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ABSTRACT
Thesis Pro Photo deals with the analysis of 14 years of function of this Citizens
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ÚVOD
Dlouho jsem přemýšlela nad tématem své magisterské práce. Chtěla jsem téma
nosné, nechtěla jsem ztrácet svůj čas psaním o něčem, nebo někom, kdo si to
nezaslouží, nebo jen proto, že práci „musím“ napsat. Pro svou magisterskou práci jsem
si vybrala psát o žijícím autorovi Radovanu Koderovi, ale po pár dnech přemýšlení jsem
došla k závěru, že nejde psát jen o Radkovi, nýbrž že musím do práce zahrnout všechny
aktivity občanského sdružení Pro Photo, které vzniklo v roce 2003, ale zároveň
obsáhnout i aktivity, které vzniku Pro Phota předcházely. Radek bude v celé práci
propojující červenou linkou hned od začátku, soustředím se jak na něj, tak na Přemysla
Řepu. Do dnešního dne zůstali aktivně činní jako aktivní členové Pro Phota především
oni dva, organizátoři, kurátoři, rámaři, instalátoři výstav a všeho, co k tomu patří.
Radkovy i Přemkovy historky za těch téměř dvacet let, které v práci zmiňuji, jsou občas
neuvěřitelné, do práce se všechny nevejdou a je mi to líto, zůstanou ale živé v mých
nahrávkách a paměti. Nedovedu pochopit, jak mohli vše za svůj čas existence stihnout,
velice si vážím jejich úsilí a houževnatosti. I například jejich bláznivý nápad, přivézt na
oslavu osvobození Plzně kapelu Alexandrovci, kdy vše již bylo v Moskvě (při výstavě
fotografií Zikmunda a Hanzelky) domluvené, mi připadá úchvatné a zároveň úsměvné.
Oba dva mají v sobě beatnickou duši, houževnatost, zodpovědnost a smysl pro humor.
O Radkovi jsem věděla, že jako já studuje Institut tvůrčí fotografie Slezské
univerzity v Opavě, ale neznali jsme se. O prázdninách v roce 2010 jsme se potkali na
výstavě v Praze v Domě u kamenného zvonu a pozdravili se. Ptal se mne, jestli bydlím
v Praze a během hovoru jsme zjistili, že na opravdu malé vesnici ve východních
Čechách, kde bydlím, má chalupu jeho bratr, a tak nějak začalo naše přátelství, které se
poté už jen prohlubovalo společnými akcemi, jako byl například festival Off Station
v Plzni, návštěvy jeho ateliéru v Plzni, fotografování velkoformátových portrétů,
společná návštěva workshopu ve Slavonicích a další.
Přemysla Řepu jsem poznala až díky psaní této práce, a jsem za to moc ráda.
On je studnicí kulturní historie. Byla jsem ho navštívit v dílně v zahradě pod
benediktýnským klášterem v Praze, kde rámoval všechny obrazy a fotografie. Dílnu už

Strana 3

ale musí rozprodat a zrušit. Měla jsem to štěstí si aspoň ještě naposledy přivonět
k prostředí, kde pod jeho rukama vznikala úžasná díla.
Přemek a Radek se seznámili v roce 1999. Radek instaloval ve Velké synagoze
v Plzni v přízemí výstavu Zuzany Mináčové – Zastavenia na ceste a Přemek v prvním
patře výstavu Kresby dětí terezínského ghetta.
O. s. Pro Photo, Radek a Přemek za dobu, o které píši, vytvořili mnoho
nádherných výstav, které opravdu stojí za ohlédnutí, připomenutí a zaznamenání.
Všechna ta práce a úsilí má můj obdiv a doufám, že se mi podaří zachytit aspoň její
podstatnou část.
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1

RADOVAN KODERA
Narodil se 9. 6. 1960 v Chebu. Otec Josef pocházející z rodiny horníka na

Kladensku, důstojník ČSLA (Československá lidová armáda), v 70. letech vystudoval
vojenskou akademii v Brně, matka Adéla pracovala jako poštovní úřednice, později
jako civilní pracovnice u stejného vojenského útvaru v Chebu. S rodiči a o 3 roky
starším bratrem Petrem a o 5 let mladší sestrou Martinou žili v panelovém domě na
sídlišti Spáleniště na chebském jižním předměstí. Z oken bytu viděli na horizontu les,
v němž byla státní hranice se Spolkovou republikou Německo. V dětství měl Radovan
pocit, že v „zakázaném“ lese končí svět, že za hranicí už vůbec nic není. Rodiče patřili
k reformním komunistům a oba bratři po obnovení skautingu v druhé polovině 60. let
vstoupili do chebského junáckého oddílu Kamzíci, Radovan byl nejmladší člen – vlče.
Během invaze tzv. spojeneckých vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 se aktivně
zapojili do organizované „záškodnické“ činnosti – strhávali názvy ulic a čísla domů
i jmenovky ze zvonků obyvatel sídliště. Traumaticky prožívali pozdější zrušení oddílu,
zapečetění a demolici klubovny. Do pionýra nikdy nevstoupili.
Radovan si od dětství rád kreslil, ale neabsolvoval žádnou výtvarnou průpravu.
Od 5. třídy byl členem školní loutkoherecké skupiny – hráli převážně maňáskové
divadlo pro mladší děti ve škole a v okolních mateřských školkách. Otec, přestože
vystudoval akademii s červeným diplomem, měl problémy kvůli aktivitám během
Pražského jara i během invaze, navíc sestra jeho ženy Adély emigrovala s rodinou
v r. 1969 do SRN, a byl „uklizen“ k útvaru záložních vojenských opraven v areálu
bývalého plzeňského pivovaru Světovar. Rodina jej následovala na začátku
r. 1974 přistěhovali se do nově postaveného panelového věžáku v Plzni na Borech.
Nejstarší syn Petr v té době studoval Střední zemědělskou školu v Chebu a zůstal tam
u prarodičů, pokračoval ve studiu zemědělské vysoké školy v Českých Budějovicích,
během studia se oženil, založil rodinu a po škole se usadil na Pardubicku. Radovan
částečně pod vlivem bratra studoval po ZDŠ také Střední zemědělskou technickou
školu, ale na rozdíl od něj, obor mechanizace zemědělské výroby v Plzni-Křimicích.
Vždy jeden den v týdnu měli výuku praktických předmětů – kovářství, zámečnictví,
soustružení, svařování, opravy strojů atd. Součástí výuky bylo i řízení motorových
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vozidel se známkou na vysvědčení. Maturoval v r. 1979 a během studia získal řidičský
průkaz nejen na motocykl, traktor a automobil, ale i na „náklaďák“. Rodiče se v té době
věnovali nejmladší dceři Martině – stala se od žákovské kategorie členkou prvoligového
mužstva tenisového oddílu Slavia VŠ Plzeň, jehož areál je na kraji Borského parku hned
za domem, kde bydleli (později se věnovala tenisu i jako profesionální trenérka žactva).
Otec Josef, od mládí tíhnoucí ke sportu, se v oddíle angažoval postupně jako člen
výboru a mnoho let pak vykonával funkci předsedy. Díky tomu si Radovan užíval
v teenagerovském věku značné nevázané volnosti. Potuloval se po hospodách,
hudebních zábavách, „čundrech“ a mejdanech.

Kodera ve škole, 1977, archiv Radovana Kodery

V 17 letech se jako neorganizovaný návštěvník tzv. Setkání mládeže na Šumavě
ve Vimperku stal svědkem brutálního zásahu speciálních jednotek SNB proti spícím
návštěvníkům po skončení rockového koncertu na zimním stadionu ve Vimperku. Sám
byl během onoho víkendu několikrát zadržen příslušníky VB a dvakrát odvezen
policejním vozem a vysazen na neznámém místě v šumavských lesích. I když se
o politiku nezajímal a tehdy nevěděl nic např. o Chartě 77, zážitek jej výrazně
poznamenal. Ovlivněn touto událostí, ale také třeba četbou Bohumila Hrabala nabyl
dojmu, že i negativní zkušenost je důležitá a zkušenosti je třeba získávat odspoda.
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Odmítl pokračovat po maturitě ve studiu na VŠ a po posledních prázdninách začal
pracovat v opravně zemědělských strojů. 1. října 1979 nastoupil na dvouletou základní
vojenskou službu do malého útvaru ve Vtelně u Mostu, kde nejbližším sídelním
okrskem bylo romské sídliště Chánov. Stal se řidičem motorových vozidel. Útvaru velel
nevzdělaný vyšinutý maniak („ve Vtelně nás dusil podplukovník Musil“), který se
vyžíval v teatrálním a neomezeném uplatňování moci a šikaně a zároveň ve vytváření
dekorativně idylického vnějšího obrazu svého malého království. Radovan toto
panoptikum začal silně vnímat jako alegorii celé společnosti. Organizace útvaru se
vyznačovala značnou škodolibostí (20. narozeniny prožil Radovan ve 24 hodinové
strážní službě se samopalem vz. 58 a dvěma zásobníky ostrých nábojů a zároveň
logistickou nedokonalostí. Měl v jednu dobu přiděleno 5 různých vozidel (nákladní
Tatru 148, hasičskou stříkačku, sanitu, poštovní dodávku a velitelský Vaz 1500) a stalo
se, že dostal rozkaz vyjet na služební cestu s dvěma vozidly najednou. Na vojně přečetl
několikrát Kerouackův román Na cestě a Keseyho Přelet přes kukaččí hnízdo,
přes Loukotkové Navzdory básník zpívá se dostal se k poezii (byl hořce fascinován
veršem Roberta Creeleyho: „Neuděláš-li nikdy nic pro nikoho, ušetříš si tragédii
lidských vzájemností…“) a dokonce ji sám začal psát. Vojna ho traumaticky
poznamenala. Když po dvou letech odcházel do civilu, necítil se jako člověk, který
vykonal „nejčestnější vlasteneckou povinnost“, ale jako propuštěný trestanec. S hlavou
ostříhanou dohola a s nápisem Eureka vlastnoručně vytetovaným na levém předloktí ho
za trestance považovalo i jeho okolí. Vytvořil si vlastní parafrázi často používaného
hesla: „Těžko na smetišti, lehko v hnoji!“. Návrat do „normálního“ života nebyl
jednoduchý. Jediným kladem dvou „ukradených let“, jak tomu období sám říkal, byla
řidičská praxe a získání oprávnění skupiny „D“, tedy přeprava osob, autobus. Rozhodl
se, že v řízení vozidel bude pokračovat i po vojně a nastoupil jako řidič nákladního
automobilu k podniku ČSAD Plzeň. Po měsíci práce kvůli nesnesitelným pracovním
podmínkám (každé ráno si musel k jinému přidělenému vozu sehnat klíč k zapalování,
stěrače, žárovky atd., auta nebyla v dobrém technickém stavu) doslova uprchl. Na dva
roky pak zakotvil v mechanizačním středisku Povodí Vltavy, závod Berounka v PlzniBožkově jako řidič a druhý bagrista posádky autobagru. Kočovný život, kdy s partou
řidičů, bagristů, kompresoristů a beraničů vykonávali údržbové práce na vodních tocích
po kraji, se mu líbil. Cítil se po dvou letech izolace a manipulace zase svobodný.
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Jeho kolega, řidič Pragy V3S Karel Tarantík, přezdívaný Pilot, měl na palubní desce
vylepeny fotografie amerických vojáků osvobozujících Plzeň. Bylo to poprvé, co se
s takovými fotografiemi setkal.1
Část zimy v r. 1982/83 prožil jako lodník na říčním bagru v Lahovicích
na soutoku Berounky a Vltavy; bydlel ve stavební buňce na břehu řeky. Večer po práci
jezdil do Prahy do divadel a na koncerty. V Plzni se s kamarádem z vojny Václavem
Václavíkem a partou přátel každý pátek scházeli ve výčepu sokolovny v Plzni-Bukovci.
Poslouchali rockovou, jazzovou i klasickou hudbu, četli oficiální i samizdatovou
literaturu, chodili do filmového klubu, jezdili na výstavy, na výlety. Jedním z party byl
pozdější hudební, literární i fotografický publicista Jiří Zahradnický. Někdy v r. 1985
viděl Kodera ve filmovém klubu slovenský „trezorový“ dokument Dušana Hanáka
Obrazy starého sveta s fotografiemi Martina Martinčeka. Další „klubový“ film, který se
mu hluboce vryl do podvědomí, byla Barva granátového jablka Sergeje Paradžanova
(oba filmy dodnes promítá svým studentům). Kodera zkoušel psát. Navštěvoval kurzy
kreslení pro dospělé na ZUŠ, které vedl plzeňský malíř Lumír Topinka. V r. 1983 si
podal přihlášku na Fakultu žurnalistiky UK Praha. Zároveň se musel rozhodnout, jestli
u Povodí zůstane (musel by vykonat státní zkoušky nutné k samostatné obsluze bagru)
nebo odejde. Ještě před přijímacími zkouškami slíbil, že odejde. Prostředí fakulty
i samotné přijímací řízení ho vyděsilo. Hlavní slovo u pohovoru měli svazáci. Cítil
jejich povýšený údiv, když na otázku, zda se zúčastní prázdninové brigády, odpověděl,
že nemá tolik dovolené (v té době to bylo 10, slovy deset dní za rok a že ho asi z bagru
nepustí. Byl rád, že ho nepřijali. V létě z Povodí odešel a v září nastoupil do centrální
plzeňské výtopny jako dělník vykládky paliva a zauhlování, tzv. zauhlovač. To už měl
známost se svou budoucí ženou Lenkou. Pracoval v trojsměnném desetidenním
turnusovém provozu. Byla to jedna z nejhorších prací, která se ve městě dala dělat. Vlak
přivezl do vykládkové haly vagóny s uhlím, to se vysypalo do prostoru pod vagóny
a odtud ho pásové dopravníky přemístily do násypek u kotlů. Uhlí padalo okolo
Karel Tarantík je dnes majitel největšího soukromého Muzea vojenské techniky a Air parku v Čechách
na poli ve Zruči u Plzně. V době, kdy s ním Kodera pracoval, si jako amatérský konstruktér stavěl letadla,
se kterými – obvykle jen jednou – vzlétl. Následoval zásah státních orgánů - letadlo bylo zničeno. Na
svém domku ve Zruči vždy 6. května vyvěšoval pravidelně americkou vlajku. Do prvomájového průvodu
ve Zruči v r. 1982 šel s transparentem „Ať žije Margaret Thatcherová“, jeho 10 letý syn nesl transparent:
„V roce 1972 stál litr benzinu 4,-Kčs, v r. 1982 stojí 8,- Kčs. Kolik bude stát, až budu jezdit já?“
Z průvodu už se domů nevrátil, skončil ve vazbě.
1
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a muselo se ručně lopatami vrátit na pás. Nebo se dopravník zasekl a než se stroje
zastavily, udělala se hromada. V zimě jezdily vagóny se zamrzlým uhlím. To se muselo
ručně vykopat. Směny nebyly plně obsazené, nikdo tu práci nechtěl dělat. Ve všech
třech směnách byl nejmladší a taky jediný, kdo neměl kriminální minulost. Výtopna
sousedí s areálem Plzeňského Prazdroje. Po čase zjistil, že se při nočních směnách, když
nepřijede vlak nebo se stihne vyložit dřív, pořádají výpravy do pivovaru. Zauhlovači
měli vytvořené tajné průchody i vazby na lidi ve stáčírně. Měli speciálně upravené
vatované kabáty, kam se vešlo do podšívky až 30 „lahváčů“. Chodilo se výhradně na
dvanáctku. Před vánocemi byl svědkem velké akce. Kolegové z noční směny nanosili
do šatny hromadu krabic exportního Prazdroje přímo z naložených vagónů. Byli tam
i chlapi z dalších směn. Sám se akce nezúčastnil, ale věděl, že by mu to nepomohlo.
I když práce byla dobře placená, na konci roku raději z výtopny odešel. V lednu 1984
nastoupil jako vychovatel na internátě (tzv. domov mládeže) Stavebního středního
odborného učiliště Pozemních staveb v Plzni a zůstal tam až do r. 1992. Dostal vlastní
výchovnou skupinu na 5. podlaží, tesaře, zedníky, truhláře. Po čase se dověděl, že jeho
předchůdce byl Marek Bečka, pozdější slavný loutkoherec a režisér, zakladatel
divadelního souboru Buchty a Loutky. Kodera se s Markem Bečkou několikrát setkal.
Bečka musel z učiliště odejít z kádrových důvodů kvůli svému otci.
Kodera se po příchodu spřátelil se svým starším kolegou vychovatelem
Václavem Touchou, básníkem a znalcem české literatury a filmu. Toucha Koderovi
věnoval některé knihy a publikace, např. Protokoly Václava Havla, dva ročníky
časopisu Divoké víno (1969-70). Kodera Touchovi půjčoval některé kolující samizdaty
zapůjčené přáteli. Se svěřenými učni neměl Kodera velké problémy. Generačně si byli
blízcí a Kodera se snažil jednat s nimi jako se sobě rovnými. Problémy měl spíš
s vedením učiliště kvůli svému zevnějšku – často mu byla vytýkána přílišná délka vlasů,
nevhodné oblečení a nedostatečná společenské angažovanost. Pro učně připravoval
hudební pořady, hrál s nimi fotbal, udělal si kurz promítačů 16 mm filmů. V blízkém
kulturním středisku Luna byl promítací sál s dvěma projektory, kde každý týden
promítal film pro učně internátu v rámci interního filmového klubu učiliště. Určitou
dobu s externími lektory, později výběr filmů, úvodní přednášku i projekci prováděl
Kodera sám. Po zrušení kinosálu v Luně promítal filmy v jídelně internátu. V dubnu
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1984 se Kodera oženil, v říjnu se narodila dcera Tereza. Rodina nejprve bydlela
u rodičů ženy Lenky, od léta upravovali byt v Plzni blízko zimního stadionu a před
vánoci se do něho nastěhovali. V létě 1985 využil Kodera nabídky zúčastnit se
s tenisovým oddílem, jehož předsedou byl otec Josef a kde hrála závodně tenis sestra
Martina, výměnného sportovního zájezdu do Dánska. Na zájezdu poprvé fotografoval –
vypůjčenými kompaktními kinofilmovými
aparáty – na černobílý negativ a barevný
inverzní film (diapozitiv). Ze zájezdu pochází
vůbec nejstarší fotografie, kterou Kodera
později prezentoval na výstavě. Před zámkem
Fredensborg vyfotografoval vojáka královské
gardy na obchůzce po vyšlapané pěšince
kolem letního sídla královny.
Během

zájezdu

ilegálně

(bez

vstupního víza a povolení čs. úřadů) přejel
trajektem

z dánského

Helsingøru

do

švédského Helsingborgu, strávil zde asi
2 hodiny a vrátil se zpátky do Dánska. Zájezd
Radovan Kodera: Fredensborg, 1985

pro něj znamenal šok. Pocítil ohromný rozdíl
nejen materiální (v obchodech bylo všechno a

bez front), ale hlavně mentální – v chování lidí vůči okolí, vůči sobě, v chování policie,
úředníků, obchodníků. Po návratu do ČSSR se nějaký čas vzpamatovával. V témže roce
obeslal na popud kolegy Touchy soutěž Literární Františkovy Lázně a v nepřítomnosti
získal 1. místo za poezii. Seznámil se s dalšími mladými básníky, Plzeňany Ivo Huclem,
Robertem Jandou, Svatavou Heinlovou, karlovarskou Sabrinou Karasovou, chebskou
básnířkou, výtvarnicí a fotografkou Viktorií Rybákovou, s kterou je dodnes v trvalém
kontaktu. Do Chebu často jezdil (pořád tam žila jeho babička Anna Hofrajtrová),
navštěvoval galerii G4 a seznámil se se Zbyňkem Illkem.
Další kolega vychovatel z internátu Zdeněk Fiala vedl sportovní a turistické
kroužky včetně kroužku vodáckého a fotografického. Učiliště mělo v areálu v Českém
údolí na řece Radbuze loděnici a v budově internátu fotokomoru. Kodera se začal
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zúčastňovat akcí vodáckého kroužku jako řidič doprovodného vozidla a nutný
pedagogický dozor. Při té příležitosti začal fotografovat školní kinofilmovou
zrcadlovkou Praktica. Ve fotokomoře vyvolával filmy a propadl kouzlu fotografie.
Postupně si pořídil vlastní fotografickou výbavu. Novou Prakticu MTL5B si přivezl
z vodáckého zájezdu do NDR ukrytou v kajaku. Doma si na nevytápěné verandě zařídil
provizorní fotokomoru. Fotky dělal v noci kvůli nedokonalému zatemnění, v zimě
používal nepříliš účinný horkovzdušný ventilátor. Fotografoval svoje okolí – rodinu,
malou dceru Terezku, některé události, Začátkem r. 1988 Kodera vyfotografoval sérii
snímků v domě č. 24 v ulici Na hrázi v Praze-Libni, kde dlouhá léta žil a tvořil Bohumil
Hrabal. Návštěva „Hráze věčnosti“ Koderu inspirovala k napsání automatického textu.
Ten pak rozčlenil a doplnil fotografiemi. Vytvořil několik exemplářů útlého samizdatu
s názvem Tatanka Yotanka s osmi krátkými texty a devíti vlepenými fotografiemi.
Ty pak rozdal přátelům, jeden i Bohumilu Hrabalovi.
Příloha: Tatanka Yotanka – ukázka, 1988, Radovan Kodera
Na jaře 1988 byla celá jižní fronta domů v ulici Na hrázi, včetně domu
č. 24 zbořena. V té době Kodera navštívil výstavu fotografií Mizející Libeň Ladislava
Michálka, jednoho z „něžných barbarů“ Bohumila Hrabala, v kulturním domě Krakov
na sídlišti Bohnice v Praze. Fotografie ho okouzlily a mnohem později si uvědomil, jak
ho Michálkova tvorba ovlivnila. Čtvrť, kde v Plzni bydleli, měla charakter periferie,
postupně se vylidňovala. Fotografoval různá zákoutí v okolí, zdi ohrady, ulice, řeku
Radbuzu, odstavené trolejbusy. Postupně vznikající soubor nazval Smrt města. Často
fotografoval také sakrální i funerální tématiku.
Na internátě vedl fotografický a výtvarný kroužek, za monotypy získali jeho
učni 1. cenu v celostátní výtvarné soutěži ve Zlíně. Při vedení fotokroužku se sám učil
a získával fotografické zkušenosti spolu se svými svěřenci. V r. 1988 se konala výstava
tří mladých plzeňských výtvarníků ve výstavní síni kulturního střediska Luna. Jedním
z vystavujících byl fotograf Ivan Vala. Vystavoval nekonformní portréty lidí z okraje
tehdejší společnosti, na výstavě bylo i několik ženských i mužských aktů. Kodera byl na
vernisáži a byl nadšený. Výstava byla v Plzni zjevením. Druhý den chtěl Kodera
výstavu navštívit i se svými učni, ale byla zrušená. Navíc se v místním tisku objevily
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rozhořčené články o výstavě a studentkám plzeňské pedagogické fakulty, které
figurovaly ve Valových aktech jako modelky, hrozil „vyhazov“ ze školy. Kodera na
články polemicky reagoval, polemika otištěna nebyla, ale byla nabídnuta diskuze, ke
které nakonec nedošlo.
V září 1988 se s manželkou zúčastnili dalšího tenisového výměnného zájezdu,
tentokrát do Itálie, do městečka Marina di Ravenna. Součástí zájezdu byly výlety do
Ravenny, Florencie, Benátek. Všechna tři místa, zejména Ravenna, Koderu fascinovala.
Během zájezdu fotografoval tentokrát už kinofilmovou zrcadlovkou, ale k prezentaci
později vybral jen několik jednotlivých snímků. Šok z návštěvy „západního světa“
už nebyl tak velký. V r. 1988 a 1989 se Kodera podílel na vydání dvou čísel plzeňské
samizdatové literární revue Mladá garda vedené mladým plzeňským básníkem
Ivo Huclem. Přepisoval některé texty na cyklostylové blány, se ženou Lenkou
jednotlivá čísla doma v kuchyni „snášeli“ – z hromad nakopírovaných stránek
sestavovali každý jednotlivý výtisk daného vydání. V čísle 2 měl otištěn fragmentální
soubor Smrt města, ale jen texty bez fotografií. Byly to jeho poslední texty – od poezie
se na konci 80. let zcela přiklonil k fotografii.
I.
Do nových sídlišť
odešli s ostatními i žháři
A ve městě nezůstal nikdo
aby ho zapálil…

Radovan Kodera: Smrt města, 1988
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V lednu 1989 byl v Praze během tzv. Palachova týdne zatčen Václav Havel a ve
vykonstruovaném procesu odsouzen na 9 měsíců nepodmíněně. Brzy začala kolovat
petice za jeho propuštění a Kodera ji také podepsal. Havel byl propuštěn v květnu, po
polovině vykonaného trestu. 6. května 1989 se v Plzni na náměstí Míru uskutečnilo
nepovolené shromáždění připomínající osvobození Plzně Americkou armádou. Kodera
byl na shromáždění se ženou i s tehdy čtyřletou Terezkou. Měl s sebou i fotoaparát, ale
náměstí bylo obklíčeno těžkooděnci a milicionáři a mezi přítomnými byla řada
příslušníků STB v civilu, ani to neskrývali, účastníky natáčeli a fotografoval, takže
Kodera sám foťák ani nevytáhl z brašny. Tlampače VB vyzývaly přítomné k rozchodu
a vyhrožovaly ozbrojeným zásahem, zadržením a vysokou pokutou. Kodera se ženou
a dcerkou odešli do protějšího domu, do bytu sestry Martiny ve třetím patře. Odtud se –
skrytý za záclonou – pokusil situaci vyfotografovat. Ze série pořízených snímků je ale
použitelná jen jedna celková fotografie, zřejmě Koderova dosud nejpublikovanější
vůbec. Jde o vcelku banální snímek skrumáže lidí mezi stromy kolem tramvajové
zastávky focený z nadhledu. Připomíná pohledy z okna Jiřího Hankeho.
Příloha: Speciál Plzeňského deníku, Květen 1989: Zakázaná pocta Američanům, 06. 05.
2005, Jindřich Rosendorf
Na začátku prázdnin Kodera podepsal petici Několik vět a distribuoval ji ve
svém okolí. Otec zaslechl jeho jméno mezi signatáři čtenými na Svobodné Evropě
a ostře synovi vyčinil – čekali druhé dítě a nebylo jasné, jak se bude situace vyvíjet.
V srpnu 1989 se Kodera účastnil jako řidič a fotograf vodácké výpravy do Rumunska
organizované kolegou Fialou. Cestovali upravenou skříňovou Avií s vlekem naloženým
loděmi. Kromě záběrů spojených s vodáckou činností fotografoval pro sebe na místech,
kde na ostatní čekal. Zajímavou sérii i s místními obyvateli, zejména dětmi,
nafotografoval ve vesnici Caineni, jižně od Sibiu.
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Radovan Kodera: Caineni, 1989

Při přejezdu horskou oblastí západně od města Petrosani u jezera Vidra, zastavili
na zcela pusté cestě přímo na půlkilometrové hrázi a dívali se do údolí pod hrází.
Kodera přinesl z kabiny foťák a údolí vyfotografoval. V tu chvíli z domku na začátku
hráze začali vybíhat vojáci rumunské armády, v běhu si zapínali opasky a nabíjeli
samopaly. Situace vypadala dramaticky. Vojáci obklopili účastníky výpravy, Koderovi
sebrali fotoaparát, v kabině vytáhli z brašny druhý a odnesli je do budovy. Několik jich
zůstalo a účastníky hlídali. Vojáci neuměli anglicky, někteří jen trochu rusky, nedalo se
s nimi domluvit a nikdo nevěděl, co se vlastně děje. Občas nějaký voják běžel do
budovy na druhém konci hráze, pak zase zpátky. Bylo zřejmé, že v druhé budově je
někdo důležitý, ale budovy nemají telefonické spojení. Po dvou hodinách přivezlo auto
nějakého důstojníka. Koderu odvedli do druhé budovy, tam rukou sepsali protokol, ten
Kodera podepsal, aniž věděl, co v něm stojí. Nechali ho vytáhnout rozfotografované
filmy z obou fotoaparátů, filmy si nechali a aparáty mu vrátili. Poté byla výprava
propuštěna. Kodera si pak dával větší pozor na to, co a jak fotografuje. Z výpravy do
Rumunska později nazvětšoval sérii fotografií a vystavil ji ve Staré synagoze v Plzni.
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V říjnu 1989 dostal Kodera povolávací rozkaz k nástupu na vojenské cvičení do kasáren
Světovar v Plzni. Během nočních dozorčích služeb přepisoval na cyklostylové blány
židovské pohádky Leo Pavláta pro chystané třetí číslo revue Mladá garda.
Z vojenského cvičení byli „záložáci“ propuštěni o den dřív, než bylo ohlášeno,
v pondělí 13. listopadu. Kodera měl už dlouho v plánu fotografovat Starý židovský
hřbitov v Praze a chtěl tam jet v pátek 17. listopadu. Takhle využil získaný volný den,
mohl jet už v úterý 14. 11. a hřbitov skutečně vyfotografoval. Byl tam skoro sám, do
Prahy tehdy moc turistů nejezdilo.
Příloha: Plzeňský deník, Jak jsem fotil revoluci, 12. 11. 2009
Kdyby jel do Prahy až v pátek 17. listopadu, mohl vyfotografovat něco docela
jiného… V Praze brutálním zásahem bezpečnostních složek proti průvodu studentů
začaly události, brzy označené jako Sametová revoluce. Do Plzně se informace o
událostech v Praze dostávali až s velkým zpožděním. Kodera vycítil, že se děje něco
mimořádného, a fotografoval dění v ulicích města hned od počátku. Filmy nevyvolával,
nosil je u sebe, aby je případně mohl zničit a neohrozil vyfotografované účastníky
demonstrací. Po zkušenostech z prvních shromáždění, kdy ze země nic neviděl a
nemohl fotografovat, si v den generální stávky na náměstí Republiky přinesl štafle, aby
mohl fotografovat z nadhledu. Za chvíli se na štaflích pod ním tísnilo několik dalších
lidí a Kodera trnul, aby štafle nápor vydržely. Fotografie z listopadových a následujících
událostí v Plzni později několikrát vystavoval, některé byly publikovány při různých
příležitostech.
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Radovan Kodera: Stávka, 1989

Časopis Student, 23. 12. 1989, archiv
Radovana Kodery

Příloha: Plzeňský deník, Radovan Kodera fotil v před pětadvaceti lety ze štaflí, 17. 11.
2014
V únoru 1990 se jeho ženě Lence narodila dcera Sára. Radost z narození druhé
dcery souzněla s euforií z nabyté svobody. Kodera se zapojil do probíhajících změn na
učilišti hned od počátku, veřejně se ale příliš neangažoval, věnoval se rodině, práci na
internátě a fotografování. V květnu 1990 probíhaly v Plzni první oficiální oslavy výročí
osvobození americkou armádou a Plzeň se na několik dní stala hlavním městem
republiky. Přijel Václav Havel a další politici a státní činitelé, herci, hudebníci, přijela
Shirley Temple Black, bývalá slavná dětská filmová hvězda a tehdejší americká
velvyslankyně v ČSSR, resp. ČSFR, v ulicích města se objevila historická vojenská
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technika i uniformy, náměstí i ulice města byly plné jásajících lidí. Kodera získal
oficiální akreditaci Občanského fóra a události fotografoval.

Radovan Kodera: Oslavy osvobození. Fotoreportér Mladého
světa Jan Šibík, 6. 5. 1990

Radovan Kodera: Oslavy osvobození.
Václav Havel a Shirely Temple Black, 6.
5. 1990

Radovan Kodera: Oslavy osvobození. Fotoreportér Mladého
světa Karel Cudlín, 6. 5. 1990

V červnu, v den Koderových třicátých narozenin, se konaly první svobodné volby.
V létě odjel jako řidič s partou cyklistů do Nizozemí, na první výpravu po pádu „železné
opony“ – se stejnou Avií a stejným přívěsem jako do Rumunska; místo lodí tentokrát
vezli kola. Cestou zpátky se vraceli přes tehdy ještě rozdělené Německo, byť bez
uzavřené a hlídané hranice. V Berlíně u Braniborské brány Kodera vyfotografoval
několik snímků s lidmi rozebírajícími berlínskou zeď. Přinesenou paličkou a majzlíkem
si vlastnoručně malý kousek zdi odsekl a odvezl domů.
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V létě 1991 se v Plzni připravovaly Dny duševního
zdraví.

Měly

připomenout

zanedbávanou

situaci

psychiatrické péče v komunistickém Československu
a nutnost změny. Kodera byl přizván Ivanem Jáchimem,
který dny organizoval, a mladými psychiatry z léčebny
v Dobřanech, aby vyfotografoval místního pacienta a
malíře Jiřího Kohouta. Kodera při té příležitosti
fotografoval na všech odděleních v léčebně. Výběr
fotografií byl v září 1991 vystaven jako součást výstavy
obrazů Jiřího Kohouta na plzeňské radnici, v r. 2006 je
Kodera – ve větším formátu a adjustované – vystavil
pod názvem Jiný svět v rondelu plaského kláštera.
Radovan Kodera: Berlinská zeď,
srpen 1990

Radovan Kodera: Dobřany, 1991
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Radovan Kodera: Festival SF, 1991

Kromě výstavy Jiřího Kohouta se do Dnů duševního zdraví 1991 (předchůdce
dnešního festivalu Mezi ploty) zapojila skupina performerů ze San Franciska. Některá
přestavení Kodera rovněž dokumentoval.
V té době fotografoval devastovaný hřbitov kolem kostela Všech svatých na
kopci nad plzeňskou čtvrtí Roudná a seznámil se s místními aktivisty, kteří hřbitov
a kostel opravovali. Z fotografií později sestavil soubor Křížová cesta u Všech svatých,
kdy každému ze 14 zastavení přiřadil konkrétní odpovídající symbolickou fotografii.
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Radovan Kodera: Křížová cesta, 1991

Fotografoval i probíhající opravu fasády kostela. Díky tomu se dověděl, že
plzeňský památkový ústav2 shání fotografa a kameramana a o místo se ucházel. Ačkoli
při reorganizaci učiliště nový ředitel nabídl Koderovi pozici vedoucího internátu,
1. června 1992 nastoupil do památkového ústavu v Dominikánské ulici v Plzni. Jako
amatér ale dostal podmínku – musí co nejdříve získat nějaké fotografické vzdělání.
V té době se jako nejschůdnější cesta ukázalo absolvování učebního oboru fotograf
v Děčíně. Tam se domluvil na individuálním studiu a během roku udělal ročníkové
zkoušky za všechny tři ročníky (odevzdával praktické ročníkové práce a dílčí úkoly a

2

od 1958 - Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody Plzeň
od 1991 - Státní ústav památkové péče v Plzni
od 2001 - Státní památkový ústav v Plzni
od 2003 - Národní památkový ústav v Plzni
od 2013 - Národní památkový ústav v Plzni, územní odborné pracoviště pro Plzeňský kraj v Plzni
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byl přezkušován z odborných předmětů; všeobecné předměty mu uznali z předchozího
studia) a na konci školního roku 1993 vykonal učňovské zkoušky. Do památkového
ústavu nastupoval v době boomu oprav historických památek. Jeho kolegou a vedoucím
byl dlouholetý fotograf a památkář Jan Gryc, kolegyní fotografkou a laborantkou
Ludmila Lohrová. Gryc i Kodera téměř denně vyjížděli do terénu Západočeského,
tehdejšího největšího československého kraje a z každé cesty pořídil desítky fotografií.
Fotografovalo se na svitkové, většinou černobílé filmy středoformátovými aparáty
Pentacon-six, později Asahi Pentax 6x7a Zenza Bronica 6x7. Barevně se fotografovalo
na inverzní filmy, diapozitivy. K nutné výbavě patřil stativ a silný externí blesk.
Negativy se hned vyvolaly, každý snímek dostal evidenční číslo a byl zařazen do
archivu. Pozitivní kopie 13x18 každého snímku s popisem je uložena v archivu
fotografií podle lokality. Kodera byl prací nadšený, ale často se vracel z cesty až v noci.
Rodina trpěla. Práce nebyla moc placená a Kodera měl další vlastní fotografické
ambice. Ještě během léta 1992 připravil výstavní soubor z kolekce snímků nafocených
v listopadu 1989 na Starém židovském hřbitově v Praze. Nazvětšoval sérii 30
vybraných fotografií a částečně do nich zasahoval bělením. Říkal tomu „preparování“.
K jednotlivým fotografiím vybíral útržky textů Starého zákona. Výsledný soubor
vystavil v srpnu 1992 v galerii Esprit v Plzni pod názvem Starý zákon – fragmenty.

Radovan Kodera: Stary zákon – fragmenty, 1989

Radovan Kodera: Starý zákon – fragmenty, 1989
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Výstava Starý zákon – fragmenty, vernisáž, 1992, archiv RK

Na vernisáži se seznámil s Rudolfem Löwym, členem výboru plzeňské židovské
obce. Spřátelili se a Löwy vzal Koderu do tehdy uzavřené Velké synagogy a dal mu
seznam všech západočeských židovských hřbitovů.3
Od podzimu 1992 začal Kodera intenzivně fotografovat jak stav nejprve Velké,
pak i Staré a Pomocné synagogy, tak i židovských hřbitovů v kraji pro archiv
památkového ústavu, ale i pro sebe. Postupně zjistil, jak bylo téma židovského osídlení
a židovské historie komunistickým režimem tabuizováno a jak málo se o této tématice
vědělo i mezi odbornou veřejností. Spřátelil se s Jiřím Fiedlerem, badatelem a znalcem
židovských památek a historie a autorem encyklopedického průvodce Židovské památky
Rudolf Löwy pocházel z významné plzeňské podnikatelské rodiny, uprchl s bratrem v r. 1939 na Západ.
Od r. 1940 sloužil v čs. zahraničních jednotkách a jako příslušník Čs. obrněné brigády bojoval proti
nacismu. Byl vyznamenán čs. válečným křížem a řádem Za statečnost. Většina jeho příbuzných zahynula
během holocaustu. Komunistický režim ho po r. 1948 zbavil majetku a až do odchodu do důchodu
pracoval manuálně. Po listopadu 1989 restituoval zdevastovaný statek v Kunějovicích u Plzně, kde dnes
hospodaří jeho syn Jiří. Rudolf Löwy zemřel v r. 1994 na anginu pectoris. Po jeho smrti vznikla v Plzni
nadace na záchranu plzeňských synagog pojmenovaná jeho jménem. Kodera byl nominován do její
správní rady. V roce 1994 odvezla neteř Rudolfa Löwyho, žijící v USA Koderův soubor Starý zákon –
fragmenty do Clevelandu, kdy byl v následujícím roce vystaven v místním Templu - synagoze.
Fotografie už se zpátky nevrátily, byly zničeny při povodni o pár let později.
3
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v Čechách a na Moravě. Absolvovali spolu několik průzkumně dokumentačních cest.
Až do tragické Fiedlerovi smrti (v lednu 2014 byl i s manželkou zavražděn ve svém
bytě v Praze) byli v trvalém kontaktu. Na podzim 1993 nastoupila do památkového
ústavu Koderova manželka Lenka. Od plzeňského fotografa Igora Měšťana koupil
kinofilmovou zrcadlovku Asahi Pentax K-1000 a ta se stala jeho oblíbeným
a nerozlučným nástrojem.

Radovan Kodera: Autoportét Asahi pentax K1000, 1993

V roce 1993 Kodera pro zaměstnance ústavu připravil s kolegou Petrem
Bukovským, který měl jako technik na starosti kláštery Kladruby a Plasy spojené
s architektem Janem Blažejem Santinim-Aichlem, k 270. výročí jeho úmrtí, třídenní
výlet po památkách spojených s tímto architektem mimo region. Další akcí měla být
výstava o klášteru Kladruby, jehož některé části zůstávaly natolik devastované,
že hrozilo jejich zřícení. Kodera fotografoval ve svém volném čase v areálu kláštera
místa opravená a veřejně přístupná v kontrastu s těmi devastovanými a veřejnosti
nepřístupnými. Výstava Líc a rub kláštera Kladrub byla instalována v říjnu 1993
v mázhauzu plzeňské radnice a místo toho, aby byla využita vedením památkového
ústavu ve prospěch kláštera, jak Kodera s Bukovským zamýšleli, vyvolala značnou
nevoli a snahu výstavě zabránit i s využitím vyžádaného posudku policie ČR,
že vystavení fotografií může ohrozit bezpečnost objektu. „S Petrem Bukovským jsme
Strana 23

připravovali výstavu od léta. Domluvili jsme výstavu v mázhausu plzeňské radnice na
konkrétní termín. Jezdil jsem do Kladrub o sobotách a nedělích a fotil svým foťákem na
moje vlastní filmy, fotky jsem zvětšoval doma na verandě. Chtěl jsem, aby výstava byla
autorská. Nicméně jsem asi tři týdny před instalací předložil hotové zvětšeniny řediteli
s tím, že bych chtěl, aby ústav výstavu využil ve prospěch kláštera. Fotky si nechal s tím,
že se poradí s širším vedením. Dlouho se nic nedělo, až když jsem pár dní před
plánovaným zahájením výstavy (o výstavě věděl magistrát, média) chtěl fotky kvůli
adjustaci na výstavu, bylo mi řečeno, že je má policie a že výstava se konat nebude. Řekl
jsem, že fotky jsou moje a že výstava už se zastavit nedá, bylo by to pro ústav fiasko.
Fotky mi nakonec dali, ale přinesli papír od policie, že některé fotografie ukazují, kudy
se dá dostat do kláštera a že tím ohrožuji bezpečnost kláštera. Mjr. Říha, který posudek
psal, se mi pak omlouval, že posudek musel napsat, že si to vedení ústavu takhle
vyžádalo. V závěrečné fázi se to točilo na leteckém snímku, který prý ukazoval
přístupové cesty ke klášteru (pro potřeby ústavu jsem během jednoho letu fotografoval
letecké snímky Plas a Kladrub na barevné diapozitivy; letěl jsem kvůli nízkému slunci
mimo mou pracovní dobu a pro sebe jsem udělal 5 snímků na černobílý kinofilm). V té
době už se v trafice daly koupit pohlednice s leteckými snímky. Nakonec jsem letecký
snímek v instalaci nahradil kresbou půdorysu kláštera a výstavu jsme uskutečnili bez
účasti vedení ústavu. Nicméně úvodní řeč o klášteru přednesl PhDr. Vratislav Ryšavý,
historik umění a specialista památkového ústavu.“ Rozhovor s Radkem Koderou
Přílohy: Dopis Šárce Siegertové, vedoucí SPO klášter Kladruby, 1993
Správa Západočeského kraje Policie České republiky, 1993
Dopis Radovanovi Koderovi, Kladruby, 1993
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Kodera v té době prováděl s dalšími kolegy foto a video dokumentaci mobiliářů
kostelů v kraji kvůli nárůstu krádeží v církevních objektech a hrozilo, že může být kvůli
výstavě propuštěn. Dikce a totalitární obsah výhružných dopisů, které od právního
oddělení dostal, Koderu konsternovaly, ale v ústavu zůstal. Situace se nakonec částečně
urovnala, byť její následky pociťoval, zejména na vyplácených odměnách a finančním
postupu několik let.
Kodera pokračoval ve vlastní tvorbě ve vyhledávání motivů, jež se daly využít
k „preparování“. Na jaře r. 1994 měl Kodera společnou výstavu s Viktorií Rybákovou
v galerii X-centrum v Plzni pod názvem „…a nesměli však ani minutu váhati“
vypůjčeným z Krvavého románu Josefa Váchala. Na výstavě spojili fotografie
(Rybáková abstraktní kolorované, Kodera preparované) s vlastními texty – chtěli
determinovat umělecký směr fragmentismus, k němuž se měli výstavou hlásit. Záměr
zůstal v rovině snahy a postupně se rozmělnil, fragmentismus nevznikl… Kodera brzy
„preparování“ opustil a s odstupem je vnímá jako krok stranou. V letních měsících
r. 1994 a 1995 se v klášteře Plasích konal mezinárodní festival alternativního umění
Hermit, organizovaný Milošem Vojtěchovským. Kodera se festivalu zúčastnil
opakovaně jako fotograf (Hermit několik let a soustavně dokumentoval také Daniel
Šperl) a akce a instalace fotograficky dokumentoval. V roce 1998 vyšel výběr
Koderových fotografií z Plas spolu s rozhovorem v plzeňské literární a výtvarné revui
Pěší zóna.
Přílihy: Navíc jsem tak trochu zvědavý člověk, 06. 06. 1998
Navíc jsem tak trochu zvědavý člověk, 06. 06. 1998
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Od první poloviny 90. let začali s rodinou jezdit na chalupu do Velešic
u Pačejova. Z nedalekých Olšan pocházela manželka Josefa Váchala Máša – Marie
Pešulová. Brzy zemřela, ale Váchal sem od r. 1912 do r. 1926 jezdil a putoval po kraji,
na Šumavu, kreslil a maloval, vytvářel si základy pro pozdější dřevoryty. Kodera
postupně fotografoval blízké i vzdálenější okolí, les Slavník, proslavený Vachalovým
cyklem dřevorytů Neprochovy, vesnice Velešice, Pačejov, Třebomyslice, Břežany,
Malý Bor… V r. 2015 sestavil z fotografií soubor Krajinou Josefa Váchala pro výstavu
v zámecké galerii v blízkých Chanovicích.

Radovan Kodera: Třebomyslice, 1992

V r. 1995 se začala opravovat Velká synagoga v Plzni. Kodera fotografoval stav
před rekonstrukcí a její průběh, ale zaměřil se i na Starou synagogu stojící ve vnitřním
bloku domů mezi Smetanovými sady a Americkou třídou. Na jaře ji židovská obec
nechala vyklidit (sloužila mnoho let jako smetiště a odkladiště pro obyvatele okolních
domů) a Kodera zde v červnu instaloval výstavu Židovské hřbitovy západních Čech.
V prázdném prostoru budovy s cihlovou dlažbou, dvoupatrovými dřevěnými ženskými
galeriemi a kazetovým stropem, vytlučenými okny a opadanými omítkami měla výstava
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svou působivost. Synagoga byla poprvé představena veřejnosti a vzbuzovala
zaslouženou pozornost. Většina návštěvníků do té doby neměla o její existenci tušení.4

Radovan Kodera: Stará a Pomocná synagoga, 2002

Soubor fotografií 80 západočeských židovských hřbitovů Kodera postupně
vystavil v klášteře v Plasích, v Královské mincovně v Jáchymově, Muzeu ghetta
v Terezíně, v Městském muzeu v Mariánských Lázních. V sezóně r. 1996 byl Kodera
Židovskou obcí požádán o uspořádání další výstavy. Připravil opět soubor vlastních
fotografií, tentokrát z Rumunska z r. 1989 a vystavil jej pod názvem Návrat do Caineni
– Rumunsko ´89 (použil název vesnice, v níž pořídil nejvíce fotografií).
Na sklonku léta 1996 se Kodera účastnil s několika přáteli cyklistické výpravy
na bývalou Podkarpatskou Rus. Na kole si vezl kinofilmový i středoformátový aparát.
I tady fotografoval krom jiného několik židovských hřbitovů, ale také synagogu
v Chustu, jedinou zachovalou a funkční synagogu v oblasti. Za rok výpravu zopakoval,
tentokrát jel autem a s celou rodinou. V té době si obě dcery oblíbily film Balada pro
banditu. V Koločavě navštívili na hřbitově hrob bratří Šuhajů a našli i Eržiku. Když se
ubytovávali v místní škole, první člověk, kterého potkali, byl Miroslav Donutil – ve
V České republice existovala již fotografická skupina Signum, její formování spadá do začátku roku
1990. Jeden z jejich společných projektů bylo fotografování Židovských hřbitovů v Čechách a na
Moravě. Mezi její členy patřili například Vojtěch Jasanský, Dana Kyndrová, Jaroslav Kučera a Josef
Ptáček.
4
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zmíněném filmu hrál právě Nikolu Šuhaje. Ukázalo se, že brněnské Divadlo na
Provázku uspořádalo v Koločavě festival k 100. výročí narození a 75. výročí smrti
Nikoly Šuhaje a někteří herci do Koločavy přijeli osobně. Výběr fotografií z obou cest
pak Kodera spojil s úryvky textů Ivana Olbrachta z jeho Karpatské trilogie (Nikola
Šuhaj – loupežník, Hory a staletí, Golet v údolí) a postupně jej pod názvem
Podkarpatsko – země Ivana Olbrachta vystavil na několika místech (Velká synagoga
v Plzni, Klášter Plasy, Galerie Franze Kafky v Praze, Křížovnická komenda
v Dobřichovicích, Týnská literární kavárna v Praze, Muzeum v Tachově).

Radovan Kodera: Ukrajina s Terezou a Sárou, Andrijevka, 1997

V r. 1997 vydal Kodera na podnět Ivana Jáchima publikaci Židovské hřbitovy západních
Čech. Ve čtvercové obálce bylo vloženo 18 volných listů s fotografiemi židovských
hřbitovů v regionu a doprovodný text v češtině, němčině a angličtině.
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Publikace židovské hřbitovy západních Čech, 1997, archív RK

Od r. 1995 fotografoval Kodera probíhající tzv. rekonstrukci ulice U trati, v jejíž
blízkosti bydlel. Rekonstrukce spočívala v demolici všech 24 domů a výstavbou
čtyřproudového silničního průtahu. Kodera sestavil soubor zvětšenin snímků před
„rekonstrukcí“, z průběhu demolic a po „rekonstrukci“ a soubor v r. 1998 vystavil ve
sklepní galerii kulturního centra Dominik v Plzni pod názvem Mizející město –
memento ulice U trati. Zároveň vystavil fotografie z ulic, kde obdobná „rekonstrukce“
byla zastupitelstvem města výhledově schválena.
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Radovan Kodera: Mizejíci město, rekonstrukce ulice U trati v Plzni, 1995

Na podzim 1997 byl přizván do italského Torína na festival Identitá è differenza.
V kulturním centru DOBA v podkrovních prostorách monumentálního kostela San
Fillippe Neri vystavil několik fotografií židovských hřbitovů a snímky interiéru Velké
synagogy pořízených v létě během probíhající rekonstrukce. Fotografie z průběhu
rekonstrukce vystavil v únoru 1998 při slavnostním znovuotevření Velké synagogy
v Plzni po dokončené částečné rekonstrukci. V té době byl přítelem, plzeňským
archeologem a členem výboru židovské obce a předsedou Nadace Rudolfa Löwyho,
Petrem Braunem požádán, aby připravil do Velké synagogy na letní sezónu
fotografickou výstavu. Kodera zde vystavil soubor Světlo v tmách, fotografie vytvořené
v průběhu rekonstrukce s využitím efektu dopadajícího světla a dalších detailů, v druhé
části sezóny soubor Podkarpatsko – země Ivana Olbrachta. Od r. 1998 pracoval na
přípravě rozsáhlé výstavy o stavu židovských památek regionu. Při pořizování aktuální
dokumentace a přípravě výstavy objevil zachovalou rituální lázeň – mikve –
ve zchátralém židovském lázeňském domě „New York“ v městečku Lázně Kynžvart na
Chebsku, v Hartmanicích na Klatovsku nalezl druhotně použité kamenné desatero
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z devastované synagogy, na hřbitově v Horažďovicích nalezl unikátní dřevěný
náhrobek… Výstava Tady žili židé – historie a současnost židovských památek
západních Čech ve fotografii měla premiéru ve Vlastivědném muzeu dr. Hostaše
v Klatovech na podzim 1999. Kodera shromáždil archivní fotografie a dokumenty,
zvětšoval z historických originálních (i skleněných) negativů z různých zdrojů
(Židovské muzeum v Praze, regionální muzea a archivy, soukromé sbírky) a pořizoval
současné snímky. Jako memento umístil na závěr výstavy reprodukce fotografií
z deportace plzeňských židů do Terezína v lednu 1942, jejichž originály nalezl
v Národopisném muzeu v Plzni. Na jedné fotografii díky zvětšení přečetl čísla na
kabátech členů rodiny stojící v první řadě a podle transportních listin se mu podařilo
rodinu identifikovat a dohledat jejich osudy. Fotografie se tak stala přímým impulzem
k jeho dalšímu několikaletému bádání a fotografické práci na téma holocaustu
plzeňských židů.

Deportace do Terezína. 17. ledna 1942. Před sokolovnou v dnešních Štruncových sadech
v Plzni. V první řadě Rosenbaumovi – Erna (46 let), Ota (44), Helena (14) a Charlota (5).
Archiv Národopisného oddělení Západočeského muzea v Plzni.
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Přílohy: Karlovarský deník, Dokument i umělecké dílo zároveň, 31. 07. 1999, Jiří
Martínek
MFD, Historické a novodobé fotografie seznamují s židovskými památkami,
23. 09. 1999
Koderův bývalý kolega z učiliště Zdeněk Fiala si brzy po listopadu 1989 založil
cestovní a dopravní kancelář a Kodera si u něho příležitostně přivydělával jako řidič
malého autobusu Ford Transit. V srpnu 1998 jel s partou vysokohorských turistů na
několikadenní zájezd do Julských Alp. Čekal na tábořišti na účastníky výpravy a ve
vyschlých korytech ledovcových řek vyfotografoval vyplavené objekty. Během jednoho
dvoudenního výletu účastníků na hřebenovou túru zůstal přes noc sám na horském
tábořišti, a když se na chvíli vzdálil od vozidla, lupiči vytloukli boční okno u kabiny
vozidla a sebrali mu brašnu s fotoaparáty (oblíbenou Asahi Pentax K-1000,
středoformátový Pentacon-six, objektivy), s doklady a penězi. Kodera ještě večer odjel
na nejbližší policejní stanici do Tarvizia a krádež ohlásil. Do Česka se vracel s okýnkem
zakrytým igelitem, bez fotoaparátů a dokladů. Fiala Koderovi nezaplatil, a ještě
požadoval úhradu způsobené škody. Kodera jako námezdní řidič spolupráci s Fialou
ukončil. Postupně si koupil jiné fotoaparáty, včetně další K1000, ale už s ní nebyl tak
spokojený, jako s tou první. Na jaře 1999 mu přišel dopis z českého konzulátu v Miláně,
že si má v Praze na Ministerstvu zahraničních věcí vyzvednout poštovní zásilku.
Netušil, o co může jít. Byla to ukradená brašna – sice bez peněz a dokladů, ale s oběma
fotoaparáty, objektivy i nafotografované filmy. Kodera je vyvolal a některé fotografie
později vystavil jako soubor Post aquae.
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Radovan Kodera: Post aquae, 1989

Radovan Kodera: Post aquae, 1989

V r. 1999 instaloval Kodera na žádost židovské obce v přízemí Velké synagogy
výstavu slovenské fotografky Zuzany Mináčové. V patře na galeriích synagogy v té
době rozmisťoval výběr kreseb dětí terezínského ghetta Přemysl Řepa. Řepa byl
v blízkém kontaktu s Ladislavem Sitenským; adjustoval jeho fotografie a spravoval jeho
archiv zvětšenin. Na Braunovu žádost začal na rok 2000 připravovat rozsáhlou výstavu
Sitenského fotografií – část tvořily válečné fotografie, část fotografie staré Prahy.
V Plzni se Řepa seznámil s Koderou a navázali spolupráci. Na následujících výstavách
uvedených Přemyslem Řepou ve Velké synagoze Cesty Romů Evy Davidové (2001)
a Hlubiny paměti Pavla Diase (2002) se Kodera podílel jen částečně – organizační
pomocí a při instalaci a deinstalaci. V r. 2000 proběhlo stěhování plzeňského
památkové ústavu z domu v Dominikánské ulici do nově rekonstruovaného domu
U zlatého slunce v ulici Prešovské.
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Radovan Kodera: NPU, Prešovská 7, Plzeň, 2000

Fotolaboratoř získala větší prostory, lepší vybavení a rozmístění. V přízemí dvorního
traktu budovy byly zřízeny tři odvětrávané samostatné fotokomory spojené chodbou a
dvě další místnosti pro reprodukování a úpravy zvětšenin a pro počítače pro zpracování
digitálních fotografií. V té době se začínalo už s digitální dokumentací, byť zpočátku
jen některých specifických témat. Ústav nakoupil nejen nové zvětšovací přístroje pro
papíry s proměnnou gradací Durst na formát 6x7 a Jobo pro formát 9x12cm, ale
i digitální kompaktní fotoaparát Olympus Camedia s předsádkovými objektivy. V únoru
2001 onemocněl leukemií Koderův kolega a vedoucí fotograf Jan Gryc a po marném
ročním boji v únoru 2002 zemřel. V památkovém ústavu působil od 60. let a podílel se
nejen na vytvoření rozsáhlého regionálního fotoarchivu, ale i na mnoha obrazových
uměleckých publikacích jak reprodukcemi výtvarných děl či uměleckých předmětů, tak
vlastními autorskými fotografiemi. Na pozici druhého fotografa se v památkovém
ústavu vystřídali nejprve Milan Váchal, po něm Daniel Stach. V r. 2005 odešla Ludmila
Lohrová do důchodu a nebyla nahrazena, další tabulka fotografa byla zrušena
při rozdělení plzeňského památkového ústavu na dva a vzniku samostatného pracoviště
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pro Karlovarský kraj v r. 2008. Kodera zůstal jako fotograf v plzeňském památkovém
ústavu sám.
Na rok 2002 připravoval Kodera projekt Rok vzpomínek, jehož záměrem bylo
připomenutí židovských obyvatel Plzeňska a jejich tragických osudů během holocaustu.
V lednu 2002 uplynulo 70 let od jejich deportace z Plzně do Terezína. Kodera začal
sestavovat seznam obětí a shromažďoval materiály pro připravovanou výstavu.
Od poloviny r. 2000 jezdil do Terezína do archivu, ale také fotografovat terezínské
reálie. Na jaře 2001 jel s mladým kolegou z ústavu Michaelem Baštou do východního
Polska, do míst kam směřovaly transporty vypravené v r. 1942 z Terezína. Získávali
informace přímo v terénu a v místních archivech či muzeích, vyhledávali pamětníky.
Fotografoval bývalá ghetta z doby okupace, vyhlazovací tábory, místa exekucí a další
perzekuce. Při fotografování v Zamošči ve čtvrti Nové město, na náměstí, které bylo za
války centrem nacisty zřízeného ghetta, byl fyzicky napaden polskými stánkaři. Zřejmě
si mysleli, že fotografuje jejich stánky a nenechali si to vysvětlit. Povalili ho na kapotu
auta, sebrali mu foťák a vytáhli film a utržil i několik ran do hlavy. Prázdný foťák mu
vrátili, a protože si pamatoval, jaké snímky měl naexponované na zničeném filmu, šel je
hned vyfotografovat znova. Do Polska jel pak ještě několikrát, byl i v Estonsku,
Lotyšsku, Rakousku, Německu. Fotografoval na černobílé negativy a na barevné
kinofilmové diapozitivy. Diapozitivy později používal při přednáškách k projekci.
Fotografoval bývalá ghetta v Lublinu, Zamošči, Izbici, Piaskách, Lodži, koncentrační a
vyhlazovací

tábory

v

Trawnikách, Belžeci,

Sobiboru,

Treblince,

Majdanku,

Ravensbrücku, Sachsenhausenu, Mauthausenu, ale také např. odvodňovací kanál
vybudovaný ve východním Polsku sobiborskými vězni u vesnice Luta u běloruských
hranic či místo hromadných poprav na písečné planině Kalevi Liiva u Finského zálivu
v Estonsku. Několikrát byl v Osvětimi a z pořízených fotografií později vytvořil soubor
Stopy holocaustu, který vystavil postupně na několika místech.
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Radovan Kodera: Osvětim, 2002

Příloha: Plzeňský deník, Projekt připomene oběti holocaustu, 10. 01. 2002, Tereza
Maixnerová
Už v r. 2001 se spojil s filmovým dokumentaristou Milanem Maryškou, který
v té době připravoval pro Českou televizi seriál Český holocaust. Milan Maryška byl
spoluzakladatelem společnosti Člověk v tísni a významný český dokumentarista.
S Koderou si vyměňovali informace a Maryška do dokumentu zahrnul i Koderův
projekt Rok vzpomínek. Jedním z částí projektu byla výstava Osudy zmizelých, kterou
chtěl Kodera instalovat v částečně opravené Staré synagoze. Devastaci vedlejší,
tzv. Pomocné synagogy už nešlo zabránit. V r. 1997 se zřítil krov a střecha. Po
vyklizení zůstalo jen obvodové zdivo. Kodera vymyslel, že na prázdné ploše uvnitř by
mohl vzniknout památník obětem holocaustu vytvořený z větších oblázků, na nichž by
byla napsána jména konkrétních obětí. Památník by vytvořili lidé, kteří by postupně
přicházeli, a každý by napsal jedno jméno na jeden oblázek. Kodera akci připravoval od
podzimu 2001. V říjnu jel s dvacítkou studentů z plzeňských gymnázií a pedagožkou
Monikou Stehlíkovou do Manětína, městečka ležícího 30 km severně od Plzně a zde na
vytipovaném, zoraném a zvláčeném poli posbírali dva valníky kamenů.
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Radovan Kodera: Sběr kamenů, 2001

Přes zimu byly kameny uloženy na hospodářském dvoře místního zámku a v únoru
2002 se kameny převezly na dvůr Staré synagogy. Samotná akce Napiš jedno jméno se
uskutečnila od 16. do 19. dubna 2002. Během čtyř dní dobrovolníci, většinou studenti
a žáci středních a základních škol, postupně popsali na 2 600 kamenů. Kameny se
rovnou ukládaly do předem připravených obrazců na ploše bývalé Pomocné synagogy.
Tvar a rozmístění obrazců podle Koderova zadání navrhl plzeňský výtvarník Petr
Novák. Spontánně vznikl název památníku – Zahrada vzpomínek. Kodera vše řídil
a organizoval. Sestavil seznam obětí, editoval a vytiskl kartičky se jménem a datem
narození, sehnal speciální akrylátové fixy, sestavil časový itinerář, řídil samotné psaní.
Celou akci natáčel kameraman Ladislav Moulis pro dokument Milana Maryšky.
Poslední den přijel do Plzně i Milan Maryška. Akce Napiš jedno jméno byla následně
uspořádána dobrovolníky v Jičíně a v Táboře.
Příloha: Hospodářské noviny, Unikátní památník v plzeňské synagoze, 19. 04. 2002,
Svatava Hernandezová
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V rámci doprovodného programu filmového festivalu českých filmů Finále Plzeň
instaloval Kodera v dubnu 2002 výstavu svých fotografií pořízených na místech
spojených s nacistickou perzekucí židů Stopy holocaustu v prostorách nevyužité budovy
nádraží Plzeň-jižní předměstí. Postupně doplňovaný soubor Kodera později vystavil na
dalších místech (nádraží v Jičíně, Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea
v Praze, galerie Infocentrum v Táboře, Malá výstavní síň v Liberci, Stará synagoga
v Plzni).
Příloha: Pozvánka Stopy holocaustu, 13. 01. 2005
V dubnu 2002 Kodera instaloval výstavu vlastních fotografií Ejhle, člověk!
v plzeňské galerii Esprit. Byl to výběr živých fotografií pořízených na různých místech,
kde hlavním objektem byli lidé v různých všedních i nevšedních situacích. V květnu
instaloval Kodera ve dvou podlažích Staré synagogy rozsáhlou dokumentární výstavu
Osudy zmizelých o holocaustu plzeňských židů, na níž použil různé archivní materiály,
reprodukce fotografií i současné vlastní fotografie. Z diapozitivů Kodera sestavil
soubor, který postupně uvedl při přednáškách o holocaustu na mnoha školách v regionu.
Výstava byla založena na příbězích konkrétních osob a jejich fotografiích a doplňovala
právě vytvořený památník Zahrada vzpomínek v sousední Pomocné synagoze. Na
výstavu Kodera použil i fotografie, které věnoval Oddělení holocaustu Židovského
muzea v Praze plzeňský rodák, cestovatel Miroslav Zikmund, žijící ve Zlíně. Zikmund
maturoval na plzeňském reálném gymnáziu v r. 1938 a pět jeho bývalých spolužáků
zahynulo během války kvůli svému židovskému původu. Zikmund fotografoval už
v době studií a měl jejich tehdejší fotografie.
Přílohy: Plzeňský deník, Kodera chystá expozici, 05. 04. 2002, Tereza Maixnerová
Skládačka k výstavě Zahrada vzpomínek, 19. 04. 2002
MFD, Výstava připomíná deportace Židů z kraje, 26. 06. 2002, Petra Kosová

Koncem srpna 2002 Kodera Miroslava Zikmunda osobně navštívil ve Zlíně.
Přivezl mu oblázek k napsání jména jeho spolužačky Hany Beckové (byla deportována
z Prahy už na podzim 1941 do ghetta v Lodži) a krom jiného s ním domluvil možnost
vystavit fotografie jeho a jeho kolegy Jiřího Hanzelky v r. 2003 ve Velké synagoze.
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Zjistil ale, že negativy byly předány do Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Kodera
vyjednal uzavření smlouvy mezi muzeem ve Zlíně a památkovým ústavem v Plzni
o postupném zapůjčení vybraných negativů i to, že osobně bude fotografie přímo
z negativů zvětšovat ve fotolaboratoři památkového ústavu v Plzni.
V listopadu 2002 jel Milan Maryška s kameramanem a zvukařem natáčet do
Osvětimi a jako odborného poradce a fotografa přizval Koderu. Byl v Osvětimi
několikrát (naposled v září 2002) a znal specifika i místní reálie spojené s osudy
českých židů. Natáčelo se v obou táborech, kmenovém Osvětim I. i v Březince, ale třeba
také u poslední koleje nákladového nádraží, kde byla původní příjezdová rampa před
přivedením vlečky až do tábora v Březince. Kodera fotografoval jak tábory, tak
i samotné natáčení. Týden po návratu z Osvětimi odjel Maryška do Izraele a tam
po několika dnech natáčení 4. prosince zemřel na srdeční selhání. Koderovy fotografie
už neviděl. Třídílný dokument dokončil Maryškův přítel a kolega Petr Jančárek
a v prvním dílu má Kodera roli jakéhosi průvodce; objevují se tam i jeho fotografie
a projekt Napiš jedno jméno.

Radovan Kodera: Osvětim, Milan Maryška, 2002
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Příloha: MFD, Dokument zachytil plzeňskou akci, 03. 04. 2003, Petra Kosová
Na podzim 2002 začali jezdit Kodera a Přemysl Řepa do Zlína a vybírali
z kontaktních kopií v archivu muzea a z negativů u Miroslava Zikmunda doma snímky
pro výstavu. Snažili se vybírat ne úplně známé fotografie, důraz kladli na ty dosud
nepublikované, zejména z druhé expedice. Celkem vybrali a Kodera postupně
nazvětšoval téměř 300 fotografií výstavního formátu. Jezdil z Plzně do Zlína
a z bezpečnostních důvodů si odvážel vždy 30-40 negativů. Po nazvětšování negativy
vezl zpátky do Zlína a převzal další várku. V únoru 2003 zemřel Jiří Hanzelka. V té
době vážně onemocněl i Miroslav Zikmund. S dvojitým zápalem plic byl nejprve na
„Áru“ ve Zlíně, později byl převezen na „Jipku“ do Olomouce. Tady ho koncem února
navštívil Kodera s ukázkou prvních 50 výstavních zvětšenin. Zikmund byl nadšený
a později vyprávěl, že mnohé fotografie ještě nikdy neviděl a že na něj působily jako
dokonalý lék a doslova ho postavily na nohy. Ještě v nemocnici k fotografiím doplňoval
popisky. Kodera hotové zvětšeniny vozil do Prahy Přemyslu Řepovi do jeho dílny
v emauzském klášteře, kde je Řepa galerijně adjustoval. Výstava byla v Plzni zahájena
v neděli 27. dubna 2003 za účasti Miroslava Zikmunda...

HZ, pozvánka, 2003, archiv RK
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V květnu 2003 instaloval Kodera ve dvou podlažích Staré synagogy doplněný
soubor Tady žili židé. Historie a současnost židovských památek západních Čech ve
fotografii a výstava tam zůstala i na další sezónu r. 2004. V červnu 2003 instaloval
Kodera výstavu vlastních autorských fotografií s názvem Tichá místa v nově
zpřístupněném podzemí hradního kostela v Rabí na Sušicku. V unikátním gotickém
sklepení umístil symbolické fotografie tematicky zaměřené na otázky náboženství a víry
a do závěru kostela umístil soubor Křížová cesty u Všech svatých. Podobně řešil později
i instalaci v neopravené části zámku v Nebílovech u Plzně (2007), kde navíc v prázdné
zámecké kapli umístil i soubor symbolických fotografií z alpských ledovcových řek
Post aquae (po vodě, po povodni). Paradoxní bylo, že během výstavy přišel přívalový
déšť a kapli částečně zaplavil.
Příloha: MFD, Symbolická fota lze vidět v kryptě, 02. 07. 2003, Václava Šusová
Na podzim 2003 se Kodera domlouval s Přemyslem Řepou, že by chtěl na
sezónu r. 2004 uspořádat výstavu fotografií Martina Martinčeka. Řepa přes známé
v Praze a na Slovensku získal kontakt přímo na tehdy 90letého Martinčeka a ten
s výstavou souhlasil. Řepa s Koderou ale zjistili, že část fotografií je ve Slovenské
národní galerii v Bratislavě a část v Galerii P. M. Bohúňa v Liptovském Mikuláši.
Začali zjišťovat možnosti a vyjednávat podmínky a shánět finance na zajištění výstavy.
Došli k závěru, že je nutné výstavní činnost institucionalizovat a rozhodli se založit
občanské sdružení. Ustavující schůze Občanského sdružení Pro Photo se uskutečnila 13.
11. 2003, Kodera se stal předsedou, místopředsedy Přemysl Řepa a Vratislav Svoboda.
Přípravy výstavy Martina Martinčeka, organizační, technické i finanční zajištění
už probíhaly pod hlavičkou O. s. Pro Photo a výstava byla v sezóně r. 2004 skutečně
realizována. Následovaly další výstavní projekty ve Velké i ve Staré synagoze a reprízy
na dalších místech včetně zmíněného Pražského hradu, Slovenského národního muzea
v Bratislavě, Domu umění v Bratislavě, Domu pánů z Kunštátu v Brně aj. Při přípravě
výstav se Kodera seznámil a často i spřátelil s osobnostmi, s nimiž při přípravě výstav
spolupracovali: Evou Davidovou, Pavlem Diasem, Ladislavem Sitenským, Miroslavem
Zikmundem, Šimonem Pánkem, Ivou Zímovou, Lubošem Kotkem, Pavlem Hrochem,
Karlem Strachotou, Ľubo Stachem, Ninou Ingrišovou, Josefem Vanišem, Galinou
Fleischmannovou Egerovou, Karlem Cudlínem, Luďkem Peškem Pachlem, Ladislavem
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Michálkem, Karlem Steinerem, Danem Šperlem, Jeanem-Marcem Caraccim, Ruth
Hálovou. Až do nástupu Ing.arch. Jana Kaigla , Ph.D. do funkce ředitele územního
pracoviště památkového ústavu v Plzni v r. 2010 se Kodera zasazoval, aby výstavy
pořádané v obou plzeňských synagogách a jejich případné reprízy byly uváděny i pod
hlavičkou Národního památkového ústavu v Plzni. Přestože tato spolupráce přinášela
památkovému ústavu i finanční prospěch (Kodera objednával zhotovení zvětšenin pro
výstavy v laboratoři památkového ústavu, fotografie tam sám zvětšoval a za zvětšování
ústavu platil), ředitel Kaigl tuto několikaletou spolupráci ukončil.
Příloha: Objednávka zhotovení fotografií, 12. 12. 2005
V r. 2004 Kodera instaloval k 15. výročí Sametové revoluce výstavu vlastních
fotografií, dokumentů, novinových článků a citací pouličních hesel v mázhauzu
plzeňské radnice. Podobné výstavy instaloval v r. 2009 v Křižíkových a v r. 2014
ve Smetanových sadech. V r. 2005 se svými fotografiemi podílel na vydání obrazové
publikace Plzeň v době secese Petra Domanického a Jaroslavy Jedličkové, v r. 2008 na
publikaci a výstavě Sochařství v architektuře v 1. pol. 20. století na Plzeňsku, pro knihu
Slavné vily Plzeňského kraje vydané nakladatelstvím Foibos v r. 2009 vyfotografoval
většinu objektů. V r. 2006 instaloval Kodera v jednom z rondelů kláštera v Plasích nově
nazvětšovaný soubor fotografií z r. 1991 z psychiatrické léčebny v Dobřanech pod
názvem Jiný svět. V r. 2007 jel Kodera s několika přáteli do Albánie. Fotografie z cesty
pod názvem Nenápadný půvab Albánie vystavil v prostorách bývalého kláštera
v Chotěšově v létě 2010 a v r. 2015 v galerii Stará pošta v Nepomuku. V lednu 2008 byl
požádán pracovníky univerzitní galerie v Plzni o kurátorské zajištění a instalaci výstavy
fotografií na téma stáří Jindřicha Štreita. Kodera fotografie viděl v předchozím roce
vystavené v rámci Letní filmové školy v Uherském Hradišti a setkal se tam
i se Štreitem. V Plzni výstavu nainstaloval a uvedl. Štreit přijel na vernisáž do Plzně.
Koderu přesvědčil, aby si podal přihlášku na Institut tvůrčí fotografie v Opavě a ten zde
v září skutečně zahájil bakalářské studium. V té době už byl v památkovém ústavu jako
fotograf sám. Pociťoval nutnost zvýšení kvalifikace i s ohledem ke své výstavní
a kurátorské činnosti.
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Radovan Kodera: Jindřich Štreit v Plzni, 2008

Rok 2008 byl provázen zvýšenou aktivitou neonacistů. Na jaře se konal jejich
pochod přímo kolem Velké synagogy v Plzni. Kodera se intenzivně zapojil do aktivit,
které měly pochodu zabránit. Marně. Neonacisté pochodovali kolem synagogy chráněni
policejními kordony. Pro Koderu to byl jeden z nejhorších a těžko pochopitelných
zážitků v polistopadové éře. Další rok se situace opakovala. Kodera se tentokrát zaměřil
na dokumentování neonacistických aktivit. Objížděl neonacistická shromáždění a kvůli
fotografování „z vnitřku“ se stával jejich účastníkem. Byl slovně napadán neonacisty,
ale také perlustrován policií. Ve Staré synagoze v Plzni instaloval v r. 2009 výstavu
(Neo)nacismus a komunismus – vymoženosti a zhouba demokracie, na níž použil
aktuální i historické dokumenty a současné fotografie, jak vlastní, tak spolužáků z ITF
Zuzany Zbořilové a Petra Kišky.

Příloha: Sedmička Plzeň, Výstava připomíná dění v roce 1989, 12. 11. 2009
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S překotným nástupem digitální fotografie i v památkovém ústavu těžce vnímal
degradaci kvality fotografické dokumentace jako takové – dříve ji pořizoval fotograf
specialista profesionální technikou, teď stále častěji fotografoval každý čímkoliv.
Mnoho let nebyla v ústavu řešena archivace digitálních snímků. Marně upozorňoval na
problémy, které tato situace přinese. Změny nastaly i v jeho osobním životě. Navázal
vztah se spolužačkou, studentkou magisterského studia ITF Zuzanou Zbořilovou
a rozešel se se svou ženou Lenkou.
V roce 2010 byla ve Velké synagoze v Plzni k jeho životnímu jubileu pod
názvem Situace uvedena velká retrospektivní výstava. V synagoze bylo nainstalováno
230 Koderových fotografií z mnoha souborů. Při vernisáži Kodera přednesl slovní
performanci k souboru Invaze (náhlé přemnožení trolejbusů na konci 80. let v okolí
Zimního stadionu v Plzni). V témže roce začal vyučovat na částečný úvazek fotografii –
předměty technologie a praktická cvičení – na Soukromé střední umělecko-průmyslové
škole Zámeček v Plzni-Radčicích, kde jeho kolegy byli Jan Schýbal a Ivan Vala.
V dubnu 2011 se během festivalu českých filmů Finále v Plzni sešel s dokumentaristou
Oliverem Malinou (měl v soutěži film Konopné pašije) a Ivanem Martinem Jirousem.
Spolu ho pak navštívili v památkovém ústavu a Kodera si postavil na dvorku před
fotolaboratoří pozadí a Jirouse i Malinu pořídil. Byly to jedny z prvních portrétů do
souboru „…do očí“ na němž začal Kodera v r. 2011 pracovat. Oliver Malina na oplátku
vyfotografoval společně Koderu s Jirousem. V květnu 2011 uspořádali se Zuzanou
Zbořilovou v neužívané budově nádraží Plzeň-Jižní předměstí první ročník otevřeného
fotofestivalu Off Station; do rekonstrukce nádraží se uskutečnily celkem 4 ročníky a
festivalu se zúčastnila řada jejich spolužáků z ITF; i někteří pedagogové. Kodera začal
spolupracovat se Západočeskou galerií v Plzni a podílel se svými fotografiemi na
několika výstavách spojených zejména s architektonickou tématikou. Fotografoval
budovy a stavby pro obsáhlou publikaci Plzeň – průvodce architekturou města od
počátku 19. stol. do současnosti vydanou nakladatelstvím NAVA v r. 2013.
V r. 2011 přemluvil spolužáka z ITF Andrew Jana Haunera, aby spolu připravili
výstavu Haunerových fotografií z New Yorku z 11. září 2001, které Hauner pořídil jako
14 letý. Výstavu instalovali v září k 10. výročí útoku na World Trade Center ve Staré
synagoze v Plzni.
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Pod vlivem workshopů, které pořádal pro studenty ITF prof. Petr Velkoborský
ve Slavonicích, začal Kodera od r. 2011 intenzivněji pracovat s velkoformátovým
přístrojem. V památkovém ústavu měl ve výbavě služební Sinar 9x12 – ten už se mnoho
let nepoužíval. Kodera začal využívat možnosti naklápění a natáčení standard a na tzv.
anti-Scheimpflugově principu začal vytvářet portréty s lokálním zaostřením do očí
portrétovaných. Tak i vznikající soubor pojmenoval. Už v září 2011 vystavil soubor
portrétů v prostoru prázdné Libeňské synagogy pod názvem Muži a ženy.
Neadjustované zvětšeniny 40x50 cm zavěsil na lanka do čtyř řad do prostoru synagogy.
Oddělil zvlášť portréty mužů a žen tak, jak by to bylo v synagoze, kdyby tam chodili
lidé na bohoslužby.
Od r. 2011 se se Zuzanou Zbořilovou účastnili letního setkávání fotografů
organizovaných spolužačkou z ITF Alicí Šmídovou v hraniční obci Palič na Chebsku.
Vzniklo zde neformální sdružení fotografů Paličatí; společně se opakovaně účastnili
Chebských dvorků a v r. 2014 měli společnou výstavu v Galerii G4 v Chebu. Při první
účasti v Paliči si Kodera vypůjčil starou židli a s pomocí Zuzany se fotografoval
Sinarem na vybraných místech při pozorování krajiny. Soubor později nazval Návštěva
v Sudetech a opakovaně v něm pokračoval. Zpočátku pracoval se svým služebním
nevyužívaným Sinarem 9x12 z památkového ústavu, později Linhofkou zakoupenou od
Karla Steinera z Paříže. Části souboru „… do očí“ instaloval později v YAFA galerii
v Liberci, v galerii Vednevnoci v Hodoníně v rámci festivalu Fotokošt a na dalších
místech. Fotografie ze souboru Návštěva v Sudetech vystavil i s některými portréty
v r. 2014 na zámku Valeč na společné výstavě Rozhovory s malířkou Galinou
Fleischmannovou a sochaři Helenou Sequensovou a Adamem Stankem.
V lednu 2012 mu byla udělena primátorem města Plzně Martinem Baxou
Historická pečeť města Plzně za zmapování novodobé historie plzeňských židů, za
aktivity v kultuře i za angažovaný postoj proti neonacismu. Při té příležitosti instaloval
Kodera v prostorách plzeňské radnice dokumentární výstavu Šoa – holocaust
plzeňských židů. Základ tvořily materiály shromážděné pro výstavu Osudy zmizelých.
Podklady zpracovala graficky a panely k tisku připravila Zuzana Zbořilová. Na jaře
2012 získal Kodera do nájmu ateliér na náměstí Republiky v Plzni po plzeňském
fotografovi a restaurátorovi fotografií Vladislavu Vítkovi. Ateliér s fotokomorou
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a zázemím postupně se Zuzanou Zbořilovou vybavili pro ateliérovou fotografii
a zpracování analogové fotografie. Od léta 2012 působil Kodera jako lektor kurzů
fotografie v rámci Art Campu organizovaného Ústavem umění a designu Západočeské
univerzity v Plzni a v září tam nastoupil jako externí pedagog. Krátce před tím dokončil
bakalářské studium na ITF v Opavě a byl přijat k navazujícímu magisterskému studiu.
Tématem jeho teoretické bakalářské práce byla osobnost fotografa Ladislava Michálka,
praktické soubor portrétů z cyklu „…do očí“.
V r. 2013 Kodera inicioval s Monikou Stehlíkovou a Romanem Černíkem
pojmenování silničního mostu přes železnici u nádraží Plzeň-Jižní předměstí na most
Ivana Martina Jirouse. Zastupitelstvo obvodu pojmenování po téměř roce a několika
urgencích schválilo. V březnu 2014 připravili Kodera a Řepa pro magistrát města Plzně
k 95. narozeninám plzeňského rodáka Miroslava Zikmunda venkovní dokumentární
výstavu a následně i publikaci. Od jara 2014 začal Kodera fotografovat sérii
symbolických autoportrétů. Části vlastního dožilého ošacení lepil v ateliéru na zeď
a fotografoval je velkoformátovou kamerou portrétním způsobem včetně nasvětlení.
Podobně začal fotografovat aranžovaná zátiší vytvořených kovovými skládacími
židlemi a dalšími rekvizitami, přičemž židle aranžoval tak, aby navozovaly atmosféru
probíhajícího či skončeného rozhovoru.
Přílohy: Plzeňský deník, Kodera: Málokdo se postaví proti davu, 19. 01. 2012, Evžen
Zavadil
Plzeňský deník, Plzeňský holocaust na radnici, 19. 01. 2012
Pozvánka na výstavu „Šoa – holocaust plzeňských Židů“, 18. 01. 2012
MFD, Muž, který mapuje plzeňské temno. Válečné osudy Židů, 19. 02. 2012,
Jaroslav Nedvěd
Pozvánka ArtCamp, 10. 07. 2016

V červnu 2014 se narodila partnerce Zuzaně dcera Anna. Kodera byl u porodu
a fotografoval. Byl to pro něho emotivně velmi silný zážitek; v době, kdy se narodily
Tereza i Sára, mohli tatínkové jen pod okna porodnice. V září 2014 Kodera dokončil
magisterské studium na ITF v Opavě. Tématem jeho teoretické diplomové práce bylo
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fotografické dílo Eduarda Ingriše, praktické soubor symbolických autoportrétů
dedikovaný Janu Hudečkovi. Stal se kmenovým pedagogem Fakulty designu a umění
Ladislava Sutnara ZČU transformované z bývalého Ústavu umění a designu.
Z časových důvodů ukončil výuku na „Zámečku“. V památkovém ústavu mu byl
zkrácen pracovní úvazek na 40 %, čili dva dny v týdnu. V prosinci instaloval
s bývalými kolegy ze „Zámečku“ Janem Schýbalem, Ivanem Valou a Pavlem Hauerem
společnou výstavu Čtyři po škole v chebské Galerii G4.
Na jaře 2015 byli Radovan Kodera a Zuzana Zbořilová přizváni k účasti
na festivalu Arabfest v Plzni. Postupně pořídil portréty několika osobností arabského
původu žijících dlouhodobě v Česku, mezi jinými režiséra Morise Issu, spisovatele,
překladatele a nakladatele Charifa Bahbouha… Kodera portréty vyfotografoval stejným
způsobem jako soubor „… do očí“ velkoformátovou kamerou s využitím antiScheimpflugova principu. Zuzana fotografovala barevně digitální technikou. Koderovy
portréty byly tentokrát naskenovány a vytištěny na velké venkovní panely spolu
s osobními příběhy portrétovaných osob. Výstava byla instalována ve Smetanových
sadech v Plzni.

Radovan Kodera: Arabfest v Plzni, instalace, 2015
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V roce 2015 se Plzeň stala Evropským hlavním městem kultury a Kodera i Pro
Photo se zapojili do některých projektů, např. organizační a kurátorské zajištění výstavy
francouzského fotografa Jeana-Marca Caracciho v novém divadle a výstavou
Osvobození 1945 ve fotografiích ve Velké synagoze. Pro letní sezónu instaloval Kodera
v zámecké galerii v Chanovicích na Horažďovicku výstavu fotografií Krajinou Josefa
Váchala. Výběr svých fotografií krajin, venkovské a přírodní tématiky z této oblasti
z 90. let zaměřil na volnou inspiraci Váchalovými opakovanými pobyty u rodiny jeho
ženy Marie Pešulové v blízkých Olšanech, kam Váchal jezdil ještě po Mášině smrti
v r. 1922.
Příloha: Text k výstavě Krajinou Josefa Váchala, 07. 07. 2015
V květnu 2016 instalovali společně se Zuzanou výstavu fotografií v prostorách
rekonstruované železniční stanice Plzeň-Jižní předměstí na Mostě Ivana Magora
Jirouse. Zuzana vystavila části souborů Máma a Defocus, Kodera část souboru portrétů
„… do očí“ včetně Jirousova portrétu a výběr svých symbolických autoportrétů. Od
podzimu 2015 začal Kodera připravovat do Velké synagogy výstavu výběru fotografií
ze souboru Farm Security Admninistration, jehož vlastníkem je Knihovna kongresu ve
Washingtonu. Výstava se ve Velké synagoze v Plzni uskutečnila v sezóně r. 2016,
reprízy jejích částí pak v Bratislavě, v Žilině a v Brně. K výstavě Kodera připravil jak
komentovanou prohlídku, tak přednášku s projekcí. Přednášku uvedl v listopadu 2016
na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, v únoru 2017 v Rosenfeldově paláci
v Žilině a v červnu v areálu bývalé textilky Mosilana v rámci Festivalu. Koderovy
„archivní“ fotografie byly uvedeny v roce 2017 v kulturních magazínech v květnu
v Revolver Revue (soubor Invaze z let 1988-1989) a v červnu v magazínu Listy
(psychiatrická léčebna v Dobřanech, 1991).
Radovan Kodera se podílel jako fotograf či jako kurátor a organizátor i na řadě
výstav přímo v památkovém ústavu nebo objektech v jeho správě i na ústavem
vydaných publikacích. Neuvádím jejich výčet, protože měly převážně dokumentární
charakter, nesouvisely s O. s. Pro Photo a nejsou předmětem této práce. Radovan
Kodera žije se Zuzanou Zbořilovu a dcerou Aničkou v Plzni, oba učí fotografii na
Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. Kodera vede semináře
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digitální, i analogové fotografie, pro studenty prvních ročníků všech oborů přednáší
základy fotografie. Stále pracuje jako fotograf v územním odborném pracovišti
Národního památkového ústavu v Plzni, byť jen na zkrácený úvazek. V dubnu 2016 se
jeho nejstarší dceři Tereze narodil syn Kilián. Ateliér na náměstí Republiky se Zuzanou
využívají pro tvorbu a další fotografickou práci, často i při výuce svých studentů
a dalších aktivitách.
Příloha: Plzeňský deník, Moje místa, 15. 07. 2016
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PŘEMYSL ŘEPA
Narodil se 17. 10. 1953 v Praze Podolí, vyrůstal v Kolodějích a v 60. roce se

s rodiči přestěhovali do Libně. Nyní žije v Lahovicích u Libčevsi. Po absolvování
základní školy nastoupil na Učňovskou školu obchodní (nyní Obchodní akademie), kde
v roce 1974 maturoval. Měl štěstí, na této škole figurovali vyhození (uklizení)
vysokoškolští profesoři, tak se mu dle jeho slov, dostalo vyššího vzdělání než na jiných
středních školách. Po maturitě nastoupil na Vysokou školu ekonomickou v Praze, ze
které ho ale v roce 1977 vyloučili, ale ne pro to, že by podepsal Chartu 77, nýbrž že
nepodepsal „anti-chartu“. Jeho švagr, akademický malíř a vynikající grafik Jan
Holoubek mu poradil poptat se - místo na nákladovém nádraží – na Svazu českých
výtvarných umělců, na „pozici věšeče“ obrazů, kde se Řepa poznal se všemi těmi
zametenými lidmi. Znal z konce 70. let všechny ty umělce, chartisty a „androše“ jako
byl třeba Jan Šafránek, Eugen Brikcius, Otakar Slavík (jeden z našich nejuznávanějších
současných malířů), Ruda Němec, básníci Robert Witmann, Ivan Wernish, Petr Placák a
mezitím i ten nár. um. Josef Brož, Jan Bauch, Karel Svolinský… „Člověk dostal
s těmito lidmi prostě takový ten jiný pohled na tento /tenkrát tamten/ svět.“ Úryvek
z rozhovoru s P.Ř.
Když pak přešel do knihařského podniku Tomos, kde ho vzali jako skladníka,
vyučil se, jen tak pro zajímavost, knihařem. Knihařský podnik Tomos se skládal z
malých provozoven, v nichž pracovali skvělí řemeslníci, většinou původní majitelé
dílniček jakými byli např. pan Jelínek, pan Palla a jiní, od nich se naučil Řepa všechno,
co se ve škole neučí. V té době již začal paspartovat grafické listy pro svého švagra
a jeho spolužáky - Marii Blabolilovou, Zuzanu Nováčkovou, pro Miroslava Fišáka. To
se ještě lemovalo. Řepa se to naučil a když v roce 1988 začal Národní výbor povolat
drobnou soukromou činnost, tak si na základě výučního listu společně s Vratislavem
Svobodou založili malou živnost. „Takže jsem byl od ledna 89 na volné noze předrevoluční živnostníček. Manželka 14 dní doma plakala, kdo nás uživí, ale už tenkrát
jsme začali realizovat úžasné akce. Pravda, k uživení jen některé, ale přežili jsme.“
Úryvek z rozhovoru s P. Ř.
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První úspěšná a zaznamenáníhodná akce byla výstava v paláci Rapid, kde
vystavovalo 5 za „bolševika“ zakázaných výtvarníků. To bylo v roce 1990, těsně před
volbami, kdy se agitovalo - volte OF. Pronajali si palác za neuvěřitelné peníze (cca
1.200,- Kčs za den). Vystavovali tam Vlastu Třešňáka, Přemysla Šmída, Stanislav
Langra, Zbyška Benýška, Alpina a Bedřicha Glázra. Výstava se jmenovala Kde je lev,
tam štěkají psi. Na plakátech bylo uvedeno, že na výstavě jsou obrazy ze sbírky Václava
Havla. Návštěvnost byla opravdu veliká. Ale zahájení bylo velkolepé – úvodní slovo
Olga Havlová, hudba Vlasta Třešňák - Madam Praha… vernisáž natáčelo 8 televizních
společností - z Dánska, Británie, Francie, Německa, Rakouska…
První velkou výstavou, kterou kompletně Přemysl Řepa připravoval ve
spolupráci s architektem Oldřichem Hozmanem, byl 1. salón českých architektů v paláci
U Hybernů, kde se v roce 1993 prezentovalo více než 700 českých architektů. Byl to
první Řepův výdělek, který vzápětí investoval do vybavení opravdu své dílny
v Modřanech

a

k nákupu

svého

prvního

automobilu

značky

Wartburg.

Je podepsán také pod výzdobou Senátu, kde je stálá instalace, která má připomínat
České země a různé grafické techniky. Mezi exponáty je například Müllerova rytina
mapy Čech skládaná z čtyřiadvaceti dílů, rámovaná přímo na místě určení. V roce
1999 se v dílně Přemysla Řepy připravovala velká výstava z díla Jana Šafránka.
V únoru 2000 byla v jeden den otevřena na čtyřech místech ve Vídni, v květnu se
přesunula do Prahy. Řepa adjustoval celkem 200 Šafránkových obrazů a kreseb.
Výstavu podobného rozsahu připravoval Přemysl Řepa pro Ladislava Sitenského, jemuž
adjustoval 230 fotografií pro výstavu na Pražském hradě. Pravidelně spolupracoval
s pražskými antikváři, například s antikvariáty U Karlova mostu a Ztichlá klika, s
Malostranskou besedou a se Židovským muzeem. "Židovské muzeum mi dávalo krásnou
práci. Má ojedinělou sbírku dětských kreseb z Terezína na různých materiálech, a na
různá témata. Tyhle věci chtějí vidět lidé po celém světě. Všechno jsou to nesmírně
cenné originály, s nimiž se musí pracovat opatrně.“ Citace P. Ř.
Centrum Emauzy s. r. o. (služby pro výtvarníky všeho druhu) vzniklo ve
spolupráci s Petrem Meissnerem a Jaroslavem Obermannem, když do Senátu rámovali
velké obrazy. Získali v Emauzském klášteře prostory, nejdříve přímo v klášteře,
v suterénu pod nemocnicí. Řepa zahajoval svou činnost v Emauzích vlastní výstavou
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instalovanou v refektáři kláštera. Výstava trvala jen půl dne. Na výstavě představil díla,
která sám rámoval – grafiky, obrazy, fotografie, byly tam i rámy ručně zlacené, vystavil
i vzácný kus – vlastní rukou rámovanou grafiku Václava Hollara. Na vernisáž přišlo
400 návštěvníků. Pod Centrem Emauzy například realizoval Řepa společně
s Jaroslavem Kořánem i výstavu Zdeňka Buriana v Jízdárně Pražského hradu. Protože
šlo o obrazy zapůjčené, rámoval je přímo na místě.
Přemysl Řepa pomáhal zakládat několik galerií, například spolu s Kořánem
výstavní síň Pražské plynárenské – Galerii ve Smečkách. Byl při vzniku Galerie Modrý
hrozen v Litvínově a také Galerie ve Valticích. Do realizace galerie ve Valticích ho
přemluvila malířka Galina (Galina rozená Kadlecová, pak Švecová, pak Svobodová,
pak Egerová, nyní Fleischmannová).
„A jednou mne zavlekla do Valtic, v informačním centru, je to proti zámku na
náměstí, takový skoro barokní palác s krásnými výstavními prostorami, ta slečna tam
nosila rypák nahoru a já jsem to tam tak rozhazoval, a říkal jsem jí, já bych potřeboval
prostor, nemohli bychom ty květiny dát jinam, a ona na mne vyjela, že to není vůbec
možné, já říkám, má tu být výstava a ona, ať si tam teda děláme, co chceme. Nakonec
jsme se skamarádili.“ Rozhovor s P. Ř.
Se starostou se nakonec domluvili na drobných investicích a vytvořili tak
navštěvovanou galerii. Proběhli tam výstavy, jako například fotografie Jiřího Stacha,
fotografie z Ladakhu Petra Wegnera, obrazy Jana Holoubka, Ivana Sobotky. Každých 6
neděl tam probíhala nějaká výstava. Řepa dělal kurátora téměř rok a půl. Poté se ve
Valticích vyměnil starosta a jejich ekonomka oznámila, že je pro ně Řepa moc drahý
a začali si vše organizovat sami.
„Jednou jsem pak tudy projížděl a šel jsem se do té galerie podívat, už tam viseli
ti místní „matlálci“ a listoval jsem tou návštěvní knihou a těsně po tom, co jsem skončil,
tak tam byla věta: „Kde jsou ty krásný výstavy, co tady byly?“, což pro mne byla taková
pochvala.“ Rozhovor s P. Ř.
V roce 1999 Přemka oslovila kurátorka Židovského muzea v Praze Michaela
Hájková, jestli by neudělal výstavu Kresby dětí terezínského ghetta ve Velké synagoze.
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Při této výstavě se seznámil jak se zakládajícím členem Nadace Rudolfa Löwyho na
záchranu plzeňských synagog Petrem Braunem, tak i s Radovanem Koderou, který
instaloval ve stejné době v přízemí synagogy výstavu fotografií Zuzany Mináčové. Poté
v roce 2000 Řepa i s pomocí Kodery instaloval ve Velké synagoze výstavu fotografií
Ladislava Sitenského. Řepa již v roce 1999 rámoval fotografie Ladislava Sitenského na
výstavu k osmdesátinám na Pražském hradě. V roce 2001 realizoval ve Velké synagoze
výstavu fotografií Evy Davidové, v roce 2002 Pavla Diase, v r. 2003 fotografie
Hanzelky a Zikmunda. V r. 2002 navrhl konstrukci a zavěšení výstavních panelů do
Staré synagogy v Plzni a spolu s Radovanem Koderou už do nových panelů instalovali
výstavu Osudy zmizelých. V roce 2003 spoluzaložil O. s. Pro Photo a následovaly další
výstavy ve Velké i ve Staré synagoze. V letech 2006 a 2007 se podílel na realizaci
výstav v Galerii Mansarda.
Přemysl Řepa odborně adjustoval většinu výstav pořádaných O. s. Pro Photo.
Fotografie „ukládá“ do hlubokých ručně kašírovaných a vyřezaných paspart s fazetkou
a do zasklených rámů s tenkým dřevěným rámem. Rozměry paspart i rámů vždy
přizpůsobuje formátu fotografie. Mnoho let na adjustaci obrazů i fotografií pracovala
s Řepou jako rámařka Anna Procházková.
V r. 2015 oficiálně ukončil ze zdravotních důvodů svou živnost. Nadále ale
mohu obdivovat jeho píli, například když jsem v červnu 2017 viděla, jak spolu
s Radkem Koderou instalují více než 170 fotografií ze souboru FSA na Festivalu
v Brně.
Za zmínku snad také stojí, že v r. 2015 byly v prostorách Národního
památkového ústavu, ÚOP v Plzni instalovány Koderovy bromostříbrné zvětšeniny
památkových objektů z fondu fotoarchivu ústavu; fotografie galerijně adjustoval
Přemysl Řepa.
V letošním roce spolupracuje např. na výstavě Krajinou Baroka pro výtvarně
architektonický projekt Hravý architekt 2017.
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Radovan Kodera: Včera byla válka, instalace Přemysl Řepa a Peter Braun, 2005
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3

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO PHOTO
Vzniklo na podzim 2003 z organizačních důvodů a z nutnosti zaštítit dosavadní

činnost členů spojených s výstavami ve Velké a Staré synagoze v Plzni vytvořením
vlastního subjektu. Důvody byly i finanční. Žádala-li o grantový příspěvek rozpočtová
organizace, kterou byl i památkový ústav, v němž Kodera pracoval, a pod jehož jménem
organizoval výstavu fotografií Hanzelky a Zikmunda a výstavu Osudy zmizelých,
musela do projektu vložit stejnou částku, o kterou žádala. To bylo pro vedení
památkového ústavu pochopitelně nereálné. Občanská sdružení tuto povinnost neměla.
Činnost sdružení Pro Photo byla vyjádřena ve stanovách: vyhledávání a vytváření
výstavních, převážně fotografických souborů z prostředí menšin, etnik, nekomerční
a nekonformní kultury a veřejné prezentace těchto souborů v netradičních prostorách,
zejména v obou plzeňských synagogách. Založením O. s. Pro Photo byly
institucionalizovány dřívější aktivity zakládajících členů sdružení.
Členové instalovali ve Velké a Staré synagoze ještě před založením O. s. Pro
Photo několik výstav. Ale jelikož zjistili, že dochází k organizačním problémům ve
vztahu k dalším subjektům (na rok 2004 byla domluvena výstava fotografií Martina
Martinčeka, ale vzhledem k tomu, že fotografie bylo potřeba zapůjčit ze Slovenské
národní galerie a z Galerie P. M. Bohúňa, dospěli Kodera a Řepa k nutnosti založit
občanské sdružení, které by mohlo být smluvním partnerem a zároveň by dosáhlo na
finanční prostředky z grantů státních institucí a nadací). Dřívější smlouvy se realizovali
například přes Národní památkový ústav v Plzni a vznikaly zbytečné komplikace
a obstrukce.
Název Pro Photo vymyslel a stanovy sepsal Radovan Kodera; stal i předsedou
sdružení a je jím dodnes.

V Článku III,Cíl činnosti sdružení, Stanov Pro Phota, ze dne 29. 10. 2003 (v Příloze):
1.

Sdružení

není

založeno

za

účelem

výdělečné

činnosti

či

podnikání.

2. Cílem sdružení je: a, konceptuální a ideová příprava výstav převážně fotografických
souborů

z prostředí

menšin,

etnik,

nekonformní

a

nekomerční

kultury

b, organizování těchto výstav v netradičních, převážně negalerijních prostorech,
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zejména v památkových či ohrožených objektech (např. Velká a Stará synagoga v Plzni,
nevyužitá

budova

nádraží

Jižní

předměstí

v Plzni

apod.)

3. Za tímto účelem bude sdružení zajišťovat vyhledávání, tématické a obsahové
zpracování, zapůjčování výstavních souborů a podporu pořadatelů z neziskového
sektoru (např. Židovská obec v Plzni).
Kvůli možnému střetu zájmů Kodera rezignoval na členství ve správní radě
Nadace Rudolfa Löwyho na záchranu plzeňských synagoga, kam byl nominován v době
jejího vzniku v r. 1994. Nadace se stala významným přispěvatelem na projekty
pořádané O. s. Pro Photo.
V posledních letech programovou náplň a činnost zajišťuje prakticky dvojice
Radovan Kodera a Přemysl Řepa.
V r. 2017 došlo k zákonné transformaci Občanského sdružení Pro Photo na
spolek; ten byl znovu zaregistrován jako Občanské sdružení Pro Photo, zapsaný spolek.
Účel zůstal stejný, z organizačních důvodů bylo upuštěno od funkcí místopředsedů, ve
funkci předsedy byl potvrzen Radovan Kodera.
Členové O. s. Pro Photo, resp. O. s. Pro Photo, z. s.
Radovan Kodera
viz. Kapitola Radovan Kodera
Přemysl Řepa, Praha
Kurátor výstav, rámař. Ve své rámařské dílně areálu Emauzského kláštera
adjustoval všechny fotografické výstavy instalované ve Velké synagoze. Zakládající
člen Pro Phota a jedním ze dvou místopředsedů. Podílí se na přípravě výstav jak po
obsahové stránce, tak zejména při instalaci.
Spolu s Danielem Rexou a Vratislavem Svobodou řídil obsahovou náplň Galerie
Mansarda v Purkyňově ulici v Praze (bývalé nakl. Aventinum). Více viz. Přemysl Řepa.
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Vratislav Svoboda, Praha
Grafik a tiskař. Zakládající člen O. s. Pro Photo, druhý ze dvou místopředsedů.
Spolu s Danielem Rexou a Přemyslem Řepou řídil obsahovou náplň Galerie Mansarda.
Významně se zapojil zejména do příprav a doprovodného programu výstavy fotografií
Hanzelky a Zikmunda na Pražském hradě v r. 2005. Formálně byl členem až do
transformace v r. 2017.
Petr Wegner, Praha
Grafik, fotograf, bubeník, bývalý člen skupiny Extase sv. Terezy. Člen Pro
Phota od r. 2004. Graficky zpracoval, upravil a připravil pro tisk naprostou většinu
všech materiálů Pro Phota včetně katalogů k výstavám. Pro O. s. Pro Photo pracuje
stále. Členem i po transformaci.
Petr Kurka†, Litvínov
Čelenem O. s. Pro Photo od r. 2004 do své tragické smrti (autonehoda) na jaře
2006. Historik umění, kurátor, nakladatel (založil nakl. Orpheus). Výrazně se podílel na
reprízách výstavy Evy Davidové, na přípravě výstavy Martina Martinčeka a zejména na
výstavě Včera byla válka v r. 2005.
Daniel Rexa, Praha
Historik umění, kurátor. Členem O. s. Pro Photo od r. 2006 do r. 2009. Výrazně
se podílel na výstavách v Galerii Masarda a na výstavě Izrael objektivy 3 generací
fotografů ve Velké synagoze v Plzni v r. 2008.
Zuzana Zbořilová, Plzeň
Architektka a fotografka, podílela se autorsky na výstavě (Neo)nacismus
a komunismus – vymoženosti a zhouba demokracie, organizačně připravovala čtyři
ročníky festivalu OFF STATION v Plzni a podílela se na přípravě výstavy Můj nový
život na Staroměstské radnici v Praze v r. 2012 a na přípravě katalogu k této výstavě.
Spolupracuje stále. Studuje doktorandské studium na Fakultě architektury ČVUT, vede
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vlastní architektonické edukativní projekty pro děti. Členkou O. s. Pro Photo i po
transformaci.
Bohuslav Doležal
Malíř, grafik. Podílí se na instalaci výstav ve Velké i Staré synagoze a na dalších
místech při reprízách včetně instalace na Pražském hradě. Členem i po transformaci.
Petr Malinský
Jaderný fyzik. Spolupracuje se sdružením od r. 2004 od projektů spojených
s galerií Mansarda. PO transformaci řádným členem.

Přílohy: Dohoda s ŽO v Plzni
Pro Photo zápis z ustavující schůze
Pro Photo stanovy
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Návrh jména sdružení, dopis Radovana Kodery pro Přemysla Řepu, 2002, archív Radovana
Kodery

HZ Plzeň, instalace, 2003, Radovan KoderaNávrh jména sdružení, dopis Radovana Kodery
pro Přemysla Řepu, 2002, archív Radovana Kodery
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4

VÝSTAVY VE VELKÉ SYNAGOZE PŘED VZNIKEM
O.S. PRO PHOTO

„Jsou tací, co přijdou k moři, ale vodu v něm nevidí.“ židovské přísloví.

4.1

Radovan Kodera – Světlo v tmách

Velká synagoga v Plzni. Únor 1998; duben - srpen 1998.
Znovuotevření synagogy s vnášením tóry 8. 2. 1998. Výstava v zimní modlitebně Velké
synagogy. Na letní sezónu přemístěna do bočních chodeb.
V přízemních prostorách synagogy instaloval Radovan Kodera fotografie, které
pořídil v průběhu rekonstrukce Velké synagogy, kdy se pohyboval jak v interiéru
od kotelny až po krovy věží, v exteriéru pak na lešení i nad hroty věží synagogy. V lodi
instaloval soubor Světlo v tmách zahrnující výtvarně pojaté fotografie pořízené
v interiéru synagogy v době, kdy byly vyjmuty okenní vitráže a sluneční paprsky
dopadaly hluboko do nitra synagogy. Soubor obsahuje jak celkové snímky prostor
synagogy, tak i detaily a zákoutí. V únoru 1998 u příležitosti slavnostního
znovuotevření synagogy instaloval Kodera v prostoru tzv. Zimní modlitebny (původně
vstupní předsíně pro rabíny) v západní části synagogy na provizorních panelech
fotografie zachycující stav synagogy před rekonstrukcí, přípravy a průběh rekonstrukce.
Tyto fotografie adjustované v samostatných rámech v dubnu přemístil do bočních
chodeb synagogy.

4.2

Radovan Kodera – Podkarpatsko – země Ivana Olbrachta

Velká synagoga v Plzni, přízemí. 11. 8. – 30. 9. 1998.
Vernisáž v pondělí 10. 8. v 17 hodin.
Kodera na žádost Petra Brauna ze židovské obce a Nadace Rudolfa Löwyho
připravil do přízemních prostor synagogy soubor vlastních černobílých fotografií ze
dvou cest na zakarpatskou Ukrajinu v r. 1996 a 1997. K fotografiím řadil tematicky
odpovídající úryvky textů z tzv. Karpatské trilogie Ivana Olbrachta. Fotografie Kodera
adjustoval do clip-rámů a instaloval v prostorách hlavní lodě a bočních chodeb.
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Na vernisáži promluvil dr. Peter Braun a zazpívala ukrajinská pěvkyně Olga Bojčuk,
kterou Kodera přivezl na vernisáž z léčebny v Letinech, kde pracovala jako uklízečka.

4.3

Zuzana Mináčová – Zastavenia na ceste

Koncepce a výběr Zuzana Mináčová, Radovan Kodera. Velká synagoga v Plzni,
přízemí. 1. 4. – 31. 10. 1999.
Vernisáž ve středu 31. 3. V 17 hodin.
„Jaké vlastně bylo mé dětství? Zjistila jsem, že z dětství mi vlastně nezůstalo vůbec nic,
protože i mé dětské album se mi ztratilo během války i s většinou příbuzných v něm.
Zůstaly mi jenom vzpomínky. Řekla jsem si, že ta moje velká předválečná rodina byla
skvělá. A protože jsem fotografka, tak proč bych jim nevzdala hold, všem těm báječným
strýčkům, tetičkám, krásným sestřenicím, mým rodičům; jejich vitalitě i humoru?
Připadalo mi nespravedlivé, že by po nich nezůstalo vůbec nic. A tak jsem se rozhodla,
když jsem fotografka, že si to své dětské ztracené album znova vytvořím.“ Text ke knize
Zuzana Mináčová – Rekonstrukce rodinného alba.
Podstatnou část výstavy fotografií významné slovenské fotografky představovala
Rekonstrukce rodinného alba. Jelikož autorka přišla během holocaustu nejen o téměř
všechny příbuzné, ale i o jejich fotografie, vytvořila po mnoha letech barevné
rekonstrukce těchto fotografií.

Na projektu tzv. „nového rodinného alba“ začala

pracovat v roce 1994. Na snímcích jsou osoby vyfotografované v ateliéru, například dítě
na houpacím koníčku, dítě s autíčkem apod. Díky své bohaté zkušenosti
s fotografováním na filmových festivalech (v Karlových Varech, v Trenčianských
Teplicích) měla Mináčová možnost požádat profesionální herce, aby jí v ateliéru
pózovali a pomohli tak její album znovu vytvořit. Na fotografiích se objevují známé
tváře, například Josef Abrahám nebo Jiří Bartoška. Syn Mináčové Matěj Mináč natočil
v roce 1999 hraný film Všichni moji blízcí, inspirovaný právě Zuzaniným „Rodinným
albem“ i jejími životními zkušenostmi. Někteří herci, kteří byli Mináčovou
fotografováni do alba, hráli poté v Matějově filmu.
Instalaci výstavy v přízemních prostorách synagogy prováděl Kodera přímo se Zuzanou
Mináčovou. Fotografie byly přivezeny adjustované v rámech či na pevné podložce.
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„Rodinné album“ bylo umístěno do hlavní lodi, v bočních chodbách pak ukázky
z některých dalších starších i novějších souborů. Výstavu uvedl dr. Peter Braun
a Radovan Kodera. Několik slovenských lidových písní zahrála na zobcovou flétnu
Koderova devítiletá dcera Sára.

4.4

Kresby dětí z Terezínského ghetta

Koncepce a výběr Michaela Hájková. Instalace Přemysl Řepa. Velká synagoga v Plzni,
severní a jižní galerie. květen–srpen 1999. Výstava byla uvedena bez vernisáže.
Výběr reprodukcí ze souboru obrázků nakreslených dětmi v Terezínském ghettu
v letech 1942-1944 poskytnutý Židovským muzeem v Praze na žádost Petra Brauna.
Kresby adjustoval a výstavu instaloval Přemysl Řepa v květnu 1999. Při pobytu v Plzni
se domluvil s dr. Braunem, že se pokusí zajistit na sezónu r. 2000 výstavu fotografií
Ladislava Sítenského.

4.5

Ladislav Sitenský – Fotografie

Koncepce výstavy: Ladislav Sitenský a Přemysl Řepa. Velká synagoga v Plzni, hlavní
loď, boční chodby, severozápadní a jihozápadní schodiště, všechny tři galerie. Duben–
říjen 2000.
„Sitenského talent, houževnatost s pracovitostí a systematičností obstály ve válečné
zkoušce. Smysl pro realitu, obohacený citem pro krásu a radost ze života jsou
pramenem jeho fotografické řeči. Přes veškerou ukrutnost války, ztráty spolubojujících,
kamarádů, jednoduchost fotografického vybavení, napjatost a dramatičnost situací si
jeho fotografie uchovávají vysokou uměleckou kvalitu “. Pavel Dias: Hlídej slunce,
unikej od slunce, útoč ze slunce. Text předmluvy katalogu, Ladislav Sitenský –
Fotografie, 2000
Část výstavy Ladislava Sitenského s názvem Fotografie byla koncepčně
zaměřena na jeho tvorbu v letech 1940-1945, kdy se stal členem 312. československé
stíhací perutě. Na fotografiích divák mohl vidět výtvarně zachycená letadla ve vzduchu,
při přistávání, piloty před letadly, v kabině, poeticky výtvarné stopy letadel na obloze,
stopy po haváriích, romantické snímky (Duo, 1944), několika fotografiemi byly
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zastoupeny i boje u Dunkerque. Významnou část výstavy tvořil poprvé v tomto rozsahu
uvedený soubor portrétů čs. pilotů v řadách RAF. Fotografie v sobě nesou velkou
vypovídací hodnotu. Přestože se jedná se o snímky z války, má divák pocit, že se divá
na obraz. Výpověď fotografa není tak krutá a krvavá, přesto nese známky nesmyslného
rozhodnutí bojovat, zabíjet a umírat. Uznání a děkovná slova prezidenta Dr. Edwarda
Beneše jsou oceněním nemalého významu této práce: „Na fotografiích je dobře vidět,
co dovedli za této války podniknout a provést naši stateční letci: Děkuji Vám, pane
Sitenský, za fotografické album srdečně. Bude mně také pěknou vzpomínkou na velikou
práci, kterou naše letectvo v Anglii vykonalo.“
Sitenského válečné fotografie byly umístěny na schodištích a galeriích synagogy. Další
podstatnou část výstavy tvořil rozsáhlý výběr fotografií staré, většinou předválečné
Prahy umístěný v přízemních prostorách synagogy (boční chodby, hlavní loď).
Vstaveny byly vlastní Sitenského zvětšeniny, fotografie adjustoval Přemysl Řepa.
Instalaci prováděli Přemysl Řepa, Radovan Kodera a Jiří Valenta.
Vernisáž výstavy byla zahrnuta do plzeňských Slavností svobody konaných
u příležitosti výročí konce 2. světové války a osvobození Plzně Americkou armádou.
Vernisáže se zúčastnil jak Ladislav Sitenský, tek někteří další váleční veteráni.

4.6

Eva Davidová – Romano drom/Cesty romů

Koncepce výstavy: Přemysl Řepa. Velká synagoga v Plzni, 2001
„Troufám si říct, že jsem Romy postupně pochopila a skrze ně i vlastní pohled na život
a na svět, na lidi. Dali mi člověčí lásku, lidský vztah člověka k člověku, protože Romové
– a to teď říkám naprosto bez patosu – když mezi ně někdo přijde, vycítí, co je zač.
A bez jakýchkoli řečí, aniž jsem se někdy musela nějak uvádět – nikdy se mě nikdo
neptal, kdo jsem, co jsem, co tam chci nebo od nich, pro ně jsem byla prostě Eva.“ Eva
Davidová: Pro Romy jsem byla vždycky prostě Eva
Výstava fotografií české etnografky a přední romistky PhDr. Evy Davidové
Romano drom (Cesty Romů) představila výbor dosud neznámých fotografií z autorčina
obsáhlého archivu negativů. Do roku 2001 se Eva Davidová jako fotografka
neprezentovala, fotografie používala jen jako ilustraci pro svou etnografickou práci.
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Vystavené fotografie autorka pořizovala od počátku 50.let. Ve fotografiích je zachycena
historie romského kočovného života i následného násilného usazování.
Na socioložku a kunsthistoričku Evu Davidovou upozornil Přemysla Řepu Peter Braun.
Eva Davidová se od útlého mládí zabývala romskou problematikou. Chodila po
vsích a sbírala povídky a písničky. Tehdy vážila asi 40 kg a měřila 150 cm. Na svých
cestách s sebou na rameni nosila velký bateriový magnetofon a na druhém rameni
středoformátový fotoaparát Pentacon-six. Filmy, které vyfotografovala, nechala vyvolat,
negativy nastříhala a ukládala do krabic od bot. To byla pro Přemysla Řepu výzva.
Díky Nadaci Rudolfa Löwyho, která výstavu zaštiťovala, připravil obsáhlou výpověď
o romské kultuře.
Pracovníci Ministerstva kultury byli koncepcí a obsahem připravované výstavy
nadšeni a přislíbili Řepovi grant k pokrytí nákladů na zvětšování, adjustaci a tisk
katalogu. Na vernisáži v Plzni Řepovi s radostí oznámili, že na projekt dají místo
slíbených 300 tis. jen 30 tisíc. Kč. Řepa většinu nákladů hradil ze svého a z této „akce“
se finančně vzpamatovával několik let.
Klasické zvětšeniny z originálních negativů zhotovili Petr Třešňák a Jiří Valenta,
adjustaci provedl Přemysl Řepa, instalovali Přemysl Řepa, Jiří Valenta a Radovan
Kodera.
Na vernisáž do Plzně přijeli Anna Fárová a Viktor Stoilov. Na základě výstavy
vydal Stoilov v malé řadě monografii Evy Davidové s textem Anny Fárové.

4.7

Pavel Dias – Hlubiny paměti

Koncepce výstavy: Pavel Dias a Přemysl Řepa. Velká synagoga v Plzni, 2002
„Diasovo dílo není snadné jednoznačně charakterizovat. Je třeba to vnímat
a přistupovat k němu z několika stran: z pozice různých témat, několika metod a jeho
určení – buď volné nebo objednávkové tvorby “. Anna Fárová: Hlubiny paměti. Text
předmluvy katalogu, Pavel Dias – Hlubiny paměti, 2002
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Expozice s názvem Hlubiny paměti představila divákům v plzeňské Velké
synagoze průřez tvorbou Pavla Diase, i když to nebyl přesně úmysl kurátora Přemka
Řepy (vysvětlím později). Návštěvník mohl vidět fotografie z bourání berlínské zdi,
okupace Prahy v roce 1968, pohřeb Jana Palacha 1969, portrétní momentky ze Zlína,
z Brna, z Prahy a Osvětimi z let 1956 - 1958, ale i nově pořízené fotografie Pavla Diase
z jeho návštěvy Izraele v letech 1999-2001. Kurátor výstavy Přemek Řepa měl vizi
vystavit pouze 100 fotografií z padesátých a šedesátých let, ale Pavel Dias tři roky před
výstavou hodně cestoval do Izraele a lpěl na vystavení i těchto fotografií.
„Já jsem mu řekl: Pavle, s tímhle nechci nic mít, já jsem chtěl výstavu tvých fotografií
a ne takovýto kraviny. Já si udělám z těchto 100 fotek, co jsme vybrali s Petrem
Braunem, výstavu a tobě pomůžu to nainstalovat…“ Rozhovor s P. Ř.
Vystaveny byly autorské zvětšeniny Pavla Diase adjustované Přemyslem Řepou v dílně
v Emauzích. Na instalaci se kromě Řepy podíleli Jiří Valenta, Radovan Kodera,
Bohuslav Doležal.
Příloha: MFD, Přední autor vystavuje, 28. 04. 2002

4.8

Hanzelka a Zikmund – Fotografie

Koncepce a výběr fotografií Radovan Kodera a Přemysl Řepa, spolupráce Miroslav
Zikmund, Magdalena Preiningerová, Blanka Cekotová. Jako pořadatelé uvedeni Nadace
Rudolfa Löwyho na záchranu plzeňských synagog, Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, Národní památkový ústav Plzeň, Židovská obec v Plzni. Místa expozice: Velká
synagoga v Plzni, Galerie Pivovarského muzea, Návštěvnické centrum Plzeňského
Prazdroje. Duben–listopad 2003.
„Teorie tvrdí, že fotografie je definována okamžikem expozice snímku. To je však jen
polovina pravdy. Rozhodující fází je výběr fotografií, a ten je, samozřejmě, určován
formou a způsobem autorovy prezentace. U Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda to
zatím byla především publicistická potřeba fotografických ilustrací. Na současné
výstavě, uváděné v plzeňské Velké synagoze je upřednostněno hledisko výběru ryze
„fotografické“, ve smyslu vnímání fotografie jako samostatné umělecké kategorie.“
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Pavel Dias: Sny a skutečnost, text předmluvy katalogu, Hanzelka a Zikmund –
Fotografie, 2003
Výstava nebyla ještě organizována Občanským sdružením Pro Photo. Zástupci
zlínského muzea měli představu, že by se fotografie zvětšovaly přímo ve Zlíně, ale to se
ukázalo jako nemožné. Kodera přivezl do Zlína na ukázku několik svých barytových
zvětšenin a s dr. Preiningerovou obcházeli komerční fotolaboratoře ve městě – nikde
nebyli schopni takové fotografie zhotovit. Kodera tehdy vyjednal dohodu mezi
Národním památkovým ústavem v Plzni, kde pracoval, a Muzeem jihovýchodní
Moravy ve Zlíně o spolupráci, na jejímž základě by Kodera nazvětšoval fotografie na
výstavu ve fotolaboratoři NPÚ v Plzni. Kodera s Řepou pak jezdili do Zlína, kde
vybírali z téměř 120 tisíc kontaktních kopií a negativů. Ve výběru fotografií měli od
Miroslava Zikmunda volnou ruku, byl vždy příjemně překvapený, jaké fotografie
vybrali. Od prosince r. 2002 jezdil Kodera do Zlína pro negativy. Muzeum ve Zlíně mu
na revers zapůjčilo z bezpečnostních důvodů vždy jen 30-40 negativů. Finančně projekt
zaštítila Nadace Rudolfa Löwyho na záchranu plzeňských synagog a v počáteční fázi
i Dominik centrum Ivana Jáchima.

Zvětšovat začal Kodera v prosinci 2002 na

polomatné papíry Fomatone MG Classic objednávané přímo ve firmě FOMA v Hradci
Králové a stalo se, že papíry došly. Kodera napsal dopis řediteli FOMY a zde papíry
ještě před Vánoci vyrobili a věnovali pro výstavu zdarma, byť z časových důvodů
nerozřezané, v rolích. Kodera si je pak řezal v laboratoři sám přímo podle zvětšovaných
formátů.
V průběhu přípravy výstavy zemřel 14. února 2003 Jiří Hanzelka, ale ten se již
na celé přípravě aktivně nepodílel. V té době vážně onemocněl Miroslav Zikmund,
dostal dvojitý zápal plic. Kodera ho navštívil v březnu v nemocnici v Olomouci.
„Když byl převezený na standardní pokoj, tak jsem jej navštívil a přivezl mu na ukázku
50ks prvních vyretušovaných zvětšenin. Ukazoval mi díry, jak byl zašitý, a že ho den
před mou návštěvou pustili z „jipky“ na samostatný pokoj. Když jsem vyndal ty
fotografie a podával mu je, tak… začal s nimi běhat po pokoji a skákal radostí. Poté
říkal, že to pro něj byl největší lék a že ho to nastartovalo. Že to bylo lepší než nějaké
medikamenty. Poté, co se dal dohromady nám psal ještě k fotografiím popisky
a doplňoval dataci.“ Rozhovor s Radovanem Koderou, 2016
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Na této velice obsáhlé výstavě bylo prezentováno téměř 300 fotografických
snímků z obou proslulých expedic Hanzelky a Zikmunda. Z první expedice s osobní
Tatrou 87, která se konala v letech 1947-1950 bylo možné na výstavě vidět fotografie
z Afriky, na nichž je zaznamenán život domorodců, jejich práce, oslavy, přírodní reálie,
přejezdy pouště, a fotografie z Jižní a Střední Ameriky až po Mexiko. Hanzelka
a Zikmund na snímcích dokázali zaznamenat svůj sociální zájem o domorodce, se
kterými se setkali. Do vystaveného souboru nebyly zařazeny některé věhlasně známé
snímky z cestopisů, například Madona z Batumi. Z druhé expedice, která se konala
v letech 1959-1964 a vozidly byly dva speciálně upravené mikrobusy na podvozku
Tatry 805, bylo na výstavu vybráno nejvíce snímků. Fotografie zaznamenávají cestu
nitrem asijského světadílu ze zemí Blízkého východu. Cesta pak pokračovala přes
Turecko, Kurdistán a Sýrii do Indie, Kašmíru, Nepálu až k himálajskému horskému
masivu, poté na Cejlon, do Indonésie a do Japonska. Jejich poslední destinací byla
asijská část někdejšího Sovětského svazu (z té byli ale odvoláni z politických důvodů).
Zahájení výstavy bylo velkolepé. Přijel pan Zikmund osobně, byť po těžké
nemoci. Koderovi a Řepovi se podařilo sehnat kopii automobilu Tatra 87 z první
expedice od sběratele Karla Valenty z Červeného Hrádku u Plzně. Tatru vyzdobil
replikami vlaječek i SPZ a dělal panu Zikmundovi osobního řidiče. Karel Loprais
přivezl Tatru 805 z druhé expedice. Do poslední chvíle to bylo pro Miroslava Zikmunda
překvapení. Uskutečnila se „spanilá jízda“ Plzní a Miroslav Zikmund byl opravdu
dojatý. Ráno v den vernisáže proběhla v prostorách Plzeňského Prazdroje tisková
konference a odpoledne zahájení na třech místech postupně.
Vernisáž v neděli 27. 4. začínala ve 14 hodin v synagoze a pokračovala postupně
na obou dalších místech – v 16 h v Pivovarském muzeu, v 17 h v Návštěvnickém centru
Plzeňského Prazdroje. Zúčastnily se stovky návštěvníků.
Hlavní část výstavy, přes 200 fotografií, bylo umístěno ve Velké synagoze,
jedna menší kolekce 30 fotografií v galerii Pivovarského muzea a třetí část, 40
fotografií, v Návštěvnickém centru Plzeňského Prazdoje. Na instalaci se podíleli
Kodera, Řepa, Jiří Valenta, Bohuslav Doležal.
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Na zahájení v synagoze byly uvedeny skladby Varhana Orchestroviče Bauera
komponované a prezentované přímo pro tuto příležitost.
Výstava trvající do konce října 2003 se stala významnou událostí sezóny. Měla
ale jednu nepříjemnou dohru. Organizátoři se dostali do sporu s vydavatelem české
verze časopisu National Geographic. S finančním zajištěním výstavy v počátcích
přípravy a s propagací pomáhal Ivan Jáchim, ředitel festivalu českých filmů Finále
Plzeň (výběr adjustovaných fotografií pro výstavu byl instalován v dubnu 2003 v Kině
Elektra v rámci probíhajícího festivalu Finále jako upoutávka na výstavu v synagoze).
Jáchim se spojil se zástupci vydavatele NG a ti oznámili záměr stát se hlavním
partnerem výstavy a nabízeli lukrativní reklamní a propagační plnění. Aniž to dali
organizátorům vědět, v době, kdy všechny propagační materiály včetně katalogu byly
vytištěny, z dodnes neobjasněných příčin nakladatelství od záměru ustoupilo a situaci
řešilo s právníky jako svou újmu. Kodera musel na situaci reagovat a písemně ji uvést
na pravou míru.
Vytvořená kolekce fotografií nebo její části měly reprízu na několika dalších
místech v Česku i dalších zemích. Zřejmě nejvýznamnější a programově nejobsáhlejší
byla výstava na Pražském hradě v březnu a dubnu 2005. Podrobněji bude popsáno
v kapitole 10. ostatní…

Příloha: Plzeňský deník, Finále naladí na další projekty, 02. 04. 2003
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Radovan Kodera: HZ Plzeň, Tatra 805, 2003

Radovan Kodera: HZ Plzeň, instalace, 2003

Radovan Kodera: HZ Plzeň, instalace, 2003

Radovan Kodera: HZ Plzeň, instalace, 2003
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5

VÝSTAVY VE STARÉ SYNAGOZE PŘED VZNIKEM O. S.
PRO PHOTO
Stará synagoga (postavena 1858) byla mnoho let využívána jako odkladiště či

smetiště obyvatelům domů, v jejichž vnitrobloku stojí. Od provizorního znovu
zprovoznění v r. 1995 byla využívána příležitostně k sezónním výstavám a koncertům.
V létě 1995 zde instaloval Radovan Kodera výstavu svých fotografií židovských
hřbitovů západních Čech, v r. 1996 fotografie z rumunského venkova Návrat do
Caineni – Rumunsko ´89. Zároveň se zde konaly koncerty pořádané Ivanem Jáchimem.
Jáchim organizoval koncerty neoficiálních hudebníků a kapel ještě v předlistopadové
éře v Divadle pod lampou v Plzni. Později se stal ředitelem festivalu českých filmů
Finále Plzeň. S Koderou jsou dávní přátelé. Ve Staré synagoze v l. 1995-1998 uspořádal
koncerty např. Patrika Evena, Ivy Bittové a Václava Václavka, Jany Lewitové
a Vladimíra Merty, Jaroslava Hutky, Dáši Voňkové a Radima Hladíka… (Kodera pro
Jáchima fotografoval i některá představení včetně divadla bratří Formanů – Bouda
a Nachové plachty). Od r. 1997 probíhala částečná oprava Staré synagogy, při níž byly
podepřeny trámové konstrukce, strop a galerie a vyměněna střešní krytina. Synagoga ale
byla kvůli podpěrné trámové konstrukci pro jakékoli akce až do r. 2002 nepoužitelná.
Na rok 2002 připravoval Kodera projekt Rok vzpomínek a některé akce se měly odehrát
přímo ve Staré synagoze. Kodera už v r. 2001 přesvědčil zastupitele, aby město přispělo
na částečnou opravu synagogy tak, aby mohla být opět zpřístupněna veřejnosti.
Skutečně k částečné opravě došlo – byla zpevněny nosné trámové konstrukce galerií
a krovu, opraveny dveře a okna, do synagogy byla zavedena elektřina a instalováno
osvětlení. Mezitím došlo ke zřícení střechy a stropu sousední Pomocné synagogy,
tzv. Židovské školy a po vyklizení zůstalo jen obvodové zdivo. Toho Kodera využil
k vybudování památníku obětem holocaustu. Stará synagoga byla v dubnu 2002 znovu
otevřena a první zde konanou akcí byl projekt Napiš jedno jméno. Jména obětí
holocaustu z Plzeňska psali dobrovolníci ve Staré synagoze a každý „svůj“ oblázek
s napsaným jménem odnesl a uložil na určené místo v sousední bývalé Pomocné
synagoze. V květnu Kodera instaloval v přízemí a prvním patře rozsáhlou dokumentární
výstavu Osudy zmizelých. Přemysl Řepa před tím pro výstavu navrhl univerzální
rozebíratelné výstavní panely a nechal je pro Starou synagogu vyrobit. Řepa pomáhal
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i s adjustací a instalací výstavy. Zahájení výstavy se zúčastnili i někteří pamětníci
a přímí účastníci dokumentovaných událostí. Výstavu s Koderou zahájil ředitel
Židovského muzea v Praze Leo Pavlát. Projekty realizované ve Staré synagoze se
konaly většinou díky finančním příspěvkům Nadace Rudolfa Löwyho na záchranu
plzeňských synagog a Nadačního fondu obětem holocaustu. Vznikem O. s. Pro Photo na
podzim 2003 mohli organizátoři žádat o finanční podporu i další instituce (město, kraj,
ministerstvo kultury aj).
Příloha: MFD, Pamětníci se zvolna ozývají, 12. 01. 2002, Petra Kosová
MFD, Unikátní památník v plzeňské synagoze, 20. 04. 2002, Svatava
Hernandezová
MFD, Vzpomínka na deportace Židů, 02. 01. 2003

Radovan Kodera: Napiš jedno jméno, zahrada, 2002
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Radovan Kodera: Osudy zmizelých, instalace, 2002

Osudy zmizelých, plakát, 2002, archiv Radovana Kodery
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6
6.1

O. S. PRO PHOTO - VÝSTAVY VE VELKÉ SYNAGOZE
Martin Martinček – Mȏj Liptov
Koncepce a výběr fotografií Radovan Kodera, Přemysl Řepa, Aurel Hrabušický.

Jako pořadatelé uvedeni Občanské sdružení Pro Photo, Slovenská národní galéria
Bratislava, Galéria P. M. Bohúňa Liptovský Mikuláš, Židovská obec Plzeň, Nadace
Rudolfa Löwyho na záchranu plzeňských synagog, Národní památkový ústav Plzeň.
Místo expozice: Velká synagoga v Plzni. Duben–listopad 2004.
„Tvorba se tak rodila z bolestné potřeby kontaktu a souvislosti se základním
údělem lidského přebývání. Autor se do krajiny nořil nejprve v geomorfním detailu
dřeva, aby naopak v kameni hledal křivky života organického. Světlo zahlédl na
zvlněném povrchu bystřiny, aby pak tentýž paprsek naděje zachytil v slzách a pohledech
starců. Lidé horských končin Liptova, ti, kterým podle Martinčeka jediným „náleží
úcta“ vycítili, že k nim nepřichází velkoměstský povýšenec, nýbrž »přítel v utrpení«
a otevřeli mu své skromné příbytky a srdce.“ Petr Kurka: Monumentální vrcholy života
a smrt ve fotografii Martina Martinčeka, text předmluvy katalogu, Martin Martinček –
Mȏj Liptov, 2004
Výstava instalovaná v roce 2004 ve Velké synagoze v Plzni u příležitosti vstupu
České a Slovenské republiky do Evropské unie představila plzeňské veřejnosti
a návštěvníkům autora Martina Martinčeka v jeho nejvýraznějších tematických okruzích
a byla v té době nejrozsáhlejší uváděnou Martinčekovou kolekcí v České republice (200
fotografií). Instalace vycházela ze souborů věnovaných Dr. Martinem Martinčekem
v roce 2000 Slovenské národní galerii v Bratislavě a byla doplněna fotografiemi, které
na plzeňskou výstavu zapůjčila Galerie P. M. Bohúňa v Liptovském Mikuláši.
Na výstavě bylo možné shlédnout jak samostatné fotografie, které nejsou zařazeny
do souborů, například: Sušenie lanu, Na starom cmiteri, Pokoj po robote, Pred žatvou,
Ján Jamnický a mnoho dalších krásných samostatných snímků. Taktéž ale do výstavy
byly zařazeny například snímky ze souborů: Na stavbe priehrady Liptovská Mara,
cyklus Sedem dní strachu – Týždeň ťažký jako cent, Česť odvážnym, ktorí umierajú
v sedle, a další.
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Radovana Koderu vedlo k záměru uspořádat výstavu Martinčekových fotografií
shlédnutí film Dušana Hanáka – Obrazy starého světa v polovině 80. let. Po natočení
v roce 1972 film nebyl promítán a rovnou skončil v trezoru. Jen občas byl k vidění
v zapadlém filmovém klubu. Koderu film fascinoval krom jiného i fotografiemi Martina
Martinčeka; hrají ve filmu významnou roli, a postavy z fotografií se objevují i ve filmu,
např. horal Adam Kura… Když v roce 2003 Kodera s Řepou zjistili, že Martin
Martinček ještě žije, podařilo se jim na něj sehnat kontakt a napsali mu dopis. Přišla
kladná odpověď. Koderova představa byla, že by – podobně jako u Hanzelky
a Zikmunda – zapůjčil negativy a fotografie sám nazvětšoval. To ale nebylo možné.
Devadesátiletý Martinček byl již tou dobou v nemocnici a nebylo možné s ním
komunikovat. Zastupoval ho Karol Maliňák, tehdejší ředitel galerie P. M. Bohúňa
v Liptovském Mikuláši; galerie vlastnila některá Matinčekova díla. Dalším partnerem
v jednání byla Slovenská národní galerie v Bratislavě, kde byla v roce 2000 velká
výstava Martina Martinčeka, a ten po této výstavě velkou část svých fotografií galerii
věnoval.
„Když jsme přijeli do Bratislavy, že se podíváme na Martinčekovy fotografie, tak nám
přinesli velkou lepenkovou krabici, kde byly naskládané originální zvětšeniny, které
ještě sám Martinček dělal, vintage printy. Bylo to tam bez úcty naházené v krabici, a to
mi teda bylo hodně líto“. Rozhovor s R.K.
Nutnost jednat s galeriemi jako institucionální partner přivedla Koderu a Řepu
k myšlence založit občanské sdružení, což se v listopadu 2003 stalo. Fotografie si tedy
v předjaří r. 2004 zapůjčili a odváželi do Prahy k zarámování už jako nezisková
organizace, tedy svéprávná instituce. Ale nebylo to tak jednoduché. Obě naše republiky
ještě nebyly v EU a na hranicích platil mezistátní celní režim. Při převozu fotografií ze
Slovenské republiky nastal celní problém se složením voucheru – finanční jistiny
(zálohy) za zapůjčené fotografie ve výši jejich hodnoty, což představovalo částku větší
než 2 mil. korun, kterou O. s. Pro Photo nedisponovalo. Přemysl Řepa se obrátil na
známé v Bratislavě a ti pomohli. Kodera a Řepa nejprve vyzvedli fotografie
v Liptovském Mikuláši, v Bratislavě přibrali další ve Slovenské národní galerii, odjeli
na dvůr slovenského ministerstva zahraničí, tady zakryly okna nákladního prostoru
dodávky, zalepili dveře a úředníci ministerstva je zapečetili. Dostali písemný
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orazítkovaný průvodní doklad, že vezou zásilku na příkaz vlády Slovenské republiky.
Hranici projeli bez kontroly. 1. května 2004 vstoupili obě republiky do Evropské unie a
cesta na podzim s fotografiemi zpět byla bez problémů.
Všechny fotografie zapůjčené SNG v Bratislavě a část fotografií z Liptovského
Mikuláše nově rámoval Přemysl Řepa v dílně v Emauzích. Opět v hlubokých ručně
kašírovaných a vyřezávaných paspartách, zasklených rámech s tenkou lištou. K výstavě
byl vydán reprezentativní katalog s úvodními texty Petra Kurky a Radovana Kodery
a grafickou úpravou Petra Wegnera. Kodera nechal katalog tisknout v PB tisku
v Příbrami a do původní tiskárny ještě v Březových Horách jel na náhledy tisků.
Výstavu instalovali Přemysl Řepa, Bohuslav Doležal, Radovan Kodera. Záštitu
nad ní převzali velvyslanec SR v Praze a primátor města Plzně. Byla zahájena v neděli
25. dubna 2004 v 15 hodin, přítomni byli Jiří Šneberger, plzeňský primátor, Aurel
Hrabušický, kurátor fotografických sbírek SNG v Bratislavě, Miroslava Putišová,
ředitelka Galerie P. M. Bohúňa v Liptovském Mikuláši i Karol Maliňák, bývalý ředitel
této galerie. Martin Martinček přítomen nebyl – v té době ležel v nemocnici
v Liptovském Mikuláši, kde necelý týden po vernisáži, o půlnoci z 1. na 2. května
zemřel.
Při jednáních v Bratislavě se Kodera sešel s Václavem Mackem, ředitelem
festivalu Měsíc fotografie a vydavatelství Fotofo, a přivezli na výstavu do Plzně řadu
fotografických monografií z produkce tohoto nakladatelství.
O. s. Pro Photo nabídlo po skončení výstavy, že vrátí SNG Martinčekovy
fotografie adjustované v rámech. SNG tuto nabídku odmítla (údajně z prostorových
důvodů), Marinčekovy fotografie se z rámů vrátily zpátky do lepenkové krabice.
Příloha: HN, Rozpačitá retrospektiva fotografa Martinčeka, 09. 08. 2004,
Vladimír Birgus
Výstava měla nepříjemnou dohru. V r. 2010 provedl finanční úřad kontrolu
vyúčtování projektu. Několik účetních dokladů nebylo zapsáno v pokladní knize.
Přestože doklady byly doloženy a akce se s úspěchem uskutečnila, rozhodl finanční
úřad o finanční sankci. Ta byla ve výši celé částky tehdejšího grantového příspěvku od
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Ministerstva kultury 135.800,- Kč, k tomu bylo přičteno penále vypočtené za 5 let na
částku 132.800,-Kč, celkem tedy 268.600,- Kč. O. s. Pro Photo touto částkou
nedisponovalo, Kodera tedy požádal o prominutí. Po půlroční zákonné lhůtě byla částka
snížena na celkových 4.800,- Kč.
Příloha: Žádost o prominutí odvodu a penále FU Plzeň, 11. 10. 2010

Radovan Kodera: Martinček instalace, 2004

Martinček vernisáž, Přemysl Řepa, Petr Wegner, Radovan Kodera,
Aurel Hrabušický, 2004, archiv Radovana Kodery
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Martinček vernisáž, Karol Maliňák a Radovan
Kodera, 2004, archiv Radovana Kodery

Plakát k výstavě, 2004, archiv Radovana Kodery
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6.2

Včera byla válka – Evropa po II. světové válce ve fotografii
Koncepce a výběr fotografií Radovan Kodera, Přemysl Řepa, Petr Kurka. Jako

pořadatelé uvedeni Občanské sdružení Pro Photo, Židovská obec Plzeň, Národní
památkový ústav Plzeň. Místo expozice: Velká synagoga v Plzni. Duben – srpen 2005.
„Dramaturgie výběru fotografií se zaměřila na období od bezprostřední porážky
nacismu až do roku 1948 se snahou zachytit každodenní život na pozadí bizarní
nesmyslnosti a masivní absurdity zděděné válečné reality. A to na území celé dnešní
Evropy. Výstava nechtěla dokumentovat boje, násilí či přítomnost smrti a zla. Chtěla
naopak hledat ve snímcích na hlavu postavené válečné reality nenápadný návrat
rozměru prosté lidské existence a její nepatetické snahy o nápravu lidství jako jednotky
onoho jedině možného“. Petr Kurka: Včera byla válka – Evropa po II. světové válce
ve fotografii, text předmluvy katalogu, Včera byla válka – Evropa po II. světové válce
ve fotografii, 2005
Výstava Včera byla válka – Evropa po II. světové válce ve fotografii byla
uspořádána k 60. výročí konce II. světové války. Záměr uspořádat k tomuto výročí
výstavu nikoli válečných, ale těsně po-válečných fotografií pochází od Radovana
Kodery, stejně jako název výstavy. Expozice obsahovala více než 200 fotografií z let
1945–1948 dokumentující následky největšího konfliktu v dějinách lidstva. Přes
polovinu kolekce, 120 fotografií tvořily snímky z Německa, kterou se organizátorům
podařilo získat z Obrazového archivu Nadace pruského kulturního dědictví v Berlíně.
50 fotografií organizátoři zapůjčili z pozůstalosti českého fotoreportéra Jindřicha Marca,
30 fotografií bylo od slovenského fotografa Viliama Malíka a výstavu doplnilo
12 fotografií z osvobozené Plzně z archivu plzeňského fotografa a sběratele Vladislava
Vítka.
V berlínském Obrazovém archivu Nadace pruského kulturního dědictví Kodera,
Kurka a Řepa vybrali fotografie 22 německých válečných a poválečných fotografů,
např. Hermanna Claasena, Ruth Hallenslebena, Herberta Henskyho, Waltra Frentze,
Jochena Molla, Hillmara Pabela, Gerda Mingrama. Vystavit německé autory nebylo od
organizátorů prvoplánově kontraverzní pojetí. Jedná se o fotografie často výtvarně
pojaté, jako je například fotografie Hermanna Classena – Kolín, kde může divák vidět
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výtvarně zachycenou fotografii reality rozbombardovaného Kolína s dominantou
nepoškozené kolínské katedrály (kam tehdy bomba sice také dopadla, ale nevybuchla).
Divák na fotografii může vidět obraz víry v její celkové podstatě. Na fotografiích Hanse
Hubmanna může člověk zase reflektovat život v Mnichově, jak lidé chodí v ruinách na
„nedělní procházku“. Z technických i finančních důvodů byl tento soubor prezentován
formou reprodukcí. V Berlíně zapůjčili organizátorům kvalitní zvětšeniny 18x24cm.
Kodera je v Plzni přefototografoval na černobílý svitkový negativ a z negativů zhotovil
klasické zvětšeniny od formátu 24x30 až po 50x60 cm.
Patro Velké synagogy bylo věnováno českému poválečnému fotoreportérovi
Jindřichu Marcovi, jednomu z největších českých válečných foto dokumentaristů, jehož
umělecké dílo vrcholilo právě ve snímcích z konce druhé světové války. Marcovi
fotografie zachycují jak architektonické destrukce, tak i návrat společnosti do běžného
života. Jeho fotografie Berlína, Drážďan, Budapešti, Varšavy a Londýna tak divákovi
zprostředkovávají lidskou hodnotu, nesmyslnost války, i otázky o nejasné perspektivě.
Originální fotografie na výstavu zapůjčili vdova po Jindřichu Marcovi Jindřiška
Marcová a syn Filip.
Expozice byla doplněna fotografiemi Viliama Malíka, na nichž byly zachyceny
následky válečných událostí v Bratislavě. Působivá byla kolekce fotografií věnovaná
válečným uprchlíkům. Kodera tehdy 92letého Malíka navštívil doma v Trenčianských
Teplicích a snímky na výstavu vybírali přímo z jeho negativů. Malík Koderovi negativy
zapůjčil a ten z nich zhotovil v Plzni klasické zvětšeniny. Stejně zvětšoval Kodera
i fotografie z negativů z archivu Vladislava Vítka.
Všechny fotografie adjustoval Přemysl Řepa, instalovali Řepa, Kodera,
Bohuslav Doležal. Výstava byla zahájena ve čtvrtek 28. dubna a trvala do konce srpna
2005. Na zahájení promluvil plzeňský primátor Miroslav Kalous, Petr Kurka a Radovan
Kodera, zazpíval sbor dětského domova Domino za klavírního doprovodu Miroslava
Bartoše, který tímto domovem nedávno také prošel.
K výstavě byl vydán 64 stránkový kvalitní reprezentativní katalog s úvodním textem
Petra Kurky v grafické úpravě Petra Wegnera.
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Přílohy: MFD, Příběhy válka zachycují fotografii, 16. 05. 2005, Markéta Čekanová
MFD, Začínalo se téměř z ničeho, 25. 06. 2005
Kulturní rozhledy, Včera byla válka, duben 2005, Petr Kurka

Pozvánka Včera byla válka, 2005, archiv Radovana Kodery
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Vernisáž Včera byla válka, Radovan Kodera a Petr Kurka, 2005, archiv Radovana
Kodery

Vernisáž Včera byla válka, Radovan Kodera a Vladimír Bako, 2005, archiv Radovana
Kodery
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Radovan Kodera: Vernisáž Včera byla válka, Petr
Kurka, 2005

Radovan Kodera: Vernisáž Včera byla válka,
Peter Braun, 2005

Radovan Kodera: Vernisáž Včera byla válka, veteráni, 2005
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Plakát k výstavě Včera byla válka, archiv Radovana Kodery

Vernisáž Včera byla válka, Radovan Kodera, Vladimír Líbal, Martin Baxa, 2005,
archiv Radovana Kodery
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6.3

Společnost člověk v tísni - Fotografie

Koncepce a výběr fotografií Radovan Kodera. Jako pořadatelé uvedeni Občanské
sdružení Pro Photo, Člověk v tísni spol. při ČT o. s. p., Židovská obec Plzeň, Národní
památkový ústav Plzeň. Místo expozice: Velká synagoga v Plzni. Září – listopad 2005.
„Zobrazovat a pomáhat – to jsou dvě strany jedné mince. Je to spojení životaschopné a
životodárné. Spojení dvou zodpovědností k našemu dosud nemocnému světu“. Jaromír
Štětina, senátor a spoluzakladatel společnosti Člověk v tísni: Dvě strany jedné mince –
zobrazovat a pomáhat, text předmluvy katalogu, Společnost člověk v tísni – Fotografie,
2005
Vystavit fotografie autorů spolupracujících se společností Člověk v tísni napadla
Radovana Koderu na základě spolupráce s jejím spoluzakladatelem Milanem Maryškou.
Kodera na přípravě výstavy pracoval už od začátku roku 2005, aniž věděl, jestli se
podaří získat prostředky na dvě rozsáhlé výstavy v sezóně. Úspěšná repríza výstavy
fotografií Hanzelky a Zikmunda na jaře 2005 na Pražském hradě, která přinesla
i finanční zisk tomu výrazně pomohla.
Už v únoru se Koderovi podařilo „odchytit“ v Česku málo pobývající Ivu
Zímovou, přemluvit ji k zapůjčení negativů a během jednoho týdne nazvětšovat přes 50
jejích fotografií. Podobně postupoval s dalšími autory, s některými se ani nesetkal
osobně, negativy a data získával od zprostředkovatelů. Zvětšoval soubory fotografií
Martina Šimáčka, Jana Mrkvičky, Tomáše Vlacha, hotové zvětšeniny získal od Luboše
Kotka a Pavla Hrocha (vystavoval pod jménem Peter Kowalski), tisky od Karla
Strachoty. Od ostatních autorů měl data nebo skeny a snímky se tiskly. Chtěl, aby
koncepce výstavy byla zaměřena na zobrazení aspektů života obyčejných lidí, tedy těch,
kterým je pomoc společnosti Člověk v tísni především určena, zároveň vybíral takové
snímky, jejichž obrazová a estetická kvalita násobila emocionální účinek.
Na výstavě bylo představeno více než 300 snímků od jedenácti autorů – z toho
tří profesionálních fotografů Kotka, Zímové a Hrocha, dále – kromě výše jmenovaných
- snímky od Jaroslava Müllera, Markéty Kutilové, Jiřího Škvora a Ivo Dokoupila.
Diváci mohli na výstavě vidět následky válečných událostí v bývalé Jugoslávii, válkou
postižené lokality Středního východu – čečenský konflikt či ženskou tvář islámu,
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snímky z romských osad východního Slovenska, snímky z Etiopie, ale i dokument
o životě české menšiny žijící v oblasti rumunského Banátu.
„Jde o dosud největší výstavu o práci Člověka v tísni. Do postižených oblastí vozíme
pomoc a zpět přinášíme svědectví. To svědectví má přitom pro nápravu krizí možná větší
cenu než kamiony potravin či léků“. Šimon Pánek, ředitel humanitární organizace, LN
14. 09. 2005
Na přípravě výstavy se za Pro Photo podíleli Řepa a Vratislav Svoboda, za
Společnost Člověk v tísni Zoran Bonuš a Jan Pavelka. Fotografie adjustoval Přemysl
Řepa, instalovali Řepa, Kodera, Doležal.
Výstava byla zahájena v neděli 11. září 2005 za účasti několik autorů a zástupců
Společnosti Člověk v tísni včetně Šimona Pánka a Jaromíra Štětiny. Trvala do konce
listopadu 2005
K výstavě byl vydán 64 stránkový katalog s texty Jaromíra Štětiny a Radovana
Kodery s fotografií Luboše Kotka na přední a Ivy Zímové na zadní straně obálky
v grafické úpravě Jana Gregara.
Přílohy: MFD, Synagogu zaplnilo tři sta snímků lidí v nelehké situaci, 12. 09. 2005,
Markéta Čekanová
LN, Svědectví je nejcennější, 14. 09. 2005, Jindřich Rosendorf
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Radovan Kodera: Člověk v tísni, instalace, 2005

Radovan Kodera: Člověk v tísni, instalace, 2005
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Katalog k výstavě Člověk v tísni, 2005, archiv Radovana Kodery

6.4

Eduard Ingriš – Fotografie

Koncepce a výběr fotografií Radovan Kodera, Přemysl Řepa. Jako pořadatelé uvedeni
Občanské sdružení Pro Photo, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Židovská obec
Plzeň, Národní památkový ústav Plzeň. Místo expozice: Velká synagoga v Plzni. Duben
– říjen 2006.
„Zanechal však po sobě jedinečnou žeň fotografického vidění světa, jímž jako by
prostupoval jeho muzikantský smysl pro harmonii a rytmus, kompozicí počínaje
a neobvyklostí záběru konče. Dynamičnost jeho fotografie dává tušit, že autorem byl
zkušený filmař, který si od amatérské osmičky vyzkoušel i neobvyklý francouzský formát
„devět a půl“ a přes profesionální šestnácku i klasickou pětatřicítku. Ostatně to byla
právě Ingrišova výstava fotografií v peruánské Limě, která upoutala pozornost Thora
Heyerdahla a přehodila tak další výhybku Ingrišova života“.

Miroslav Zikmund:

Eduard Ingriš?, text předmluvy katalogu, Eduard Ingriš - Fotografie, 2006
Eduard Ingriš byl původně muzikant, hudební skladatel, dirigent známý
v předválečném Československu. V r. 1947 odjel do Jižní Ameriky, kde se po mnoha
peripetiích usadil v Limě v Peru a živil se jako fotograf a filmař. Později opět jako
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hudebník. Proslavil se dvěma plavbami balzovými vory Kantuta a Kantuta II do
Francouzské Polynésie v l. 1955, resp. 1959. Od 60. let žil v USA, kde se oženil
a založil rodinu, zde také v Renu ve státě Nevada v r. 1991. Jeho pozůstalost včetně
40 tisíc negativů přivezl do Česka v r. 2000 Miroslav Zikmund a převzalo ji zlínské
muzeum.
Záměr uspořádat výstavu fotografií Eduarda Ingriše pojali Kodera a Řepa už při
přípravě výstavy fotografií Hanzelky a Zikmund. Vybírali tehdy fotografie pro výstavu
v depozitáři muzea, kde byly uloženy i materiály z pozůstalosti Eduarda Ingriše včetně
negativů. Postup byl podobný jako předchozí výstav H+Z – vybrané negativy vozil
Kodera na revers do Plzně, kde z nich zvětšoval výstavní fotografie, ty pak vozil do
Prahy do Emauz Řepovi k rámování. S přípravou, zejména textových částí a popisek,
pomáhaly dr. Magdaléna Preiningerová a Blanka Ceklotová z Archivu H+Z Muzea
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, kam Ingrišův archiv také spadá.
Expozice ve Velké synagoze představila více než 200 fotografií v několika
tematických okruzích. Na výstavě bylo možné vidět fotografie pořízené Ingrišem
v peruánském pralese, kde zachytil život domorodých indiánů, fotografie dokumentující
jeho plavby po jihoamerických řekách, ale i přes Tichý oceán. Další okruh fotografií
představil záznam prostředí a zákulisí práce profesionálních hollywoodských filmových
štábů, pro něž pracoval, výraznou kapitolu pak na výstavě zastupovaly portréty lidí,
s nimiž se setkal během cestování.
K výstavě byl vydán 64 stránkový katalog s texty Miroslava Zikmunda
a Radovana Kodery v grafické úpravě Petra Wegnera. Výstavu instalovali Řepa,
Kodera, Doležal. Výstava byla zahájena v neděli 23. dubna a trvala do 31. října 2006.
Výstava byla uvedena v době, kdy česká veřejnost teprve začínala Ingriše objevovat
a organizátoři touto výstavou jistě přispěli ke zvýšení povědomí o jeho osobnosti a díle.
Radovan Kodera na Institutu tvůrčí fotografie v r. 2014 obhájil diplomovou práci
Eduard Ingriš – fotografické dílo.
Výstava měla reprízu v r. 2007 v Domě pánů z Kunštátu v Brně a v r. 2008
na Novoměstské radnici v Praze (zde pod novým názvem Světy Eduarda Ingriše).
K pražské repríze byl vydán dotisk katalogu s upravenou obálkou a názvem.
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Pozvánka na výstavu Eduard Ingriš – Fotografie, 2006, archiv Radovana Kodery

6.5

Josef Vaniš a Vladimír Sís – Vzpomínky na Tibet 1954-1955

Koncepce a výběr fotografií Josef Vaniš, Radovan Kodera, Přemysl Řepa. Jako
pořadatelé uvedeni Občanské sdružení Pro Photo, Národní památkový ústav Plzeň,
Židovská obec Plzeň. Místo expozice: Velká synagoga v Plzni. Duben – říjen 2007.
„Vanišovy a Sísovy fotografie mají vysokou obrazovou i estetickou hodnotu. Zároveň je
na nich dobře patrný filmařský rukopis, kdy často pořizovali série snímků vzájemně
propojených a spolu souvisejících a kdy postupovali od velkého celku k detailu či
portrétu a naopak. Jejich největší přínos však tkví v tom, že vytvořili trvalé a nesmírně
cenné obrazové svědectví o zemi, kultuře, náboženství, architektuře, umění a lidech,
o reáliích, které byly několik let poté zlikvidovány či zcela změněny“. Radovan Kodera:
Vzpomínky na Tibet – Josef Vaniš a Vladimír Sís 1954-1955, text předmluvy katalogu,
Josef Vaniš a Vladimír Sís – Vzpomínky na Tibet 1954-1955, 2007
Vladimír Sís, režisér a scénárista dokumentárních i hraných filmů a Josef Vaniš,
kameraman hraných filmů, byli jako mladí filmaři Čs. armádního filmu posláni
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v r. 1954 do Číny, kde měli natočit spolu s čínskými filmaři stavbu velehorské silnice
vedoucí z provincie S´čchuan do Lhasy, hlavního města tehdy už anektovaného Tibetu.
Přes mnoho překážek a zákazů se filmařům podařilo během jejich 1760 km dlouhé cesty
zaznamenat pro dnešní dobu velmi cenné snímky. Film Cesta vede do Tibetu získal
ocenění na festivalech, ale po rozchodu sovětského bloku s Čínou skončil v trezoru.
Zůstali alespoň nafocené negativy.
S nápadem uspořádat výstavu Vanišových a Sísových fotografií z Tibetu přišel
Přemysl Řepa na podzim 2006. Seznámil se s Josefem Vanišem a přivedl ho do dílny
v Emauzích, kde se sešli i s Radovanem Koderou a domluvili podrobnosti. Vadimír Sís
byl v té době už více než 5 let po smrti a všechny negativy z Tibetu měl Josef Vaniš.
Kodera jezdil za Vanišem do Prahy a u něj doma vybírali negativy. Z černobílých
nazvětšoval Kodera 190 fotografií, barevné skenovali a nechali vytisknout dalších 30.
Fotografie rámoval Řepa v dílně v Emauzích. Instalovali Řepa, Kodera a Jiří Valenta.
Výstava představila fotografie horských krajin, údolí řek a horských vrcholů,
portréty domorodců zachycené autory v jejich přirozeném – pro nás v exotickém –
prostředí. Vznikly portréty vůdců karavan, nosičů vody, záběry na obyvatele při žních,
portréty lidí z ulic horských městeček a osad, snímky slavností a oslav. Sís s Vanišem
fotografovali cestou do Lhasy i přímo ve Lhase, setkali se s obyčejnými lidmi
i s duchovními vůdci a úředníky, fotografovali i tehdy devatenáctiletého dalajlamu
Tändzina Gjamccha.
K výstavě byl vydán 64 stránkový katalog s textem Radovana Kodery v úpravě
Petra Wegnera. Do obálky vkomponoval fragment tibetské vlajky. Výstava byla
zahájena v úterý 24. dubna za účasti Josefa Vaniše a trvala do 31. října 2007
Výběr fotografií instalovali Kodera a Řepa v rámci projektu Tibet mysli v únoru
2009 na Novoměstské radnici v Praze. Necelé dva týdny před vernisáží Josef Vaniš
zemřel na srdeční selhání. Červenci a srpnu 2010 byla kolekce instalována v Galerii
Klenová u Klatov.
Přílohy: Plzeňský deník, 25. 04. 2007
LN, Zaniklé obrazy ze země dalajlamy, 26. 04. 2007, Jindřich Rosendorf
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Plakát k výstavě Vzpomínky na Tibet 1954-1955, 2007, archiv Radovana Kodery
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Vernisáž Vzpomínky na Tibet, Petr Wegner, Radovan Kodera a Jan Vaniš (synovec), 2010,
archiv Radovana Kodery

Pozvánka na výstavu Vzpomínky na Tibet 1954-1955 v Kladně, 2009, archiv Radovana Kodery
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Plakát k výstavě Vzpomínky na Tibet 1954-1955 v Klenové u Klatov, 2010, archiv Radovana Kodery
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Banner k výstavě Vzpomínky na Tibet 1954-1955 v Klenové u Klatov, 2010, archiv Radovana Kodery

6.6

Izrael objektivy tří generací fotografů - Beno Rothenberg,
Magdaléna Robinsonová, Karel Cudlín

Koncepce a výběr fotografií Radovan Kodera, Daniel Rexa, Přemysl Řepa, Vratislav
Svoboda, Galla Gur Zeev, Eva Červeňanská. Jako pořadatelé uvedeni Občanské
sdružení Pro Photo, Národní památkový ústav Plzeň, Židovská Plzeň, Společnost Meitar
Collection v Ramat Ganu, Slovenské národní muzeum - Muzeum židovské kultury
v Bratislavě. Místo expozice: Velká synagoga v Plzni. Duben – říjen 2008.
„Založení izraelského státu se těšilo také živému zájmu českých a slovenských
žurnalistů a dokumentaristů, referujících o dramatickém dění přímo z Izraele. Ludvík
Aškenázy, Ladislav Mňačko, Arnošt Lustig a fotografové Viktor Radnický a Jindřich
Marco patřili k těm nejznámějším. Díky nim se zachovala cenná autentická literární
a obrazová svědectví z prvních měsíců izraelského státu“. Daniel Rexa: Před šedesáti
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lety, text předmluvy katalogu, Beno Rothenberg – Magdaléna Robinsonová – Karel
Cudlín: Izrael objektivy tří generací fotografů, 2008
O koncepci výstavy přemýšlel Radovan Kodera dva roky. První myšlenka byla
vystavit jako základ fotografie Jindřicha Marca z r. 1948, ale tentokrát se s dědici jeho
pozůstalosti nedohodl. Organizátoři hledali jiné řešení, a nakonec dospěli k formě
výstavy vytvořené prezentací tří generačně rozdílných autorů.
Výstava měla připomenout 60. výročí vzniku Státu Izrael a jeho novodobé
dějiny pomocí fotografií tří generací fotografů. Nejstarší soubor tvořili snímky z doby,
kdy Izrael vznikal. Pořídil je fotograf – vystudovaný matematik a filozof, později
významný izraelský archeolog – Beno Rothenberg, který do Jeruzaléma utekl s rodiči z
německého Frankfurtu po nástupu Hitlera k moci v roce 1933. Fotografie vytvořil ve
čtyřicátých letech, kdy zaznamenával na svých snímcích vznik státu Izrael
a dokumentoval i válečné události. Na výstavě byla i fotografie zachycující přílet
prvního letadla na nové letiště v Tel Avivu - bylo vypraveno z Československa.
Autorkou druhého souboru byla přední slovenská umělecká fotografka
Magdaléna Robinsonová, která patřila k zakladatelské generaci poválečné slovenské
fotografie. V synagoze bylo vystaveno 50 jejích fotografií zachycujících všední život v
Izraeli v roce 1968, především portréty tamních obyvatel a některá nalezená zátiší. Šlo o
fotografie z tzv. Zazděné knihy (Zamurovanej knihy). Robinsonová v r. 1968 připravila
maketu knihy se svými fotografiemi z Izreale a s texty Arnošta Lustiga. Po okupaci
vojsky Varšavské smlouvy a následné Lustigově emigraci maketu zazdil na své chatě
bratr spisovatele Oty Pavla a zde vydržela až do pádu komunismu a návratu Lustiga
z emigrace. Kniha vyšla v r. 1997 na Slovensku pod názvem Zamurová kniha a získala
cenu Nejkrásnější kniha roku.
Současný život a reálie židovského státu pak představovali výtvarně pojaté
fotografie pořízené v letech 1995 až 2007 současným předním českým fotoreportérem
a dokumentaristou Karlem Cudlínem. Cudlínovy fotografie na výstavě zobrazovaly
pouliční život, snímky vyzařovali autenticitou a bylo vidět, že fotograf si počkal na
„rozhodující okamžik“ (např. snímek Betlém z roku 2000).
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Organizátoři přizvali ke spolupráci Arnošta Lustiga. Své dávné texty k fotografiím
Magdalény Robinsonové doplnil texty i k fotografiím Beno Rothenberga a Karla
Cudlína.
80 fotografií Beno Rothenberga ve formátech od 30x30cm až po 100x150 cm
adjustované na hliníkových podložkách zapůjčila společnost Meitar Collection Ltd.
z Ramat Ganu, 50 fotografií Magdalény Robinsonové v zasklených černých rámech
zapůjčilo Muzeum židovské kultury v Bratislavě. 90 fotografií Karla Cudlína vybíral u
něj doma přímo z negativů Radovan Kodera a zvětšoval v Plzni, adjustoval Přemysl
Řepa v dílně v Emauzích. Instalovali Řepa, Kodera, Vratislav Svoboda. K výstavě byl
vydán obsáhlý katalog s texty Daniela Rexy. Výstava se konala pod záštitou ministra
kultury ČR, velvyslance Izraele v ČR, velvyslance Slovenska v ČR, primátora města
Plzně. Na zahájení kromě Kodery a Rexy promluvili Beno Rothenberg a Arnošt Lustig,
zazpívali Vladimír Merta a Jana Lewitová. Dále byli přítomni Karel Cudlín, izraelský
velvyslanec Jaakov Levy, primátor města Plzně Pavel Rödl, náměstek ministra kultury
ČR Daniel Herman, ředitel Muzea židovské kultury v Bratislavě Pavol Mešťan.
Po skončení se výstava stěhovala do Nostického paláce na ministerstvo Kultury
(instalovali Řepa, Kodera, Svoboda), kde ji zahajoval 4. listopadu 2008 ministr kultury
Václav Jedlička a výstava trvala do 30. ledna 2009.
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Banner k výstavě Izrael objektivy tří generací fotografů, 2008, archiv Radovana
Kodery

vernisáž výstavy Izrael objektivy tří generací

vernisáž výstavy Izrael objektivy tří generací

fotografů, Beno Rothenber a primátor Pavel Rödl,

fotografů, Beno Rothenber, 2008, Radovan

2008, archiv Radovana Kodery

Kodera

vernisáž výstavy Izrael objektivy tří generací

vernisáž výstavy Izrael objektivy tří generací

fotografů,

fotografů, v druhé řadě Arnošt Lustig a Dan Rexa a

Radovan

Kodera

a

izraelský

velvyslanec, 2008, archiv Radovana Kodery

Daniel Herman, 2008, Radovan Kodera
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Pozvánka na výstavu Izrael objektivy tří generací fotografů, 2008,
archiv Radovana Kodery
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Plakát k výstavě Izrael objektivy tří generací fotografů,
2008, archiv Radovana Kodery

Radovan

Kodera:

Instalace

výstavy

Izrael Radovan Kodera: Instalace výstavy Izrael objektivy

objektivy tří generací fotografů, Karel Cudlín, 2008 tří generací fotografů, Magdaléna Robinsonová, 2008
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Radovan Kodera: vernisáž výstavy Izrael objektivy
tří generací fotografů, Karel Cudlín, 2008

6.7

Ladislav Michálek – Periférie

Koncepce a výběr fotografií Radovan Kodera, Ladislav Michálek, Přemysl Řepa.
Jako pořadatelé uváděni Občanské sdružení Pro Photo, Židovská obec Plzeň, Národní
památkový ústav Plzeň. Místo expozice: Velká synagoga v Plzni. Duben–listopad 2009.
„Michálek dobře chápe, že základním tvůrčím nástrojem fotografa je světlo
a fotoaparát mu často slouží jen jako technický prostředek. Se světlem pracuje
brilantně, fotí-li v terénu, na správné světlo si počká, nebo za ním chodí a pronásleduje
ho. Fotografuje-li v interiéru, užívá světlo úsporně, o to však účelněji. To vyniká
zejména u portrétů Vladimíra Boudníka, tvořícího často do noci. Zdrojem světla se pak
Michálkovi stává Boudníkova pracovní lampa (ale někdy i třeba jen zapálená sirka)
a zdá se, že Michálek s aparátem při hledání nejlepších úhlů pohledu a průsečíků světla
a stínů postupně obtančí jak lampu, tak Vladimíra Boudníka a dosahuje tím vysoce
esteticky a výtvarně a někdy až bizarně pojatých fotografických obrazů“. Radovan
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Kodera: Fotografické periférie Ladislava Michálka, text předmluvy katalogu, Ladislav
Michálek – Periférie, 2009
Záměr uspořádat výstavu fotografií Ladislava Michálka nosil Kodera v hlavě
několik let. V r. 2008 získal kontakt na Michálka od plzeňského malíře Stanislava
Bukovského. Michálek byl zpočátku k záměru skeptický, ale když se sešli v létě 2008
ve sklepení jedné hospůdky na Karlově náměstí v Praze, kam Kodera přinesl ukázat
katalogy v synagoze již proběhlých výstav, Michálek nakonec s výstavou souhlasil se
slovy: „Já jsem sem šel teda s tím, že žádnou výstavu dělat nebudu a nechci, ale vy jste
mne přesvědčil“. Rozhovor s Radovanem Koderou. Začali spolu vybírat fotografie pro
výstavu. Problém byl v tom, že Michálek část negativů spolu s písemnostmi předal po r.
2000 Památníku národního písemnictví. Naštěstí měl v předávací smlouvě klauzuli, že
bude-li třeba, mohou mu být vybrané materiály zapůjčeny na omezenou dobu zpátky.
Kodera dostal od Michálka plnou moc a požádal o zapůjčení negativů. V badatelně
památníku pak vybíral negativy. K zapůjčení muselo dát souhlas Ministerstvo kultury
ČR. Nakonec se Koderovi podařilo vybrat a postupně nazvětšovat přes 200 fotografií.
Adjustoval je Přemysl Řepa, výstavu instalovali Řepa, Kodera, Doležal.
Výstava

představila

plzeňské

veřejnosti

a

návštěvníkům

práce

z nejvýznamnějších autorových tematických okruhů – soubor fotografií staré Libně (jak
různá zákoutí, tak např. Hrabalovu Hráz věčnosti stojící i demolovanou), portréty
výtvarníků Vladimíra Boudníka, Zdeňka Boušeho, Oldřicha Hamery, Josefa Hampla,
spisovatele Bohumila Hrabala a ukázky částí dalších Michálkových souborů – židovské
hřbitovy, invaze z r. 1968, zeď Johna Lennona, i soubor, kterému se Michálek věnoval
mnoho posledních let, památníky a hřbitovy vojáků padlých v prusko-rakouské válce
v r. 1866… Výstava se stala poctou hrdinům Hrabalových knih, ale i fotografovi
a člověku Ladislavu Michálkovi. Byla zahájena v neděli 21. června za účasti autora
a trvala do konce října 2009. Na vernisáž přijeli Michálkovi přátelé Oldřich Hamera
a Vladislav Merhaut, přijela i žena Vladimíra Boudníka Věra Boudníková-Špánová.
K výstavě byl vydán 64 stránkový katalog s texty Vladimíra Merhauta a Radovana
Kodery v grafické úpravě Petra Wegnera.
Části z kolekce Michálkových fotografií byly postupně představeny na dalších
místech, např. soubor fotografií židovských hřbitovů v listopadu 2012 v Českém centru
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v Mnichově a pak zejména v roce 2014 ke 100. výročí narození spisovatele Bohumila
Hrabala výstavy v Košicích, v Salzburku, ve Vídni, ve Varšavě. Ladislav Michálek byl
osobně v Mnichově a na podzim 2013 v Košicích. Poté vážně onemocněl a 12. dubna
2014 zemřel v léčebně v klášteře v Praze-Řepích.
Přílohy: Právo, Periférie Ladislava Michálka, 16. 07. 2009, Zdenko Pavelka
LN, Boudník své nápady rozhazoval, 31. 07. 2009, Jindřich Rosendorf

Obálka katalogu k výstavě Ladislav Michálek – Periférie, 2009, archiv Radovana Kodery
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Pozvánka na výstavu Ladislav Michálek – Periférie, 2009, archiv Radovana Kodery

Banner k výstavě Ladislav Michálek – Periférie, 2009, archiv Radovana Kodery
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Radovan Kodera: OInstalace Ladislav Michálek – Periférie, 2009

Radovan Kodera: Vernisáž Ladislav Michálek – Periférie, Věra Špánová - Boudníková a
Ladislav Michálek, 2009
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La Strada – Cesty v současném umění

6.8

Koncepce Helena Fenclová, Kirsimarii E. Törönen Ripatti. Jako pořadatelé uvedeni
Občanské sdružení Pro Photo, Židovská obec Plzeň. Místo expozice: Velká synagoga
v Plzni. Duben – červen 2010
„Není důležitý cíl, ale cesta k němu. Zážitek z hledání, ze ztrát a zoufání, z radosti
objevování a prozřívání, z tajemnosti dějů a náhod, minulých připomínek návratů,
nečekaná potkávání, kompilace, asimilace, analýza i syntéza myšlenek a pojmů,
vroucnost a touha po sdělitelnosti a sdělnosti díla, to je ta cesta. Je vždy důležitá, i když
nevede vždy přesně k cíli.“. Helena Fenclová, text předmluvy katalogu, La Strada –
Cesty v současném umění, 2010
Projekt LA STRADA 2010 byl volným pokračováním prvního mezinárodního
projektu na toto téma, který se poprvé představil veřejnosti v Galerii umění v Karlových
Varech pod kurátorským vedením finské kurátorky a umělkyně Kirsimarii E. Törönen
Ripatti v roce 2008.
Na výstavě bylo představeno celkem 10 autorů, jejichž společným pojítkem byla
„cesta“ v současném umění. Byly představeny fotografie, videa, malby, kombinované
techniky, skulptury, prostorové instalace těchto autorů: Erla S. Haraldsdóttir (IS), Aleš
Hnízdil (CZ), Janne Laine (FIN), Pavel Hokynek (CZ), Monique Mess (CAN), Jan
Pohribný (CZ), Míla Preslová (CZ), Kirsimaria E. Törönen – Ripatti (FIN), Christoph
Runne (CAN) a Jan Samec (CZ).
O. s. Pro Photo výstavu organizačně zaštítilo a poskytlo prostory výstavních
prostor svých vlastních projektů s ohledem na spolupráci s plzeňskou kurátorkou
Helenou Fenclovou a na to, že mezi vystavujícími byli jako autoři i fotografové.
Vystavena byla hotová a adjustovaná díla. Instalaci spolu s některými autory prováděli
Přemysl Řepa a Radovan Kodera. Výstava byla zahájena za účasti několika autorů
v neděli 18. dubna a trvala do 4. června 2010. Úvodní slovo přednesla kurátorka Helena
Fenclová. Výstava jako putovní pokračovala v Galerii Klenová/Klatovy a Sladovna
v Písku.
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Pozvánka na výstavu La Strada, 2010, archiv Radovana Kodery

6.9

Radovan Kodera – Situace

Koncepce a výběr fotografií Přemysl Řepa, Radovan Kodera. Jako pořadatelé uvedeni
Občanské sdružení Pro Photo, Národní památkový ústav Plzeň, Židovská obec Plzeň.
Místo expozice: Velká synagoga v Plzni. červen–říjen 2010.
„Tvrdí o sobě, že je dokumentarista. Svědčí o tom podstatná část jeho prací. Není však
dokumentaristou, který jen sleduje dění kolem sebe a nezaujatě mačká spoušť.
Nezaujatost mu chybí. Vše, do čeho se pouští, je podloženo jeho absolutním
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soustředěním na danou věc, na danou situaci. Vždy se snaží vyčerpat všechny možnosti,
které mu jeho práce umožňuje“.

Přemysl Řepa: Fotograf Radovan Kodera, text

předmluvy katalogu, Radovan Kodera – Situace, 2010
Výstava byla uspořádána k 50. narozeninám autora, s myšlenkou přišli Přemysl
Řepa a Peter Braun. Expozice představila ukázky z mnoha Koderových fotografických
souborů, část výstavy byla zaměřena na fotografie Plzně a plzeňského regionu, část na
židovskou tematiku i s ohledem na umístění v plzeňské Velké synagoze.
Kodera pro výstavu připravil (často i nově nazvětšoval) 230 fotografií. Výběr
a koncepci prováděl s Přemyslem Řepou, který také všechny fotografie adjustoval,
spolu výstavu i instalovali. Na výstavě byly představeny fotografie z některých dříve
prezentovaných souborů (Jiný svět, Stopy holocaustu, Židovské hřbitovy západních
Čech), i z některých Koderových cest (Dánsko, Rumunsko, Itálie, Nizozemí, Ukrajina,
Polsko, Litva, Albánie; Berlín, Moskva), řada fotografií byla vystavena poprvé (cykly
Zámostí v Třebíči, Struktury a objekty, Plzeň – město mých snů, Zahrada duchů,
Invaze)
Radovan Kodera fotí stále černobíle, a jak sám říká: “Černobílá fotografie lépe
vystihuje nejen architekturu, ale také děj, myšlenku či ústřední motiv zobrazované
situace, kompozice, v níž barvy rozptylují, odvádějí pozornost.“ Rozhovor s R. K.
Na výstavě bylo možné vidět snímky, na nichž divák nalézá pod šedými tóny objevená a
světelně kouzelná zátiší, fotografie z židovských čtvrtí a ghett, až satirické záběry
odstavených trolejbusů (soubor Invaze), výtvarně pojaté divadelní snímky, civilní
portréty Pavla Tigrida či Václava Havla, detaily architektury a záběry někdy triviální,
ale

výtvarně

okouzlující.

Snímky

pochází

z let

1988

až

2009.

Výstava plzeňským, ale i mimoplzeňským návštěvníkům ukázala tvorbu Radovana
Kodery, fotografa, který pro Velkou synagogu připravuje obsáhlé výstavy jiných autorů.
Divák se mohl prostřednictvím fotografií k autorovi více přiblížit a lépe pochopit jeho
pohled na svět.
K výstavě byl vydán 64 stránkový katalog s úvodním textem Přemysla Řepy v grafické
úpravě Petra Wegnera.
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Výstava byla zahájena v neděli 13. června, konala se pod záštitou generální ředitelky
Národního památkového ústavu Naděždy Goryczkové a za její osobní účasti a trvala do
15. října 2010.

Plakát k výstavě Situace, 2010, archiv Radovana Kodery
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Pozvánka na výstavu Situace, 2010, archiv Radovana Kodery

6.10

Fotografický klan rodiny Šechtlů

Koncepce, výběr fotografií Radovan Kodera, Přemysl Řepa, Marie Michaela Šechtlová,
Eva Hubičková, Jan Hubička. Jako pořadatelé uváděni Občanské sdružení Pro Photo,
Muzeum fotografie Šechtl & Voseček v Táboře, Národní památkový ústav, ÚOP
v Plzni, Židovská obec Plzeň. Místo expozice: Velká synagoga v Plzni, červen–říjen
2011.
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V rámci Fotofestivalu byla v Městském muzeu v Blatné v září 2010 instalována
výstava Marie & Josef Šechtlovi Život s fotografií. Součástí festivalu byla přednáška
Marie Michaely Šechtlové a Evy Hubičkové Ateliér Šechtl & Voseček. Výstavu
i přednášku navštívili Kodera a Zuzana Zbořilová a po přednášce se Kodera domluvil na
uspořádání výstavy ve Velké synagoze v sezóně r. 2011. M. M. Šechtlová a její rodina
vlastní negativy z rodinného archivu, jehož základy byly vytvořeny ve druhé polovině
19. století v Táboře. Kodera s Řepou a Zbořilovou poté vybírali z náhledových snímků
a společně se Šechtlovými provedli konečný výběr pro výstavu. Část fotografií byly
dřívější tisky, podstatnou část však tvořily tisky nové. Skeny ze skleněných negativů,
kolodiových desek i autochromů i tisky byly prováděny sourozenci Hubičkovými (děti
M. M. Šechtlové) v jejich rodinném studiu přímo v Táboře. Adjustaci všech fotografií
provedl Přemysl Řepa se svou pomocnicí Annou Procházkovou v dílně v Emauzích
v Praze, instalaci v synagoze v Plzni provedli Řepa, Kodera, Doležal.
Výstava představila tvorbu autorů a majitelů ateliéru rodiny Šechtlů zakladatele Ignáce Šechtla (1840-1911), který získal v r. 1865 fotografickou koncesi
v Kladně a v r. 1876 se usadil v Táboře, jeho syna Josefa Jindřicha (1877-1954), který
přebral ateliér po jeho smrti v r. 1911, vnuka Josefa (1925-1992) a jeho manželky Marie
(1928-2008), jimž byl ateliér v r. 1953 znárodněn, resp. „združstevněn“… Vybrány byly
ateliérové, vesměs portrétní fotografie, ale i snímky zachycující reálie a všední
i nevšední události většinou z Tábora, z jižních Čech, ale i z blízké či daleké ciziny
(synagoga v Táboře, provazochodci v Táboře od Ignáce Šechtla, návštěva T. G.
Masaryka v Táboře, olympijské hry v Berlíně od Josefa Jindřicha Šechtla, portréty
Josefa Šímy z Paříže a Jiřího Voskovce z New Yorku od Marie Šechtlové…).
Z finančních důvodů nebyl k této výstavě vydán katalog.
Výstava byla zahájena v úterý 21. června 2011. Konala se pod záštitou plzeňského
primátora Martina Baxy a trvala do 31. října 2011. Od 17. 4. do 20. 5. 2012 se konala
repríza části výstavy ve výstavních prostorách Sladovna v Písku. Instalaci provedli
Řepa a Kodera.
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Pozvánka na výstavu Fotografický klan rodiny Šechtlů, 2011, archiv Radovana Kodery

6.11

Ladislav Sitenský – Lidé

Koncepce a výběr fotografií Přemysl Řepa, Radovan Kodera, Adéla Kándlová. Jako
pořadatelé uvedeni Občanské sdružení Pro Photo, Židovská obec v Plzni, Národní
památkový ústav, ÚOP v Plzni, Adéla Kándlová, vnučka L. Sitenského. Místo expozice:
Velká synagoga v Plzni. červen–říjen 2012
„Myslím si, že takovou kolekci, jakou nashromáždil Sitenský, nemůže mít vůbec
nikdo.“ Rozhovor s Přemyslem Řepou.
Po dvanácti letech, od výstavy Ladislav Sitenský – Fotografie, byl v plzeňské
Velké synagoze představen navazující výstavní projekt Ladislav Sitenský – Lidé.
Při jeho přípravě a výběru snímků spolupracovali Kodera a Řepa s vnučkou
L. Sitenského a správkyní fotografické pozůstalosti Adélou Kándlovou. Výběr
představil průřez tvorby autora zaměřený na fotografii, jejímž obsahem je život člověka
se vším, co přináší. Zároveň ukázal autorův přístup k zobrazení člověka v rozmanité
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škále žánrové i tematické. Kolekce obsahovala 210 fotografií vybraných z několika
souborů (např. Vltava 1937-1960, Praha, sociální fotografie ze 30. let, portréty
významných osobností). S ohledem na 100. výročí založení českého skautingu byly
vybrány a nově nazvětšovány i Sitenského fotografie s touto tématikou. Převážná
většina fotografií z expozice již byla publikována, ale kurátoři výstavy zařadili
i fotografie dosud nepublikované, a to celou sekci fotografií právě o českém skautingu a
kolekci výtvarných fotografií Sitenského nejbližších, tedy fotografie rodičů, manželky,
dětí, k vidění bylo i několik autoportrétů. Expozice obsahovala fotografie od třicátých
let (nejstarší z roku 1934) až po léta osmdesátá, tedy padesátiletý průřez lidským
životem. Sitenský fotografoval již jako student, na fotografiích bylo možné vidět jak
jeho spolužáky, tak i kantory, lidi v různých polohách, při práci i při odpočinku.
Vystaveny byly zapůjčené autorské fotografie doplněné některými nově zhotovenými
zvětšeninami dosud nepublikovaných snímků. Nové zvětšeniny zhotovil Kodera,
všechny fotografie adjustoval Řepa. Instalovali Řepa, Doležal, Kodera a Martin Kosa.
Úvodní text k výstavě Přemysl Řepa.
Z finančních důvodů nebyl k této výstavě vydán katalog.
Výstava byla zahájena v neděli 10. června a trvala do 31. října 2012

Přílohy: LN, Sitenského „rodinné“ album, 11. 06. 2012, Jindřich Rosendorf
Synagogu zaplnily po dvanácti letech Sitenského fotky, 11. 06. 2012, Barbora
Němcová
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Plakát k výstavě Ladislav Sitenský – Lidé, 2012, archiv
Radovana Kodery
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Pozvánka na výstavu Ladislav Sitenský – Lidé, 2012, archiv Radovana Kodery

Vernisáž výstavy Ladislav Sitenský – Lidé, Zuzana Zbořilová a
Radovan Kodera, 2012, archiv Radovana Kodery
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6.12

Karel Steiner – Horizonty

Koncepce a výběr fotografií Radovan Kodera, Helena Fenclová. Jako pořadatelé
uvedeni Občanské sdružení Pro Photo, Židovská obec Plzeň. Místo expozice: Velká
synagoga v Plzni. květen–říjen 2013.
„Češi nejsou jako Číňani, nedržíme spolu, jsme roztroušeni a řekl bych, dobře
integrovaní“.

Karel Steiner, rozhovor k výstavě Karel Steiner: Češi ve Francii –

fotografické portréty, 2007
Karel Steiner se narodil v Praze, kořeny z otcovy strany má v Plzni, trávil zde
část svého dětství a stále se rád do Plzně vrací. V r. 1968 emigroval nejprve do USA,
od 80. let žije v Paříži, kde působí jako volný fotograf, ale také jako učitel fotografie
v Parsons School of Design.
Rozsáhlá výstava byla připravena k autorovým 60. narozeninám a byla
částečnou retrospektivou představující Karla Steinera v plzeňské Velké synagoze
výběrem z několika jeho nejvýznamnějších souborů. Kromě fotografií, jež byly již
prezentovány na mnoha místech v Evropě i v Americe, byla tato výstavní kolekce
doplněna fotografiemi vybranými kurátory této kolekce přímo v jeho ateliéru v Puteaux
tak, aby naplnily ucelenou koncepci určenou pro prostor Velké synagogy v Plzni.
Nejvýznamnější částí výstavy bylo představení jeho rozsáhlého souboru portrétů
Čechů žijících dlouhodobě nebo trvale ve Francii, které tam potkal nebo vyhledal. Jedná
se například o fotografické portréty básníka Petra Krále, sochařů Vladimíra Škody
a Ivana Thiemera, politologa Jacquese Rupnika, spisovatele, básníka a překladatele
Prokopa Voskovce, malířů Romana Kameše, Miloše Síkory, Filomeny Borecké, módní
návrhářky Kateřiny Geislerové nebo architekta Jana Švába a mnoha dalších.
Další soubory, které na výstavě byly představeny vytvořil Steiner například pomocí
camery obscury či přenosem sejmuté emulze z polaroidových snímků. I fotografické
portréty Češi ve Francii ozvláštnil nazvětšováním na akvarelový papír s nanesenou
emulzí. Emulzi nejdříve nanese štětcem na papír a počká až zaschne, vznikne tak
fotografický papír. Tam, kde se štětec papíru dotkne, vznikne fotografický obrázek, tam
kde ne – zůstane bílá plocha. Na výstavě byly zastoupeny také Steinerovy abstraktní
fotografie i jeho živé fotografie z Izraele, Prahy a Paříže.
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Vystaveny byly jak originální zvětšeniny, tak tisky. Fotografie adjustoval
Přemysl Řepa v dílně v Praze v Emauzích, instalovali Řepa, Doležal, Kodera
Texty k výstavě Helena Fenclová, Radovan Kodera.
Z finančních důvodů nebyl k této výstavě vydán katalog.
Výstava byla zahájena v neděli 5. května za účasti autora a trvala do 31. října 2013
Příloha: LN, Hravé horizonty Karla Steinera, 12.2007, Jindřich Rosendorf

Banner k výstavě Karel Steiner – Horizonty, 2013, archiv Radovana Kodery

Vernisáž výstavy Karel Steiner – Horizonty, 2013, archiv Radovana
Kodery
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Vernisáž výstavy Karel Steiner – Horizonty, 2013, archiv
Radovana Kodery

Strana 117

6.13

Miloslav Kubeš – Člověče, kdo jsi?

Koncepce a výběr fotografií Daniel Šperl, Radovan Kodera, Přemysl Řepa. Jako
pořadatelé uvedeni Občanské sdružení Pro Photo a Židovská obec Plzeň. Místo
expozice: Velká synagoga v Plzni. Červen – říjen 2014.
„Soubor, který dneska vlastně vidím poprvé je pro mne velkým objevem. A je to jenom
potvrzení, že se stále ještě může dotvářet historie české fotografie, že pořád se tady
objevují autoři, kteří byli téměř neznámí, kteří publikovali před mnoha desetiletími
a téměř byli zapomenuti.“ Vladimír Birgus, komentář v dokumentárním filmu, Miroslav
Kubeš – Člověče, kdo jsi? Daniel Šperl, 2008
Výstava fotografií doktora filosofie a vysokoškolského pedagoga Miloslava
Kubeš e (1927-2008), který se po r. 1968 musel živit manuálně jako stavební dělník.
Jeho polozapomenuté dílo objevil a představil veřejnosti fotograf a kameraman Daniel
Šperl poté, co se s Kubešem seznámil a spřátelil. Natočil o něm dokumentární film
a uspořádal několik výstav Kubeš ových fotografií, které sám vybral a nazvětšoval.
Osobité fotografie zaměřené na všední život obyčejných lidí, často outsiderů, ovšem
často výtvarně komponované, se ve svém tematickém, společenském i žánrovém pojetí
staly sociologickou studií. Jeho tvorba kulminovala v období od 60. let do poloviny let
80. Kubeš fotografoval ve svém volném čase a převažujícím motivem jeho snímků,
pořizovaných převážně středoformátovou dvouokou zrcadlovkou se čtvercovým
formátem snímku, jsou volnočasové aktivity – někdy spíš „pasivity“ – jeho
spoluobčanů. Kubeš ovy snímky mají často ironický až groteskní podtext. Tomu byl
podřízen i výběr pro plzeňskou výstavu provedený Danielem Šperlem ve spolupráci
s Radovanem Koderou; k již hotovým souborům bylo nově vybráno několik desítek
dosud nevystavovaných fotografií.
Na výstavě byly použity zvětšeniny zhotovené Danielem Šperlem, část fotografií
zvětšoval pro výstavu Radovan Kodera. Fotografie adjustoval v dílně v Emauzích
v Praze Přemysl Řepa. Instalovali Řepa, Doležal, Kodera, Šperl. Úvodní text k výstavě
napsal Daniel Šperl.
Z finančních důvodů nebyl k výstavě vydán katalog.
Výstava byla zahájena v neděli 8. června a trvala do 31. října 2014.
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Banner k výstavě Miloslav Kubeš – Člověče, kdo jsi?, 2014, archiv Radovana Kodery

Pozvánka na výstavu Miloslav Kubeš – Člověče, kdo jsi?, 2014, archiv Radovana Kodery
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6.14

Osvobození 1945 ve fotografiích. Z válečného deníku Ladislava
Sitenského / Osvobození Plzně americkou armádou

Koncepce a výběr fotografií Radovan Kodera, Přemysl Řepa, Adéla Kándlová,
Vladislav Vítek. Jako pořadatelé uvedeni Občanské sdružení Pro Photo, Židovská obec
v Plzni, Statutární město Plzeň, Plzeň 2015 o.p.s. Místo expozice: Velká synagoga
v Plzni. Květen – říjen 2015.
„Ačkoli se může zdát, že od listopadu 1989, kdy kromě jiných totalitních excesů se do
normálního stavu dostala i historiografie, uplynulo již mnoho času, stále jsme ještě
zcela nesmazali dluh, který jako společnost vůči lidem bojujícím za osvobození naší
země v letech 1939-1945 máme. Příspěvkem k umoření tohoto dluhu, jakož i vyjádření
úcty a vděčnosti chce přispět i tato výstava“. Radovan Kodera: Osvobození 1945 ve
fotografiích – Z válečného deníku Ladislava Sitenského a Osvobození Plzně americkou
armádou, text předmluvy katalogu, Osvobození 1945 ve fotografiích, 2015
Výstava Osvobození 1945 ve fotografiích se skládala ze dvou samostatných
částí. První část byla výběrem válečných fotografií nazvaná podle dříve vydané knihy
Z válečného deníku Ladislava Sitenského. Ladislav Sitenský byl významný český
válečný fotograf, který vstoupil v roce 1939 do čs. zahraniční armády a účastnil se bojů
o Francii, Velkou Británii, obléhání oblasti Dunkerque. Sitenský po celou dobu vše
fotografoval a vytvořil tak soubor, ze kterého organizátoři výstavy společně s jeho
vnučkou Adélou Kándlouvou, správkyní jeho fotografické pozůstalosti, vybrali snímky
méně známé, nebo ještě nepublikované. Většina snímků, které byly na výstavě
představeny, pochází z obléhání a bojů v oblasti severofrancouzského města Dunkerque,
jež čs. armáda osvobodila 9. května 1945. Do souboru byly ale zařazeny i snímky
z formování čs. zahraniční armády ve Francii a bombardování Londýna v r. 1940,
počátky čs. perutí v rámci RAF v r. 1941.
Druhá část výstavy byla věnována fotografiím spojeným s osvobozením
jihozápadních Čech a zejména města Plzně pod názvem Osvobození Plzně Americkou
armádou. Na výstavě byly vystaveny fotografie jak profesionálních, tak amatérských
fotografů, např. Josefa Hořejše, Zbyňka Jetleba, Josefa Pechy, Bohumila Vítka, ale
i autorů, jejichž jména dnes již nejsou známá a zůstávají tak v anonymitě. Tato část
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expozice byla vytvořena ve spolupráci s Vladislavem Vítkem, vlastníkem sbírky
obsahující více než 6 a půl tisíc starých fotografií a negativů s tématikou II. světové
války, zejména pak osvobození v roce 1945. Do souboru byly Koderou a Vítkem
vybrány fotografie z doby okupace (např. slavnost u příležitosti přejmenování
Klatovské třídy na Reinhard Heydrich Strasse), spojeneckých náletů na plzeňskou
Škodovku, fotografie osvobozovacích akcí a událostí na osvobození navazujících.
Fotografie z Vítkovy sbírky doplnilo několik fotografií z Plzně a Rokycan od Miroslava
Zikmunda.
Fotografie Ladislava Sitenského byly umístěny v přízemí synagogy (severní
boční chodba, hlavní loď, severozápadní schodiště). Původní Sitenského autorské
zvětšeniny doplnilo 40 nově zhotovených klasických zvětšenin zhotovených Koderou.
Snímky z Vítkovy sbírky byly umístěny na galeriích, jihozápadním schodišti a v jižní
boční chodbě a byly pro výstavu nově vytištěny. Všechny fotografie byly jednotně
adjustovány Přemyslem Řepou, výstavu instalovali Řepa, Doležal, Kodera.
K výstavě byl vydán 64 stránkový katalog s texty Ivana Martinovského a Radovana
Kodery v grafické úpravě Petra Wegnera.
Výstava byla zahájena ve čtvrtek 30. dubna a byla součástí projektu Evropské hlavní
město kultury 2015 a květnových Slavností svobody. Trvala do 31. října 2015.

Přílohy: Plzeňský deník, Osvobození 1945 ve fotografiích, 30. 04. 2015
LN, Sitenský, Zikmund a jiní v Plzni, 30. 04. 2015, Jindřich Rosendorf
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Obálka katalogu k výstavě Osvobození 1945 ve fotografiích. Z válečného deníku Ladislava
Sitenského / Osvobození Plzně americkou armádou, 2015, archiv Radovana Kodery

Plakát k výstavě Osvobození 1945 ve fotografiích. Z válečného
deníku Ladislava Sitenského / Osvobození Plzně americkou
armádou, 2015, archiv Radovana Kodery
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Banner k výstavě Osvobození 1945 ve fotografiích. Z válečného deníku Ladislava
Sitenského / Osvobození Plzně americkou armádou, 2015, archiv Radovana Kodery

Radovan Kodera: Instalace výstavy Osvobození 1945 ve fotografiích. Z válečného deníku Ladislava
Sitenského / Osvobození Plzně americkou armádou, Vladislav Vítek, 2015
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Instalace výstavy Osvobození 1945 ve fotografiích.
Z

válečného

deníku

Ladislava

Sitenského

/

Osvobození Plzně americkou armádou, Radovan
Kodera a Zuzana Zbořilová a Anička, 2015, archiv
Radovana Kodery

Instalace

výstavy

fotografiích.
Sitenského
armádou,

Z
/

Osvobození

válečného
Osvobození

Radovan

1945

ve

deníku

Ladislava

Plzně

americkou

Kodera,

2015,

archiv

Radovana Kodery

Radovan Kodera: Vladislav Vítek v ateliéru, příprava na výstavu Instalace
výstavy Osvobození 1945 ve fotografiích, 2015
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Farm Security Administration 1935-1943

6.15

Koncepce a výběr fotografií Radovan Kodera. Jako pořadatelé uvedeni Občanské
sdružení Pro Photo, Židovská obec v Plzni, Americké centrum v Praze, Fakulta designu
a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. Místo expozice: Velká synagoga v Plzni.
Květen–říjen 2016.
Ve Velké synagoze v Plzni byl poprvé v Evropě vystaven takto rozsáhlý výběr
fotografií legendárního dokumentárního souboru Farm Security Administration. Projekt
na podporu zemědělství v době hospodářské krize byl založen v r. 1935 vládou USA.
V jeho informační sekci, kterou vedl ekonom Roy Stryker, byly zaměstnány desítky
fotografů a po dobu osmi let pořizovaly obrazovou dokumentaci amerického venkova.
Celkem bylo vytvořeno na 270 tisíc fotografií. Většina negativů (175 tisíc) je dnes
součástí archivního fondu Knihovny kongresu ve Washingtonu. Po r. 2000 byl archiv
včetně negativů ze souboru FSA postupně digitalizován. Pro výstavu v plzeňské Velké
synagoze vybral Kodera z digitálního archivu Knihovny kongresu 250 snímků,
administrativně zajistil možnost vytvoření a vystavení vybraných fotografií, poskytnuté
skeny negativů upravil pro tisk. Výsledný výběr ukázal všechny aspekty života farmářů
a lidí spojených se zemědělstvím a přidruženým průmyslem: rodinný život, bydlení,
práci, migraci, dopravu, volný čas, životní styl, život v uprchlických táborech… Na
výstavě bylo různým počtem fotografií zastoupeno celkem 18 autorů: Dorothea Lang
52, Russel Lee 25, Marion Post Wolcott 23, Jack Delano 21, Arthur Rothstein 20, John
Vachon 19, Walker Evans 18, Ben Shahn 17, Edwin Rosskam 9, Theodor Jung 9, Carl
Mydans 8, John Collier 8, Marjory Collins 7, Gordon Parks 4, Edwin Locke 4, Roy
Stryker 2, Louise Rosskam 2, Arthur Siegel 2. Fotografie od formátu 29x42 cm až po
48x60 cm byly vytištěny u Šechtlů-Hubičků v Táboře. Fotografie adjustovali Řepa a
Doležal v dílně v Emauzích v Praze, výstavu v synagoze instalovali Řepa, Doležal,
Kodera.
K výstavě byl vydán 80 stránkový katalog s textem Radovana Kodery v grafické
úpravě Petra Wegnera.
Výstava byla zahájena v pondělí 2. května a konala se pod záštitou Amerického
velvyslanectví v Praze. Trvala do 30. října 2016. Hned po skončení byla část kolekce
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převezena do Bratislavy a instalována v Domě umění/Kunsthalle v rámci festivalu
Měsíc fotografie 2016, kde byla zahájena 2. listopadu a trvala do 18. prosince 2016.
Další repríza se konala od 20. března do 31. května v Rosenfeldově paláci v Žilině a od
17. do 25. června v rámci F!Festivalu v bývalé textilní továrně Mosilana

v Brně.

Všechny výstavy instalovali Řepa a Kodera. V Bratislavě, v Žilině i v Brně měl
k výstavě Radovan Kodera přednášku spojenou s projekcí.

Přílohy: LN, Tisíce portrétů amerického venkova, 21. 05. 2016, Jindřich Rosendorf
Věštník 7/2016, Američané v synagoze, 01. 07. 2016
Věštník 7/2016, Američané v synagoze, 01. 07. 2016
Právo, Fotky z doby, kde se USA stávaly velmocí, 20. 10. 2016, Jan Šida
Respekt 22/16, Pravý způsob, jak oslovit lidi, Pavel Turek
Respekt 22/16, Pravý způsob, jak oslovit lidi, Pavel Turek
Respekt 22/16, Pravý způsob, jak oslovit lidi, Pavel Turek

Obálka k výstavě Farm Security Administration 1935-1943, 2016, archiv Radovana Kodery
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Banner k výstavě Farm Security Administration
1935-1943, 2016, archiv Radovana Kodery

Plakát k výstavě Farm Security Administration
1935-1943, 2016, archiv Radovana Kodery

Pozvánka k výstavě Farm Security Administration 1935-1943, 2016, archiv Radovana Kodery
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Radovan Kodera: Instalace výstavy Farm Security
Administration 1935-1943, 2016

Radovan Kodera: Instalace výstavy Farm Security
Administration 1935-1943, hlavní loď, 2016

Radovan Kodera: Instalace výstavy Farm Security
Administration 1935-1943, schodiště, 2016

Strana 128

Bratislava buletin, Farm Security Administration 1935-1943, 2016, archiv
Radovana Kodery
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Vernisář výstavy Farm Security Administration 1935-1943, 2016,
Žilina, archiv Radovana Kodery

Banner k výstavě Farm Security Administration 1935-1943, 2016, archiv
Radovana Kodery

Radovan Kodera: Instalace výstavy Farm Security Administration 1935-1943,
Brno, 2016
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6.16

The Best of Czech Press Photo 1995-2016

Koncepce a výběr fotografií Radovan Kodera, Simona Boarová, Veronika Souralová.
Jako pořadatelé uvedeni Občanské sdružení Pro Photo, Czech Photo, o. p. s. Židovská
obec v Plzni. Místo expozice: Velká synagoga v Plzni. Květen–říjen 2016.
Pro výstavu vybral Kodera ve spolupráci se Simonou Boarovou a Veronikou
Souralovou v archivu nově vybudovaného Czech Photo Centre v Nových Butovicích
170 fotografií z více než 20 ročníků prestižní národní soutěže novinářské fotografie.
Instalovány byly fotografie těchto autorů: Tomáš Adamec, Jana Ašenbrennerová,
Petr Bambousek, Martin Bandžák , Michal Bartoš, Marian Beneš, Roman Benický,
Kamila Berndorfová, Victor Breiner,Pavel Brunclík, Jan Cága, Karel Cudlín, David W.
Černý, Michal Čížek, Martin Divíšek, Jiří Doležel, Zdeněk Dvořák, Alena Dvořáková a
Viktor Fischer, Libor Fojtík, Martin Frouz, Václav Galgonek, Tomáš Halász, Michael
Hanke, Robert Hlavica, Štěpán Hon, Jana Hunterová, Ibra Ibrahimovič, René Jakl, Filip
Jandourek, Milan Jaroš, Václav Jirsa, Petr David Josek, Radek Kalhous, Joe Klamar,
Lenka Klicperová, Michal Kolář, Martin Kollár, Martin Kozák, Tomáš Krist, Tomáš
Kroulík, Stanislav Krupař, Jaroslav Kučera, David Kundrát, Dana Kyndrová, Pavol
Majer, Dan Materna, Petra Mášová, Juraj Mravec, David Neff, Ondřej Němec, Jana
Noseková, Michal Novotný, Vladimír Kiva Novotný, Alan Pajer, Jiří Pekárek, Radek
Petrášek, Šimon Pikous, Jan Pohribný, David Port, Tomáš Rafa, Miluše Rudinská,
Michal Růžička, Jan Sakař, Alexandr Satinský, Robert Sedmík, Martin Sidorják, Filip
Singer, Herbert Slavík, Magdaléna Straková, Jan Schejbal, Josef Strouha, Jan Šibík,
Václav Šilha, Petr Škvrně, Maňo Štrauch, Miloš Štáfek, Michal Šula, Tomáš Tesař,
Matěj Třešňák, Václav Vašků, Jan Venhoda, Ami Vitale, Roman Vondrouš, Jiří
Všetečka, Martin Wágner, Matúš Zajac, Jan Zátorský, Stanislav Zbyněk, Igor Zehl,
Robert Zlatohlávek
Fotografie adjustovali Řepa, Doležal, Wegner tentokrát do zapůjčených
kovových rámů v dílně v Emauzích v Praze. V synagoze instalovali Řepa, Doležal,
Wegner. Úvodní text k výstavě napsal Radovan Kodera.
K výstavě nebyl z finančních důvodů vydán katalog.
Výstava byla zahájena ve středu 3. května a trvá do 31. října 2017.
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Plakát k výstavě The Best of Czech Press Photo
1995-2016, 2017, archiv Radovana Kodery

Pozvánka na výstavu The Best of Czech Press
Photo 1995-2016, 2017, archiv Radovana Kodery
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7

VÝSTAVY VE STARÉ SYNAGOZE PO VZNIKU O. S. PRO
PHOTO

7.1

Tady žili židé. Historie a současnost židovských památek

západních Čech ve fotografii.
První výstava uváděná ve Staré synagoze už pod hlavičkou O. s. Pro Photo byla
rozšířená repríza dokumentární výstavy o židovských památkách v regionu připravená
Radovanem Koderou v r. 1999 pro muzeum v Klatovech. Výstava byla instalována
v přízemí a na galeriích v 1. patře synagogy a byla zahájena v neděli 30. května; trvala
do 30. září 2004. Zahájení se zúčastnil izraelský velvyslanec Arthur Avnon a primátor
města Plzně Jiří Šneberger. K výstavě bylo vydáno osmistránkové leporelo ve třech
jazykových verzích, v češtině, angličtině a němčině, s úvodním textem Radovana
Kodery a několika archivními i současnými fotografiemi. Místně zaměřené redukované
verze výstavy byly později instalovány v lázeňském domě „New York“ v Lázních
Kynžvart (2005), v Muzeu Českého lesa v Tachově (2006) a v městské galerii na radnici
v Sušici (2007).

Přílohy: Skládačka k výstavě Tady žili Židé, 04. 04. 2004
Skládačka k výstavě Tady žili Židé, 04. 04. 2004
Plzeňský deník, Synagoga připomíná památky, 07. 06. 2004, Dana Veselá
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Brožura Tady žili židé. Historie a současnost
Pozvánka na výstavu Tady žili židé. Historie a

židovských

současnost židovských památek západních Čech

fotografii, 2004, archiv Radovana Kodery

památek

západních

Čech

ve

ve fotografii, 2004, archiv Radovana Kodery

Vernisáž Tady žili židé. Historie a současnost židovských
památek západních Čech ve fotografii, velvyslanec Arthur
Avnon, 2004, archiv Radovana Kodery
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Vernisáž Tady žili židé. Historie a současnost židovských památek
západních Čech ve fotografii, 2004, archiv Radovana Kodery

Radovan Kodera: Vernisáž Tady žili židé. Historie a
současnost židovských památek západních Čech ve
fotografii, velvyslanec Arthur Avnon, 2004

Plakát k výstavě Tady žili židé. Historie a
současnost židovských památek západních Čech
ve fotografii, 2004, archiv Radovana Kodery
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7.2

Pod britským praporem
Pro rok 2005 připravilo O. s. Pro Photo tematickou výstavu k výročí konce

II. světové války Pod britským praporem o čs. Dobrovolnících bojujících proti nacismu
na Západě. Výstavu připravil Koderův kolega z památkového ústavu Karel Foud. Foud
shromáždil řadu dokumentů a fotografií převážně ze soukromých zdrojů. Kodera
s Foudem podnikli na jaře 2005 průzkumně dokumentační cestu do oblasti Dunkerque
a Kodera vyfotografoval současné snímky reálií spojených s osvobozováním oblasti
Dunkerque Čs. obrněnou brigádou v l. 1944-1945. Na adjustaci a instalaci výstavy se
podíleli Kodera i Řepa. Výstava byla zahájena v pátek 6. května 2005 za účasti veteránů
čs. armády a byla zahrnuta do programu plzeňských Slavností svobody. Menší verze
výstavy byla instalována v letní sezóně 2006 v zámecké galerii v Chanovicích
na Horažďovicku.
Příloha: LN, Naši pod britským praporem, 06. 05. 2005, Jindřich Rosendorf

Pod britským praporem, 2005, archiv Radovana Kodery

Radovan Kodera: Instalace výstavy Pod
britským praporem, 2005
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Radovan Kodera: Instalace výstavy Pod britským praporem, 2005

Pozvánka na výstavu Pod britským praporem, 2005, archiv
Radovana Kodery
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Plakát k výstavě Pod britským praporem, 2005, archiv Radovana Kodery
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7.3

Ľubo Stacho: Návrat stratených. Plátna spomienok a

zabúdania
V r. 2006 byla v prostorách Staré synagogy instalována výstava významného
slovenského výtvarníka a fotografa Ľubo Satcha Návrat stratených. Plátna spomienok
a zabúdania s tématikou holocaustu. Soubor Návrat stratených tvořili kameny, na něž
Stacho nenesl fotografickou elmulzi a na ni reprodukoval portréty obětí holocaustu
z celého Slovenska. Kameny byly rozmístěny po ploše obou ženských galerií v 1. patře.
Plátna spomienok a zabúdania vytvořil Stacho tak, že vyfotografoval rozostřené
barevné portréty lidí, kteří holocaust přežili. Instalace pláten s portréty i prázdných
bílých ploch byla umístěna na galerie ve 2. patře a některá plátna byla umístěna napříč
do volného prostoru synagogy.
V přízemí synagogy umístil Stacho několik velkoformátových fotografií
vybraných židovských památek Slovenska. Kodera při přípravě výstavy navázal
spolupráci s Muzeem SNP v Bánské Bystrici a expozici doplnil v přízemí dokumenty
o holocaustu slovenských židů archivními materiály z tohoto muzea. Na instalaci se
podíleli Kodera a Řepa. Výstava byla zahájena v pondělí 19. června za účasti Ľubo
Stacha a ředitele Muzea SNP v Bánské Bystrici Stanislava Mičeva. Trvala do
30. 9. 2006.

Radovan Kodera: Instalace výstavy Ľubo Stacho: Návrat stratených. Plátna
spomienok a zabúdania, 2006
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Radovan Kodera: Instalace výstavy Ľubo Stacho: Návrat stratených. Plátna spomienok a zabúdania, 2006,
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7.4

Spolužáci
V červnu 2007 byla ve Staré synagoze instalovaná výstava studentského

projektu s tématikou holocaustu Spolužáci. Studenti plzeňského gymnázia na
Mikulášském náměstí pod vedením češtinářky Moniky Stehlíkové zpracovali osudy
několika bývalých žáků této školy, kteří byli během války perzekvováni pro svůj
židovský původ – někteří zahynuli, někteří přežili. Podkladem k výstavě byly materiály
shromážděné studenty pro stejnojmennou publikaci vydanou v r. 2005. Výstava byla
instalována v přízemí Staré synagogy, na organizačním zajištění a instalaci se podíleli
Kodera a Řepa.

7.5

Radovan Kodera: Stopy holocaustu
Pro sezónu r. 2008 byla plánovaná výstava Operace „Důvěrné: Izrael!“. Výstavu

obsahově připravoval Daniel Rexa ve spolupráci s Koderou a měla připomenout
hospodářskou a vojenskou pomoc Československa nově vzniklému státu Izrael
v r. 1948. O. s. Pro Photo se ale nepodařilo získat dostatek finančních prostředků na
realizaci výstavy. S ohledem na aktuální situaci v Plzni – chystaný, zrušený a díky
soudnímu rozhodnutí realizovaný pochod neonacistů kolem Velké synagogy – instaloval
Kodera ve Staré synagoze jako náhradní výstavu svůj soubor současných fotografií
z koncentračních a vyhlazovacích táborů a míst dalších perzekucí Stopy holocaustu.
Výstavu Kodera instaloval v přízemí Staré synagogy a trvala od července do konce září
2008.

7.6

(Neo)nacismus a komunismus – vymoženosti a zhouba

demokracie
Město Plzeň se stalo místem aktivit neonacistů i na jaře 2009. Na základě
zkušeností z předchozího roku a s využitím vlastní aktuální fotodokumentace připravil
Kodera do Staré synagogy tematickou výstavu (Neo)nacismus a komunismus –
vymoženosti a zhouba demokracie, v níž na základě dobových i současných dokumentů
poukazoval na to, jak obě ideologie využívali (resp. využívají) demokratických principů
na cestě k politickému uchopení moci, aby následně demokratický režim změnily na
totalitní a jak se i dnes dopouštějí představitelé těchto ideologií porušování zákonů a jak
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je jim nezákonná činnost úřady, ale i soudy tolerována a umožňována. Na výstavě
kromě písemných dokumentů a dokumentárních dobových fotografií byly využity
současné písemnosti a fotografie pořízené na neonacistických a komunistických
shromážděních v l. 2008 a 2009 Koderou, Zuzanou Zbořilovou a Petrem Kiškou,
Koderovým spolužákem z ITF. Výstava byla instalována ve Staré synagoze od července
do září 2009 a zůstala ve Staré synagoze instalována i v sezóně r. 2010
Příloha: MFD, Neonacismus je vyčpělá mrtvola, 06. 08. 2009, Pavel Pechoušek

Radovan Kodera: (Neo)nacismus a komunismus – vymoženosti a zhouba demokracie, Přerov, 2009
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Plakát k výstavě (Neo)nacismus a komunismus
– vymoženosti a zhouba demokracie, 2009,
archiv Radovana Kodery

Pozvánka na výstavu (Neo)nacismus a komunismus – vymoženosti a zhouba demokracie, 2009, archiv
Radovana Kodery
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7.7

Andrew Jan Hauner: New York – 11. září 2001
11. září 2011 uplynulo 10 let od útoku na „newyorská dvojčata“. K tomuto

výročí připravilo O. s. Pro Photo výstavu fotografií nafocených přímo na místě.
Fotografie pořídil jako 14letý Koderův spolužák z ITF Andrew Jan Hauner. Narodil se
v New Yorku českým rodičům a jako školák začínal fotografovat. Když se o události
dozvěděl, vzal fotoaparát, sedl na kolo a jel k místu tragédie. Celkem vyfotografoval
dva kinofilmy. Dosud fotografie veřejně neprezentoval. Kodera ho přesvědčil a
z negativů nazvětšoval výběr 30 fotografií 40x60cm a ty pak instalovali Hauner
s Koderou a Řepou v přízemí synagogy. Výstava byla zahájena ve čtvrtek 8. září a trvala
do 28. září. Zvláštností bylo, že na víkend 10.-11. září se výstava přestěhovala na zámek
Žinkovy, kde byla součástí akce „Návrat klenotů“. Pak se kolekce vrátila zpátky
do Staré synagogy. V Plzni i v Žinkovech byl Andrew přítomen a o svých osobních
zážitcích vyprávěl.
Od podzimu 2011 byla Stará synagoga uzavřena z důvodů kompletní restaurátorské
rekonstrukce v rámci projektu 10 hvězd, kdy bylo do r. 2014 rekonstruováno
10 vybraných synagog v Čechách a na Moravě. V červnu 2014 byla synagoga
slavnostně znovuotevřena. V obou patrech ženských galerií byla instalována stálá
expozice. Kodera se podílel na libretu expozice částí týkající se holocaustu plzeňských
židů. Zásahem grafika byla však tato část expozice obsahově značně degradována. Pro
sezónní výstavy zůstal k dispozici prostor v přízemí pod galeriemi, kde bylo instalováno
závěsné zařízení – lišta na silonová pojezdová lanka.
Přílohy: LN, Zkáza Dvojčat objektivem kluka na kole, 09. 09. 2011, Jindřich Rosendorf
MFD, Jako kluk fotil Dvojčata v den zkázy, vystavuje v Plzni. 09. 09. 2011,
Barbora Němcová
Plzeňský deník, V Žinkovanech vzpomínali na tragédii 11. září, 12. 09. 2011,
Martina Šmejkalová
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7.8

Zachor (Pamatuj). Dva domy jedného pána
V r. 2015 byla v synagoze instalována výstava Zachor (Pamatuj) Ľuba a Moniky

Stachových. První část, soubor Dva domy jedného pána, tvořily fotografické diptychy
pohledů do interiéru synagogy a křesťanského chrámu vždy v jedné lokalitě.
Fotografovali na Slovensku a v polské Haliči, jedním z posledních uvedených diptychů
byla dvojice snímků z Plzně, interiér katedrály sv. Bartoloměje a pohled do Zahrady
vzpomínek čili bývalé Pomocné synagogy. Druhou obsahovou část tvořily dvě
velkoformátové fotografie – letní a zimní – místa u města Nováky, kde byl za války
pracovní koncentrační tábor a po němž dnes nezůstaly žádné stopy. Součástí instalace
byla projekce výpovědí bývalých vězňů tohoto koncentračního tábora. Výstavu spolu se
Stachovými instalovali Kodera a Řepa. Výstava byla zahájena v úterý 30. června za
účasti Ľuba i Moniky Stachových a trvala do 28. srpna 2015.

Pozvánka na výstavu Zachor (Pamatuj). Dva domy jedného pána, 2006, archiv Radovana Kodery
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Plakát k výstavě Zachor (Pamatuj). Dva domy jedného pána, 2006, archiv Radovana Kodery

7.9

Michal Adamovský: Manuál
Výstava metaforickou formou reflektovala otázku válek a ozbrojených konfliktů

pomocí fiktivního návodu k zacházení se střelnými zbraněmi. Adamovský provedl
průstřel speciálně svázanou knihou a v expozici tuto knihu nechal rozevřenou tak, aby
byla vidět dráha střely uvnitř knihy; vystavena byla i samotná vystřelená kulky.
Na vystavených fotografiích byly zachyceny záblesky výstřelů z různých palných
zbraní. Další částí výstavy byly Adamovského fotografie velkých suchých kaktusů
focených v izraelské pouští v noci s použitím externího blesku. Výstavu doplnily
Adamovského abstraktní grafiky. Výstavu s Michalem Adamovským instalovali
R. Kodera a P. Řepa. Výstava byla zahájena ve čtvrtek 17. září a trvala do 30. října
2015.
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7.10

Svět očima Ruth Hálové
V únoru 2016 byla ve Staré synagoze instalována výstava insitní malířky Ruth

Hálové. Ruth Hálová je jedním z „Wintonových dětí“. Před nacistickou perzekucí ji
zachránil odjezd do Británie v létě 1939. Povoláním je makrobioložka, jejím pracovním
kolegou byl bývalý asistent Josefa Sudka Petr Helbich. Hálová začala malovat
s odchodem do důchodu na počátku 80. let. Maluje objekty a osoby ve svém okolí –
rodinu, přátele, domácí zvířectvo, krajinu, květiny. Její obrazy mají výrazně pozitivní
náboj. Výstava představila výběr z její tvorby a byla uvedena u příležitosti autorčiných
90. narozenin. V průběhu roku 2016 byla expozice zcela obměněna. Výběr obrazů
provedl Kodera, instalaci Bohuslav Doležal, druhou instalaci nových obrazů v srpnu
2016 Kodera. Výstava byla zahájena v neděli 7. února 2016 za účasti autorky a
po obměně byla v synagoze umístěna do jara 2017.

Pozvánka na výstavu Svět očima Ruth Hálové, 2016, archiv Radovana
Kodery

Vernisáž výstavy Svět očima Ruth Hálové, 2016, archiv
Radovana Kodery
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8

GALERIE MANSARDA

Aventinská mansarda se nazývala výstavní síň nakladatelství Aventinum, spojená
s prodejnou a čítárnou, která působila v letech 1927-1931. Shodně se nazývala skupina
výtvarníků, kteří byli touto síní prodejně zastupováni. Mansarda byla fenomén první
republiky.
Petr Malinský, jeden ze spoluvlastníků a pronajímatel domu „Mansarda“, Purkyňova
ulice č.4, Praha 1 (dříve Dům Slovenské kultury) nabídl spolupráci Občanskému
sdružení Pro Photo v roce 2004/2005 k využití domu, jako nového kulturního centra
v Praze (akce Oživení domů pro kulturu a výstavy v Praze).
Na kulturní činnosti v Aventinské mansardě se aktivně podíleli Daniel Rexa, Přemysl
Řepa a Vratislav Svoboda.
Stanovy a cíle projektu „Aventinská Mansarda“ O. s. Pro Photo viz. Příloha.
Uskutečněné výstavní projekty v Galerii Mansarda:
5. 10. – 21. 10. 2006

Vítkovice – Industria Art

27. 10. – 12. 11. 2006

Nesmrtelný duch komiksu – Kája Saudek a co bylo potom
Rebel Art – Luděk Pešek Pachl

16. 11. – 2. 12. 2006

Natura magica – Jiří Stach – fotografie

7. 11. 2006 – 30. 1. 2007

Utajený kouzelník – Vojtěch Kubašta

1. 2. – 25. 2. 2007

Krajina duše – Galina

14.3. - 29. 4. 2007

Ladislav Sitenský v barvě

Pro rok 2007 mělo sdružení naplánovanou a již velice rozpracovanou výstavu o původní
historii Aventinské Mansardy. Spolupracovali s historikem Alešem Zachem a synovcem
Otakara Štorcha-Mariena - Zdeňkem Pokorným. Zachovi se podařilo zapůjčit více než
4000 exponátů z Památkového ústavu národního písemnictví (obálky, knihy). Výstava
byla ovšem pozastavena finančním oddělením radnice Prahy 1, potažmo Pražským
magistrátem, s odůvodněním, že výstavu nebudou sponzorovat.
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Pan Petr Malinovský se nabídl, že veškeré náklady na výstavu uhradí, ale i tak tato
expozice nebyla radnicí Prahy 1 schválena. Jednalo se o politické bouře mezi nájemci
a pronajímateli
Aventinské mansardy. Kulturní spolupráci s Galerií Mansarda ukončilo Pro Photo
v roce 2007.

Radovan Kodera: Vernisáž výstavy
Vítkovice – Industria Art, 2006

Pozvánka na výstavu Vítkovice – Industria Art, 2006,
archiv Radovana Kodery
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Pozvánka na výstavu Vítkovice – Industria Art, 2006, archiv Radovana Kodery

Pozvánka na výstavu Natura magica Art, 2006, archiv Radovana Kodery

Pozvánka na výstavu Utajený kouzelní, 2006, archiv Radovana Kodery
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Pozvánka na výstavu Krajina duše, 2007, archiv Radovana Kodery

Pozvánka na výstavu Ladislav Sitenský v barvě, 2007, archiv Radovana Kodery
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9

OSTATNÍ

Reprízy výstavy Hanzelka a Zikmund – Fotografie
Kolekce vytvořená pro výstavu ve Velké synagoze byla a je zřejmě z hlediska
zájmu a počtu repríz nejúspěšnější. Původní výstava se konala ještě před vznikem
O. s. Pro Photo a adjustované fotografie se po výstavě v Plzni staly majetkem Muzea
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, dispoziční právo na dobu pěti let měla Nadace Rudolfa
Löwyho na záchranu plzeňských synagog. Protože nadace nebyla s to organizačně
a technicky zajišťovat instalace výstav fotografií H+Z, uzavřela rámcovou produkční
smlouvu s O. s. pro Photo a to provádělo další instalace kolekce. Všechny uvedené
výstavy rozvrhli a instalovali Radovan Kodera a Přemysl Řepa.
Už v lednu 2004 instalovali část fotografií z druhé expedice H+Z z cesty po
Sibiři v Českém centru v Moskvě. Další repríza podstatné části kolekce se uskutečnila
od 21. 10.- 21. 11. 2004 v prostorách Slovenského národního muzea v Bratislavě jako
součást festivalu Měsíc fotografie. V muzeu byla vystavena i Valentova kopie Tatry 87
a z muzea v Kopřivnici přivezená Zikmundova Tatra 805 z druhé expedice; vystaveny
byly i některé exponáty z obou expedic zapůjčené Muzeem jihovýchodní Moravy ve
Zlíně. Výstava byla zahájena za účasti Miroslava Zikmunda a České centrum s ním
uspořádalo besedu. Od 15. 11. 2005 – 29. 1. 2006 se konala výstava fotografií H+Z
v Brně v Domě pánů z Kunštátu, kde byla instalována většina kolekce ve všech 7 sálech
prvního patra paláce; na nádvoří byla vystavena Tatra 87 a uskutečnila se beseda
s Miroslavem Zikmundem, kterou moderoval Antonín Přidal.
Od 11. 3. do 24. 4. 2005 se konala výstava fotografií H+Z ve dvou podlažích
Tereziánského křídla Starého královského paláce na Pražském hradě a menší kolekce
byla vystavena v Písecké bráně poblíž Belvederu. Výstavu zahajoval 10. 3. Miroslav
Zikmund spolu s prezidentem ČR Václavem Klaus a starostou Prahy 6 Tomášem
Chalupou, pod jejichž záštitou se výstava konala. V den vernisáže jely všechny tři
expediční Tatry od sídla Autoklubu v Opletalově ulici (místo startu obou expedic)
Prahou na Hrad a přivezly tam Miroslava Zikmunda. Všechny tři vozy byly po dobu
expozice vystaveny v Praze – Tatra 87 na druhém nádvoří Pražského hradu u vstupu na
Býčí schodiště a na výstavu, jedna T 805 (modrá) byla přímo v Písecké bráně, druhá T
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805 (červená) v pasáži Černá růže v ulici Na Příkopě.

Výstava měla řadu

doprovodných akcí projekcí filmů H+Z v klubu Vagon v paláci Metro a opakování
„spanilé jízdy“ 22. 4. (den startu obou cest) expedičních Tater H+Z z Opletalovy ulice,
tentokrát na Staroměstské náměstí, kde se konal celodenní koncert souborů etnické
hudby. I této druhé jízdy a následného programu se zúčastnil Miroslav Zikmund.

Vernisáž výstavy Hanzelka a Zikmund, Přemysl Řepa, Miroslav Zikmund, Václav
Klaus, Radovan Kodera a Tomáš Chalupa, 2005, archiv Radovana Kodery

Další reprízy výstavní prezentace fotografií H+Z se uskutečnily v Regionálním
muzeu v Českém Krumlově (28. 5. – 11. 9. 2005), ve Slovenském technickém muzeu
v Košicích (17. 10. – 26. 11. 2006), v Domě U Jonáše Východočeské galerie
v Pardubicích (15. 2. – 15. 4. 2007), v Dopravním muzeu v Drážďanech (3. 7. – 30. 9.
2007 pod názvem S tatrou kolem světa). Na všech místech byl přítomen Miroslav
Zikmund a kromě Drážďan, se s ním v rámci výstavy konala beseda. Rozvržení
fotografií a instalace na všech místech provedli Kodera a Řepa.
V r. 2007 a 2008 připravili Kodera a Řepa dvě kolekce nových fotografií
Hanzelky a Zikmunda pro výstavy organizované českými zastupitelskými úřady v Indii
(40 fotografií) a v Kazašské republice (60 fotografií). Provedli výběr snímků, Kodera
fotografie zvětšoval, Řepa adjustoval.

V roce 2017 připravil Kodera kolekci 40
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fotografií H+Z a Eduarda Ingriše pro český zastupitelský úřad v Peru. Kodera fotografie
nazvětšoval, adjustace podle Řepových pokynů byla provedena v Limě.
Přílohy: Metro, Otázka pro Radovana Koderu, 08. 02. 2005, Ivan Kuptík
Dějiny a současnost č. 9, Fotografie z cest, 09. 03. 2005, Oldřich Spálovský
citylighty na výstavu na PH, 10. 03. 2005
Časopis Xantypa, Hanzelka a Zikmund na Hradě, 10. 03. 2005, Radovan
Kodera
Sme, Hanzelka a Zikmund pricestovali aj do Košic, 18. 01. 2006, Mikuláš
Jesenský
Pardubický deník, Oslavenec Zikmund se projel tatrovkou, 14. 02. 2007, Petr
Doubrava
MFD, Slavný cestovatel si zavzpomínal, 15. 02. 2007
Dresdner stadtlebe, Mit dem Tatra quer uber die Kontinente, 03. 06. 2007,
Andreas Rentsch

Radovan Kodera: Reprízy výstavy Hanzelka a
Zikmund – FotografieTatra T 87, 2004

Pozvánka na výstavu Hanzelka a Zikmund – Fotografie,
2005, archiv Radovana Kodery
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Banner k výstavě Hanzelka a Zikmund –

Radovan Kodera: Instalace výstavy Hanzelka a

Fotografie, 2005, archiv Radovana Kodery

Zikmund, Pražský hrad – Fotografie, 2005

Radovan Kodera: Instalace výstavy Hanzelka a

Tisková konference k výstavě Hanzelka a

Zikmund, – Fotografie, Písecká brána, 2005

Zikmund, Pražský hrad – Fotografie, 2005,
archiv Radovana Kodery

Radovan Kodera: Tatry na Pražském Hradě,

Radovan Kodera: Tatry na Pražském Hradě,

Hanzelka

Hanzelka

a

Zikmund,

Fotografie, 2005

Pražský

hrad

–

a

Zikmund,

Pražský

hrad

–

Fotografie, 2005
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Tisková konference k výstavě Tatry na Pražském Hradě,
Hanzelka a Zikmund, Pražský hrad – Fotografie, 2005, archiv
Radovana Kodery

Spanila_jizda, Staroměstské náměstí, Karel Loprais,
Miroslav Zikmund a Radovan Kodera, 2005, archiv
Radovana Kodery

Pozvánka na výstavu Hanzelka a Zikmund, Liberec, 2005, archiv
Radovana Kodery
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Radovan Kodera: Instalce v Brně, Hanzelka a
Zikmund, 2005

Pozvánka Hanzelka a Zikmund, Brno, 2005, archiv Radovana
Kodery
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Radovan Kodera: Bannery na tramvajích v Brně, 2005

Reprízy výstavy fotografií Eduarda Ingriše
O. s. Pro Photo po výstavě fotografií Eduarda Ingriše předalo adjustované
fotografie rovněž Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, leč s možností uspořádání
dalších výstav. První repríza výstavy Ingrišových fotografií se konala od 13. 11. 2007
do 6. 1. 2008 v Domě pánů z Kunštátu v Brně a výstavu zahajoval Miroslav Zikmund.
Další výstava se uskutečnila na Novoměstské radnici v Praze od 17. 9. do 2. 11. 2008
pod názvem Světy Eduarda Ingriše. Obě výstavy připravili a instalovali Kodera a Řepa.
Další prezentace kolekcí fotografií H+Z a Eduarda Infgriše předaných Muzeu
jihovýchodní Moravy ve Zlíně se v pozdějších letech konaly už bez účasti O. s. Pro
Photo (Zlín, Most, Třeboň).
Příloha: Brněnský deník, Umělci Jan Stolín a Eduard Ingriš se představí Brnu, 14. 11.
2007, Markéta Stulírová
Výstava Pozitivní Zambie. Fotografie Markéty Kutilové a Lukáše Landy
Koncepce a výběr fotografií Markéta Kutilová, Lukáš Landa, Radovan Kodera.
Na podzim 2007 se na Koderu obrátila jedna z autorek výstavy Společnosti
Člověk v tísni z r. 2005 Markéta Kutilová s žádostí o pomoc s uspořádáním výstavy
fotografií pořízených v rámci humanitárního projektu v Zambie. O. s. Pro Photo
zajišťovalo výstavu organizačně a technicky – tisky fotografií, grafickou úpravou
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popisek a textů a propagačních materiálů k výstavě, adjustací a instalací. Výstava se
konala od 17. 12. 2007 – 31. 1. 2008 v kavárně Obratník v Praze.

Pozvánka na výstavu Pozitivní Zambie. Fotografie
Markéty Kutilové a Lukáše Landy, 2007, archiv
Radovana Kodery

Výstava Můj nový život
Koncepce, výběr fotografií Kamila Berndorffová, Lucie Cingrošová, Radovan
Kodera. Jako pořadatelé uvedeni Nadace „Národ dětem“, Fakultní nemocnice Motol
v Praze, Magistrát hlavního města Prahy, Občanské sdružení Pro Photo. Místo expozice:
Staroměstská radnice v Praze. 13. 4. – 6. 5. 2012.
Příprava výstavy fotografického projektu lékařky Lucie Cingrošové a fotografky
Kamily Berndorffové s tématikou života dětí s onkologickým onemocněním začala už
v červnu 2011, kdy Kamila oslovila Koderu se žádostí, zda by se ujal výstavy jako
kurátor. Fotografie Kamily Berndorffové ukázaly dětské onkologické pacienty jako
kterékoli jiné děti – zejména tak, jak by samy chtěly být zobrazeny, jak by samy chtěly
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žít. Autorka rozdělila svůj fotografický projekt do několika tematických cyklů,
lišících se obsahem i formou zpracování. O. s. Pro Photo zajistilo technickou a
organizační realizaci některých částí projektu – tisky propagačních materiálů včetně
katalogu, překlady textů, pojištění a přepravu fotografií, instalaci a deinstalaci výstavy.
Velkoformátové fotografie byly vytištěny na dibondu bez adjustace. Instalovali Přemysl
Řepa, Bohuslav Doležal a Jiří Leneček.
K projektu byl vydán 48 stránkový katalog s úvodními texty prof. MUDr. Josefa
Kouteckého, DrSc., MUDr. Lucie Cingrošové a Radovana Kodery v grafické úpravě
Kodery a Zuzany Zbořilové.
Výstava byla zahájena ve čtvrtek 12. dubna za účasti mnoha významných
osobností i samotných pacientů a trvala do 6. května 2012. Další reprízy výstavy se
konaly už bez účasti O. s. Pro Photo.

Plakát k výstavě Můj nový život, 2012, archiv Radovana Kodery
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Miroslav Zikmund 95
Koncepce, výběr fotografií a dokumentů Radovan Kodera, Přemysl Řepa. Jako
pořadatelé uvedeni Plzeň 2015 o. p. s. a Statutární město Plzeň, jako realizátoři
Občanské sdružení Pro Photo a Klub H+Z Zlín Místo expozice: Smetanovy sady,
prostor před vědeckou knihovnou v Plzni.
Rozsáhlou dokumentární výstavu o plzeňském rodákovi Miroslavu Zikmundovi
u příležitosti jeho 95. narozenin začali Kodera a Řepa připravovat od začátku roku.
Archivní materiály získali převážně z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a přímo od
Miroslava Zikmunda, další od Zikmundových přátel a spolupracovníků. Kodera pořídil
současné snímky některých reálií, sestavil obsah jednotlivých panelů a napsal průvodní
texty a popisky. Výstava představila formou fotografií a dokumentů život Miroslava
Zikmunda od narození až do současnosti. Panely pro tisk graficky zpracoval Petr
Wegner.
Výstava byla zahájena v úterý 4. března a trvala do 31. března 2014.
Na základě úspěchu výstavy se zástupci města obrátili na Koderu s žádostí
o zhotovení tištěné podoby výstavy. Výsledkem byla publikace Miroslav Zikmund –
Z Plzně až na kraj světa, vycházející z uvedené výstavy. 50 stránkovou publikaci ve
formátu A5 vydalo Statutární město Plzeň ve spolupráci s O. s. Pro Photo. Obsahově
publikaci sestavil Kodera, graficky upravil Wegner.

Radovan Kodera: Miroslav Zikmund 95, 2014
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Jean-Marc Caracci: Homo Urbanus Europeanus
Koncepce a výběr fotografií Jean-Marc Caracci, Radovan Kodera, Přemysl
Řepa. Jako pořadatel uvedeno Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Místo
konání: Nová scéna Divadla J. K. Tyla v Plzni. 10. 3. – 30. 4. 2015.
Slavný soubor Homo Urbanus Europeanus francouzského fotografa Jeana-Marca
Caracciho byl instalovaný v prostorách nové divadelní budovy v Plzni v rámci projektu
Evropské hlavní město kultury. Téma Caracciho fotografií je konfrontace člověka
a anonymního velkoměstského prostoru. Autor začal vytvářet fotografie pro svůj projekt
v r. 2007, postupně fotografoval ve 35 hlavních městech Evropy a v projektu dál
pokračuje. Člověka zachycuje v přesně načasovaném okamžiku na předem vybraném
místě podobně jako lovec trpělivě čekající na svůj cíl. Člověk se tak stává aktérem,
hlavní postavou minipříběhu odehrávajícího se ve strohých kulisách velkoměsta. O. s.
Pro Photo zajistilo editaci a tisk doprovodných textů a popisek, návrh závěsného
systému, instalaci fotografií. Kodera působil jako kurátor výstavy a s Řepou výstavu
instalovali. Vystaveno bylo 60 velkoformátových fotografií tištěných na dibondu.
Výstava byla zahájena v pondělí 9. března za účasti autora a trvala do 30. dubna 2015.

Vernisář

Jean-Marc

Caracci:

Homo

Urbanus

Europeanus, Jean-Marc_Caracci, Radovan Kodera,
Anička,
Kodery

Přemek Řepa, 2015, archiv Radovana
Radovan Kodera: Do oci, Jean-Marc Caracci,
2015
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Festival OFF STATION
V letech 2011 - 2014 Radovan Kodera a Zuzana Zbořilová uspořádali ve dvou
podlažích neužívané západní budovy v železniční stanici Plzeň – Jižní předměstí
organizovat festival Off Station – výstavy současných autorů, jejichž výrazovým
prostředkem

je

fotografie

nebo

média

z fotografie

vycházející.

Záměrem organizátorů tohoto nového projektu v Plzni bylo představit formou festivalu
díla několika desítek současných, převážně mladých autorů, studentů či absolventů
fotografických škol, jejichž

fotografická tvorba často

přesahuje

i obrazovým

hranici

výtvarného

zpracováním

dokumentu

a

technickým
projevu.

Prostory nefunkční železniční stanice Plzeň – Jižní předměstí byly pro festival ideální
v tom, že umožňovali soustředit výstavu na jedno místo a zároveň uplatnit symbiózu
tématicky vymezeného díla se specifickou atmosférou prostoru původně určeného
k jiným účelům. Emocionální účinek navíc umocňovaly zvuky projíždějících vlaků.
Projekt jistě přispěl k propagaci města nejen vlastním uskutečněním akce, ale i tím, že
vystavující autoři pocházeli z mnoha míst České i Slovenské republiky a Polska, čímž si
mohli

rozšířit

obecné

podvědomí

i

plzeňském

kulturním

prostředí.

Festivaly připravovalo Občanské sdružení Pro Photo, organizačně a technicky se na
přípravě podílela SSUPŠ Zámeček v Plzni – Radčicích a Institut tvůrčí fotografie při
Slezské univerzitě v Opavě a YAFA – Young&Fresh Association, o.s.
Tzv. nultý ročník proběhl ve dnech 28. 5. – 5. 6.2011. Zahájení v sobotu 28. 5.
2016 v budově nádraží Plzeň Jižní předměstí hudebně doprovodil saxofonový mág
Pavel Hrubý a známý plzeňský jazzový trumpetista František Kučera. Na výstavě bylo
představeno více než 60 autorů, mimo jiné zde vystavoval profesor Jindřich Štreit –
soubor Vítkovice, Pavel Maria Smejkal – soubor Stars a mnoho jiných autorů.
Druhý ročník s tématem „Město“ proběhl ve dnech 12. 5. – 27. 5. 2012. Po
sobotní vernisáži (12. 5. 2012) v budově nádraží Plzeň Jižní předměstí následoval
koncert skupiny Downbelow. V neděli byla promítnuta audiovizuální projekce
fotografických souborů vybraných z několika ročníků českobudějovického festivalu
Fotojatka s tématem město komentovaná jedním z tvůrců – Janem Flaškou. Na výstavě
bylo představeno 80 současných fotografů. Své typické městské fotografie vystavil
Václav Podestát, dále Karel Cudlín – tři výtvarně pojaté snímky z New Yourku
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a Jeruzaléma a Londýna, v hlavní vstupní hale nádraží zavěsil své velkoformátové
fotografie souboru nazvaného Minimal Landscape Tomáš Bican. K vrcholům
fotofestivalu patřil soubor černobílých dokumentárních fotografií Daniela Šperla
z cyklu Životní styl USA. Libuše Jarcovjáková vystavila soubor subjektivních fotografií,
které srovnávají současný Berlín s Berlínem pár let před pádem železné opony v roce
1989.
Třetí ročník s tématem „Rodina, domov, intimita“ spojený s 4 workshopy
proběhl ve dnech 18. 5. – 2. 6. 2013. Vernisáž proběhla v sobotu 18. 5. 2013
a následoval koncert kapely Richter a syn. V neděli proběhla komentovaná prohlídka
(Radovanem Koderou) výstavy fotografií Karla Steinera Horizonty spojená s prohlídkou
Velké Synagogy v Plzni. Poté následovalo promítání výsledků z workshopu Město,
domov, já. Otevírací víkend byl zakončen promítáním Ozvěn Fotojatek za účasti
organizátorů festivalu. Třetího ročníku se zúčastnilo více než 85 autorů, a to nejen
z České republiky, ale i z Maďarska (Gabriella Csoszó, Zsuzsi Varros, Janos Bodey,
Kata Somogyvári), Mateusz Torbus z Polska, ze Slovenské republiky Lubo a Monika
Stachovi, Lena Jakubčáková, Ines Karčáková a Tomáš Kmeť. Své fotografie z cyklu
Rodina (začátek 90. let) vystavil Jindřich Štreit, Libuše Jarcovjáková představila svůj
soubor Máma (2012), Lubo Stacho zde představil svůj soubor Galéria v paneláku
(1985–1986), Daniel Šperl netradičně vystavil soubor kombinující reálné a inscenované
snímky Teď něco ze života.
Novinkou třetího ročníku festivalu byla možnost zakoupení autorských
fotografií. Další inovací festivalu bylo nabídnutí účasti na 4 workshopech zaměřených
na různé skupiny lidí od fotografických laiků po studenty fotografie a dalších
výtvarných oborů.
Workshopy byly různorodé:
- Město, domov a já: Fotografická workshop pro náctileté 13 – 16let
- 9 x 13 aneb víkendová škola fotografie
- Workshop Animánie: Od fotografie k filmu
- Workshop Nejkrásnější obraz
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Čtvrtý ročník s tématem „Realita, iluze, fikce“ proběhl ve dnech 17. 5. – 1. 6. 2014.
Vernisáž proběhla v sobotu 17. 5. 2013. Součástí vernisáže byla taneční performance
skupiny NoTa Plzeň – Okamžik doteku doprovázené živou hudbou v podání houslistky
Tamary Císařové. Již tradičně následovalo představení fotofestivalu Fotojatka v jeho
Ozvěnách. Přehlídku osobitě komentoval jeden z autorů fotofestivalu Milan Pinta
Krištůfek.
Čtvrtého ročníku se zúčastnilo více jak 55 autorů. Mezi zúčastněnými fotografy byla
Libuše Jarcovjáková, která vystavila poetický soubor fotografií, jakýchsi stop jejího
dětství Vemte mě sebou… Všednovšední realitu vystihl Daniel Šperl ve své jediné
fotografii s názvem Realita Praha 2002, fotografií z prostředí policejní školy. Jaroslav
Dufek vystavil experiment z fotografií a zrcadel. Imrich Weber se prezentoval souborem
– fiktivním příběhem obyvatel typického sídliště 70. a 80.let nalezeného v zapomenuté
krabičce.
Další pokračování fotofestivalu již neproběhlo, jelikož se budova nádraží začala
rekonstruovat a nové prostory neumožňují instalovat výstavní kolekce.
Přílohy: Pozvánka OFF STATION 2011
Pozvánka OFF STATION 2011
Pozvánka OFF STATION 2012
Pozvánka OFF STATION 2013
Open call OFF STATION 2014
Open call OFF STATION 2014
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ZÁVĚR
A znovu, jako na začátku…
Dlouho jsem přemýšlela nad tématem své magisterské práce. Chtěla jsem téma nosné,
nechtěla jsem ztrácet svůj čas psaním o něčem, nebo někom, kdo si to nezaslouží, nebo
jen proto, že práci „musím“ napsat …..
V této práci jsem se snažila zachytit jak život Radovana Kodery „v kostce“, tak
i jeho činnosti v Plzni a v jiných městech před založením O. s. Pro Photo. Pokračovala
jsem činností sdružení a dostala se až k již dnes neexistujícímu festivalu Off Station,
kam jsem jezdila velice ráda a mrzí mne, že jsem minula první ročník. Noci „u Koderů“
po festivalu, ale i při jiných příležitostech byly pro mne vždy velikým zážitkem, protože
když Radek promluvil, bylo co poslouchat a nebylo to mluvení o ničem. Nejhorší pak
bývala ta rána, kdy kostelní zvon hned vedle odbíjel a bylo to jako by zvon byl v mé
hlavě.
Je mi líto, kolik slov se do této práce nevešlo. Kolik prožitků a historek
z Radkova života… 2. kapitola této práce by samostatně vydala na diplomovou práci
o tomto člověku. Jsem Radkovi moc vděčná, že se pro tuto práci otevřel, že si našel
v jeho aktivitách pro mne čas, vzpomínal se mnou a dělil se se mnou o své vzpomínky.
Někdy i velice intimní, a hlavně šel se mnou do hlubin, myslím, že sám musí být na
sebe skromně hrdý, když vidí, takto pohromadě, kolik toho udělal, nebo byl při tom,
kdy se to dělo. Neznám skromnějšího člověka.
Radek je opravdu obdivuhodný muž, který toho ve svém životě opravdu hodně udělal.
Jeho rozmach je naprosto ohromující.
Při psaní této práce jsem nabyla pocit, že jeho úsilí a snaha veřejnosti zpřístupnit
fotografie, zážitek, vědomosti, že je v dnešní době v Plzeňském kraji naprosto
nedoceněná. A nejsem sama, kdo si to myslí. Daniel Šperl mi napsal, že Radovana
Koderu poznal již více před dvaceti lety v Plasech u Plzně jako kolegu fotografa.
Oba tehdy dokumentovali aktivity nadace Hermit v Plasském klášteře. Od té doby měl
možnost sledovat Radovana nejen jako fotografa, ale také jako kurátora. Radovan se pro
Dana ve všech jeho aktivitách projevuje jako velký nadšenec a profesionál. Díky němu
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se realizovaly nezapomenutelné fotografické projekty v kraji, ve kterém fotografie
nikdy nebyla dominantním uměním. Sama bych to neuměla popsat líp.
Jak by to vypadalo, kdyby Radek žil v Praze, nebo v Brně? Tuto otázku jsem si
často pokládala. Jsem ráda, že výstavy Pro Phota byly reprízované právě i v těchto
městech a i dál „ve světě“. Ještě jsem Radka neznala a vzpomínám, jak nadšená jsem
odcházela z Domu pánů z Kunštátu, z výstavy Zikmunda a Hanzelky v Brně v roce
2005.
Vážím si skupin, sdružení i jednotlivců, kteří dělají „nezištně“ něco pro ty
ostatní. Radek a Pro Photo jsou toho příkladem. Chápu, že v dnešní době může
současná „byrokracie“ těmto lidem spíše škodit, nebo je odsouvat na vedlejší koleje, co
se týče například finančních příspěvků, a proto jsou tyto lidé cenní, pro to, co dělají.
Mělo by se o nich více psát a více mluvit. Dávat jim zpětnou odezvu, že si jich vážíme
a líbí se nám to.
Jak jsem psala již v úvodu. O. s. Pro Photo je nyní akční pouze už jen s Radkem
a Přemkem, zapomněla jsem zmínit Zuzanu Zbořilovou, současnou partnerku Radka,
která s Radkem vychovává jejich dceru Aničku (3 roky, v době psaní této práce).
Jelikož Přemek rozprodává svoji dílnu, vidím budoucnost Pro Phota v rukách už jen
Radka a Zuzany. Při psaní této práce jsem se do jejich aktivit tak moc zamilovala,
že jsem Radkovi nabídla svou pomoc – spolupráci.
Čím prošel, kde byl, s kým byl a že nyní vyučuje fotografii na Fakultě designu a umění
Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, spolu se svou partnerkou Zuzanou, mne opravdu těší.
Ráda bych byla jejich studentkou. V Opavě, asi před třemi léty, jsem na vernisáži
potkala pár jejich studentů. Zvídavě jsem se jich ptala, jaký je Radek pedagog, a myslím
si, že mi velice upřímně odpověděli, že je „skvělý“.
Po sepsání celé této práce jsem ráda, že jsem se věnovala Radkovi Koderovi a
O. s. Pro Photo, jako člověku, jako sdružení. Snad tato práce v budoucnu poslouží i jako
výchozí materiál pro případné zájemce o život a práci Radka Kodery a Občanského
sdružení Pro Photo a historie výstav v synagogách v Plzni.
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Zuzana Zbořilová a Radovan Kodera, 2012, Hodonín, foto Daniel Šperl

Lenka Bláhová a Lukáš Bláha, 2013, OFF STATION, foto Daniel Šperl

Radovan Kodera, Lenka Bláhová a Lukáš Bláha, OFF STATION,2013, foto
Daniel Šperl
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Tatanka Yotanka – ukázka, 1988, Radovan Kodera
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Speciál Plzeňského deníku, Květen 1989: Zakázaná pocta Američanům, 06. 05. 2005,
Jindřich Rosendorf
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Plzeňský deník, Jak jsem fotil revoluci, 12. 11. 2009
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Plzeňský deník, Radovan Kodera fotil v před pětadvaceti lety ze štaflí, 17. 11. 2014
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Dopis Šárce Siegertové, vedoucí SPO klášter Kladruby, 1993
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Správa Západočeského kraje Policie České republiky, 1993

Strana 174

Dopis Radovanovi Koderovi, Kladruby, 1993
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Navíc jsem tak trochu zvědavý člověk, 06. 06. 1998
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Navíc jsem tak trochu zvědavý člověk, 06. 06. 1998
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Karlovarský deník, Dokument i umělecké dílo zároveň, 31. 07. 1999, Jiří Martínek
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MFD, Historické a novodobé fotografie seznamují s židovskými památkami,
23. 09. 1999
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Plzeňský deník, Projekt připomene oběti holocaustu, 10. 01. 2002, Tereza Maixnerová

Hospodářské noviny, Unikátní památník v plzeňské synagoze, 19. 04. 2002, Svatava
Hernandezová
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Pozvánka Stopy holocaustu, 13. 01. 2005
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Plzeňský deník, Kodera chystá expozici, 05. 04. 2002, Tereza Maixnerová

Skládačka k výstavě Zahrada vzpomínek, 19. 04. 2002
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MFD, Výstava připomíná deportace Židů z kraje, 26. 06. 2002, Petra Kosová

MFD, Dokument zachytil plzeňskou akci, 03. 04. 2003, Petra Kosová
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MFC, Symbolická fota lze vidět v kryptě, 02. 07. 2003, Václava Šusová
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Objednávka zhotovení fotografií, 12. 12. 2005
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Sedmička Plzeň, Výstava připomíná dění v roce 1989, 12. 11. 2009
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Plzeňský deník, Kodera: Málokdo se postaví proti davu, 19. 01. 2012, Evžen Zavadil
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Plzeňský deník, Plzeňský holocaust na radnici, 19. 01. 2012
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Pozvánka na výstavu „Šoa – holocaust plzeňských Židů“, 18. 01. 2012

MFD, Muž, který mapuje plzeňské temno. Válečné osudy Židů, 19. 02. 2012,
Jaroslav Nedvěd
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Pozvánka ArtCamp, 10. 07. 2016
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Text k výstavě Krajinou Josefa Váchala, 07. 07. 2015
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Plzeňský deník, Moje místa, 15. 07. 2016
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MFD, Přední autor vystavuje, 28. 04. 2002

Plzeňský deník, Finále naladí na další projekty, 02. 04. 2003
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MFD, Pamětníci se zvolna ozývají, 12. 01. 2002, Petra Kosová
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MFD, Unikátní památník v plzeňské synagoze, 20. 04. 2002, Svatava Hernandezová
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MFD, Příběhy válka zachycují fotografii, 16. 05. 2005, Markéta Čekanová
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Kulturní rozhledy, Včera byla válka, duben 2005, Petr Kurka

Strana 209
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Markéta Čekanová

LN, Svědectví je nejcennější, 14. 09. 2005, Jindřich Rosendorf

Strana 210

Plzeňský deník, 25. 04. 2007
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Sme, Hanzelka a Zikmund pricestovali aj do Košic, 18. 01. 2006, Mikuláš Jesenský
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MFD, Od snímků z výprav na vodu dospěl až ke známému projektu o osudech Židů,
07. 08. 2003, Petra Kosová
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