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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: Jungmannova 19/7, 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

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

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
výroba & distribuce:
Tomáš Hrůza
tomas.hruza@fotografnet.cz
+420 775 052 607
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Fotograf Gallery
kurátor:
Jiří Ptáček
jiri.ptacek@fotografnet.cz
+420 774 068 514

international relations:
Eliška Žáková
eliska.zakova@fotografnet.cz
+420 732 699 498

+420 776 319 193
asistent:
Marek Tischler
marek.tischler@fotografnet.cz
+420 731 808 866

Zpráva o činnosti
ČASOPISU FOTOGRAF
2018
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.

#31 – tělo
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#32 – ne-práce

křest #31, FG

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.

křest #31, FG, performance Marie Tučkové

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.

křest #32, Fotograf Festival v rámci 4+4 dny vpohybu
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V roce 2018 jsme vydali dvě tematická čísla – #31 Tělo a #32 Ne-práce – časopisu Fotograf v české a anglické jazykové
mutaci zvlášť. V čísle 31 Tělo jsme se věnovali autorům, kteří ve své práci pracují s motivem těla a to ve zcela různorodé
škále. Říjnové číslo #32 Ne-práce zabývající se problematikou podmínek a okolností práce a volného času jsme sestavili
ve spolupráci s Terezou Rudolf (členka redakční rady a dramaturgyně festivalu), 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.
Každé číslo časopisu uvádíme slavnostním křestem. V termínu16. 5. 2018 proběhl křest čísla na téma Tělo ve Fotograf
Gallery spojený s performancí Marie Tučkové — Ursula Uwe: Monumenty lásky, která navazovala na její projekt publikovaný
v tomto čísle. Nejvýznamnější domácí prezentace časopisu se odehrává v rámci Festivalu Fotograf, který sdílí téma Nepráce. Jeho křest a večírek proběhl 5. 10. 2018 v prostoru 4+4 dny v pohybu – Desfourském paláci. Všechna čísla
časopisu jsou po celou dobu festivalu dostupná na některých místech participujících organizací a ve festivalové Čítárně.
Tituly v ní obsažené 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 2018 jsme časopis Fotograf aktivně prezentovali při několika příležitostech v zahraničí a u nás,
a to na mezinárodních festivalech, přehlídkách a veletrzích jako např.:
Düsseldorf Photo Weekend, 16. - 18. 2. 2018
MISS READ, The Akademie der Künste, Berlín, 4. - 6. 5. 2018
I Never Read, Art Book Fair Basel, 13. - 16. 6. 2018
London Art Book Fair, 6. - 9. 9. 2018
LITR Olomouc, 21. - 23. 9. 2018
TABOOK, festival malých nakladatelů, Tábor, 28. 9. - 30. 9. 2018
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I Never Read, Basel

London, Art book fair

Miss Read, Berlin

Düsseldorf Photo Weekend

V roce 2018 vyšla tato dvě tematická čísla časopisu Fotograf:
TĚLO
Časopis Fotograf #31 (květen 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 potlačit. Platoónovo 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 (říjen 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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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.

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 19/7, 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, Tereza Rudolf
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FESTIVAL FOTOGRAF #8

1/10–1/11 2018

Základní informace
V roce 2018 pořádal spolek Fotograf 07 osmý ročník festivalu Fotograf, jehož cílem bylo představit
zahraniční i domácí umělecké postupy zabývající se vztahem práce či nepracování na naše fungování ve
společnosti a jejich reflexi ve vizuální kultuře. Tímto způsobem se Fotograf Festival stejně jako projekty
Fotograf Magazine a Fotograf Gallery snažili reflektovat problematické uchopování toho, co v současném
světě vnímáme jako opravdovou (tedy placenou) a jinou práci (tedy například práci emocionální či
pečovatelskou). Cílem Festivalu Fotograf je rovněž 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.
Téma festivalu, které vzešlo z diskuze mezi užším teamem interních a externích spolupracovníků, jsme
nazvali Ne-práce: Zaměstnání volnem. Toto téma sdílel se svém 32. vydání (Ne-práce) i časopis Fotograf,
který se stal opět částečně platformou pro téma festivalu a současně se nadále soustředil na prezentování
kvalitní lokální i mezinárodní fotografie. 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 široké spektrum diváků. Festival
zahrnoval 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.
Téma práce a volného času reflektovalo rovněž celodenní diskuzní fórum s přesahem k filozofickým
otázkám, sociologii nebo dokumentarismu. Fotograf Gallery, která byla letos opět součástí festivalového
programu a její čítárna centrem setkávání, nabídla řadu vybrané literatury k tématu, která je pro českého
čtenáře v místním prostředí stále špatně dostupná.
Fotograf Festival 2018 byl pořádán pod záštitou primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové, za podpory hlavního města
Prahy, Ministerstva kultury České republiky. Partneři byli Hl. m. Praha, Ministerstvo Kultury, Státní fond kultury, Česko-německý
fond budoucnosti, Goethe Institut, Rakouské kulturní fórum, Francouzský Institut, Emblem hotel, FAMU, Meetfactory. Mezi mediální
partnery dlouhodobě patří A2, Art+Antiques, Artalk.cz, Artmap, Artyčok, Aktuálně.cz, Flash Art, Goout.cz, cojevprazezadarmo.cz ,
Informuji.cz, JLBJLT, Prague up, Radio1 a Radio Wave.
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Tematický rámec a zdůvodnění projektu

výstava a performance Jany Kapelové, Etc.

Tématem osmého ročníku Fotograf Festivalu byly hranice mezi pracovním a volným časem, což bylo
reflektováno názvem „Ne-práce: Zaměstnání volnem”. Jako každý rok se i letos zaměřil na specifika fotografie
a reprodukovatelného obrazu jako takového a to skrze tvorbu zahraničních i domácích autorek a autorů.
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“ byla stěžejním znaménkem pro osmý ročník Festivalu Fotograf, který
zkoumal 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 prekarizace a nulová mzda umělců.

Happening Růžová žádost, Tereza Rudolf, Markéta Kinterová
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Tereza Rudolf uvádí diskuzi, Vitra showroom

Hlavní programová část – highlights

pohled do instalace Céline Berger, Vitra showroom

pohled do instalace Lucie Rosenfeldové, Vitra showroom

Festival se letos zaměřil na prezentaci umělkyň a umělců střední generace, kteří se dlouhodobě věnují
danému tématu v součinnosti s fotografií či videem. Mezi hlavní část programu patřil výstavní projekt
francouzské umělkyně Céline Berger, který byl rozdělen na dvě části. První část byla sólová výstava
umělkyně (Tanec v kruhu) v prostoru Karlin Studios, druhou částí byla její prezentace spolu s českou
umělkyní Lucií Rosenfeldovou v prostorách designové prodejny značky Vitra sídlící rovněž v pražském
Karlíně. Práce Berger i Rosenfeldové byly instalovány z části do ulice a tedy rozšiřovaly možnosti publika.
Zbylé práce byly k vidění za plného fungování prodejny. Výstava se jmenovala The Self and The Promise
a věnovala se potřebě stálého sebe-zlepšování, využívání volného času k dalšímu učení se pro vykonávanou
práci a otázkám, zda je štěstí souměřitelné s ekonomickým uspokojením. Výstava byla hojně navštěvovaná.
Zahájila ji jedna z diskuzí doprovodného programu mezi umělkyněmi Céline Berger a Jennifer Lyn Morone,
která byla rovněž vystavujícím hostem festivalu.
Výstava Jennifer Lyn Morone: Já, ty, on, ona jako data, představila umělkyni v galerii Kvalitář. Morone
se dlouhodobě věnuje uměleckému výzkumu, v němž konfrontuje současnou přesycenost sociálními
sítěmi a zranitelnost ve smyslu ztráty osobních dat a soukromí s potřebou korporátních firem schraňovat
a zpeněžovat data uživatelů sítí. Morone se v obraně proti krádeži vlastních dat stala korporací a tuto
skutečnost převádí do absurdních poloh, kterými paroduje i fungování současného ekonomického systému.
V diskuzi (Pracuj jako umělkyně a odpočívej jako korporace) s Céline Berger mimo jiné poměřovaly
efektivitu umělecké práce a její dopady ve chvíli, kdy člověk působí tzv. na volné noze a ve chvíli, kdy je
svázán vlastními korporátními pravidly.

pohled do instalace Jennifer Lyn Morone, Kvalitář
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pohled do instalace Jennifer Lyn Morone, Kvalitář

Lena von Geyso a Elisabeth Pichler, Fotograf Gallery

výstava Recreation, Fotograf Gallery

Festival byl uveden novými pracemi umělce a fotografa Jiřího Skály, který se otázkám systematizace
a kategorizace volného času věnuje dlouhodobě. Skála byl osloven přímo festivalem a vytvořil konceptuální
práci v součinnosti s moderní fotografickou technologií, která se zabývala institucemi, jež ohraničují volný
čas (spolky jako Sokol, Výtvarná jednota, autokluby nebo fotokroužky).
Ve Fotograf Gallery se hned následně otevřela skupinová výstava nazvaná Re*creation. K ní byly
přizvány německé kurátorky Elisabeth Pichler a Lena von Geyso, jejichž koncept vznikl na základě zadání
festivalu a představil několik německých fotografů a fotografek spolu s mezinárodními hosty. Tématem
byla potřeba odpočinku – jako nutné opozice k práci a současně otázka přetvoření již stávajících prací
(tedy princip přivlastnění cizí práce – apropriace). Na výstavě se svým souborem Spáči představil uznávaný
německý fotograf Jens Klein, fotografie jako deníkovou formu představila Paula Gehrmann, která se
podílela rovněž na architektuře výstavy, intimnímu vztahu s matkou skrze fotografický záznam se věnovala
Lebohang Kganye. Součástí výstavy byla i filmová projekce, představující videa českých a německých
autorů a autorek rovněž pracující s otázkami po hranicích práce a volného času (Kateřina Držková, Roman
Israel, Steffen Köhn, Marc Thümmler, doplgenger).
Kolaborativním projektem, který se snažil přemostit jednak věk, a jednak překročit hranice běžného
publika festivalu, byla výstava a doprovodný program pořádaný ve spolupráci se sdružením Elpida. Spolu
s umělkyní Isabelou Grosseovou vznikla po dlouhé spolupráci se členy fotokroužku výstava Neprožitý život;
Špehování reprodukované práce; Vystavování zaměstnání. Grosseová na ní představila svůj pracovní postup
se skupinou seniorů, kteří se aktivně podíleli na vytvoření výstavní architektury a přirozeně i fotografií.
Výstavu doplnil program, během nějž se představovala již zaniklá zaměstnání a životní příběhy spojené

sbor Elpidy, vernisáž v galerii Jelení
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Isabela Grosseová, galerie Jelení

Prezentace Martiny Mullaney během zahájení projektu Artwall

Výstava Osm, osm, osm v galerii Prototyp

s prací. Výstavu otevřelo vystoupení pěveckého sboru sdružení Elpida. Na nejmladší umělkyně a umělce
pak myslela rovněž vyzvaná výstava, která nesla název osm osm osm a na jejím vytvoření se podíleli
studenti a studentky ateliéru dokumentární fotografie FAMU.
Do veřejného prostoru se pak otevřel projekt vystavený v rámci galerie Artwall, kterým byly
fotografie Martiny Mullaney, zabývající se spodobněním matky v současné vizuální kultuře. Martina Mullaney
přijela na pozvání festivalu a u té příležitosti pronesla přednášku s názvem Obvykle bývá zklamaná. Usually
she is disappointed byl také název jejího výstavního projektu.
Součástí festivalu byly rovněž výstavy v menších galeriích, ať již se jednalo o výstavu Jany Kapelové
v etc. galerii (Paradox akvária), výstavu Marie Lukáčové a Martiny Smutné v INI galerii (Volno pod
kontrolou), představení fotografií Libuše Jarcovjákové v galerii Fotografic (Kimochi: Postele a pokoje), či
místně-specifickou instalaci Anežky Minaříkové pro galerii NIKA (Make it rain). Místně specifické bylo
také představení, které se opakovaně konalo v kadeřnictví na pražské Letné. Jeho autorkami byly Tereza
Stejskalová a Barbora Kleinhamplová. Název Plačky nad příliš dlouhým životem odkazoval k fenoménu
narůstající dlouhověkosti a měl být současně povzdechnutím nad nemožností tento prodlužující se čas trávit
dostatečně smysluplně.
Historické rozdělování práce podle genderu reflektovala výstava Žena za mixérem, jejímž kurátorem byl
Jan Freiberg. Ten pracoval s archivními materiály a dobovou reklamní fotografií, jež odrážela názory na
práci žen a mužů. Fotografie figurantek s domácími spotřebiči tak od 60. let protínaly reklamní plakáty
s mužskými figuranty při práci s jinou elektronikou. Výstava současně sledovala, jakým způsobem byla
zobrazována samotná práce s fotografií a práce fotografů, mezi 60. a 80. lety 20. století.

Libuše Jarcovjáková, galerie Fotografic
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Performance Plačky nad dlouhým životem

Hlavní programová část – přehled výstav
JIRKA SKÁLA
VE STÍNU LVA
7/9–3/10 2018
Výstava
Fotograf Gallery
Jungmannova 7, Praha 1

LIBUŠE JARCOVJÁKOVÁ
KIMOCHI: POSTELE A POKOJE
6/9–20/10 2018
Galerie Fotografic
Stříbrná 2, Praha 1

JENNIFER LYN MORONE
JÁ, TY, ON, ONA JAKO DATA
3/10–14/10 2018
Kvalitář
Senovážné nám. 17, Praha 1

CÉLINE BERGER, LUCIE ROSENFELDOVÁ
THE SELF AND THE PROMISE
5/10–2/11 2018
Vitra showroom
Křižíkova 148/34, Praha 8-Karlín
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CÉLINE BERGER
TANEC V KRUHU
5/10–25/11 2018
Karlin Studios
Prvního pluku 20/2, Praha
8-Karlín

MARTINA MULLANEY
USUALLY SHE IS
DISAPPOINTED
9/10–21/11 2018
Artwall
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7,
Praha 7

ISABELA GROSSEOVÁ A ČLENOVÉ KROUŽKU FOTOKAFE ELPIDA O. P. S
NEPROŽITÝ ŽIVOT;
ŠPEHOVÁNÍ
REPRODUKOVANÉ PRÁCE;
VYSTAVOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
9/10–4/11 2018
Galerie Jelení
Dukelských Hrdinů 500/25A,
Praha 7

JANA KAPELOVÁ
PARADOX AKVÁRIA
10/10–4/11 2018
Etc. galerie
Sarajevská 16, Praha 2
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OSKAR HELCEL, JAN KUČERA, MARTIN LEE, MARTIN NETOČNÝ, RIVER YOUNG
OSM OSM OSM
10/10–14/11 2018
Prototyp
Sekaninova 16, Praha 2

MARIE LUKÁČOVÁ, MARTINA SMUTNÁ
VOLNO POD KONTROLOU
11/10–2/11 2018
INI Project
Jeronýmova 88/9, Praha 3

MANJA EBERT, PAULA GEHRMANN,
JENS KLEIN, LEBOHANG
KGANYE, LARISSA
THIEME, WHAT REMAINS
GALLERY

RE*CREATION
12/10–10/11 2018
Fotograf Gallery
Jungmannova 7, Praha 1

ANEŽKA MINAŘÍKOVÁ
MAKE IT RAIN
12/10–4/11 2018
Galerie Nika
vestibul metra B Karlovo náměstí
– výstup na Palackého náměstí –
Praha 2
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JAN FREIBERG
ŽENA ZA MIXÉREM
REKLAMNÍ FOTOGRAFOVÉ
19/10–25/11 2018
Ateliér Josefa Sudka
Újezd 30, Praha 1
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Doprovodný a edukační program – highlights

Maurizio Lazzarato

Diskuzní panel

Měsíc probíhající festival rámovaly dvě ústředí diskusní setkání. První nazvané Věčné prázdniny, jehož
koncepce vznikla za spolupráce s filozofem a teoretikem Palo Fabušem, pozvalo do Prahy filozofy,
sociology a teoretiky zabývající se současnými podobami práce, automatizací a formami vzdoru vůči
současnému konzumnímu systému. S jednotlivými příspěvky vystoupili Maurizio Lazzarato, Lukáš
Likavčan, Nina Power a Christian Tod, jehož film Přijmi nepodmíněné příjmy byl během celodenního
sympozia promítán. Druhou akcí byl doprovodný program vytvoření spolu s Darinou Alster a skupinou
Mothers Artlovers. Jednalo se v první řadě o vytvoření prostoru během třídenního maratonu kreativity,
který byl především určen dětem a jejich rodičům. V nově pojatém prostoru pak proběhla diskuze, která
se věnovala genderu a sebevědomí v současném uměleckém provozu. Mezi hosty zde mluvili například
Tereza Stejskalová, Sráč Sam, Denisa Bytelová nebo Radim Labuda.
Festival doprovázela opět řada přednášek a uměleckých prezentací. Nikola Ivanov mluvil ve své
přednášce Odpočinek v neklidu o biopolitice spánku, spánkových poruchách a pohledu na ně v kontextu historie
a vztahu k práci. Libuše Jarcovjáková popisovala intimní pozadí vzniku svých fotografií a svoje nevyhraněné
postavení mezi tou, která fotografie a tou, která fotografované situace přímo zažívá. Martina Mullaney přenášela
o matce a její ztrátě v kontextu současného světa produkce, její řeč byla propojená s projekcí historických
i současných fotografií, které umělkyně apropriovala. Již zmíněná debata Pracuj jako umělkyně a odpočívej jako
korporace, přinesla srovnání přístupů k umělecké práci, jejíž jeden pól reprezentovala Céline Berger a druhý
Jennifer Lyn Morone. Po promítání filmu Oběd zdarma pro všechny – přijmi nepodmíněné příjmy, zazněly názory
hostů Vladimíra Špidly a Martina Mrubce na jiné možnosti ekonomických systémů a budoucnost automatizace.

Libuše Jarcovjáková, galerie Fotografic
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Martina Mullaney, diskuze v INI gallery

Jennifer Lyn Morone, prezentace s diskuzí

diskuze Oběd zdarma pro všechny

Performativní složku festivalu představovala akce Plačky nad příliš dlouhým životem (Barbora
Kleinhamplová ve spolupráci s Terezou Stejskalovou). Performancí se otevíraly výstavy Re*creation
(performance připravená Clarissou Thieme – VREMEPLOV / TIME MACHINE) a Paradox akvária
(performance Jany Kapelové). Performativní charakter mělo i zahájení festivalu, které se spojilo s výzvou
nazvanou jako Růžová žádost. Před uskutečněním této akce byly osloveny kulturní – výtvarné instituce,
aby se zapojily do diskuze nad ideálním platovým ohodnocením svých zaměstnankyň a spolupracovníků.
Smyslem bylo poukázat na stálé podhodnocování práce, která je však nezbytnou součástí péče o kulturu.
Skrze akci S-talks aneb nejlepší projekt mého života promlouvali senioři o svých zaměstnancích
s mladším publikem. Díky již tradiční akci 3x3 studentská portfolia měli naopak mladí umělci možnost
konzultovat své projekty se zavedenými fotografy a uměleckými kritiky. Nedílnou součástí programu byly
i komentované prohlídky jak v jednotlivých výstavách, tak po celém festivalu.

Performance Plačky nad dlouhým životem

Happening Růžová žádost

Pavel Baňka na 3x3 portfolia studentů.

S-Talks v galerii Jelení
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Doprovodný program – přehled akcí
GALLERY TOUR 3 V 1 VE SPOLUPRÁCI S MÁŠ UMĚLECKÉ STŘEVO?
15/9/2018, 10:00
Uměleckoprůmyslové muzeum,
Fotograf Gallery, Centrum
současného umění DOX

VE STÍNU LVA, KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
19/9/2018, 19:00
Fotograf Gallery
Jungmannova 7, Praha 1

ODPOČINEK V NEKLIDU – NIKOLA IVANOV
PŘEDNÁŠKA
27/9/2018, 19:00
Fotograf Gallery
Jungmannova 7, Praha 1

HRA NA NE-PRÁCI – ZAHÁJENÍ FOTOGRAF FESTIVALU #8
HAPPENING
RŮŽOVÁ ŽÁDOST
1/10/2018, 15:00
Ministerstvo kultury ČR
Maltézské náměstí, Praha 1-Malá
Strana
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NEUSTLANÉ POSTELE LIBUŠE JARCOVJÁKOVÉ
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
S AUTORKOU
3/10/2018, 19:00
Galerie Fotografic
Stříbrná 2, Praha 1

PRACUJ JAKO UMĚLKYNĚ A ODPOČÍVEJ JAKO KORPORACE
UMĚLECKÁ PŘEDNÁŠKA
A DISKUZE:
CÉLINE BERGER A JENNIFER
LYN MORONE
4/10/2018, 18:00
Vitra showroom
Křižíkova 148/34, Praha 8-Karlín

KŘEST NOVÉHO ČÍSLA ČASOPISU FOTOGRAF
5/10/2018, 19:00
Desfourský palác
4+4 dny v pohybu – festival
současného umění Na Florenci
21 Praha 1

VĚČNÉ PRÁZDNINY: NE-PRACOVNÍ SYMPOZIUM
PALO FABUŠ, MAURIZIO
LAZZARATO,
LUKÁŠ LIKAVČAN, NINA
POWER, CHRISTIAN TOD
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6/10/2018, 11:00 – 19:00
Opero – Štencův dům
Salvátorská 931/8, Praha
1-Staré Město

PLAČKY NAD PŘÍLIŠ DLOUHÝM ŽIVOTEM
PERFORMANCE BARBORA
KLEINHAMPLOVÁ
A TEREZA STEJSKALOVÁ
6/10/2018, 19:30
Kadeřnictví Tomáš Veselka
Františka Křížka 12, Praha 7

NEPROŽITÝ ŽIVOT; ŠPEHOVÁNÍ REPRODUKOVANÉ PRÁCE; VYSTAVOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
VERNISÁŽ A KONCERT
8/10/2018, 19:00
Galerie Jelení
Dukelských Hrdinů 500/25A,
Praha 7

JANA KAPELOVÁ: PARADOX AKVÁRIA
PERFORMANCE
9/10/2018, 18:00
Etc. galerie
Sarajevská 16, Praha 2

OBVYKLE JE ZKLAMANÁ
PŘEDNÁŠKA A DISKUZE:
MARTINA MALLANEY,
MARIE LUKÁČOVÁ A MARTINA
SMUTNÁ
10/10/2018, 18:00
INI Project
Jeronýmova 88/9, Praha 3
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VREMEPLOV | TIME MACHINE
PERFORMANCE: CLARISSA
THIEME
11/10/2018, 19:00
Fotograf Gallery
Jungmannova 7, Praha 1

3 X 3 PORTFOLIA STUDENTŮ
12/10/2018, 16:00
Fotograf Gallery
Jungmannova 7, Praha 1

PROHLÍDKA S KURÁTORKAMI RE*CREATION
13/10/2018, 14:00
Fotograf Gallery
Jungmannova 7, Praha 1

OBĚD ZDARMA PRO VŠECHNY – PŘIJMI NEPODMÍNĚNÉ PŘÍJMY
FILM A DISKUZE
15/10/2018, 19:00
Kampus Hybernská
Hybernská 998/4, 110 00 Nové
Město
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S-TALKS ANEB NEJLEPŠÍ PROJEKT MÉHO ŽIVOTA
17/10/2018, 18:00
Galerie Jelení
Dukelských Hrdinů 500/25A,
Praha 7

MOTHERS ARTLOVERS CAMP NA FESTIVALU FOTOGRAF
19/10/2018, 14:00
Kampus Hybernská
Hybernská 998/4, 110 00 Nové
Město

GENDER A SEBEVĚDOMÍ V UMĚLECKÉM PROVOZU
21/10/2018, 15:00–18:00
Kampus Hybernská
Hybernská 998/4, 110 00 Nové
Město
moderuje Darina Alster

FESTIVAL GUIDED TOUR
25/10/2018, 14:00
Galerie Jelení
Fotograf Gallery
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Propagace
Vizuální styl festivalu vznikl v úzké spolupráci s grafiky Filipem Krausem a Anežkou Rozehnalovou. Ruka
s nalakovanými nehty ve zvláštních pózách odkazovala k dnes již příliš nepoužívanému, ale v minulosti
profesionalizovanému reklamnímu focení rukou. Ruka Fotograf Festivalu s příliš dlouhými anebo
extravagantními nehty se práci částečně vzpěčuje a z části ji vykonává. Čerstvě nalakovaný nehet měl
být symbolickým dělítkem mezi mocí a nemocí pracovat. Plakáty s tímto vizuálním doprovodem festivalu
byly distribuovány v součinnosti s Pražským dopravním podnikem a tvořily obrazovou část vydaného
tištěného programu festivalu, stejně jako programu webového. Ruce s lakovanými nehty sloužily rovněž
jako propagace tématu a ročníku festivalu na sociálních sítích. Právě na sociální sítě se festival po

konzultaci s odborníky rozhodl tento ročník cílit
nejvíce, přestože současně distribuoval i veškeré
své tiskoviny do kulturních institucí, škol a dalších
míst s potencionálními diváky. Stejné grafické duo
vytvořilo i programovou přílohu časopisu Fotograf –
čísla 32: Ne-práce. Merchandise jsme letos omezili
na textovou část a hesla spojená s názvem festivalu
(například “Occupied by Leisure Time”) se objevila
jak na recyklovaných textiliích jako potisk, tak na
propagačních samolepkách.
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Monitoring médií
Z tištěných médií referovali o festivale deník Metro, Týdeník Rozhlas a City live. Velká část programu festivalu
se objevila v měsíčníku Art+Antique. Internetový časopis Artalk věnoval recenzi festivalu a výstavě Re*creation.
Televizní výstup se podařil uskutečnit s kurátorkou festivalu Terezou Rudolf pro TV Seznam. Český rozhlas
odvysílal jak pozvánku na festival spojenou s rozhovorem s kurátorkou, tak hodinovou debatu s ředitelkou
festivalu Markétou Kinterovou a vystavujícím umělcem Jiřím Skálou. Radio 1 informovalo o programu festivalu
pravidelně skrze své denní pozvánky na kulturní akce. Na online denících (jako například lidovky.cz, blesk.cz nebo
tyden.cz) a dalších informačních serverech se objevilo kolem 50 textů a tiskových zpráv. Reportáže a záznamy
vznikly opět i ve spojení s artyčok.tv a s UMA Audioguide.

Zhodnocení osmého ročníku festivalu a vize na rok 2019
Osmý ročník festivalu se zaměřil, rovněž s ohledem na předchozí ročník 2017, který byl
věnován zahraničním uměleckým celebritám, na středně generační autory a autorky a představil
méně prosazované zahraniční i domácí umělkyně a umělce. Smyslem bylo skrze téma mapovat
i stav současné domácí a evropské scény. Festival zaznamenal velký úspěch především u čerstvých
absolventů a aktivních kulturních pracovníků a umělců, kterým nabídnul bohatý program a současně
možnost zapojení se a networkingu. Festival opět více propojil se zahraniční scénou sousedních
zemí, což je trend, v němž chce pokračovat. Širší veřejnost oslovil festival skrze doprovodný program
a výstavy, které úmyslně cílily na toto publikum. Téma práce a volna silně rezonuje nejen uměleckou
sférou, ale i současným politicko-sociálním diskurzem, což přidávalo na atraktivitě pro širší veřejnost.
V roce 2019 opět plánujeme prezentované vizuální umění propojit s politicko-sociálními
tématy, jejichž těžištěm bude třicetileté výročí od pádu Berlínské zdi. Na konci roku 1989 došlo
v celém tehdejším „východním bloku“ k pádu totalitních režimů, který radikálně předznamenal vývoj
dalších desetiletí. S dnešním dostatečným odstupem se nabízí možnost se na celou problematiku
politických a sociálních změn podívat nikoliv perspektivou přelomu, ale spíše „tání“ či „přechodu“. Je
to možnost popsat nejen samotný přelom, ale i předehry a dohry souvisejících transformací; je to
pokus popsat i mnohá nedorozumění napříč společností, slepé uličky i excesy. Měl by to být pohled,
který místo jednoho milníku sleduje celou přechodovou etapu přibližně od počátků „perestrojky“ až
po definitivní nastolení neoliberálního kapitalismu.
S otázkou legitimity a fundamentů naší demokratické minulosti samozřejmě souvisí
i otázka kredibility fotografie, masových médií a propagandy na utváření společenského povědomí
a etosu doby. Právě poslední dekády 20. století představují dobu, která dovršila a následně
zproblematizovala nadvládu fotografie jako moderního masového média. Rozpad hierarchické
Zofia Rydet Sociological Record, 1978

Kulturáky, Oskar Helcel & Martin Netočný, 2017–

a regulované distribuce médií a informací, kterou začala narušovat tehdejší „nová média“ (video,
xerox, počítače), postupně dostupná i širší veřejnosti, výrazně přispěl k rozlomení hegemonie
centrální moci. K postupnému „tání“ patří i otázka prostupnosti železné opony mezi Východem
a Západem, která se již během 80. let postupně rozpouštěla sice striktně regulovaným, ale
narůstajícím pohybem osob i kapitálu, což vedlo k rostoucí nepřímé konfrontaci soupeřících ideologií
skrze spotřební a módní trendy.
Naopak doba počátku devadesátých let představuje nekontrolovatelný vpád informací, zboží
a investic, doprovázený euforickým pocitem svobody a možnosti sebeurčení a nadějí na osvícenou
a spravedlivou politiku. Následný ekonomický vývoj 90. let, postupně kumulující kapitál v rukou
nastupujících elit (často spjatých s předchozím režimem) pak zásadně přispěl k opětovné normalizaci
doposud otevřených poměrů a rostoucím deziluzím ohledně nového politického života.
Jak jsou fundamenty a kořeny naší současné demokracie chápány z dnešního pohledu?
Nakolik jsme schopni dnes formulovat naši tehdejší pozici a srovnat ji s tím, kam dnes opravdu
chceme směřovat? Jakou společenskou a kulturní identitu jsme tehdy přijali, za jakých podmínek
a co si z ní doposud ponecháváme?
Na tyto široce položené otázky by měl festival reagovat mnohostranně a zahrnovat jak
historické výstavy z daného období, tak i širší reflexi fundamentů svobody a demokracie na poli
současného umění ve středoevropském regionu. K projektu budou přizváni kurátoři z okolních
zemí (nevyjímaje ani nejmladší generaci, která není nostalgicky spjatá s tehdejšími událostmi),
a bude doprovázen diskusemi a akcemi rozšiřující téma do politických i kulturně sociálních rovin.
V neposlední řadě počítáme s několika uměleckými projekty v pražských ulicích, které by měly
v současných podmínkách revokovat možnosti svobodného veřejného prostoru.
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TEAM FF18
Markéta Kinterová – creative director, Tereza Rudolf – koordinace a dramaturgie festivalu, Eliška
Žáková – international relations, Veronika Daňhelová – vzdělávací program, Barbora Soukupová
– office manager, Marie Štindlová – technická produkce, Adelá Korbičková – technická produkce,
Sandra Svobodová – asistentka koordinace a sociální sítě, Adéla Vosičková, Dita Havránková, Jan
Kolský – fotodokumentace, Eva Hodek – fundraiser, Aleš Loziak – webmaster, a další

Fotograf 07 z.s.
Jungmannova 7
110 00 Praha 1
www.fotografestival.cz
www.fotografgallery.cz
www.fotografmagazine.cz

ZAVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI
FOTOGRAF GALLERY 2018
V druhé polovině minulého roku se spolku Fotograf 07 podařilo získat nové reprezentativní prostory pro jeho
aktivity (jež zahrnují kromě Fotograf Gallery i projekty časopis Fotograf a Fotograf Festival) v Jungmannově ulici
19/7 na Praze 1 a tento rok na tuto adresu již převést sídlo spolku. Získali jsme velkorysé výstavní prostory a
umění tak zajistili důstojné prostředí, které podle našeho názoru odpovídá prezentačním nárokům v 21. století.
Novým sídlem usilujeme o posílení renomé všech dosavadních aktivit spolku Fotograf 07. Z Fotografa se
snažíme 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
setkávání. Za tímto účelem byla vybudována stálá Čítárna uzpůsobená mimo jiné pro účely krátkodobých
komorních setkání. 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.
V roce 2017 byla ke stávající galerijní radě, projednávající její běžný provoz, založena programová rada Fotograf
Gallery, jejíž úlohou je nacházet konsensus pro dramaturgické směřování galerie v následujícím období. Program
na rok 2018 je výsledkem spolupráce kurátora galerie Jiřího Ptáčka se členy programové rady.
Na realizaci výstav kurátor spolupracuje s asistentem galerie Markem Tischlerem, office managerkou Barborou
Soukupovou a spolupracovníkem galerie Tomášem Hrůzou (transport, fotografická dokumentace, aj.).
V roce 2018 se uskutečnilo 11 výstav, dvanáctou výstavou v roce 2019 byla samostatná výstava Johany Pošové
v průběhu měsíce ledna, která ovšem započala krátce před vánočními svátky roku předchozího. Ke každé
výstavě byla uspořádána jedna veřejná komentovaná prohlídka pro širokou veřejnost a dále pak dle zájmu
minimálně jedna neveřejná komentovaná prohlídka určená středním a vysokým uměleckým školám. Během roku
v galerii se uskutečnily celkem pěti křty fotografických publikací. V první řadě se jednalo o křest katalogu Ateliéru
fotografie VŠUP v Praze nazvaného „Pramen 2008-2016“ doprovozený performancemi studentů ateliéru,
autorské fotografické knihy „Hysteric Glamour“ Daniely a Lindy Dostálkových v rámci jejich výstavy a publikace
Spolku Skutek „Sociální postavení umělce/umělkyně, kurátora/kurátorky a kritika/kritičky“. Křest knihy My/Máj
Stephanie Kiwitt byl spojen s veřejnou debatou za účasti nakladatele Jana Wenzla z německého Spector Books,
a obdobně koncipovaný byl i křest publikace Zemědělské práce / Slušovice Tomáše Pospěcha, která vychází
z archivu nalezených diapozitivů, které pro JZD Agrokombinát Slušovice pořídil v letech 1978–1990 zlínský
reklamní fotograf Jan Regal. Nad rámec galerií organizovaných prezentací bylo v květnu v prostorách galerie
uvedeno první číslo časopisu Fotograf 2018 s tématem „tělo“. V prosinci Fotograf Gallery produkovala první
pražské představení Divadla statického obrazu, původně slovenského scénického projektu koncipovaného umělci
Matějem Smetanou, Martinem Piačekem a teoretikem Jánem Kralovičem. V rámci pražského představení v
malém sálu Divadla Minor prezentovali své objekty čeští a slovenští autoři a autorky Hynek Alt, Anetta Mona
Chisa, Lenka Glisníková, Lukáš Jasanský — Martin Polák, Alena Kotzmannová, Peter Sit, Petr Strouhal a Jiří
Thýn. V duchu koncepce Divadla statického objektu byli organizátory vyzváni k vytvoření scénických situací v
podobě statických objektových konfigurací, které byly následně prezentovány v jednotném časovém intervalu 3
minut.
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Dramaturgická koncepce Fotograf Gallery v uplynulém půl roce odpovídala základnímu zaměření galerie na
konceptuální uchopení média fotografie a jeho pomezí s jinými uměleckými disciplínami. Fotograf Gallery se
držela své koncepce předložené v žádosti o dotace na rok 2018, došlo pouze ke změnám v termínech dle
požadavků autorů instalací. K programové změně dojde až na závěr roku: galerie nebude realizovat výstavu
polského fotografa Jerzy Lewczyńského, jelikož se ji kurátor Pavel Vančát rozhodl uskutečnit v menším prostoru
Ateliéru Josefa Sudka. Za tuto výstavu sjednáváme adekvátní náhradu.
Vzhledem k rozšíření prostorů galerie jsme zvýšili nároky na výstavnické standardy jednotlivých projektů.
Uvědomujeme si, že nové prostory galerie znamenají pro vystavující umělce a umělkyně zásadnější úkol, který
může mít výrazný dopad na povědomí o jejich tvorbě u nás s přesahy do zahraničí. Do programu jsme zahrnuli
výstavy autorů a autorek mladé generace (Pošová, Jansa, Vinš). Jim se snažíme nabídnout prostor a produkční
servis nad rámec jejich dosavadní institucionální zkušenosti s cílem kariérního růstu. Střední generaci v prvním
půlroce zastupovali Viktor Kopasz a sestry Linda a Daniela Dostálkovy, popřípadě Veronika Bromová, jejíž práci
jsme představili v souvislosti s díly jejích rodičů, grafiků a ilustrátorů Pavla a Dagmar Bromových. Touto výstavou
se dostáváme ke strategickému záměru galerie překračovat generační omezení a připomínat výrazné osobnosti
práce s fotografií staršího data narození. Fotograf Gallery nesupluje roli muzeí umění, zároveň však zmíněnou
výstavou, anebo výstavou Pavla Jasanského s datem vernisáže na závěr června, poukazujeme na kvality práce,
které mohou být inspirativní napříč generacemi. Výstavami Re*creation a slovenského fotografa Martina Kollara
na závěr roku jsme prezentovali zahraniční uměleckou tvorbu.
Na výstavě manželů Bromových jsme spolupracovali s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze, výstava Pavla
Jasanského zase vzniká v kurátorské péči Pavla Vančáta a autorova syna, fotografa Lukáše Jasanského.
Kurátorem většiny výstav byl interní kurátor galerie Jiří Ptáček, u třech výstav však kurátory byli hostující
osobnosti. Vedle etablovaného kurátora fotografie Pavla Vančáta se na dvou výstavách podílela kurátorka a
teoretička umění Mariana Serranová. Kurátorkami mezinárodně obsazené kolektivní výstavy Re*creation v říjnu
roku 2018 byly Elisabeth Pichler a Lena von Geyso. Také vizuální umělec Jiří Skála zase při koncipování výstavy
Ve stínu lva postavil do dvojrole autora a kurátora.
Ke každé výstavě byly připraveny pozvánky, tiskové zprávy, kurátorský text, propagace výstavy (webové stránky
Fotograf Gallery, Facebook, Instagram, kulturní servis Radia 1, Artmap v tištěné i elektronické verzi, newslettery
Fotograf Gallery a Artmap). V roce 2018 jsme navázali pravidelnou spolupráci s UMA Guide a ke každé výstavě
byl zveřejňován audio rozhovor s vystavujícím autorem – rozhovory jsou dohledatelné pod profilem Fotograf na
Soundcloudu. Výstavy byly reflektovány uměleckými médii i deníky (Artalk, Česká televize, Český rozhlas, Lidové
noviny). Recenze výstav byly již tradičně publikovány v časopise Fotograf.
Realizace výstav v novém prostoru přinesla vyšší náklady, které se snažili v maximální možné míře pokrýt z
rozpočtu galerie. V tomto ohledu byl rok 2018 testováním finančních možností galerie v plnohodnotném provozu.
Dosavadní zkušenosti nám ukázali, že nákladnější výstavy nejsme schopni pokrýt v míře bez výraznější
spoluúčasti autorů a autorek. Z tohoto důvodu jsme také nebyli schopné vyplácet symbolické honoráře
vystavujícím, což považujeme za důležitý přístup ke spolupráci a umělci a umělkyněmi na původních autorských
projektech vznikajících pro konkrétní instituci. Možností zakoupení časopisu Fotograf a tematicky zaměřených
publikací a periodik v nově zřízení Čítárně nepřivodilo výrazné navýšení rozpočtu. Doplňkovým sortimentem se
proto stala fotografická edice, do které jsme oslovili Johanu Pošovou, Markétu Othovou a Ivarse Gravlejse.
Na druhou stranu se nám díky grantové podpoře hlavního města Prahy podařilo zajistit nadstandardní projekční
techniku na úrovni odpovídající současným nárokům prezentace pohyblivého obrazu. V současné době tak
vystavujícím nabízíme technologie na úrovni, které ze svých zdrojů (bez drahých pronájmů) nemohou zajistit
instituce podobného typu, a často ani vetší muzejní instituce v České republice.
Více informací včetně tiskových zpráv a fotodokumentace naleznete na našich stránkách: http://fotografgallery.cz.

31

VÝSTAVY

Viktor Kopasz

Johana Pošová

2. 2. 2018 — 10. 3. 2018

— Happy Family
22. 12. 2017 — 27. 1. 2018

— Prolonged Identity

Zahájení: čtvrtek 1. února od 18 hodin
Kurátor: Jiří Ptáček

Zahájení: čtvrtek 21. 12. od 18 hodin
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

Výstava Prolonged Identity je sice v první řadě obrazovou spekulací o středoevropských identitách, přinejmenším
zajímavé je ovšem vědět, kdo je jejím autorem. Fotograf Viktor Kopasz je osudově spjatý se třemi národními
kulturami. Vyrůstal v maďarské menšině na Slovensku. Od studií na pražské FAMU žije v České republice.
Formálně tedy přináleží k třem společenstvím, která se identifikují jako „národy“, a ovládl jejich tři jazyky, i když –
jak sám přiznává – po letech strávených „v češtině“ mu činí problémy už i maďarština. Fakticky se tak cítí
neúplným.

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“.

Jakub Jansa

Veronika Bromová, Dagmar a Pavel Bromovi

— My name is Red Herring

— Bromfiles — Rodinná manufaktura

20. 3. 2018 — 14. 4. 2018

20. 4. 2018 — 19. 5. 2018

Zahájení: pondělí 19. března od 18 hodin

Zahájení: čtvrtek 19. dubna od 18 hodin

Kurátor: Jiří Ptáček

Kurátorka: Mariana Serranová

Raw-seriál Club of Opportunities vstupuje do své schizofrenní fáze. Zatímco v paralelní epizodě April Showers
Bring May Flowers v pražské galerii AMU nejistě klíčí naděje ve větrem navátých, tenkých vrstvičkách písku,
na My name is Red Herring se kořenová zelenina stahuje hluboko do (ú)rodného podzemí, aby z jeho mazlavé,
slepé temnoty vyvrhla vizi svých politických cílů a taktik. Náznaky naděje jsou v ní nahrazeny příslibem moci,
podmínkou jehož naplnění je ovšem přijetí bezskrupulózních argumentačních metod.
Nové autoportréty Veroniky Bromové posouvají její charakteristické „self-performances“ zachycené kamerou, do
poloh příznačných pro současnost: selfies a momentek. Poslední práce navazuje i na portréty a autoportréty
zdůrazňující odvrácené polohy zobrazovaných i snahy uchopit jejich psychologickou dynamiku. Podobný princip
vidíme i v sérii manipulovaných aktů reagujících na komplexnost rodičovského vlivu a jeho temné stránky.
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Daniela & Linda Dostálkovy

Ondřej Vinš

— We are still the same and you are always more

— Pěší věc / Věnováno Eratosthenovi z Kyrény

29. 5. 2018 — 23. 6. 2018

29. 5. 2018 — 23. 6. 2018

Zahájení: pondělí 28. května od 18 hodin

Zahájení: pondělí 28. května od 18 hodin

Kurátor: Jiří Ptáček

Kurátorka: Mariana Serranová

Název výstavního kompletu Daniely a Lindy Dostálkových We are still the same and you are always
more evokuje okamžik uznání hierarchických vztahů a přijetí podřízené pozice. S ohledem na charakter
dosavadní praxe autorek, k níž vedle spolupráce na společných uměleckých projektech náleží rovněž kurátorská

Instalaci Ondřeje Vinše Pěší věc (2018) lze podle autora chápat jako „mechanicko-chemický zápis“. Ve

činnost (v současné době v PLATO Ostrava), lze takový název vnímat v souvislosti s jejich dlouhodobým zájmem

skutečnosti však v sobě tento několikaměsíční experiment, jehož název je vypůjčený ze stejnojmenné sbírky

o feminismus. V instalaci výstavy — a rovněž v jejich nové fotografické knize Hysteric Glamour1, která je na

básníka a meteorologa Petra Kabeše, nese nepřehlédnutelnou poetiku absurdity a jeho výsledná forma je po

výstavě představena v české premiéře — tuto výkladovou linii podporuje opakovaná expozice ženského těla

výtvarné stránce subtilní i osvobozující. Nečekaně parafrázuje finesy charakteristické pro fotografickou

situacích, kdy je vystaveno deformaci či odchylky od normy.

dokumentaci, aniž by paradoxně v průběhu zaznamenávání jednotlivých fází pohybu v krajině fotoaparát našel
jakékoli uplatnění. Autor využívá techniku manuálního překopírovávání navazujících topografických situací
z mapy na papír, záznam putování krajinou tak akcentuje materialitu analogového procesu. Konfrontuje různé
modely reprezentace: přesnost kartografického měření se záznamem senzorického a fyzického pohybu v krajině.
Není bez zajímavosti, že mapovaným terénem byly malebné pahorky Českého středohoří, v domácí krajinářské
tradici tolik frekventované. To vše dává smysl, nevynikají totiž jen dvojrozměrnou fotogeničností panoramatu, ale
hodí se díky své přehlednosti a ne příliš hustému porostu i pro „pěší věc“ a její vícerozměrnou prezentaci.

Pavel Topáš Jasanský

Ve stínu lva
7. 9. 2018 — 3. 10. 2018

29. 6. 2018 — 28. 7. 2018

Zahájení: čtvrtek 6. září od 18 hodin

Zahájení: ve čtvrtek 28. června od 18 hodin

Kurátor: Jirka Skála

Kurátor: Pavel Vančát

Pavel Jasanský (*1938) během dlouhé a bohaté kariéry fotografa spolupracoval s mnoha výtvarníky i hudebníky
a jako nezařaditelný solitér obsáhl žánry dokumentu, portrétu i radikální a osobité intermediální fúze. Těžištěm
jeho komorní jubilejní retrospektivy je cyklus Nová krajina, noví obyvatelé (1985-90), zachycující přeludnou

Volný čas je v moderní společnosti symbolizován masivní nacionalizací a komercionalizací, na jejímž konci

skutečnost skomírající totality. Ten je doplněn o průkopnickou instalaci Divák (1989), která kombinuje

většinový pozorovatel není schopen rozlišovat mezi pojmem rekreace a pojmem volný čas. Oba termíny mu

velkoformátové přemalované fotografie a videoartovou sochu. Výstavu uzavírá dlouhodobý projekt Podepsaných

splývají v jedno. Volný čas je pro něj to samé jako rekreace. Podstatou tohoto zmatení se zabývá výstava Ve

portrétů, který shrnuje Jasanského celoživotní vazby do úctyhodně rozsáhlého alba souputníků a přátel.

stínu lva. Zaměřuje se na několik historických tradic, které mají na tomto stavu výrazný podíl, především na to jak
se koncepce volného času a rekreace projevují u národních institucí, korporátních společností či spolků
odkazující se k idei občanské společnosti nebo participativní demokracie.
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Nikola Ivanov
— Odpočinek v neklidu

Manja Ebert, Paula Gehrmann, Jens Klein, Lebohang Kganye, Clarissa Thieme, What Remains Gallery
— Re*creation

7. 9. 2018 — 3. 10. 2018
Zahájení: čtvrtek 6. září od 18 hodin

12. 10. 2018 — 10. 11. 2018

Kurátorka: Tereza Rudolf

Zahájení: čtvrtek 11. října od 18 hodin
Kurátorky: Elisabeth Pichler a Lena von Geyso

Fotograf Joachim Schmidt v roce 1987 polemicky prohlásil: „Už žádné nové fotografie, dokud se nevyčerpají ty
staré.“

Odpočinek v neklidu je titul souboru textů vybraných umělcem Nikolou Ivanovem jako součást jeho diplomové
práce. V kontextu umělcovy tvorby i jeho životní zkušenosti by si název možná zasloužil být následován

Výstava Re*creation na pozadí neustálé poptávky po stabilním růstu, inovaci a originalitě uchopuje dvojí význam

otazníkem. Autor reflektuje rostoucí zájem humanitních a sociálních věd i umění o donedávna nepříliš

slova „rekreace“ jako „zotavení“ a „znovustvoření“, a odráží přitom vztah mezi produkcí a volným časem. Chvíle

zmapované téma spánku a jeho politickou povahu v současné společnosti.

volna, stažení se do ústraní, klid a reflexe na jednu stranu odolávají omezením produkce – a na druhou stranu
jsou předpokladem rozvoje něčeho nového.

V kontextu čítárny Fotograf Gallery a pod hlavičkou Fotograf Festivalu bude prezentován autorův film Americká
noc, který si přivlastňuje známé filmové scény spánku, usínání a probouzení, aby je otáčel ve zrychlující se

Umělci prezentovaní na výstavě Re*creation si přivlastňují již existující snímky. Vystavené materiály pocházejí

smyčce.

z oblastí, které obvykle označujeme jako soukromé. Byly zbaveny svého původního kontextu, pozměněny,
opatřeny poznámkami a dočasně a prostorově transformovány. Tato rekontextualizace snímků odhaluje kromě
daného jedince také sociální význam

Martin Kollar
— Field Trip
22. 12. 2018 — 26. 1. 2019

AKCE
Johana Pošová
— Komentovaná prohlídka výstavy Happy Family

Zahájení: pátek 21. prosince od 18 hodin

čtvrtek 18. ledna od 17 hodin

Kurátor: Jiří Ptáček

čtvrtek 25. ledna od 16 hodin

Třebaže se fotograf Martin Kollar (*1971) řadí k mezinárodně nejúspěšnějším slovenským vizuálním umělcům, v
Čechách po vyslovení jeho jména, zejména ocitneme-li se mimo okruh fotografů a teoretiků fotografie, často
následuje rozpačité krčení rameny. Jedním z cílů výstavy ve Fotograf Gallery je napravit tuto těžko pochopitelnou
skutečnost a iniciovat hlubší zájem o Kollarovu výjimečnou tvorbu.
Podklady k souboru Field Trip vznikly během autorových pobytů v Izraeli. V Kollarově pojetí nám ovšem
nepřibližuji komplikovanou realitu v této zemi. V podstatě zcela postrádají žurnalistické kvality. Namísto nich
nabízejí vizi dystopického místa, které je prostoupené pocitem ohrožením a jehož technologie v zájmu vlastní
sebezáchovy odhodila veškeré zábrany. Člověku se ani nechce věřit, že tato přízračná sci-fi realita je pouze
„výběrem“ toho, co je, co se již odehrává.
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Srdečně zveme na komentovanou prohlídku výstavy Johany Pošové „Happy Family“ ve čtvrtek 18. ledna od 17
hodin. Autorka vám na ní ozřejmí, jak její výstava souvisí s rodinou, proč je rodina šťastná a co na takové výstavě
dělají zplesnivělé chleby.

Viktor Kopasz

Pramen 2008 – 2016 / Katalog Ateliéru fotografie

— Komentovaná prohlídka výstavy Prolonged Identity

— křest publikace

čtvrtek 15. února od 17 hodin

čtvrtek 15. března od 19 hodin

Autor vám rozplete sítě nastřádaných fotografických poznámek k české, slovenské a maďarské identitě, poví vám
o kulturních, politických, ale i osobních a emocionálních vrstvách jeho klíčové výstavy.

Publikace Pramen / Katalog Ateliéru fotografie sleduje období pedagogického působení Aleksandry Vajd a Hynka
Alta na Vysoké uměleckoprůmyslové škole v Praze od roku 2008 do roku 2016 a dále do současnosti. Jejími
základními strategiemi jsou zpětné revize autorských i ateliérových archívů a nová interpretace nepoužitých,
nedokončených či pouze zamýšlených, ale nevytvořených projektů, souborů a záměrů studentů a absolventů
ateliéru.

My name is Red Herring
— The end of 3rd episode (S1.E3)
pátek 13. dubna od 18 hodin

Bromfiles – Rodinná manufaktura
— komentovaná prohlídka
čtvrtek 26. dubna od 18 hodin
čtvrtek 17. května od 18.30

Přivlastněním si atributů seriálového vyprávění Jansa klade past (sám na sebe?) v podobě očekávání návaznosti
a vnitřní konzistence. Podobně tomu je u důrazů na (neo- či kvazi-) mytologický rozměr napsaných charakterů a
vyprávění. Aluzí chrámového narthexu s minimalistickým mobiliářem, který upomíná obchodní regály, ale zároveň
dýchá rytmem barevných světel, zesiluje atmosféru blížící se obchodně-spirituální (trans)akce, v níž ďábelská
nabídka vychází vstříc poptávce po skills, které nám umožní prožít alespoň kousek života bez pocitu ponížení.
Ale co když to všechno je také klauniáda, seriál je seriálem pouze díky přesazování rostliny, která ovšem má ten
dar zakořenit v jakýchkoliv podmínkách, mýtus je libovolnou hrou, jejíž pravidla lze obměňovat podle okamžitých
požadavků, a skills jsou pouze berlemi pro všechny beznohé a bezruké, kteří neumějí předložit alternativu k

Kurátorka výstavy „Bromfiles – Rodinná manufaktura“ Mariana Serranová a fotografka Veronika Bromová

silovým řešením „společných záležitostí“. Pohyb v ambivalentní unikavosti a nedůvěryhodnosti je však důvodem

představí tvorbu Dagmar a Pavla Bromových, kteří svou imaginativní tvorbou ovlivňovali vizuální styl užité grafiky

ptát se, kdo tedy vlastně je Red Herring.

60. a 80. let, ale zároveň měli nepřehlédnutelný vliv i na formování poetiky jejich dcery, Veroniky Bromové,
později klíčové osobnosti české fotografie a nových médií.
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Křest časopisu Fotograf #31

Členská schůze Spolku Skutek

— Tělo

a křest brožury Sociální postavení umělce/umělkyně, kurátora/kurátorky a kritika/kritičky

středa 16. května od 18 hodin

čtvrtek 21. června od 18 hodin

Pravidelná členská schůze Spolku Skutek, tentokrát ve Fotograf Gallery, následovaná křtem spolkové brožury
„Sociální postavení umělce/umělkyně, kurátora/kurátorky
a kritika/kritičky“.
Program:
18.00 Členská schůze Spolku Skutek
19.30 Křest brožury „Sociální postavení umělce/umělkyně, kurátora/kurátorky
a kritika/kritičky“
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.

Obě části programu jsou přístupné široké veřejnosti.

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.

Pavel Topáš Jasanský

Ve stínu lva

— komentovaná prohlídka

— komentovaná prohlídka

pondělí 30. července od 18 hodin

středa 19. září od 18 hodin

Fotograf Pavel Jasanský a kurátor Pavel Vančát vás blíže seznámí s pozadím vzniku a s dobovým kontextem
fotografického souboru Nová krajina, noví obyvatelé (1985-90), videoinstalace Divák (1989), starších snímků ze
souboru Most (1981-82) a rozsáhlého souboru Podepsaných fotek, ve kterém Pavel Jasanský shrnul své
celoživotní vazby se současníky, kolegy a přáteli.
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V případě výstavy Ve stínu lva vnímá Jiří Skála svou roli jako roli kurátorskou. Během komentované prohlídky
objasní, v čem vidí rozdíl mezi prací vizuálního umělce a kurátora, a přiblíží pozadí svého zájmu o problematiku
neproduktivního času. Návštěvníky seznámí rovněž s metodou, jíž užil k utřídění a prezentaci dokumentů
vztahujících se k organizaci volného času, konkrétně prohlášení a stanov volnočasových institucí, spolků a hnutí,
a promluví o vztahu obrazového materiálu k autorskému eseji, který je i tentokrát nedílnou součástí jeho výstavy.

Nikola Ivanov

Re*creation

— Spánek a biopolitika

— komentovaná prohlídka

čtvrtek 27. září od 19 hodin

sobota 13. října od 14 hodin

Komentovaná prohlídka výstavy s jejími kurátorkami Elisabeth Pichler a Lenou von Geyso.

Je představa něčeho tak intimního a privátního jako je spánek slučitelná s pojmy jako společnost a politika? Jaká
je historie myšlení o spánku? Proč byl humanitními vědami spánek většinu historie ignorován? V čem je
biopolitický úhel pohledu na spánek specifický a jaký je jeho vývoj? Jak vznikl étos zavrhující spánek jako ztrátu
času a neřest? Jak industrializace proměnila spánek? Jak souvisí neoliberální pojetí moci se zvyšujícím se

Výstava Re*creation na pozadí neustálé poptávky po stabilním růstu, inovaci a originalitě uchopuje dvojí význam
slova „rekreace“ jako „zotavení“ a „znovustvoření“, a odráží přitom vztah mezi produkcí a volným časem. Chvíle
volna, stažení se do ústraní, klid a reflexe na jednu stranu odolávají omezením produkce – a na druhou stranu
jsou předpokladem rozvoje něčeho nového.

množstvím medikalizace spánkových poruch a zkracováním doby spánku? Jaké je postavení spánku ve
společnosti 24/7? Jaká je budoucnost spánku?

Stephanie Kiwitt

Tomáš Pospěch

— Křest a prezentace knihy Máj/My

— Zemědělské práce / Slušovice (křest knihy)

čtvrtek 15. listopadu od 18 hodin

v úterý 4. prosince od 19 hodin

Kniha přináší svědectví o jedinečném hospodářském fenoménu 70. a 80. let 20. století a o tehdejší propagační
fotografii. Vychází z archivu nalezených diapozitivů, které pro JZD Agrokombinát Slušovice pořídil v letech 1978–
1990 zlínský reklamní fotograf Jan Regal. Tomáš Pospěch tyto práce interpretoval a využíval přitom postupy
obvyklé v zemědělství: nalezené snímky vytrhával z původních kontextů, ošetřoval, přesazoval, rouboval, kypřil a

Křest a prezentace knihy Máj/My, jejíhož vydání se ujalo lipské nakladatelství Spector Books.
Obchodní dům My na Národní ulici, v jehož názvu se počítá jak se čtením významem českého „my“ a anglického
„moje“, tak i ozvěna původního názvu Máj, se v ní stává symbolem postupné transformace města a života jeho
obyvatel. Zaznamenáváním všedních výjevů v ulicích města Kiwitt (*1972, Bonn) identifikuje současnou Prahu
jako místo, kde se proces westernizace nedokázal překrýt vrstvy předchozích dějinných epoch. Kniha Máj/MY
je neobvyklou pragensií i proto, že je pro autorku návratem do míst, kde v minulosti strávila významnou část
vlastního života.
Knihu přijede uvést Jan Wenzel, zástupce nakladatelství Spektor Books. Děkujeme za spolupráci a podporu
Goethe Institutu v Praze.
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posléze sklízel i kompostoval. Vznikla tím hravá kniha, která je jak osobitým dokumentem, stejně jako výraznou
autorskou publikací.

Hynek Alt, Anetta Mona Chisa, Lenka Glisníková, Lukáš Jasanský – Martin Polák, Alena Kotzmannová,
Peter Sit, Petr Strouhal a Jiří Thýn
— DiStO 4 „Fotoscénika“
pátek 14. prosince od 20 hodin v Divadle Minor

Divadlo statického objektu (DiStO) je divadelně-výstavním formátem využívajícím „magický” potenciál jevištní
prezentace. Vyzvané autory a autorky vyzývá k vytváření scénických situací v podobě statických objektových
konfigurací a diváky vede k jejich soustředěnému pozorování.
Pozvání Divadla statického objektu, jehož autory jsou vizuální umělci Matěj Smetana a Martin Piaček spolu s
teoretikem výtvarného umění Jánem Kralovičem, pražskou Fotograf Gallery je založena na pociťované
příbuznosti divadelní prezentace s fotografickou tvorbou v podmínkách fotografického ateliéru. Zároveň navazuje
na tendence upozorňovat na materiální aspekty fotografie, její vztahy ke všem čtyřem rozměrům prostoročasu, a
na artikulace jejích principů skrze transkripci do odlišného média. Divák pražského DiStO se obrazně vzato
dostane do pozice aparátu exponujícího výjev před sebou na nastavený čas tří minut.
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Přehled výnosů v členění podle zdrojů v roce 2018
(zaokrouhleno na celé koruny)

Tržby z prodeje služeb

181 035- Kč

Tržby za zboží				

214.544,- Kč

Prodej portfolií				

500 000,- Kč			

Dotace MK ČR – časopis Fotograf		

800 000,- Kč		

Dotace MK ČR – Fotograf Gallery		

900 000,- Kč

Dotace MK ČR – Fotograf Festival		

1 000 000,- Kč		

Dotace HMP – Fotograf Gallery

600 000,- Kč

Investiční dotace HMP – Fotograf Gallery

250 000,- Kč		

Dotace HMP – Fotograf Festival		

400 000,- Kč		

Dotace SFK – časopis Fotograf

85 000,- Kč

Dotace SFK – Fotograf Festival 		

105 000,- Kč

Dotace městské části hl. města Prahy 40 000,- Kč
Nadační příspěvky			
Zahraniční dotace			

90 000,- Kč		
150 730- Kč

			
Celkem výnosy v r. 2018
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5 316 309,- Kč		

		

Příloha k účetní závěrce za rok 2018
dle Vyhlášky 504/2002 Sb., ze dne 6. 11. 2002
I.

Popis účetní jednotky – základní identifikační údaje a kontaktní informace
Název:
Sídlo:

Fotograf 07 z.s. (dále též jen „spolek“)
Jungmannova 19/7
Praha 1 - Nové Město
110 00

Identifikační číslo (IČ):
Daňové identifikační číslo (DIČ):
Vznik:
Právní forma:
Registrace:
Datum zápisu do rejstříku:

28561236
CZ28561236
2007
spolek (dříve občanské sdružení)
ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl L, vložka 18277
1. 1. 2014

Základní právní norma:

Stanovy spolku Fotograf 07 z.s.

Název nejvyššího orgánu:

Správní rada

Složení správní rady:
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předseda:

prof. Ing. PAVEL BAŇKA, dat. nar. 20. března 1941
Na koupaliště 8, Benice, 103 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 2. října 2014
Den vzniku členství: 2. října 2014

místopředseda:

MgA. MARKÉTA KINTEROVÁ, dat. nar. 5. května 1981
Zkrácená 70, Benice, 103 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 2. října 2014
Den vzniku členství: 2. října 2014

místopředseda:

MgA. TOMÁŠ HRŮZA, dat. nar. 3. listopadu 1979
Miřenice 24, 341 01 Nalžovské Hory
Den vzniku funkce: 2. října 2014
Den vzniku členství: 2. října 2014

členka:

Mgr. EVA HODEK, dat. nar. 16. května 1971
Washingtonova 1760/3, 110 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 2. října 2014
Den vzniku členství: 2. října 2014

Počet členů:

4

1

Správní rada rozhoduje o hlavním zaměření a činnosti spolku, o změně stanov, hodnotí
činnost dalších orgánů i jejich členů, rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho
přeměně a rozhoduje v dalších otázkách zásadních pro fungování spolku.
Způsob jednání:

Za spolek jedná předseda i každý z místopředsedů
samostatně, přičemž za spolek podepisují tak, že k názvu
připojí svůj podpis, případně i údaj o své funkci.

Změny provedené v účetním období ve spolkovém rejstříku:
Ke dni 24. 3. 2018 bylo změněno sídlo spolku z adresy Školská 28, 110 00 Praha 1 na adresu
Jungmannova 19/7, 110 00 Praha 1.
Rozhodující předmět činnosti (hlavní činnost):
Spolek Fotograf 07 se angažuje v oblasti vizuální kultury, zejména fotografie. Hlavním cílem
je zprostředkovávat pro širší kulturní veřejnost informace o dění na poli fotografie a
současného umění.
Předmět podnikání (vedlejší - doplňkové činnosti):
o
o
o
o
o
o

výroba, obchod a služby
vydavatelské a nakladatelské činnosti
velkoobchod
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti

Kontakt:
Fotograf 07 z.s.
Jungmannova 19/7
110 00 Praha 1, CZ
Tel/Fax: +420 222 942 334
info@fotografnet.cz

II.

Účetnictví a hospodaření účetní jednotky
1. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech
Spolek nemá žádnou majetkovou či smluvní spoluúčast v jiných společnostech.

2. Zásady hospodaření účetní jednotky
Spolek hospodaří s movitým a nemovitým majetkem; získává finanční prostředky na svou
činnost z grantových dotací a příspěvků, sponzorských darů a svou vlastní vedlejší
hospodářskou činností (například vydavatelskou, publikační a distribuční činností, pořádáním
výstav, seminářů a přednášek).
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3. Účetnictví
Účetnictví spolku se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou 504/2002 Sb. ze
dne 6. 11. 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti
není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Účetnictví spolku se řídí
dalšími souvisejícími právními předpisy, obecnými účetními metodami, zásadami a způsoby
vedení účetnictví a daňové evidence.
Účetní období:

běžný kalendářní rok

Účetní závěrka za účetní období:
Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2018, vč. Přílohy k účetní závěrce k 31. 12. 2018.
Účetní závěrku doplňují:
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018
Výkazy za nákladová střediska 01 – 12 za období od 01 do 12/2018
Přehled výnosů v členění podle zdrojů za období od 01 do 12/2018

4. Doplňující údaje k Rozvaze v plném rozsahu a k Výkazu zisku a ztráty
Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky
Dlouhodobé bankovní úvěry:

nebyly žádné

Rozpis přijatých grantových dotací a příspěvků / výnosů:
viz Přehled výnosů v členění podle zdrojů za období od 01 do 12/2018, který doplňuje účetní
závěrku spolku.
Přehled výnosů v členění podle zdrojů obsahuje zejména:
o výnosy z vlastní činnosti, tržeb za zboží a služby ke dni 31. 12. 2018
o přijaté grantové dotace a příspěvky v období od 1. 1. do 31. 12. 2018 od poskytovatelů:
Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR, Hlavní město Praha, Městská část Praha 1
o přijaté dary a peněžité plnění od právnických osob a individuálních dárců
Významné události po datu účetní závěrky:
nebyly žádné.
Souhrnná výše majetku neuvedená v Rozvaze v plném rozsahu:
žádná.
Rozpis majetku zatíženého zástavním právem:
není žádný.
Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetních ohodnocením:
není žádný.
Investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti:
nejsou žádné.
Celková výše finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy v Rozvaze v plném
rozsahu:
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Finanční ani jiné závazky, které by nebyly obsaženy v rozvaze, se nevyskytují.
Výše odměn, půjček nebo úvěrů poskytnutých členům správní rady a statutárního orgánu:
Členové správní rady a statutárního orgánu neobdrželi žádné odměny a nebyly jim
poskytnuty ani půjčky, úvěry, záruky a jiná plnění.
Rozsah, v němž byl výpočet zisku a ztráty ovlivněn způsoby oceňování majetku v průběhu
účetního období:
žádný.
Způsob zjištění základu daně z příjmů, použité daňové úlevy a způsoby jejich užití
v běžném účetním období, daňové úlevy v předcházejícím zdaňovacím období:
žádné.
Významné položky v Rozvaze v plném rozsahu a ve Výkazu zisku a ztráty:
V průběhu účetního období (od 1. 1. do 31. 12. 2018) nedošlo k významnému posunu u
aktivních a pasivních účtů.

5. Způsob zpracování účetních záznamů, způsob a místo jejich úschovy
Účetnictví spolku je na základě řádně uzavřené Smlouvy o vedení účetnictví a daňové
evidence vedeno společnostní (účetní firmou) WATUSI s.r.o.
Originály účetních dokladů a související účetní dokumentace jsou po dobu příslušného
účetního období (běžného kalendářního roku), k němuž se vztahují, uloženy v účetní firmě
WATUSI s.r.o., po skončení účetního období jsou trvale uloženy v sídle spolku.

6. Způsob oceňování zásob a majetku
Použitá metoda oceňování zásob: nákupními cenami, metoda účtování B
Oceňování majetku:

nákupními cenami

Účetní a daňové odpisy:
Odpisový plán účetních odpisů je sestaven tak, že za základ jsou vzaty metody používané při
vyčíslování daňových odpisů, účetní a daňové odpisy se rovnají / jsou shodné.
Změny oceňování, odpisování a postupů účtování:
Ve sledovaném účetním období (1. 1. – 31. 12. 2018) nedošlo v účetní jednotce k žádným
změnám.
Přepočet cizích měn na českou měnu:
Účetní jednotka používá pro přepočet cizích měn pevný kurz ČNB platný k 1. dni zúčtovacího
období.

III.
Doplňující údaje

V roce 2018 spolek vykonával svoji hlavní činnost i vedlejší – doplňkové činnosti v souladu se
svými stanovami.
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Podpora
Časopis Fotograf je vydáván za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a Státního fondu
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 za podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury České republiky a Státního
fondu kultury České republiky.
Děkujeme PPF Art a.s.
Děkujeme všem spolupracovníkům, dobrovolníkům, příznivcům a čtenářům.
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