přílohu jako součást časopisu Fotograf. Merchandise jsme realizovali ve formě secondhandového oblečení
s potiskem, zimních čepic, nášivek a samolepek. Pro online komunikaci složily sociální síťe Facebook,

Twittera Instagram. Základním informačním zdrojem
byly stránky www.fotografestival.cz, které zahrnovaly
ve dvou jazykových mutacích (české a anglické)
kompletní informace o akci a programovou databázi.

Monitoring médií
Festival se podařilo zpropagovat a upoutat
zájem médií. Byly odvysílány reportáže a vstupy
z festivalového dění. Většina participujících galerií zaznamenala vysokou návštěvnost a časopis Fotograf 20%
navýšení prodeje. Monitoring českých médií obsahuje 1 televizní vstup (Česká televize), několik reportáží
(Artyčok TV), 3 rozhlasové rozhovory (Český rozhlas / Radio Wave / Rozhlas Dvojka), 11 článků v tištěné
formě (Lidové noviny, Art&Antique, A2, Pražský deník, Nový prostor) a na 50 recenzí nebo tiskových zpráv.
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Zhodnocení a vize na rok 2018
Sedmý ročník festivalu – „Eye in the Sky“ se zaměřil na představení současně nejaktuálnější
umělecké světové scény a podařilo se mu do České Republiky přivést umělce, vystavující v předních
západoevropských a amerických institucích. Vzhledem k radikální aktualitě daného tématu šlo
historické spojitosti hledat obtížněji než u jiných témat, ale i to se nám podařilo, především skrze
autory prezentované časopisem Fotograf a současně výstavou Antény ruce v Ateliéru Josefa
Sudka. Ovšem i s ohledem na rok 2017 se nadcházející ročník zaměří více na fotografickou tvorbu
středoevropské provenience a současně zmapuje s fotografií související téma shrnutá v názvu „Nepráce: zaměstnání volnem“ s větším historickým přesahem do „umělecké“ i „užité“ fotografie.
Téma pro rok 2018 pracuje s představou, že s četnými změnami v oblasti pracovní síly,
pracovní náplně a ve způsobech jejího vykonávání, se nutně mění i obsah slova „práce”. Stejně
tak se dlouhodobě proměňuje vztah mezi časovými režimy, které stále tradičně označujeme jako
pracovní a volný čas. Automatizace se zdá jako skutečnost blízké budoucnosti a spolu s ní se stále
naléhavěji vynořuje otázka nepodmíněného příjmu, který jistě nenaplní jen představy sociálních
utopií, ale přinese i nové problémy, mnohé odvislé od osobní zodpovědnosti nebo naopak jejího
odřeknutí se a ztráty. Předpoklad přibývání volného času, jako času pro sebe samého a času na
odpočinek, je často zaměňován s pouhou obrazovou reprezentací takové činnosti. Místo času
oproštěného od práce, zaplavují sociální sítě fotografie zobrazující volný čas ostatních. Jeho
volnost je však současně narušená potřebou jeho reprezentaci zapracovat do pomyslných portfolií
jednotlivců.
Pomlčka mezi „ne“ a „práce“ bude stěžením znaménkem pro osmý ročník Festivalu Fotograf.
Ten bude zkoumat právě mezní polohy mezi tím, co běžně označujeme jako práci a co již jako práci
nevnímáme. Pomlka označuje současně prostor, společensky stále nedostatečně reflektovaný, mezi
„volným časem“ a placeným zaměstnáním, v němž se skrývají problémy jako podhodnocená práce
žen a menšin, nahrazování pracovní síly umělou inteligencí nebo zaměstnání na volné noze a otázky
spojené se světem umění jako apropriace, strojově vytvořený obraz nebo nulová mzda umělců.
Záměrem Fotograf Festivalu 2018 je tak skrze médium fotografie, filmu a diskuze (teoretiků
a odborníků ve zmiňovaných oblastech) představit formy práce, které nejsou finančně hodnocené
a přesto nejsou volným časem. Fotografie poslouží jako materiál, skrze nějž je možné prozkoumat
jak institucionalizaci volného času v minulosti, tak utváření obrazu o tom, co to volný čas je a jak se
jeho chápání proměňuje v současné době.
Ke spolupráci na osmém Festivalu Fotograf byli přizváni mezinárodní umělci, kurátoři
a teoretici (Palo Fabuš, Jan Freiberg, Lena Geyso, Elisabeth Pichler, Jen Kratochvil, Jiří Skála,
Tereza Stejskalová a Anna Remešová), kteří spolu se stálým dramaturgickým týmem festivalu
(Tereza Rudolf a Markéta Kinterová) vytváří páteřní výstavy, akce a diskuze a současně konzultují
téma jako celek.

Hlavní program
Skupinová výstava Re*creation: Manja Ebert (DE), Paula Gehrmann (DE), Jens Klein (DE),Lebohang
Kganye (ZA), Clarissa Thieme (DE), What Remains Gallery (DE), Kateřina Držková (CZ), Roman
Israel (DE), kurátorek Elisabeth Pichler & Lena von Geyso – Fotograf Gallery, výstava prezentující
práce reklamních fotografů od 80. let po současnost kurátora Jana Freiberga – Atelier Josefa
Sudka, výstava mezinárodních umělců Lucie Rosenfeldová (CZ), Jennifer Lyn Morone (GB), Céline
Berger (FR/NL), Tatiana Nikulina (RU/CZ) Stefan Hurtig (DE) ve veřejném prostoru organizovaná
Terezou Rudolf, skupinová výstava věnující se otázkám práce ve věku nových technologií (Václav
Magid) – galerie Kurzor, sólová výstava Jany Kapelové (SK) – Galerie etc., sólová výstava řešící
problematiku reprezentace volného času (Jiří Skála, CZ) – Fotograf Gallery, výstava fotografky
Martiny Mullaney (GB) – Galerie Artwall

TEAM FF18
Markéta Kinterová – creative director, Tereza Rudolf Hrušková – koordinátorka a dramaturgie
festivalu, Eliška Žáková – international relations, Barbora Soukupová – produkce & office manager,
Veronika Daňhelová – koordinátor edukativního programu, Marie Štindlová & Adéla Korbičková –
technická produkce, Sandra Svobodová – produkce a social media manager, Martina Freitagová
– PR manager, Filip Kraus a Anežka Rozehnalová – grafický design, Adéla Vosičková, Dita
Havránková – fotodokumentace, Eva Hodek – fundraiser, Tomáš Hrůza – sales manager, Aleš
Loziak – webmaster, a další
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Podpora
Časopis Fotograf je vydáván za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.
Fotograf Gallery je podporována z grantů hl. m. Prahy, městské části Praha 1
a Ministerstva kultury České republiky.
Fotograf Festival se koná pod záštitou primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové, záštitou radního m. č.
Praha 1 Oldřicha Lomeckého a za podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury České republiky a
Státního fondu kultury ČR.
Děkujeme PPF Art a.s.
Děkujeme všem spolupracovníkům, dobrovolníkům, příznivcům a čtenářům.
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