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The work deals with the history of photographic 
exhibitions held in the North Bohemian Muse-
um in Liberec. The work focused mainly exhibiti-
ons of Creative Photography. For completeness, 
there are also mentioned exhibitions where the 
subject of photography is more important than 
the author's approach. The work also notes the 
links between the program of photographic ex-
hibitions and the management of photographic 
material in the museum.
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Práce se zabývá historií fotografických výstav 
pořádaných v Severočeském muzeu v Liberci. 
Všímá si především autorských výstav a výstav 
Tvůrčí fotografie. Pro úplnost jsou uvedeny také 
výstavy, ve kterých je důležitější objekt fotogra-
fování než autorský přístup. Práce si také všímá 
vazeb mezi výstavním programem fotografic-
kých výstav a správou fotografického materiálu 
v muzeu.
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Úvod

Fotografie má v Liberci, potažmo v severních Čechách dlouhou tradici. Hrá-
la důležitou roli v celkovém vývoji české fotografie jak z hlediska významu 
některých lokálních autorů či různých fotografických uskupení nebo insti-
tucí, tak i díky dalším osobnostem, ne přímo fotografům, jejichž aktivity se 
fotografie velkou měrou dotýkaly. Mezi mnohými můžeme jmenovat z fo-
tografů například Čestmíra Krátkého, z uskupení pak Studio výtvarné foto-
grafie nebo tvůrčí skupinu Fomaklubu "7F". 

Mezi institucemi lze jako vlivné a významné uvést Malou výstavní síň 
nebo právě Severočeské muzeum. Samotné tyto instituce by se ovšem ne-
zapsaly do historie nijak dalece, nebýt osobností, které se v nich dokáza-
ly chopit příležitosti a význam fotografie (vedle dalších výtvarných oborů) 
v dané instituci podpořili svojí mimořádnou aktivitou, zájmem a pracovitos-
tí. V Severočeském muzeu byl touto osobností Jan Kabíček. V malé výstavní 
síni to byli například kurátoři Dana Sobotková a Jaromír Typlt.

Cílem této práce je zabývat se v historii liberecké fotografie tou části, 
která je věnována úloze fotografie v Severočeském muzeu. Konkrétně vý-
stavám zaměřeným na fotografickou tvorbu.

Fotografie jako obecný prostředek sdělení je nepostradatelná prakticky 
v každém oboru. Její hodnota a přínos jsou v tom případě dány zejména 
jako názorný nástroj zprostředkování informace případně jako ilustrativní 
prvek, který pomáhá osvětlit či názorně ukázat fakta. V těchto případech 
nás většinou u fotografií příliš nezajímá její autor a nedbá se příliš na výtvar-
nou stránku použitých fotografií. Zároveň se nepředpokládá subjektivní ani 
pocitové vnímání fotografie.

Vedle popisné úlohy fotografie, která bez jakýchkoliv pochybností pro-
vází fotografii od okamžiku jejího vzniku, je zde fotografie v roli umění. 
Uznání této její role však trvalo dlouhá desetiletí a bylo provázeno neko-
nečnými diskusemi i spory.

Fotografické výstavy uvedené v této práci jsou zaměřeny především  
směrem k fotografii tvůrčí, autorské a tedy té, jíž dnes její hlavní úlohu coby 
umělecké vyjádření autora nikdo neupírá. Hranice mezi fotografií vědeckou, 
popisnou či ryze dokumentární a fotografií, hovořící jazykem ze světa umě-
ní a subjektivního vnímání, však není jednoznačná. 

Z toho důvodu nelze ani jednoznačně stanovit klíč, podle kterého jsou 
jednotlivé výstavy do této práce zařazovány. Ve výběru výstav tedy najdeme 
i takové, jež zasahující i do jiných oborů, než je samotná autorská fotogra-
fická tvorba, ale fotografie v nich hraje dominantní roli. Důležitým faktorem 
pro výběr se stal mimo jiné záměr nastínit, jaký mělo muzeum v průbě-
hu času k fotografickému médiu vztah a jak dokázalo fotografii jako jeden 
z uměleckých oborů nabídnout svým návštěvníkům. 
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materiálu a v muzeu byla nainstalována vysílačka německé vojenské policie 
pro celé území Sudet a protektorátu.

V tomto stavu převzala po válce muzeum česká správa. Muzeum zahá-
jilo činnost v září 1945. Jeho konsolidace trvala déle než rok a otevřeno pro 
veřejnost bylo koncem roku 1946. V té době došlo k přiřazení přírodově-
deckého muzea jako zvláštního oddělení. Součástí muzea zůstala také nově 
zřízená galerie a původní uměleckohistorická knihovna, která byla otevřena 
pro veřejnost až v roce 1948. Když se v roce 1949 stal Liberec krajským měs-
tem, přešlo muzeum pod správu krajského národního výboru. Sloučením 
galerie, přírodovědeckého a uměleckohistorického a vlastivědného muzea 
se z původního uměleckoprůmyslového muzea stalo muzeem vlastivědné-
ho typu. V padesátých letech pracovalo muzeum především na přípravě 
a instalaci stálých expozic, které by reprezentovaly všechny nové obory. 
Zároveň se metodicky podílelo na zajištění chodu dalších oblastních mu-
zeí v kraji. V důsledku změn a vytváření organizací zaměřených na historii 
a památkovou péči na krajské úrovni, došlo postupně k několika  změnám 
ve struktuře Severočeského muzea (podrobněji viz publikace 100 let Severo-
českého muzea). V roce 1961 se definitivně oddělila od muzea galerie a v 
roce 1963 se muzeum dostalo zpět pod přímé řízení Krajského národního 
výboru. V roce 1964 došlo ke zrušení Muzea boje proti fašismu  (ve správě 
Severočeského muzea od poloviny padesátých let).

V letech 1981–1988 proběhla v muzeu generální rekonstrukce, při níž 
byly nově nainstalovány stálé expozice všech oddělení, zastupující téměř 
všechny obory sbírkových fondů. Během těchto téměř sedmi let prací bylo 
muzeum  pro návštěvníky uzavřeno. Další významnou stavební akcí v are-
álu Severočeského muzea bylo vybudování podzemního depozitáře, které 
proběhlo v letech 2002–2003. V dalších letech (2004–2007) probíhala po-
stupná rekonstrukce střech. Po úpravě některých podkrovních prostor byly 
tyto následně využity jako depozitáře a pracovny odborných pracovníků. 
Současně s pracemi na střešních konstrukcích proběhlo čištění a konzerva-
ce pískovcového pláště budovy. Zatím poslední stavební úpravy proběhly 
v první polovině roku 2014, kdy byl postaven výtah a zrekonstruováno soci-
ální zařízení pro návštěvníky. Zároveň vznikla nová interaktivní expozice his-
torie hudebních automatů. Tyto úpravy si vyžádaly půlroční uzavření muzea. 

Další etapa modernizace muzea je naplánována na období 2018–2020. 
Muzeum bude pro veřejnost opět uzavřené a dojde k přeměně některých 
prostor hlavní budovy pro výstavní účely. Administrativa a pracovny odbor-
ných pracovníků budou přesunuty do domu naproti hlavní budově, který 
muzeum získalo z majetku kraje.

Historie Severočeského muzea

Severočeské muzeum v Liberci bylo založeno v roce 1873 jako umělecko-
průmyslové. Obecné důvody k zakládání muzeí tohoto typu vycházely ze 
společenské situace, zejména ze stavu rozvoje průmyslu v průběhu devate-
náctého století. První takové muzeum bylo založeno v Anglii již v roce 1851. 
Rakousko-Uhersko se připojilo k tomuto trendu v roce 1861 muzeem ve 
Vídni. Se záměrem věnovat se průmyslovým oborům bylo v roce 1862 zalo-
ženo Náprstkovo muzeum v Praze. To se však zanedlouho vydalo směrem 
národopisným a současné Uměleckoprůmyslové museum v Praze vzniklo až 
v roce 1885. V českých zemích tak je nejstarším muzeem, které si ve velké 
míře zachovalo uměleckoprůmyslové zaměření po celou dobu své existen-
ce, nynější Severočeské muzeum v Liberci.

V devatenáctém století se díky rozvoji  textilních a sklářských oborů stal 
Liberec jedním z nejvýznamnějších průmyslových center celého Rakousko-
-Uherska. V roce 1841 vznikl v Liberci živnostenský spolek a po vzoru Vídně 
se také rozhodl zřídit muzeum. 9. května 1873 byl založen muzejní spo-
lek jako součást živnostenského spolku. Ten po půlroční práci slavnostně 
otevřel vlastní muzejní prostory v jednom patře školní budovy "Na čtvrti". 
Počátkem 80. let se ve správě sbírek postupně přešlo z dobrovolnického 
přístupu k profesionalizaci a 16. 11. 1882 pak došlo k osamostatnění mu-
zejního spolku od živnostenského spolku. Sbírky byly obohacovány z darů 
průmyslníků. Financování muzea bylo částečně zajištěno ze stejného zdroje 
a část tvořily subvence Zemského výboru v Praze.  Přibližně ve stejné době 
se začaly objevovat úvahy o vlastní muzejní budově.

V roce 1883  byl na místo kustoda přijat historik umění Gustav Pazaurek 
z Prahy a za jeho působení (do roku 1905) došlo k největšímu rozkvětu 
muzea. Sbírky se rozrůstaly a bylo potřeba neustále čelit nedostatku místa, 
který bylo stále komplikovanějším způsobem řešitelné neustálým stěhová-
ním instituce. 

První důležitý krok po dlouhých diskusích o místu, kde by mohla budova 
muzea stát, byl úspěšně završen v roce 1895 přidělením pozemku. Ještě 
téhož roku proběhla soutěž o nejlepší návrh muzejní budovy. Pět nejlepších 
projektů muzeum zakoupilo. Nejlépe vyhovoval návrh Fridricha Ohmanna, 
v té době působícího v Praze. Prováděcí projekt však byl z důvodu průtahů 
zadán Hansu Grisebachovi. Stavba započala 24. března 1897 a 18. prosince 
následujícího roku byla budova slavnostně otevřena s již nainstalovanými 
sbírkami v expozicích.

Další rozvoj muzea se značně zpomalil zejména z důvodu vysokého 
překročení plánovaných nákladů na stavbu muzea. Sbírky se přesto roz-
růstaly a to převážně z darů. Situace se dlouhodobě nijak nezlepšovala až 
do období hospodářské krize ve třicátých letech. Po odtržení Sudet v roce 
1938 začal zejména z politických důvodů nacistický stát přiznávat muzeu 
bohaté dotace. Se začátkem války ovšem dokazování péče o kulturní rozvoj 
Sudet ztratilo smysl a finanční podpora skončila. Obavy z náletů dokončily 
úpadek muzea, když byly cennější exponáty rozvezeny po okolních objek-
tech, a zbytek byl uložen ve sklepích muzea v naprosto nevyhovujících pod-
mínkách. Hlavní prostory pak byly využity pro skladové účely vojenského 
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a v rámci těchto témat chronologicky nebo v případě místopisu abecedně 
podle fotografovaných míst či objektů. Později byla k této evidenci zavede-
na ještě kniha s chronologickým záznamem veškerých fotografických prací, 
provedených fotodokumentačním oddělením. Archiv negativů čítá v sou-
časné době odhadem kolem padesáti tisíc evidenčních karet s více než dvě-
ma stovkami tisíc negativů. Odhad počtu karet je pravděpodobně minima-
listický, protože velké množství karet, převážně těch s negativy sbírkových 
předmětů, je nastálo roztroušeno po pracovištích odborných pracovníků. 

Jan Kabíček se zhostil své práce muzejního fotografa velmi svědomi-
tě. Vedle zavedení systému evidence se pilně věnoval fotografování v kraji. 
Archiv se rozrůstal jak o tuto tvorbu tak o záznamy z pořádaných výstav 
a samozřejmě o dokumentační fotografie sbírkových předmětů. 

V roce 1955 byla z Kabíčkových fotografií uspořádaná první z jeho au-
torských výstav Hrady a zámky libereckého kraje, o tři roky později se ko-
nala výstava změřená obecněji na památky i přírodu libereckého kraje a ko-
nečně pak za další tři roky v roce 1961 výstava Liberec, město pod Ještědem. 
Ostatní fotografické výstavy v tomto období (s jednou výjimkou) byly za-
měřeny vesměs propagandisticky na úspěchy režimu (Mikroma). Časté byly 
také výstavy spadající pod "lidovou uměleckou tvořivost." Bývaly výsledkem 
různých soutěží a mimo jiné měly dokazovat velkou míru podpory kulturní-
ho vyžití lidu ze strany režimu.

Výše zmíněnou výjimkou byla výstava kameramana Josefa Vaniše a reži-
séra Vladimíra Síse, kteří vystavily fotograficky hodnotný soubor dokumen-
tárních fotografií z Tibetu.

Šedesátá léta, období uvolnění a všeobecného kulturního rozmachu, 
přinesla řadu autorských výstav fotografických osobností nejen libereckého 
regionu. Velkou zásobárnou kvalitních fotografů bylo v roce 1962 založené  
Studio výtvarné fotografie. Vedle Josefa Sudka a Miloslava Stibora vysta-
vovali v muzeu špičky Studia výtvarné fotografie, Krátký, Postupa, Pikous, 
Plátek, později také Bartoš a Kabíček.

Počátkem sedmdesátých let spontánně vznikla dlouholetá tradice foto-
grafických soutěží a výstav Štít Viléma Heckela. Trvala až do roku 1990. Od 
roku 1972 proběhlo celkem dvanáct ročníků, zpočátku každoročně, později 
jako bienále. Muzeum bylo po celou dobu spolupořadatelem této soutě-
že a mimo diváckého zájmu byla celá série významná také tím, že vítězné 
soutěžní snímky zůstávaly v muzeu jako součást sbírky kabinetu fotografie. 
Na založení této fotografické sbírky v roce 1965 měl zásluhu především Jan 
Kabíček, který byl také jejím prvním správcem. 

Z hlediska fotografických výstav byla sedmdesátá léta jedním z nejplod-
nějších období. Mimo prvních pár let počátku normalizace, kdy byl kladen 
zvýšený důraz na politický podtext a bylo třeba propagovat úspěchy vý-
chodního bloku v čele se Sovětským svazem, se Kabíčkovi a jeho kabinetu 
fotografie dařilo připravovat výstavní program zastoupený množstvím vý-
razných fotografických osobností regionálního i republikového významu. 
K tomu jistě napomohla také skutečnost, že na přelomu šedesátých a se-
dmdesátých let byly přijaty do oddělení kabinetu fotografie dvě fotografky, 

Fotografie v Severočeském muzeu

Před rokem 1945

Úloha fotografie v muzeu byla od počátků poplatná úloze a chápání fo-
tografie ve společnosti v příslušné době. Poslední čtvrtina devatenáctého 
století byla poznamenána bouřlivým rozvojem fotografie, ovšem práci 
muzea to vzhledem k jeho zaměření nijak výrazně neovlivnilo. Muzeum se 
soustředilo na historii řemesel, umělecké obory a jejich využití v průmyslu, 
a to převážně v textilních a sklářských oborech. Fotografie jako taková těm-
to oborům nebyla nijak prospěšná. Dokumentace sbírkových předmětů se 
prováděla výhradně  pomocí kresby a tento způsob převažoval ještě na za-
čátku padesátých let dvacátého století. O tom, že by se fotografii muzeum 
věnovalo jako uměleckému oboru tehdy nikdo nepřemýšlel.

První vážnější zmínky o využití fotografie v rámci výstav se objevují na 
přelomu devatenáctého a dvacátého století. V roce 1899 proběhla Výsta-
va  fotografií veškerých prací sochaře Emanuela Gerharta. Díky fotografii tak 
mohl Liberecký sochař a profesor zdejší průmyslové školy veřejnosti sou-
hrnně předvést svou práci. V témže roce také proběhla výstava pohlednic, 
což byla do jisté míry prezentace libereckých fotografických ateliérů. 

Další výstava z roku 1901 patřila vídeňskému architektovi Heinrichu 
Wolfovi a v historických pramenech je uváděna jako výstava kreseb a foto-
grafií jeho nejnovějších prací.

Pravděpodobně první autorsky zaměřená fotografická výstava proběhla 
v roce 1912. Jednalo se o výstavu místního fotografického spolku českých 
Němců, který vznikl již v roce 1893. V libereckém muzeu měl tento spolek 
výstavy ještě v letech 1919 a 1925. Jednalo se o tradiční prezentace tvorby 
amatérského spolku, který vystavoval své práce častěji, ovšem výstava na 
prestižním místě v budově muzea byla výjimečná.

V roce 1928 se uskutečnila výstava fotografií domu sdružení Werkbund 
der Deutschen v Brně. Další fotografická výstava byl a v muzeu uspořádána 
u příležitosti osmnáctého ročníku Libereckých trhů v roce 1937. Zaměření 
těchto výstav není z archivu muzea zřejmé.

Po roce 1945

Po válce byla činnost muzea až do roku 1952 zaměřena především na kon-
solidaci a likvidaci škod po násilném přerušení muzejní činnosti. 

V prosinci 1953 nastoupil do muzea fotograf Jan Kabíček. Byla zříze-
na fotografická dílna a ustaveno fotodokumentační oddělení. Úkolem bylo 
pořizovat fotodokumentaci muzejních sbírek, jednotlivých výstav a dalších 
akcí pořádaných muzeem, ale také zaznamenávat důležité události ve městě 
a v kraji a dokumentovat (zdejší) historické i současné objekty. Kabíček v té 
době založil archiv fotografických negativů. Evidence byla zavedena formou 
evidenčních karet. Na každé kartě daného tématu byly nalepeny kontaktní 
fotografie, byl uveden výstižný krátký popis vyfotografovaného objektu či 
události, autor fotografií a datum pořízení. Karty byly tříděny podle témat 
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Muzeum nabídlo výstavy historické i současné fotografie domácích i za-
hraničních autorů, jejich tvorbu dokumentární, reportážní i krajinářskou, 
výtvarně tvůrčí, intimní či subjektivně zaměřenou. V jistých náznacích se 
začíná objevovat také fotografie cestovatelská.

V prvním desetiletí našeho století  se začíná plně projevovat nekoncepč-
nost ve vystavování fotografií. Ubývá kvalitních autorských výstav, které by 
divákovi, namísto pouhého předvádění hezkých obrázků, dokázaly sdělit 
cosi hlubšího. Přibývá výstav založených na cestování po světě. Výstavy kra-
jinářské fotografie se mění na výstavy efektních fotografií přírodních krás, 
v lepším případě pořízených při expediční cestě přírodovědců za účelem 
vědeckého poznání. Koncept, dá-li se to tak nazvat, divácky atraktivní, ale 
poněkud "jednoduchý" a podbízivý.

Výjimky se ovšem najdou. Jmenujme alespoň výstavy Viléma Boháče,  
Alexandra Skalického či Oldřicha Škáchy. Vzhledem k tradici založené čin-
ností kabinetu fotografie, kterou se muzeum často zaštiťuje, je to ovšem 
poněkud málo. 

Za období posledního desetiletí by se daly vybrat dvě výstavy, jež stojí 
za pozornost a lze je považovat za skutečné důležité. Tou první byla výstava 
konaná u příležitosti padesátého výročí založení Studia výtvarné fotogra-
fie, které se významně zapsalo do historie české fotografie. Výstava byla 
objevná z hlediska připomenutí díla jak slavných tak i dnes zapomenutých 
fotografů, tvořících v šedesátých letech. Tou druhou byla výstava Rudolfa 
Ginzela, která zpracovávala unikátní soubor fotografií z období první třetiny 
dvacátého století.

Příčina upuštění od přístupu muzea k fotografii z dob působení Jana 
Kabíčka je především v neexistenci osobnosti, která by se po jeho odchodu 
práci s fotografií a fotografickou sbírkou soustavně systematicky a dlouho-
době věnovala. Zřejmě ani dnes neexistuje vůle aby tomu tak bylo.

které z velké části přebraly rutinní práci fotografování sbírek, muzejních 
událostí i pořizování dokumentačních snímků města a kraje. Kabíček tak 
měl volnější ruce na přípravu výstav a na práce spojené s fotografickou 
sbírkou.

Zdálo by se, že tento trend by mohl pokračovat i v letech osmdesátých. 
To se ovšem nestalo zejména ze dvou důvodů. Prvním bylo, že v roce 1981 
započala dlouhodobá rekonstrukce interiérů muzejní budovy, která trvala 
sedm let, tedy až do roku 1988. Muzejní budova byla pro návštěvníky uza-
vřena, a nebylo tedy kde vystavovat. Tím druhým důvodem byl odchod Jana 
Kabíčka v prosinci 1983 do důchodu. Výstavy soutěže Štít Viléma Heckela 
se přesunuly do Malé výstavní síně a několik málo fotografických výstav 
ještě muzeum připravilo pro uvedení v jiných výstavních prostorách. Po-
slední podstatnější výstava, na které se ještě podílel i Jan Kabíček, proběhla 
v galerii Jizerského fotoklubu v Hejnicích. Byla jí výstava dvou významných 
osobností olomoucké fotografické scény Vojtěcha Sapary a Ruperta Kytky. 

Po ukončení rekonstrukce muzea proběhly již pouze dva ročníky Štítu 
Viléma Heckela. Ročník 1988 se uskutečnil ještě s velkým přispěním Malé 
výstavní síně. Poslední ročník 1990 by se dal označit jako jakási "labutí pí-
seň" na závěr dlouholeté tradice.

Kabinet fotografie v libereckém muzeu je pojmem se dvěma rovinami 
významu. Za prvé je tímto termínem označována sbírka výtvarné fotogra-
fie. Druhou rovinou významu pak bylo označení konkrétního pracoviště, 
oddělení pod vedením Jana Kabíčka, které mělo ve své působnosti správu 
umělecké sbírky fotografií, dále správu veškerého dalšího dokumentačního 
fotografického materiálu a konečně výstavní plán a zajištění fotografických 
výstav. S odchodem Kabíčka, který byl jakýmsi hnacím motorem všech čin-
ností, spojených s kabinetem fotografie, přestal mít termín kabinet foto-
grafie ve smyslu fotografického pracoviště postupně význam. Vedení fo-
tooddělení bylo v průběhu času svěřováno různým kurátorům, podle jejich 
momentální vytíženosti. Práce zbylého personálu fotografického oddělení 
pokračovala setrvačností. Dlouhodobější smysl a systematické směřování 
správy fotografické sbírky, stejně jako smysluplný plán fotografických vý-
stav, se vytratily. Hodnotné fotografické výstavy z muzea nezmizely, staly se 
ovšem spíše dílem náhody než výsledkem systematické práce. Totéž platí i o 
akvizicích fotografické sbírky.

Z kvalitních fotografických výstav stojí za zmínku výstava z roku 1989, 
prezentující britskou fotografii posledních deseti let. Muzeum se jí může 
chlubit, vystavovalo význačné osobnosti britské fotografie v čele s Marti-
nem Parrem, současným presidentem agentury Magnum.

Ve skladbě fotografických výstav devadesátých let se dá jen stěží vy-
pozorovat nějaký trend. Tyto výstavy nemají svoji vlastní vnitřní logiku ná-
vaznosti. To ovšem nemusí být nutně bráno jako nedostatek, pokud se na 
ně nahlíží z hlediska účelnosti a užitečnosti pro výstavní plán v rámci všech 
výstav v muzeu. Fotografické výstavy v této době byly velmi pestré a zřejmě 
tvořily vhodný doplněk k ostatním výstavám. Výběr výstav byl jistě ovlivněn 
také změnami ve společnosti a s příchodem nových možností.   
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Přehled výstav

24 – Jan Kabíček
Hrady a zámky liberecka

25 – Fotokroužky
Výstavy lidové fotografie

26 – LUT ROH
Krajská výstava fotografie

27 – Jan Kabíček
Liberecký kraj ve fotografii

28 – Fotokroužek
Závodní klub ČSD v Liberci

29 – Neznámý Tibet
30 – Mikroma II

1. výstava fotografií z MIKROMY II

31 – Jan Kabíček
Město pod Ještědem

32 – Přírodovědecká fotografie
1. celostátní výstava přírodovědecké fotografie 

33 – Ladislav Postupa
Fotografie 1960–65

34 – Josef Sudek
Fotografie

36 – Jan Pikous
Fotografické seriály

37 – Čestmír Krátký
Fotografie 1962–66

38 – Jiří Plátek
Fotografie

39 – Miloslav Stibor
Fotografie z let 1960–1968

40 – Jan Pikous
Subjektivní fotografie

41 – Ladislav Postupa
Fotografie 1965–70

42 – Jaroslav a Karel Bárta
Fotografie

43 – Potápěčská fotografie a technika
Výstava zájmové činnosti sportovních potápěčů

44 – Gruzie
Umělecká tvorba a fotografie

45 – Arménie
Fotografie a koberce

46 – Výtvarná fotografie Slezska a severní Moravy
Ze sbírek Slezského muzea v Opavě

47 – Štít Viléma Heckela 
I. ročník

48 – Pobaltské republiky
Fotografie, ex libris, grafika
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49 – Museum a fotografie
20 let činnosti Jana Kabíčka

50 – Obrazy a fotografie
Přehlídka zájmové umělecké činnosti

51 – Jiří Bartoš
Fotografie z let 1971–73

52 – Štít Viléma Heckela
II. ročník

54 – Zdenko Feyfar
Fotografie

55 – Miloslav Stibor
Kámen

56 – Taras Kuščynskyj
57 – Štít Viléma Heckela

III. ročník

58 – Jiří Havel
Fotografie

59 – Chatyň
Hřbitov vesnic

60 – Fotografia
Salon 1975

61 – Výstava fotografií
Ze sbírek Severočeského muzea

62 – Štít Viléma Heckela
IV. ročník

64 – Od daguerrotypie k současnosti
150 let vývoje fotografické techniky a obrazu

65 – Fomaklub Liberec 
7FTvůrčí skupina 

66 – Štít Viléma Heckela
V. ročník

67 – Město pod Ještědem
Výstava a fotografická soutěž

68 – Jaroslav Rajzík
Struktury

69 – Cesty k vrcholům
70 – Žitava / Liberec
71 – Rudolf Mužák

Fotografie

72 – Setkání
73 – Štít Viléma Heckela

VI. ročník – 1. bienále

74 – Ludvík Baran
Český masopust

75 – Ladislav Postupa
Fotografie a interier '79

76 – Současná slovenská fotografie
78 – Mistři ve světle času

K 60. výročí Svazu českých fotografů

79 – Fotoklub SKP Děčín
80 – Pavel Horník

Svět hudby a divadla ve fotografii

81 – Štít Viléma Heckela
VII. ročník – 2. bienále

82 – Starý Liberec
Starý Liberec ve fotografii

83 – V. Sapara - R. Kytka
Fotografie 1972–82

84 – Štít Viléma Heckela
VIII. ročník – 3. bienále

86 – Liberec
na barevných fotografiích ze sbírek Severočeského 
muzea

87 – Štít Viléma Heckela
IX. ročník – 4. bienále

88 – Štít Viléma Heckela
X. ročník – 5. bienále

89 – Stálá expozice
90 – Štít Viléma Heckela

XI. ročník – 6. bienále

91 – Člověk a technika
Člověk a technika v české fotografii  do r. 1914

92 – Britská fotografie
Inscriptions and inventions

93 – Dny sovětské kultury
150 let ruské fotografie

94 – Liberecká náměstí a centrum města
na starých fotografiích

95 – Reportážní fotografie
Návštěva presidenta Václava Havla na Liberecku

96 – Jan Pikous
Subjektivní fotografie

97 – Zdeněk Thoma
Kouzlo japonských zahrad

98 – Štít Viléma Heckela
XII. ročník – 7. bienále

99 – Liberec na starých fotografiích
Významné budovy

100 – Liberecké chrámy
na starých fotografiích

101 – Miloslav Kalík
České středohoří

102 – Jan Pikous mladší
Památky Jizerských hor

103 – All Americans
Výstava fotografií amerických autorek

104 – Taras Kuščynskyj
Fotografie

105 – Catherine Steinmannová
Tibet

106 – Fotografie a dokumenty
30. výročí srpnových událostí 1968

107 – Vilém Boháč
Tvary a metamorfózy

108 – Guido Boggiani
Fotograf (1861–1901)

109 – Poezie Jizerské žuly
Jan a Šimon Pikousovi a Otokar Simm

110 – Alexandr Skalický
Fotografie

111 – Jitka Staňková, Ludvík Baran
Masky, démoni, šaškové

112 – Oldřich Škácha
Moji drazí samozvanci

113 – Experimentální krajina
114 – Mongolské kláštery

Mongolské kláštery ve fotografiích

115 – Propojeni obrazem
Česká humanitární fotografie 
 (1990–2000)

116 – 2 + 17
Fotografie Pavla Baňky, Michaely Thelenové  
a studentů ateliéru fotografie FUUD v Ústí nad 
Labem

117 – Václav Špillar
Toulky světem –
Afrika, Amerika, Austrálie

118 – Kouzlo staré fotografie
Ze sbírky Jana Pikouse

119 – Jizerky mýma očima
120 – Venezuela

Pestrý svět tropů

121 – Václav Špillar
Amerika

122 – Zdeněk Mrkáček
Duše Českého ráje

123 – Zdeněk Skořepa
Rituály smrti napříč kulturami

124 – Jiří Stránský
Magická příroda tří kontinentů

125 – Do Mexika
Za přírodou a lidmi

126 – Milan Drahoňovský
Foto(se)zóny

127 – Miloš Anděra
Neznámý svět drobných savců

128 – Alfons Mucha
Fotografie z ateliéru

129 – Vilém Boháč
130 – Studio výtvarné fotografie v Liberci
132 – Zrození libereckého mrakodrapu

Výstava fotografií konstrukce a rekonstrukce

133 – Rudolf Ginzel
Liberecká zákoutí

134 – Leona Nesvadbová
Týden s TULIPANem

135 – Výstava fotogramů
136 – Jindřich Brok a Daniela Vokounová

HLEDÁNÍ SVĚTLA - české sklo druhé poloviny 20. 
století

137 – Ještěd ve fotografii
138 – Rudolf Ginzel

Fotograf 1872–1944

140 – Zrušení expozice
141 – Albánie

Přírodou neznámé země

142 – Šimon Pikous
Šestnáct jablek ze zahrádky 
tetičky Frídy

143 – Jana Hunterová
Země nikoho
Srbsko-chorvatská hranice pro uprchlíky

144 – Jiří Bartoš
Krajina znějícího ticha

146 – Příběhy české přírody
147 – Canis pictus

Pes na historické fotografii 1839–1918

148 – Jan Červinka
Velehory očima Horolezce
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Jan Kabíček
Hrady a zámky liberecka

Jan Kabíček se po nástup do muzea v roce 1953 intenzivně věnoval fo-
tografování a historické stavby byly jedním z jeho mnoha témat. V době 
kdy již měl dostatek materiálu, bylo rozhodnuto, že se uspořádá výstava. 
Z pramenů v muzeu ovšem není úplně jasné, ve kterém roce se výstava ko-
nala. V publikaci, která vyšla ke stému výročí založení muzea, je v přehledu 
všech výstav uveden rok 1956. Fotografie nainstalované výstavy jsou však 
datovány rokem 1955. Přiklonil jsem se spíše k tomuto vročení, protože do-
kumentaci o výstavě pořizoval také Kabíček a připadá mi, že z jeho strany je 
chyba méně pravděpodobná. 

Autorem textů k výstavě byl dnes uznávaný historik Rudolf Anděl, který 
se specializuje právě na tento druh staveb, zejména v severních Čechách. 
V roce 1957 vydali Anděl s Kabíčkem úspěšnou obrazovou publikaci Hrady 
a zámky libereckého kraje. V roce 1959 pak vyšlo její druhé rozšířené vydání.

Fotokroužky
Výstavy lidové fotografie

Listopad – prosinec

Výstavy fotokroužků a podobných amatérských sdružení, většinou pod hla-
vičkou ROH různých libereckých podniků, neměly v té době vážnost velkých 
dlouhodobě plánovaných výstav. Tyto výstavy byly spíše doplňkové, umís-
ťované mimo hlavní výstavní prostory a jejich přípravě nebyla věnována 
taková pozornost. Také jejich evidence a oznamování, například v tisku, bylo 
spíše sporadické.

Vedle toho běžel stranou a vládou podporovaný každoroční koloběh 
prezentací zájmové činnosti, souhrnně sdružený pod pojmem lidová umě-
lecké tvořivost – LUT. Vesměs šlo o různé výtvarné aktivity lidí, sdružených 
v nejrůznějších kroužcích pod hlavičkou ROH. Fotografie byla samozřejmě 
též součástí těchto struktur. Oznámení (viz obrázek níže) o konání výstav li-
dové fotografie se zřejmě týkalo okresního a krajského kola LUT a tentokrát 
byly fotografie z obecné tvořivosti vyjmuty jako samostatný obor.

Pravděpodobně první výstava fo-
tografií zaměřená autorsky a nepolitic-
ky, kde fotografie nebyla jenom jedním 
z prostředků a nástrojů tendenčních vý-
stav doby nové Československé republi-
ky.

Kurátorem výstavy byl autor fotogra-
fií, muzejní fotograf Jan Kabíček.

Titulní strana později vydané knihy, jejíž foto-
grafie byly na výstavě

Z instalace výstavy, foto Jan Kabíček (2x)

Výstřižek z Libereckého kulturního kalendáře, ročník 1956 č. 11

Výstřižek z Libereckého kulturního kalendáře, ročník 1956 č. 12
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Malý katralog k výstavě obsahoval 
vedle úvodního slova J. Bursíka, komplet-
ní seznam vystavených fotografií.

Kurátorská příprava výstavy byla zřej-
mě dílem autora vystavených fotografií.

LUT ROH
Krajská výstava fotografie

Prosinec

Výstava fotografické části krajského kola lidové umělecké tvořivosti se 
v roce 1957 dostala do malého výstavního sálu a tomu odpovídal také způ-
sob instalace. 

Jan Kabíček
Liberecký kraj ve fotografii

Srpen – září

Jak již bylo řečeno u předešlé Kabíčkovy výstavy, byl tento muzejní fotograf 
velmi plodný a dokumentování kraje mu zřejmě bylo potěšením. Od minulé 
výstavy nashromáždil spoustu fotografického materiálu, který byl pro koná-
ní takto zaměřené výstavy velmi dobře použitelný.

Na výstavě, které byla umístěna ve velkém výstavním sále, bylo instalo-
váno 147 fotografií. Divák mohl vidět záběry krajiny, přírodní detaily, rostli-
ny či zvířata z místní botanické a zoologické zahrady, stejně jako fotografie 
historických památek venkova i města. V souhrnu šlo vlastně o komplexní 
pohled na liberecký kraj

Nutno říci, že Kabíčkovy fotografie mají nejen hodnotu dokumentační. 
Svým talentem a pílí se vypracoval ve velmi zdatného fotografa a svůj fo-
tografický talent neustále rozvíjel. Při fotografování se vždy snažil, aby jeho 
snímek zachytil více než jenom obyčejný popis fotografovaného objektu.

Za pozornost stojí způsob instalace výstavy byl v té době pracný a zřej-
mě i dost nákladný. Také květiny bývaly neodmyslitelnou součástí téměř 
každé výstavy. 

Instalace fotografické výstavy lidové umělecké tvořivosti v roce 1957, foto archiv SM
Titulní strana malého katalogu výstavy

Ukázka ze seznamu fotografií výstavního katalogu Z instalace výstavy, archiv SM (2x)
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Přednášky s promítáním se konaly 
například 1. února, 29. a 30. března nebo 
také 29 března v německém jazyce. 29. 
března za účasti Vladimíra Síse, spoluau-
tora fotografií.

Výstava byla připravena ve spolupráci 
s Národním muzeem. 

Fotokroužek
Závodní klub ČSD v Liberci

15. listopadu – prosinec

Výstava fotokroužku závodního klubu ČSD formálně spadala do činnosti 
lidové umělecké tvořivosti. Fotografové, pokud chtěli dělat to co jim bylo 
vlastní, v té době snad ani jinou možnost neměli. Na druhé straně měli 
poměrně velkou volnost ve své tvorbě a tak se postupem času staly tyto 
kroužky místem, kam bylo možné se skrýt před všudypřítomným dohledem 
státu. Součástí výstavy byly vedle fotografií ukázky fotografické techniky.

Neznámý Tibet
17. ledna – 15. května

O výstavu Neznámý Tibet projevila veřejnost mimořádný zájem. Doba jejího 
trvání byla prodloužena až na v té době neobvyklé čtyři měsíce. Byla dopl-
něna několika přednáškami s promítáním dokumentárního filmu o Tibetu 
a to dokonce i v němčině pro německy mluvící spoluobčany.

Výstavu tvořilo asi tři sta fotografií, z toho kolem sto dvacet barevných. 
Ve čtyřech částech ukazovala přírodní krásy, život tamních lidí, sídelní město 
dalajlámů – Lhasu a stavbu velké silniční magistrály. Vedle fotografií doplni-
ly výstavu předměty zapůjčené z Náprstkova muzea v Praze.

Vystavený soubor fotografií pocházel z let 1954 – 1955, z cesty kamera-
mana Josefa Vaniše a režiséra Vladimíra Síse. Na tuto cestu byli oba vysláni 
Čs. armádním filmem, proto aby společně s čínskými filmaři dokumentovali 
stavbu velehorské silnice z provincie S´-čchuan do Lhasy.

Soubor fotografií této výstavy nebyl atraktivní pouze pro diváky konce 
padesátých let. Svoji dokumentární hodnotou je atraktivní i po mnoha de-
setiletích. Například v roce 2007 byla tato kolekce dokumentárních fotogra-
fií uvedena v Plzeňské velké synagoze. Její význam roste také z toho důvodu 
, že na fotografiích je spousta míst, která jsou zničena a dnes již neexistují

Oznámení o výstavě se objevilo v Libereckém 
kulturním kalendáři, ročník 1958 č. 11

Foto Vladimír Vaniš

Foto Josef Vaniš, Kulturní kalendář Liberecka, roč 1959, č. 5
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Projekt výstavy byl dílem ing. Freun-
dové a Jiřího Seiferta. Za samotnou in-
stalaci zodpovídal podnik Reklamní tvor-
ba Liberec.

Mikroma II
1. výstava fotografií z MIKROMY II

27. února – 20. března

Tato výstava byla specifická v tom , že ne-
šlo o fotografie autorské ani dokumen-
tační z hlediska badatelského výzkumu. 
Vystavené snímky měly propagovat kon-
krétní fotografickou techniku. Předmětem 
zájmu byl fotoaparát značky MIKROMA 
II, českého výrobce Meopta Přerov. Foto-
aparát byl oblíbený pro svoje miniaturní 
rozměry a to více ve světě než u nás. Na 
výstavě EXPO 58 v Bruselu získal zlatou 
medaili. Vyráběl se až do šedesátých let.

Jan Kabíček
Město pod Ještědem

Září

Další z výstav muzejního fotografa Jana Kabíčka. Tentokrát se soubor jeho 
fotografií soustředil na Liberec a jeho nejbližší okolí. Ve fotografiích zachytil 
obyčejné okamžiky města. Jeho náladu, dojmy a klidnou atmosféru. Divák 
stojící před fotografiemi jako by nevnímal pouze samotné obrazy, nýbrž 
jako by se ocital na skutečných místech, která důvěrně zná. Kabíček opět 
potvrdil, že umí s fotoaparátem zacházet výjimečným způsobem. Jeho po-
hled na město je přesně to, co návštěvníka výstavy dokáže oslovit.

Letáček či minikatalog k výstavě byl doplněn textem básníka, spisovatele 
a novináře Jiřího Mojmíra Paláta a opravdu působil jako by byl přímo inspi-
rovaný vystavenými fotografiemi.

Autor výstavy Alois Bureš byl velkým 
propagátorem tohoto fotografického 
přístroje. V roce 1959 vyšla v nakladatel-
ství SNTL jeho kniha Fotografujeme pří-
strojem Mikroma.

Pozvánka na zahájení výstavy

Malý katalog k výstavě

Přední strana letáku k výstavě
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Přírodovědecká fotografie
1. celostátní výstava přírodovědecké fotografie 

Červenec – srpen

Výstavu připravili pracovníci přírodověd-
ného oddělení ve spolupráci se sborem 
ochrany přírody Národního muzea v Pra-
ze. Do vystaveného souboru zařadili zá-
běry vybraných špičkových českých foto-
grafů přírody.

Ladislav Postupa
Fotografie 1960–65

Leden

Po založení Studia výtvarné fotografie v roce 1962 byla tato výstava první, 
která prezentovala sólově některého z jeho členů. Ladislav Postupa patřil 
k zakládajícím členům Studia a byl celou dobu jeho členem. Fotograficky byl 
jedním z nejaktivnějších členů. Záhy si vypracoval vlastní styl, kterému říkal 
„fotografika“. Fotografy měl sám pro sebe rozděleny na dvě skupiny. Jedni, 
kteří svoje náměty hledají ve světě kolem sebe, takzvaní hledači, a druzí, kte-
ří svoje náměty tvoří, takzvané tvůrce. Sám sebe pak řadí do skupiny tvůrců.

Na výstavě byly prezentované některé jeho rané práce, které by pod-
le jeho dělení ještě patřily k fotografiím typickým pro skupinu hledačů. 
Postupa tento způsob tvorby, poměrně záhy opustil a plně se soustředil na 
tvůrčí práci v ateliéru. Ne že by nefotografoval předměty z reálného světa, 
nikdy je však nefotografoval v jejich přirozeném prostředí, ale nosil si je do 
ateliéru, kde s nimi pracoval.

Právě jeho rané práce jsou cenné jak pro sběratele, protože jejich množ-
ství je dáno omezenou dobou této Postupovy tvorby, tak pro teoretiky, pro-
tože se na nich dá poměrně zajímavým způsobem stopovat autorův pře-
chod k ateliérové práci.

Pozvánka na zahájení výstavy

Evidenční karta – ukázka způsobu evidence negativů z dokumetace výstavy

Pozvánka na zahájení výstavy

Instalace výstavy

Část katalogu se seznamem vystavených fotografií
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Josef Sudek
Fotografie

Duben – květen

Není snad u nás člověka, který by neznal jméno Josef Sudek. Není snad 
u nás fotografa, který by se nehlásil k Sudkovu odkazu.

Muzeum uspořádalo k jeho sedmdesátinám obsáhlou výstavu, která za-
hrnovala autorův široký fotografický záběr. K vidění bylo téměř sto třicet 
jeho prací. Mimo jiné například výhledy z okna mého ateliéru, nebo foto-
grafie z různých knižně vydaných souborů zachycujících Prahu. Z novějšího 
díla pak Praha panoramatická. Později na otázku Jaroslava Anděla, jak tento 
soubor vznikl a jak se dostal k fotografování panoramatickou kamerou, Su-
dek odpověděl „Ty jitrnice původně nebyly zamýšlený jako Praha“. Výstava 
nabídla ukázky prakticky ze všech jeho významných cyklů. Vedle autorských 
zvětšenin byly vystaveny také kontakty. 

Při zahájení výstavy byl Josef Sudek přítomen a pro příchozí mohlo být 
osobní setkání s Mistrem svátkem.

Sudek nepřijel na svou výstavu jenom jako host na ukazování. Byl přeci 
fotograf a proto i taková cesta pro něj byla příležitostí k fotografování. Jan 
Kabíček zachytil Sudka při práci na mnoha záběrech, jak fotografoval v okolí 
muzea i v jeho expozicích. Negativy jsou uloženy v archivu muzea.

Liberečané měli příležitost se zno-
vu setkat se Sudkem o devět let později 
při zahájení provozu Malé výstavní síně 
v roce 1975. Možná, že právě to předzna-
menalo velmi plodnou éru Malé výstavní 
síně s nemalým ohlasem.

Mistr před muzeem, foto Jan Kabíček

Plakát k výstavě

Josef Sudek na zahájení výstavy v Severočeském muzeu, foto Jan Kabíček (2x)

↑ Zahrádka paní sochařové v létě
← Poslední růže
↓ Zátiší se suchým listím
↓↓ Instalace výstavy
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Jan Pikous
Fotografické seriály

Únor

Rok po Ladislavu Postupovi byl Jan Pikous dalším z členů Studia výtvarné 
fotografie, který měl samostatnou výstavu v Severočeském Muzeu. Patřil 
k těm aktivnějším a jeho tvorba k těm promyšlenějším. Netvořil pouze jed-
notlivé fotografie, ale řadil je do větších celků a snažil se jim tak dodat 
výraznější výpovědní hodnotu. 

Z autorovy nedávné tvorby bylo vystaveno 40 fotografií z devíti cyklů. 
Všechna témata spojoval Pikousův zájem o člověka a jeho problémy. Od 
obecných otázek, například v cyklu Kosmické vize, po konkrétnější a osob-
nější výpovědi až existenciálního charakteru. Od komorněji laděných cyklů, 
například Pocity, až po monumentálně zaměřený soubor Vzpoura živlů. 

Na přípravě výstavy se podílel Jan 
Kabíček a další člen Studia výtvarné foto-
grafie Jiří Plátek, který graficky připravil 
malý výstavní katalog.

Plakát k výstavě

Čestmíru Krátkému vyšly u nás dvě 
monografie. První v roce 1969, kdy emi-
groval, druhá pak v roce 2007 v naklada-
telství Kant.

Čestmír Krátký
Fotografie 1962–66

7. Července – červenec

Původem liberečan se vrátil do svého rodného města začátkem šedesátých 
let. Již vystavoval na mnoha místech u nás i v zahraničí, diváci ho znali také 
z jeho realizací v architektuře. Liberecké muzeum tak přišlo s jeho výstavou 
s jistým zpožděním až v roce 1967.

Liberecká výstava obsahovala 56 fotografií z období jeho tvorby ve Stu-
diu výtvarné fotografie. Jeho práce mají často existenciální podtext Byly 
výslednicí jeho životních zkušeností a filosofického smýšlení o světě a sou-
vislostech v něm. Postupem času dosáhl Krátký v některých cyklech jistého 
odlehčení a nadhledu, ale důsledné promyšlenosti se nikdy nezbavily. K vý-
stavě byl vydán drobný katalog se seznamem vystavených prací.

Ve své době byla tvorba Čestmíra Krátkého pro českou fotografii do 
značné míry určující. V míře ještě větší pak ovlivňovala a ovlivnila Studio 
výtvarné fotografie, potažmo celou libereckou fotografickou scénu. 

Kdo by v době konání výstavy čekal, že Krátkého návrat do Liberce 
za dva roky skončí. V roce 1969 emigroval a s tímto odchodem skončila 
i Krátkého nedlouhá životní etapa fotografa. K fotografii se již nikdy aktivně 
nevrátil a kromě různých peripetií se věnoval své původní profesi etnografa.

Po roce 1995 se vrátil do Čech a žil v Praze, kde na podzim v roce 2016 
zemřel. V roce 2000 měl výstavu v liberecké Malé výstavní síni.

Plakát k výstavě

Instalace výstavy. foto Jan Kabíček (2x)

Malý katalog výstavy

Plakát k výstavě

Ze zahájení výstavy, foto Jan Kabíček Odnikud Nikam, 1965



38 39Fotografické výstavy Severočeského muzea v Liberci

Miloslav Stibor
Fotografie z let 1960–1968

8. listopadu – prosinec

Olomoucký fotograf Miloslav Stibor naru-
šil sérii výstav „domácích“ fotografů Stu-
dia výtvarné fotografie z posledních let. 
Stejně jako jeho liberečtí kolegové, měl 
i on za sebou úspěšné období tvorby, kte-
ré se v jeho díle stalo zásadním, a dalo by 
se říci, že klasickým. 

Na výstavě představil například svoje 
portréty žen, fotografie různých sítí a dal-
ších objektů z cyklu Marieanne z Greifu, 

výrazně graficky působící obrazy z cyklu Zimní motiv, založené na kontrastu 
stínů plotů na nerovnoměrně navátém sněhu. K nejslavnějším a nejznáměj-
ším patří jeho práce v oblasti ženského aktu. Jeho nesporným vrcholem je 
pak soubor 15 fotografií pro Henryho Millera. Od ostatní produkce aktů se 
tyto fotografie liší jistou syrovostí. Ukazují ženské tělo bez idealizování ta-
kové, jaké je. Jsou založeny na ostrých kontrastech světla a stínu, neomezují 
se však na pouhé zobrazování estetizovaných linií, ale jsou na nich dobře 
patrné struktury pokožky, včetně nedokonalostí.

foto:Právo

Jiří Plátek
Fotografie

Červen

Utajená výstava. Archivní záznamy v muzeu úplností zrovna neoplývají. 
Z některých výstav se dochoval pouze plakát či pozvánka, z některých jen 
prázdná obálka s názvem výstavy. Je jisté, že občas se může něco ztratit, 
nebo založit do jiné přihrádky. V tomto případě však záznam chybí i v se-
znamu výstav, který je každým rokem uváděn ve sbornících muzea. Ani 
publikace, která vyšla ke stému výročí založení muzea a obsahuje kompletní 
seznam všech výstav za sto let své existence, tuto výstavu nezmiňuje. Pouze 
Jan Kabíček dokumentující dění v muzeu zaznamenal výstavu svým fotoa-
parátem a jeho záběry jsou spolu se stovkami tisíc dalších uloženy v archivu 
negativů.

Jiří Plátek patři k zakládajícím členům Studia výtvarné fotografie. Po-
voláním, které zdědil po otci a dědovi, je knihař a tak měl k fotografii jako 
výtvarnému projevu blízko. Intenzivně se však fotografii věnoval pouze 
v období existence Studia. Práci v komoře si osvojil stejně perfekcionisticky 
jako svoje řemeslo. Hojně využíval techniku sabatierova efektu až z foto-
grafií vyextrahoval prvky, tvořící grafický základ kompozice. Fotografie tak 
často zbavoval všech detailů a polotónů až zbyl čistý grafický projev. Stejně 
jako Krátký nebo Postupa se věnoval realizacím v architektuře či designu. 
Fotografii nevnímal jako konečný produkt, ale jako polotovar, připravený 
k dalšímu použití. Co mu na fotografii chybělo, byl třetí rozměr. Ukázka po-
užití třetího rozměru pro prezentaci fotografií je na obrázku vlevo.

Instalace výstavy. foto Jan Kabíček (3x)

Pozvánka na výstavu

Instalace výstavy, jak ji pro muzejní archiv zachytil Jan Kabíček

Jedna z vystavených fotografií, Akt35
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Šestistránkový katalog si Jan Pikous 
tentokrát graficky připravil sám.

Jan Pikous
Subjektivní fotografie

Květen

V krátké době již druhá výstava Jana Pikouse. Naposledy vystavoval fo-
tografické seriály, tentokrát byl pro fotografie výstavního souboru zvolen 
název, charakterizující Pikousovo subjektivní vnímání světa. Obdobně jako 
u výstavy před dvěma lety, jsou fotografie řazeny do cyklů. Opět zde diváci 
mohli vidět Pikousovo soustředění se na člověka a jeho problémy a sledo-
vat jeho osobitý výtvarný projev. V katalogu, který Pikous doplnil vlastním 
textem, se ke své tvorbě vyjádřil mimo jiné těmito slovy: 

Plakát k výstavě

Část katalogu k výstavě

Instalace výstavy

Na katalogu a přípravě výstavy se 
významně podílel Jiří Janáček, který byl 
také autorem Postupovy monografie vy-
dané v roce 1967.

Ladislav Postupa
Fotografie 1965–70

Březen

Také Ladislav Postupa se představil po nedlouhé době s výstavou, která 
ukázala jeho práce za posledních 5 let. Na rozdíl od první výstavy zde již 
byly vystaveny fotografie, vzniknuvší výhradně v ateliéru. Cestu hledače již 
definitivně opustil a plně se soustředil na vytváření svých vizí komponová-
ním, svícením a následným zpracováním snímků ve fotokomoře. Podstat-
nou složkou výsledných fotografií byl vždy název. Takový koncept byl ostat-
ně charakteristický i pro většinu jeho kolegů ze Studia výtvarné fotografie. 
K tomuto fenoménu a k dalším aspektům Postupovy tvorby se v katalogu 
vyjádřili například Ludvík Baran, Jiří Macků a Jiří Janáček:

Plakát k výstavě

Titulka a seznam vystavených prací čtyřstránkového katalogu
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Potápěčská fotografie a technika
Výstava zájmové činnosti sportovních potápěčů

8. října – 31. října

Po delší době výstav zaměřených čistě autorsky, byla tato výstava fotografií 
spojená s technickou stránkou věci na téma fotografování v potápěčském 
sportu. Spadala do volného cyklu výstav souhrnně nazvaných „Můj koníček“.  
Pořadatelem již třetí na hobby zaměřené výstavy byl Aqua klub v Liberci. 
Cílem bylo seznámit veřejnost s životem pod vodou, jak se tomuto tématu 
věnovat a jak podvodní svět aktivně poznávat.

Výstavu zapůjčil Aqua klub Liberec, 
sportovní a výukové středisko potápěčů.

Plakát k výstavě

Jaroslav a Karel Bárta
Fotografie

4. října – 18. října

Další výstava představila bratry fotografy, pocházející z Lomnice nad Po-
pelkou. Karel byl povoláním pedagog a fotografii se věnoval poměrně in-
tenzivně. Později v roce 1976 byl u zrodu fotoklubu v Semilech, kde působil 
jako učitel. Ve fotografickém kroužku patřil k těm aktivnějším. Měl řadu sa-
mostatných výstav, obesílal naše i zahraniční soutěže. 

V Severočeském muzeu k žádné další spolupráci s autory již nedošlo.
O Jaroslavu nejsou známy žádné podrobnější informace

Karel Bárta, současný portrét

Plakát k výstavě

Instalace výstavy, jak ji pro muzejní archiv zaznamenal Jan Kabíček

Pozvánka na Výstavu Pozvánka na Výstavu

Instalace výstavy, jak ji pro muzejní archiv zaznamenal Jan Kabíček
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Gruzie
Umělecká tvorba a fotografie

7. září – 28. září

Dva roky se v muzeu nekonala žádná fotografická výstava. Pro normalizač-
ní léta platily jiné úkoly a priority. Až v roce 1972 se do plánu výstav zase 
pomalu vrací fotografie. První dvě podzimní výstavy se nesoustředily na 
jednotlivé osobnosti světa fotografie, ale měly dokládat, že v sovětských 
republikách se nezapomíná na umění a že fotografie k němu patří. Uspořá-
dány byly k oslavám 50. výročí založení SSSR.

Zářijová výstava byla zaměřena na Gruzii a vedle fotografií byly vysta-
veny převážně tepané práce v mědi. K vystaveným fotografiím ani jejich 
autorům nejsou doloženy žádné informace.

Výstava byla připravena Okresním 
kulturním střediskem v Liberci ve spolu-
práci s Domem sovětské vědy a kultury 
v Praze.

Plakát k výstavě

Arménie
Fotografie a koberce

12. října – listopad

Bezprostředně po Gruzii následovala dru-
há „polofotografická“ výstava se záměrem 
přiblížit kulturu Arménie. Obdobně jako 
u předešlé výstavy je v archivních mate-
riálech spousta slov o tradicích a zejmé-
na definitivním vítězství socialismu. Také 
je tam obsáhlá zmínka o tradici výroby 
koberců uzavřenou tím, že závěrem, že 
vystavené koberce pocházejí ze sbírek Se-
veročeského muzea. O fotografické části 

výstavy opět nejsou k dohledání žádné informace. V libereckém kulturním 
kalendáři existuje zmínka, že výstava byla pro velký zájem prodloužena až 
do konce listopadu.

Obě výstavy, budící podle názvu zdání, že se jednalo alespoň z části 
o výstavy fotografické, tak byly pravděpodobně především propagandis-
tickou záležitostí.

Pozvánka na zahájení výstavy

Pozvánka na zahájení výstavy
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Z uměleckého světa byl vedle fo-
tografa Viléma Heckela jednou z dal-
ších obětí expedice sochař a výtvarník 
Valerián Karoušek.

Proč vznikla tato soutěž právě v Li-
berci? Bylo to proto, že velká část účast-
níků byla z Liberce nebo severních Čech. 
Mnoho místních lidí včetně fotografů 
mělo dobrý důvod tuto tragédii nějak 
připomenout.

Dodnes je možné se v Liberci potkat 
s lidmi, kteří byli tragédií osobně zasaže-
ni. Ať už to bylo z důvodu, že přišli o ně-
koho blízkého, nebo se naopak „podruhé 
narodili“, protože se měli expedice účast-
nit, ale jakýmsi řízením osudu zůstali 
doma.

Štít Viléma Heckela 
I. ročník

8. prosince – 5. ledna

V roce 1972 počala dlouholetá tradice soutěží a výstav, která si během pár 
let vybudovala stabilní místo v kalendáři fotografických událostí a nemalé 
renomé v rámci celého Československa. Ideovým impulsem ke vzniku Štítu 
Viléma Heckela byla nejtragičtější událost v dějinách československého ho-
rolezectví, a sice expedice Peru v roce 1970, kdy 14 členů výpravy zůstalo 
pohřbeno pod lavinou na úpatí nejvyšší hory Peru, Huascaránu.

S myšlenkou uctít památku těchto obětí fotografickou soutěží přišli fo-
tografové z fotoklubu ZK Plastimat (dnešní Fomaklub – Jiří Rasl, účastník 
expedice byl také členem fotoklubu) a ve spolupráci s Okresním kulturním 
střediskem připravili a společně vyhlásili soutěž nazvanou podle horolezce 
a fotografa expedice Viléma Heckela.

První ročník byl svým způsobem těžkým začátkem, poznamenán spous-
tou dětských neduhů. Také pravděpodobně nebyl vydán katalog k výstavě 
– alespoň v muzeu není k nalezení a ani nikdo z pamětníků, které jsem 
oslovil jej nemá. Organizátoři sbírali zkušenosti a v dalších ročnících již byli 
poučenější. Dá se říci, že na začátku šlo o spontánní "hurá akci".

Hlavní cenu prvního ročníku soutěže získal Stanislav Malý.

Výtvarná fotografie Slezska a severní Moravy
Ze sbírek Slezského muzea v Opavě

8. prosince - prosinec

Výstava měla za cíl prezentovat sbírku výtvarné fotografie Slezského muzea 
v Opavě. Vznik této muzejní sbírky byl iniciován na začátku šedesátých let 
Arnoštem Pustkou, který byl také jejím kurátorem. Záměrem bylo oddělit 
výtvarnou fotografii od pouhé dokumentační části, která ve většině muzeí 
čítá desítky až stovky tisíc záběrů, mnohdy nevalné výtvarné úrovně. Opav-
ské muzeum tedy v té době již patřilo k institucím, které vlastnily a rozvíjely 
sbírku fotografií, jako sbírku jakéhokoliv jiného výtvarného oboru. 

Stejný záměr a stejný důvod k založení fotografické sbírky byl akcento-
ván také v libereckém muzeu zásluhou Jana Kabíčka v roce 1965. 

Výstava přinesla divákům pestrý soubor fotografií autorů patřících do 
regionu spadajícího převážně do působnosti Opavského muzea. Zajímavá 
mohla být také konfrontace s právě probíhající výstavou prvního ročníku 
Štítu Viléma Heckela, která byla zastoupena z převážné části autory z na-
šeho regionu.Výstava byla připravena ve spolupráci 

se Slezským muzeem v Opavě.

Pozvánka na zahájení výstavy
Plakát k výstavě

Pozvánka na zahájení výstavy

Instalace výstavy, jak ji pro muzejní archiv zaznamenal Jan Kabíček

Oficielní vyhlášení soutěže

Jedna z oceněných fotografií

Instalace výstavy, foto Jan Kabíček (2x)

Stanislav Malý, hlavní cena soutěže
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Pobaltské republiky
Fotografie, ex libris, grafika

Leden – únor

Další z propagandistického využití fotografie je volným pokračováním vý-
stav z minulého roku, věnovaných Gruzii a Arménii. Výstava byla připravena 
Okresním kulturním střediskem v Liberci ve spolupráci s Domem sovětské 
vědy a kultury v Praze. Význam výstavy je poměrně dobře patrný z níže uve-
deného anoncování výstavy v měsíčníku Kultura a sport Liberecka. Z hledis-
ka fotografie opět nešlo o nijak významný počin.

Plakát k výstavě

Od srpna až do 11. září měla 
Kabíčkova výstava reprízu ve výstavní síni 
v Hejnicích.

Museum a fotografie
20 let činnosti Jana Kabíčka

Květen – červen

Jan Kabíček nastoupil do muzea jako fotograf v roce 1953, kdy mu bylo 
30 let. Mel zásadní vliv na fungování muzea ve všech směrech, týkajících 
se využití fotografie pro muzejní činnost Výtvarně nadaný fotograf, který 
se neomezoval pouze na plnění úkolů, nýbrž se aktivně podílel na činnos-
tech spojených s fotografií a fotografováním, a to daleko nad rámec svých 
povinností, soustavně přinášel vlastní nápady ve spojení s výstavami a po-
třebami fotograficky zaznamenávat události v muzeu, ve městě a v okolí. 
Velmi důležitou se stala také Kabíčkova aktivita v oblasti systémové práce 
s dokumentární fotografií a jím iniciované založení a následné spravování 
výtvarné sbírky - Kabinetu fotografie.

Výstava byla jakýmsi bilancováním a ukázala několik aspektů jeho tvor-
by. Nejrozsáhlejší část byla věnována jeho dokumentační práci a souvisí 
s potřebami muzea na evidenci a publikační činnost. I v této oblasti Kabíček 
dokázal využít svoje výtvarné schopnosti a dařilo se mu vyhnout se rutinní-
mu popisnému zobrazování předmětů a událostí. V oblasti volné tvorby se 
mohla plně projevit jeho schopnost imaginace a výtvarného vidění. Dokázal 
experimentovat, hledat nové pohledy a stavět věci do nečekaných souvis-
lostí. 

Součástí výstavy byly rovněž ukázky použití Kabíčkových snímků v nej-
různějších tiskovinách jakými jsou například katalogy, průvodci, ilustrace 
v knihách či propagační materiály.

Plakát k výstavě

Pozvánka na zahájení výstavy Z měsíčníku Kultura a sport Liberecka, lednové číslo 1973

Kouzelná zahrádka z cyklu „Kámen“

Instalace výstavy foto Jan Kabíček (2x)
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Obrazy a fotografie
Přehlídka zájmové umělecké činnosti

Červenec – srpen

Muzeum se výstavami zájmové umělecké činnosti věnovalo poměrně pravi-
delně, ovšem před fotografií dostávaly přednost většinou jiné výtvarné obo-
ry. Jinak tomu ovšem bylo v případě této výstavy. Z celkem 100 vystavených 
děl připadlo na fotografii plných 70 a ostatní byly obrazy. V seznamu autorů 
se tak objevila řada etablovaných fotografů amatérů, pracujících v různých 
kroužcích i solitérně. Poměrně značná rozmanitost prací, jak to ostatně na 
podobných výstavách bývá obvyklé, mohla na průměrného diváka působit 
přitažlivě. Tatáž rozmanitost na druhou stranu hrála v neprospěch vyspě-
lejších autorů, jejichž práce se mezi ostatními bohužel poněkud ztratily. Za 
pozornost stály například fotografie Jiřího Bartoše či Zdeňka Lína.

Celkově pak byli ve fotografické části výstavy zastoupeni následující 
autoři: Jiří Bartoš, Jaroslav Brandýský, Julius Hamer, Vladimír Hušek, Radko 
Kovář, Miroslav Kudr, Zdeněk Lín, Rudolf Mužák, Jiří Nosek, Zdeněk Papež, 
Jaroslav Páv, Stanislav Quirenz, Jaroslav Staněk, Josef Tomíček, Jiří Tuček, 
Miroslav Tůma a Vladimír Vlk

 

Plakát k výstavě

Autorem koncepce neobvyklé výstavy 
byl Jan Kabíček. Úvodní slovo k zahájení 
výstavy měl Gustav Hřebíček. 

Soubor fotografií této výstavy byl od 
poloviny ledna do poloviny února 1974 
instalován v Děčíně.

Jiří Bartoš
Fotografie z let 1971–73

10. srpna – srpen

Jiří Bartoš byl další z osobností Studia výtvarné fotografie, kterým se muze-
um rozhodlo uspořádat samostatnou výstavu. Výstava byla svou koncepcí 
pojata velmi netradičně. Nebyla umístěna do jednoho uzavřeného prostoru, 
nýbrž byla rozprostřena do prostoru celého muzea. Stala se tak po dobu 
svého trvání integrální součásti stálých expozic. Také adjustace byla prove-
dena neobvyklým způsobem bez rámů a skel. Většina vystavených obrazů 
byla autorsky adjustována na dřevěné desky se speciální povrchovou úpra-
vou a fotografie se tak proměnily na trojrozměrné objekty. Takto připravené 
obrazy byly umístěny na malířské stojany rozmístěné v expozicích.

K výstavě byl vydán šestistránkový katalog s ukázkami Bartošových pra-
cí, seznamem fotografií a doprovodným textem Jana Pikouse. Úryvek z tex-
tu je uveden zde:

Plakát k výstavě

Plakát k výstavě

část seznamu vystavených fotografických prací

Z instalace výstavy, foto Jana Ducháčková (2x)

Katalog k výstavě

Instalace výstavy, foto Jana Ducháčková (2x) Nástroj šílencův, 1965



52 53Fotografické výstavy Severočeského muzea v Liberci

Štít Viléma Heckela
II. ročník

30. listopadu – 6. ledna

Ve druhém ročníku soutěže o Štít Viléma Heckela se sešlo celkem 1416 
fotografií od 269 autorů. Již to samo o sobě svědčí, že soutěž se rychle do-
stala do povědomí fotografů. Fotografie byly oceněny ve dvou kategoriích 
a vedle toho byla vyhlášena hlavní cena.

Hlavní cenu získala Věra Weinertová za snímky Cesta k vrcholu a Ledov-
cové variace. V každé kategorii pak bylo určeno pořadí snímků na prvních 
třech místech a déle bylo uděleno celkem devatenáct čestných uznání. V ka-
tegorii A: Příroda – krajina, zvířena, květena získal první cenu Josef Javůrek 
za sérii snímků Šumava. V kategorii B: Člověk v přírodním prostředí pak 
Milan Legutky za snímky Ruky I a II.

K výstavě byl vydán katalog v nákladu 1500 kusů s krátkým úvodním 
textem Jana Suchla jako vzpomínkou na Viléma Heckela a jeho odkaz. Ob-
sahoval výčet oceněných fotografií, úplný seznam vystavených prací a re-
produkce vítězných snímků.

Od 1. do 22. května 1974 proběhla re-
príza výstavy v Hejnicích.

Plakát k výstavě

↑ Josef Javůrek, Šumava, 1. cena (A)
← Věra Weinertová, Cesta k vrcholu
 Hlavní cena
←↓ Vladimír Vlk, V cíli..., 2. cena (B)
↓ Jiří Reissig, Horolezci, 3 cena (B)

Leták k výstavě

Instalace výstavy, foto Jana Ducháčková

Jiří Havel, Peru, čestné uznání
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Zdenko Feyfar
Fotografie

11. ledna – leden

Tato výstava byla uspořádána k šedesáti-
nám fotografa pocházejícího z Jilemnice. 
Svoji zálibu ve fotografii zdědil po svém 
otci Jaroslavu Feyfarovi, který byl v Ji-
lemnici lékařem. S fotografováním začí-
nal v místě, kde se narodil a jeho prvním 
tématem se staly Krkonoše. To ho zřejmě 
předurčilo k tomu, že je svým zaměřením 
vnímán především jako krajinář. Po od-
chodu do Prahy našel pro svoje fotogra-

fování mnoho inspirace. Vedle těchto dvou hlavních témat, se nevyhýbal 
ani jiným tématům. Známé jsou jeho portréty přátel i známých osobností. 

Na výstavě, která byla průřezem jeho dosavadní tvorby, mohli diváci vi-
dět záběry ze všech těchto oblastí fotografie.

Pozvánka na zahájení výstavy

Zámecké schody, Instalace výstavy, foto M. Honová

Část katalogu výstavy

Miloslav Stibor
Kámen

5. dubna – duben

Fotograf Miloslav Stibor měl dvě hlavní celoživotní témata. Tím prvním, 
známějším a pro pravděpodobně „větší polovinu“ lidí atraktivnějším bylo 
ženské tělo. Tím druhým pak byl kámen, za prostým slovem se ovšem skrý-
vá nepřeberné množství pohledů. Na kámen jako takový, na jeho strukturu, 
na kamennou architekturu, na kameny opracované lidmi i přírodou, či jinak 
poznamenané časem. Všechny tyto aspekty a mnohé další zkoumal Stibor 
prostřednictvím svých fotografií. Využíval pro to především kontrast osvět-
lení, modelující jemné struktury kamenných detailů i monumentální celky 
architektonických staveb či přírodou vytvořených kamenných seskupení.

Vystavené fotografie nabídly návštěvníkům nevšední pohledy na histo-
rické kamenné stavby i na přírodní motivy, a to jak v detailech tak ve svět-
lem modelovaných kompozicích celků a polocelků.

Plakát k výstavě

Pozvánka na výstavu

Instalace výstavy, foto Jana Ducháčková (3x)
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Taras Kuščynskyj
3. října - říjen

Výstava Tarase Kuščynského byla součástí výtvarného fotografického kurzu. 
Tomu odpovídal také katalog, který byl k tomuto kurzu svým způsobem 
doprovodným výukovým materiálem. 

Hlavním tématem fotografií Tarase Kuščynského je žena. Jak sám napsal, 
jejím prostřednictvím se snaží vyjádřit svoje pocity, nálady, svůj vztah k ní. 
Jeho fotografie jsou o hledání krásy, harmonie a klidu. Na fotografii je pro 
něj vždy důležitá tvář a její vraz. Právě tvář a přirozenost tváře je pro něj 
vyjádřením pravdivosti, nositelem klidu a důvodem k zastavení.

Fotografie aktu jsou pro Kuščynského v tomto směru pokračováním. 
Hledá pravdu i zde a odmítá dosavadní akt jako estetizované linie většinou 
bez hlavy a tedy bez duše a bez života. Odmítá akt, kdy žena slouží jako 
obecný model, ale na výsledném obrazu není žena jako konkrétní živá by-
tost. 

Vysocí kulturní činitelé měli poněkud problém s akty Kuščynského a tak 
hrozilo, že některá díla budou ještě před zahájením odstraněna. Také pan 
Horníček měl v severních Čechách škraloup a tak bylo ze strany dohližitelů 
jeho vstoupení považováno za provokaci. Diskuse o těchto "závadách" však 
k ničemu nevedla a tak nakonec vernisáž proběhla bez vnějších zásahů. 
Následek byl pouze ten, že přišlo neobvyklé množství lidí.

Kolekce vystavených fotografií odpovídala z velké části souboru, který 
tvořil v roce 1973 Kuščynského výstavu v Tokiu.

Výstavu Tarase Kuščynského zahajo-
val Miroslav Horníček.

Plakát k výstavě

V květnu 1975 měla výstava reprízu 
ve výstavní síni v Hejnicích a 16. května 
proběhla v tamní klubovně beseda s ví-
tězem tohoto ročníku Jiřím Havlem.

Štít Viléma Heckela
III. ročník

29. listopadu – 5. ledna

Třetí ročník soutěže doznal změnu ohled-
ně udělování cen. Byla zachována hlavní 
cena soutěže, ale byly zrušeny kategorie 
a vedle hlavní ceny bylo oceněno 10 dal-
ších fotografií bez udání pořadí a uděle-
no 5 čestných uznání. Počet přihlášených 
autorů se oproti minulému roku zvýšil na 
338 fotografů, kteří poslali celkem 1672 
fotografií. Celkovým vítězem se stal za 
snímek Z Nízkých Tater Trutnovského mi-

stra krajinářské fotografie Jiřího Havla. Další Havlova fotografie byla ve vy-
brané desítce a dvě jeho fotografie ještě obdržely čestná uznání. Z místních 
fotografů uspěli hejnický Jiří Bartoš a liberecký Vladimír Vlk. O stoupající 
úrovni soutěže svědčí například i to, že fotografie zaslali například Milan 
Borovička nebo olomoučtí Rupert Kytka, Vojtěch Sapara či Josef Kývala.

Katalog obsahoval seznamy oceněných i vystavených fotografií a repro-
dukce vybraných oceněných snímků. Průvodní text napsal Karel Dvořák.

Plakát k výstavě

Pozvánka na výstavu

Fotografie z katalogu výstavy (2x)

Josef Kývala, Cesta ke slunci

Jiří Havel, Roháčské imprese, Cena soutěže
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Jiří Havel
Fotografie

březen - duben

Výstava krajinářské fotografie představila tvorbu čerstvého laureáta Štítu 
Viléma Heckela. V době konání výstavy měl za sebou Jiří Havel již tři vydané 
knihy. Jednu z africké divočiny a dvě z malého pohoří v centru Evropy, z po-
hoří, pod kterým se narodil, a které se mu stalo osudným - z „jeho“ Krko-
noš. Vystudovaný železniční inženýr byl ve fotografii naprostým samoukem. 
Svojí pílí a houževnatostí se však vypracoval v jednoho z nejuznávanějších 
českých krajinářů. 

Výstavní soubor obsahoval sto Havlových fotografií, rozdělených do čtyř 
oblastí: hory, lesy, květy a barevné fotografie. Všechny snímky zobrazovaly 
československé hory.

Miloš Macourek si v průvodním textu kladl otázku, na níž si pozorný 
a vnímavý divák po shlédnutí výstavy jistě dokázal odpovědět.

K výstavě byl vydán graficky zda-
řilý a technicky dobře zpracovaný ka-
talog s doprovodným textem Miloše 
Macourka, kvalitně tištěnými reproduk-
cemi a úplným seznamem vystavených 
fotografií.

Plakát k výstavě

Po uvedení v libereckém muzeu byla 
v listopadu téhož roku výstava instalová-
na v Památníku Terezín.

Chatyň
Hřbitov vesnic

5. května – květen

Tato výstava fotografií památníku v Chatyni byla jednou ze tří výstav, který-
mi si muzeum připomínalo třicáté výročí konce druhé světové války. 
Chatyň byla jednou z tisíců vesnic Běloruska, které postihl stejný osud jako 
například naše Lidice. Chatyň byla beze zbytku srovnána se zemí a v tamní 
stodole bylo upáleno 149 vesničanů včetně 79 dětí. Na jejím místě je dnes 
postaven památník. Chatyň se stala symbolem utrpení a připomínkou osu-
du dalších více než 9000 běloruských vesnic. 

Instalace fotografií byla provedena na dřevěných stojanech z hrubě 
opracovaných prken. Každý ze stojanů volně postavených ve výstavním 
prostoru nesl dvě fotografie a připomínal jakýsi pomník, či provizorní styli-
zovaný náhrobek.

Působivá instalace fotografií připomněla u nás málo známou událost 
a osudy lidí během druhé světové války.

Plakát k výstavě

Pozvánka na výstavy

Fotografie z katalogu

Bohdan Holomíček na vernisáži výstavy, 
foto Jana Ducháčková

Instalace v Památníku Terezín, foto Jan Kabíček

Instalace v libereckém muzeu, foto Jana Ducháčková
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Katalog k výstavě obsahoval vedle se-
znamu vystavených prací a několika fak-
tických informací sáhodlouhé politické 
vysvětlení, proč výstava existuje a je pro 
naši společnost užitečná.

Fotografia
Salon 1975

11. července – 27. července

Liberecké muzeum bylo jednou ze zastávek putovní výstavy, kterou pořáda-
la výrobní družstva s fotografickou činností, ve spolupráci s Českým svazem 
výrobních družstev a Slovenským svazem výrobních družstev. Prvním mís-
tem jejího uvedení byly v červnu Pardubice a pak následovala další města 
a kraje.

Obsah výstavy tvořily fotografie téměř všech našich výrobních družstev 
s fotografickou činností. Vybrané snímky později reprezentovaly Česko-
slovensko na mezinárodní (východní blok) družstevní fotografické výstavě 
v Bukurešti.

Výstava byla sestavena z přibližně tří stovek fotografií, patnácti česko-
slovenských fotografických družstev a národního podniku Fotochema. Fo-
tografie byly rozděleny do osmi kategorií podle jednotlivých žánrů či tech-
nologie zpracování.

Cílem pořadatelů bylo seznámit veřejnost s výrobním programem druž-
stev a jejich nabídkou. Je ovšem zřejmé, že v prostředí tehdejší doby, kdy 
byla výrobní družstva v jednotném svazu jediným subjektem, který foto-
grafické služby nabízel, neměla veřejnost na vybranou. Výstava tedy byla 
do značné míry pouhou proklamativní propagandou. Na druhou stranu je 
třeba přiznat, že družstva zaměstnávala celou řadu šikovných a nadaných 
fotografů, kteří, pokud se chtěli této profesi opravdu věnovat, tak mnoho 
jiných možností neměli.

Katalog k výstavě

Výstava fotografií
Ze sbírek Severočeského muzea

15. srpna – 14. září

Výstavu pořádalo Severočeské muzeum pro hejnickou galerii. Hejnický fo-
toklub, který spravoval tamní galerii a měl na starosti její výstavní plán, již 
v minulosti s libereckým muzeem spolupracoval. Většinou šlo o zápůjčky 
výstav, které v Liberci proběhly a v krátké době poté se stěhovaly do Hejnic. 
Výhodné to bylo pro obě strany. Libereckou výstavu shlédl větší okruh ná-
vštěvníků a Hejnická galerie si obohatila svůj program. Návštěvnost galerie 
v malém městečku Hejnicích nebyla nikterak zanedbatelná. Nedaleké lázně 
Libverda zásobovaly galerii návštěvníky prakticky z celého Československa 
a hejnický Jizerský fotoklub měl dobrý zvuk daleko mimo svůj region. Vždyť 
čtyři jeho členové prošli Studiem výtvarné fotografie. 

Výstava fotografií Kabíčkem nedávno založeného Kabinetu fotografie 
tak byla dobrou příležitostí, jak sbírku dostat hlouběji do povědomí foto-
grafické veřejnosti. Sbírka se rozšiřovala o fotografie z výstav pořádaných 
v nedávné minulosti a také z každoroční soutěže Štítu Viléma Heckela.

Výběr souboru pro výstavu v Hejnicích tak mohl být vedle osvědče-
ných regionálních autorů obohacen například dílem Josefa Sudka či dalších 
osobností československé fotografie.

Plakát k výstavě

Instalace výstavy foto Jana Ducháčková (2x)

Pozvánka na výstavu Pozvánka na výstavu

Instalace výstavy v Hejnicích, foto Jan Kabíček (2x)
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Od 1. do 31. května byla výstava za-
půjčena do výstavní síně v Hejnicích.

Štít Viléma Heckela
IV. ročník

5. prosince – leden

Další, již čtvrtý ročník soutěže a výsta-
vy Štítu Viléma Heckela, už se dá vnímat 
jako tradiční. K velkým změnám nedošlo, 
pouze přibyla cena za nejlepší snímek 
s horolezeckou tématikou. Porotu tvořili 
za předsednictví Ludvíka Barana členové 
Daniela Mrázková, K. O. Hrubý, Antonín 
Hinšt a Josef Borkovec. Výstavu obesla-
lo 298 autorů s 1378 fotografiemi, Což 
bylo méně než v předešlém ročníku. Po-

rota konstatovala, že jsou značné rozdíly v kvalitě prací zkušených krajinářů 
a ostatních autorů, kteří soutěž obeslali. Vybraná kolekce vystavených sním-
ků je reprezentativním vzorkem vysoké kvality naší krajinářské fotografie.

Hlavní cenu získal Josef Kývala za snímky Cesta k vrchol, Člověk a hora 
a Pik komunismu. Cenu za nejlepší snímek s horolezeckou tematikou pak 
získal Vladimír Procházka za fotografii Gravitace v praxi. Mezi deseti oceně-
nými autory bez udání pořadí byli například Jiří Havel, Jiří Bartoš, Rastislav 
Bero, či Rupert Kytka. Vedle toho bylo uděleno pět čestných uznání.

Výstava obsahovala 126 snímků od 81 autorů. Byl vydán třicetistránko-
vý katalog s mnoha reprodukcemi oceněných prací a seznamem vítězných 
i vystavených fotografií. Doprovodný text napsal Karel Čtveráček.

Plakát k výstavě

Rupert Kytka a Josef Kývala (vpravo) při předá-
vání cen, foto Vpřed

Instalace výstavy, foto Iva Borisjuková (3x)

↑ Josef Kývala, Člověk a hora, hlavní cena
→ Rastislav Bero, Orlia veža, cena soutěže
→↓ Jiří Bartoš, Pod Bezdězem, cena soutěže
↓→ Rupert Kytka, Krajina,. cena soutěže
↓ Jiří Platenka, Karpatský les
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Fomaklub Liberec 7FTvůrčí skupina 

14. října – listopad

Liberecký Fomaklub je nejstarším nepřetržitě fungujícím uskupením fo-
tografů v Liberci. Bylo založeno v létě 1948. Tvůrčí skupina 7F byla část 
nejaktivnějších členů, kterým nestačilo účastnit se pouze klubové práce, 
a fotografii se věnovali mnohem intenzivněji. Ustanovena byla v roce 1974. 
Z Fomaklubu se neoddělila, ale naopak zůstala celou dobu své existence 
jeho integrální součásti. Neformálním vedoucím skupiny byl Zdeněk Lín. 
Členové 7F vystavovali pod touto hlavičkou často jenom v několika členech 
nebo ve dvojicích. Nepřestali se však podílet ani na výstavách mateřského 
Fomaklubu. Nejinak tomu bylo i u této výstavy v libereckém muzeu. 

Výstava odrážela aktuální tvorbu čle-
nů Fomaklubu a skupiny 7F. Převládaly 
snímky krajiny, ale ne všichni byli kra-
jináři. Někteří fotografovali městskou 
krajinu a detaily architektury. Například 
Vladimír Vlk si často při svých toulkách 
městem všímal, co se kolem něj děje 
a dokázal zaznamenat zajímavé situace. 
Poměrně hojně byl na výstavě zastou-
pen také portrét.

Plakát k výstavě

Od daguerrotypie k současnosti
150 let vývoje fotografické techniky a obrazu

Červen – srpen

Výstava byla uspořádána u příležitosti výročí 150 let existence fotografie. 
Cílem bylo nabídnout návštěvníkům vše podstatné, co se během této doby 
v jejím využívání a technologii událo. 

Rozsáhlá výstava nabídla rozličný materiál v podobě fotografií a foto-
grafické techniky. Diváci si mohli prohlédnout fotografie pořízené v různých 
dobách různými procesy. K vidění byly ukázky daguerrotypie, ferrotypie 
a další ušlechtilé tisky, populární na konci 19 a začátku dvacátého století. 
Z technických prostředků byly instalovány fotografické přístroje, zvětšováky 
a další pomůcky, potřebné pro výrobu fotografií. Na druhé straně byli k vi-
dění i různé rámečky, alba a další rekvizity používané pro adjustaci a ucho-
vávání fotografií.

Součásti výstavy byly také historicky cenné záběry ze života někdejší 
společnosti. Nejstarší snímky automobilů před libereckou radnicí, podobi-
zna maršála Radeckého, lazaret vytvořený v roce 1866 z liberecké střelnice 
a další dobové zajímavosti.

Za povšimnutí rozhodně stály také vystavené autorské fotografie. Ze 
sbírky Kabinetu fotografie byly vystaveny práce Josefa Sudka, Jaroslava 
Feyfara, Miroslava Háka a dalších klasiků, jako též unikátní záběry nezná-
mých autorů z dob osvobozování Prahy či Liberce v roce 1945. Připraven byl 
také výběr současných autorů nebo dokumentační a technické fotografie 
včetně ukázek barevných fotografií vyrobených procesem cibachrome.

Výstavu připravili pracovníci foto-
grafického oddělení pod vedením Jana 
Kabíčka.

Veškerý materiál použitý na výstavu 
pocházel ze sbírek muzea.

Plakát k výstavě

Jeden z výstavních panelů, foto Iva Borisjuková Instalace výstavy, foto Jana Ducháčková (2x)

Pozvánka na výstavu

Instalace výstavy, foto Jana Ducháčková (2x)
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Město pod Ještědem
Výstava a fotografická soutěž

4. května – červen

Tato fotografická výstava a zároveň sou-
těž byla pořádána při příležitosti 400. vý-
ročí udělení privilegií městu. Cílem bylo 
shromáždit fotografie a diapozitivy, které 
zachycují současnou tvář města. 

Ve dvou vyhlášených kategoriích sou-
těž obeslalo soutěž 25 autorů, kteří zasla-
li celkem 103 fotografií a 98 diapozitivů. 
V kategorii barevná fotografie a diapo-
zitiv nebyla první cena udělena. Druhou 

cenu obdržel Miloslav Kalík a tři třetí ceny dostali Ladislav Šíp, Iva Boris-
juková a Václav Dědek. V kategorii černobílá fotografie získal první cenu 
Jiří Bartoš, dvě druhé ceny Vladimír Vlk a Jana Ducháčková a tři třetí ceny 
Vladimír Vlk, Rudolf Mužák a Zdeněk Lín. Cenu za soubor fotografií porota 
rozdělila mezi dva soubory, černobílé fotografie Vladimíra Vlka a barevné 
diapozitivy Miloslava Kalíka. Do výstavního souboru porota vybrala 32 prací.

Z uvedeného vyhodnocení soutěže vyplývá, že, až na osvědčená fo-
tografická jména, množství a kvalita zaslaných prací poněkud zaostala za 
původním očekáváním. Pro výstavu tak byl soubor fotografií rozšířen o fo-
tografie z bohatých sbírek muzea, na výstavě označených "mimo soutěž".

Pětičlenou porotu tvořili Gustav 
Hřebíček, Jan Kabíček, Václav Macek, 
Ladislav Ovsík a Miroslav Ulmann.

Plakát k výstavě

Štít Viléma Heckela
V. ročník

10. prosince – 31. ledna

Již pátý rok přinesl ve svém závěru výstavu krajin od fotografů, kteří se zno-
vu a znovu vydávají do hor nebo alespoň do přírody za město, aby se po-
kusili najít nové záběry, nové pohledy na přírodu s nadějí, že teď už určitě 
udělají ten svůj nejlepší snímek. Výsledky jejich snahy hodnotila porota sou-
těže, aby udělila ceny a sestavila výstavní soubor nejlepších prací. 

Porota zasedla ve složení Daniela Mrázková, K. O. Hrubý, Antonín Hin-
št, Josef Borkovec a Miroslav Kudr. Hlavní cenu získal liberecký Eduard 
Archalous za snímky Ticho I, Ticho II a Sítě. Mezi desítkou oceněných bez 
udání pořadí byli opět hejnický Jiří Bartoš a Rastislav Bero z Banské Bystrice, 
dále pak Vojtěch Sapara z Olomouce, Ladislav Jirman z Vrchlabí, či liberecký 
Zdeněk Lín. Na jedno z pěti udělených čestných uznání dosáhl také liberec-
ký Vladimír Vlk. Cenu za nejlepší snímek s Horolezeckou tematikou získal 
Petr Schnabl za snímek Vítěz.

Výstavní katalog vyšel ve stejném duchu jako minulý rok, tentokrát 
s úvodním slovem jednoho z porotců, Antonína Hinšta.

Plakát k výstavě

Ivan Fitl, Pohádkový les

Instalace výstavy Pavel Morávek, Rákosí

Eduard Archalous, Ticho, hlavní cena
nahoře: Aduard Archalous přebírá cenu

Instalace výstavy, foto Jana Ducháčková

Jiří Bartoš, Den končí za Ještědem
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Jednalo se o společnou výstavu dvou výtvarníků, kteří jsou ve svém výtvar-
ném projevu zaměřeni na zkoumání struktur. 

Rajzík představil ve svých fotografiích různé přístupy k této problemati-
ce. Divák mohl sledovat práce od konkrétnějších struktur nalezených v pří-
rodě, přes kompozice vycházející z konfrontace struktur různých materiá-
lů, až po abstraktní kompozice, na nichž je jediná struktura hmoty členěna 
pouhým stínem. 

Nefotografická část výstavy patřila tapisériím Renaty Rozsívalové.
Z textu Jána Šmoka:

Výstavu připravili Jan Kabíček a Milan 
Mazánek

Cesty k vrcholům
14- prosince – leden

Návštěvníci muzea již byli zvyklí, že na konci roku se již tradičně konala vý-
stava krajinářské fotografie. Jelikož Štíty Viléma Heckela se změnily na bie-
nále konané pouze v sudých letech, bylo potřeba hledat adekvátní náhradu. 
Muzeum se rozhodlo dát prostor libereckým horolezcům, kteří si při svých 
výpravách do hor berou fotoaparát, aby jím svoje vzpomínky z cest zachytili.

V Liberci bylo vždy dost horolezců a najít vhodné autory tak nebylo těž-
ké. Vystavovali například Bohumil Svatoš, Vladimír Procházka, Zorka a Petr 
Prachtelovi a další. Na výstavě se sešly záběry z Alp, Kavkazu, Himálájí, Vy-
sokých Tater i z českých skalních měst.

Plakát k výstavě

K vystaveným fotografiím byl vydán 
šestistránkový katalog s doprovodným 
textem Jána Šmoka.

Jaroslav Rajzík
Struktury

Červenec

Foto Gabriela Ksandr

Obálka katalogu vástavy

Ukázka Rajzíkovy tvorby

Instalace výstavy

Instalace výstavy, foto Jana Ducháčková
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K výstavě byl vydán skromný katalog 
s několika ukázkami jeho práce.

Rudolf Mužák
Fotografie

20. května – 20. července

Rudolf Mužák byl ve Fomaklubu a skupině 7F výjimečnou osobností. Jako 
jeden z mála se se svým fotoaparátem soustředil především na člověka. 
Vedle nesporného talentu byl k tomu, aby dělal dobrou reportážní a do-
kumentární fotografii, předurčen svou povahou. Dokázal velmi dobře ko-
munikovat s lidmi, navázat s nimi kontakt a získat si je na svou stranu. Jeho 
fotografickou práci charakterizuje jeho kolega a kamarád s fomaklubu Zde-
něk Lín:  

Plakát k výstavě

Žitava / Liberec
16. března – březen?

Pravděpodobně se jednalo o výstavu jež byla výsledkem společné soutěže 
vyhlášené oběma městy na aktuální téma. Dokumentace k výstavě se nedo-
chovala s výjimkou několika fotografii liberecké instalace výstavy.

pozvánka na výstavu

Instalace výstavy v libereckém muzeu, foto Iva Borisjuková

Foto Rudolf Mužák, ukázka z výstavního katalogu (2x)
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Štít Viléma Heckela
VI. ročník – 1. bienále

5. prosince – leden

Šestý ročník soutěže přinesl zásadní změnu. Z každoroční soutěže se stalo 
bienále. Hlavním důvodem bylo zachování trendu zvyšující se úrovně sou-
těže. Porota konstatovala, že tento cíl se daří naplňovat s výjimkou tematiky 
živé přírody, kde se autoři těžko zbavují naturalistického popisu, a která je 
tradičně zastoupena méně.

Porota pracovala ve složení Daniela Mrázková, Jaroslav Kříž, Antonín 
Hinšt, Josef Borkovec a Jiří Nepasický. Z 1183 fotografií od 274 autorů vy-
brala na výstavu 135 snímků. Hlavní cenu získal liberecký autor Zdeněk 
Tůma za snímky Do neznáma a Za sluncem. Cenu za nejlepší fotografii s ho-
rolezeckou tematikou získal Jiří Havel za snímek Návrat. Mezi dalšími deseti 
oceněnými a pěti čestnými uznáními figurovala jak známá jména z minulých 
ročníků, tak jména nová, nikoliv však neznámá. Jmenujme například Milana 
Borovičku, Vojtěcha Saparu, Zdeňka Lína, Jiřího Bartoše či Petra Titze.

Katalog vyšel v reprezentativní, poně-
kud pozměněné podobě se všemi atri-
buty, jak bylo zvykem v předešlých roční-
cích. Uvodní text napsal Josef Borkovec.

Dobrou tradicí se již stalo také uve-
dení výstavního souboru v Hejnické gale-
rii, tentokrát od 28. dubna do 29. května 
1979.

Plakát k výstavě

Setkání
15. Listopadu – prosinec

K založení skupiny Setkání došlo v roce 1975 během reálného setkání jejích 
členů v Beskydách. Do značné míry se vymykala zavedenému nahlížení na 
to co by fotografickou skupinu mělo určovat. Její členové především nebyli 
z jednoho místa, byli roztroušeni po celé republice a jejich setkáváním schá-
zela jistá pravidelnost. Nespojoval je stejný názor na tvorbu a fotografii, kte-
rý by jednotně prosazovali. Osobní přístup k tvorbě u nich byl různý a každý 
z nich již měl svůj vlastní směr a cíl, kam chce směřovat. I přesto se ale mezi 
nimi našlo tolik společného, aby jejich "setkání" úspěšně trvalo patnáct let. 
V první řadě nadšení a zaujetí fotografií. Fotografie byla každému z nich 
prostředkem k sebevyjádření, způsobem sdělení vlastního názoru divákům. 
V neposlední řadě to byl přes mnohé názorové rozdíly vzájemný respekt 
a úcta k tvorbě ostatních. Tento respekt pramenil především z přesvědčení, 
že cesta každého z nich není ta jediná správná, ale právě bohatost a rozma-
nitost přístupů je pro fotografii nepostradatelnou nutností.

Skupina se skládala z deseti členů,jmenovitě: Petr Balíček, Miroslav Bílek, 
Milan Borovička, Rostislav Košťál, Taras Kuščynskyj, Milan Michl, Miroslav 
Myška, Petr Sikula, Věra Weinertová a Michal Tůma. Někteří z nich byli pro-
fesionální fotografové (Kuščynskyj, Myška, Tůma,...) někteří se živili v jiných 
profesích (Košťál, Balíček, Bílek). Na jejich fotografiích ovšem toto nebylo 
patrné.

Výstava zahrnovala různá témata. Kuščynského, Borovičkovy a Tůmovy 
fotografie žen, krajiny a snímky z cest Weinertové a Sikuly či Bílka, někte-
ré Myškovi reportážně laděné záběry, nebo aranžované fotografie Balíčka 
a Michla. Spojujícím prvkem souboru fotografií se stala jejich výtvarnost 
a úspěšná snaha o nekonvenčnost. Rozdílná témata i přístup autorů k nim 
nabídl divákům k posouzení mnohotvárnost fotografie a souvislostí, které 
si běžně neuvědomují.

Nešlo tedy pouze o partu fotografů. Principy tohoto způsobu "setkání", 
respektu, spolupráce a sdílení společných hodnot, mají obecnější platnost 
a mnohem hlubší filosofický rozměr. 

Plakát k výstavě

Zdeněk Tůma, Do neznáma, hlavní cena

Z vernisáže, foto Iva BorisjukováInstalace výstavy, foto Jana Ducháčková

Instalace výstavy foto Jana Ducháčková
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Ladislav Postupa
Fotografie a interier '79

1. června – 29. července

Již třetí výstava z díla Ladislava Postupy byla věnována jeho fotografické 
tvorbě užité pro design v architektuře interiéru. Neznamená to však, že se 
návštěvník výstavy neměl těšit na fotografie. Naopak. Specifikum takto po-
jaté výstavy spočívalo v tom, že Postupa předložil divákům adjustaci foto-
grafie tak, aby fotografické dílo povýšil na umělecký objekt. Na objekt, který 
dává předpoklad pracovat s fotografií jinak než jenom jako s tiskem. Nebyl 
sám, kdo tento problém řešil. Například Jiří Plátek jej jasně pojmenoval, 
když řekl, že fotografii chybí třetí rozměr a podle toho se k fotografii také 
začal chovat. Postupa chtěl, aby při řešení tohoto problému fotografie zů-
stala dominantním prvkem. Rám považoval za věc, která odpoutává pozor-
nost. Krytí fotografie sklem zase jako bariéru mezi divákem a dílem, nehledě 
na rušivý vliv vinou odlesků. Výsledkem pokusů a omylů byl technologicky 
přijatelný postup, který si Postupa nechal v roce 1970 patentovat.

Postupa díky této adjustaci realizoval řadu instalací ve veřejném prosto-
ru. Mnohdy jednoduché grafické motivy svých fotografií kladl vedle sebe 
do různých grafických obrazců a opakováním základního motivu dociloval 
v interiérech působivých efektů.

Nutno podotknout že stejným postupem a do jisté míry ve vzájemné 
shodě, došli k podobným výsledkům adjustace fotografií mnozí další autoři. 
Například jeho kolegové ve Studiu výtvarné fotografie, ale i další v Liberci 
a pravděpodobně i jinde v republice. Mnozí tento nebo obdobný postup 
používali.

Téměř celá výstava byla prezentována metodou adjustace fotografií na 
deskách.

K výstavě byl vydán dvacetistránkový 
katalog s úvodním textem Jiřího Janáčka, 
přehledem Postupovy dvacetileté tvorby 
a řadou kvalitně reprodukovaných foto-
grafií.

Plakát k výstavě

Ludvík Baran
Český masopust

20. dubna – květen

Ludvík Baran byl český fotograf, kameraman, etnograf a teoretik fotografie. 
Etnografii se věnoval spolu se svou manželkou Jitkou Staňkovou. Do liberce 
přivezl jeden z mnoha svých fotografických cyklů, věnovaných lidové kul-
tuře a zvykům. 

Úvodní slovo k zahájení výstavy měl Josef Scheybal.

   

Pozvánka na zahájení a skromný katalog výstavy

Na vernisáži výstavy zleva: Jan Kabíček, Ladislav Ovsík, Ludvík Baran, Jiří Bartoš, 
Jitka Staňková a Josef Václav Scheybal

Labil, 1970Instalace výstavy, foto Jana Ducháčková (2x)

Plakát k výstavě
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Výstavu a padesátistránkový katalog 
připravil Jan Kabíček. Na výstavě spolu-
pracovali Jaroslav Čiljak a Ivan Kozáček.

15. srpna – 19. září 

Výstava přinesla do Liberce reprezentativní výběr slovenské fotografické 
tvorby. 272 fotografií od 57 autorů nabídlo pestrou skladbu námětů a tvůr-
čích přístupů slovenských fotografů všech věkových kategorií a různých fo-
tografických názorů. 

Ve výstavním souboru byla zařazena také jména autorů, v Liberci známých 
ze soutěží Štít Viléma Heckela, jako například Rastislav Bero, Milan Legutky, 
Otto Hogen, nebo Alexandr Jiroušek. Z dalších známých autorů, jmenujme 
Milotu Havránkovou s jejím cyklem Zrod, nebo Martina Martinčeka s cyk-
lem Hora, ve kterém zdůrazňoval náměty násobným opakováním. Zuzana 
Mináčová se prezentovala cyklem Strom, ve kterém projektuje lidské sny 
a představy do siluet stromů. Z jiného soudku nabídl divákům fotografie 
Ľubomír Stacho v cyklu deníkového typu ze života obyčejné mladé rodiny. 
Nechyběl ani Karol Kállay se svými dokumentárními fotografiemi z cest. 

Plakát k výstavě

Současná slovenská fotografie

Zleva: Jozef Muráni, Tajemník Zväzu slovenských fotografov, Elena Košúthová, 
Ivan Kozáček, předseda ZSF, Jan Kabíček, Jaroslav Čiljak vedoucí redaktor časopi-
su Výtvarnictvo, fotografia, film Ľubomír Stacho, Taký mladý deň

Martin Martinček, z cyklu Hora

Milan Cocher, Běžec

Instalace výstavy, foto Jana Ducháčková (2x)
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Fotoklub SKP Děčín
Duben – květen

Fotoklub byl součástí děčínského sdruženého klubu pracujících (SKP) a ve 
své době patřil patrně k těm větším. Postupem času ovšem zanikl a v dnešní 
době neexistuje žádné další sdružení, které by na přerušenou tradici klubu 
navázalo, nebo by k němu mělo nějakou jinou historickou vazbu.

Výstava fotoklubu SKP Děčín byla sestavena z 250 prací od 26 autorů. 
Z těchto údajů vyplývá, že byli zastoupeni zřejmě všichni autoři klubu, a to 
nemalým výběrem ze své tvorby. Nejspíše se jednalo o pestrou směs růz-
ných žánrů. Jistě zde mohly být uvedeny i výtvarně hodnotnější fotografie 
vyspělejších autorů, ovšem v záplavě záběrů a způsobu instalace se tyto 
práce zákonitě musely ztratit a neškolený divák je mohl stěží odhalit. Takto 
pojatá výstava byla pravděpodobně typickou ukázkou tehdejší amatérské 
klubové činnosti.

Z dostupných materiálů jsou patrné některé nesrovnalosti. Termín výsta-
vy na plakátu nesouhlasí z termínem uvedeným na archivní kartě negativů. 
Je patrné, že plakát na výstavě byl přelepen oznámením o změně termí-
nu. Jiný termín výstavy byl uveden též v dubnovém čísle měsíčníku Kultura 
a sport Liberecka, kde stálo, že výstava potrvá do konce dubna. Na archivní 
kartě je uvedeno, že dokumentace instalace výstavy byla pořízena v červnu. 
Na kartě je také chybně uveden název fotoklubu.

Plakát k výstavě

Svaz českých fotografů vydal u pří-
ležitosti liberecké výstavy katalog s pře-
hledem vítězů všech deseti dosavad-
ních vítězů soutěže o titul Mistra svazu 
a s textem o historii Svazu od předsedy 
SČF Bohumila Kabourka. 

Kurátorem výstavy byl Bohumil 
Kabourek.

Mistři ve světle času
K 60. výročí Svazu českých fotografů

16. listopadu - únor

Na závěr roku, ve kterém neprobíhá Štít Viléma Heckela, připravilo muzeum 
výstavu ze sbírek Svazu českých fotografů u příležitosti šedesátiletého výro-
čí jeho založeni. V tomto roce se také konala v pořadí desátá soutěž o Mi-
stra svazu, jejímž vítězem se stal Vladimír Richtrmoc z Doks. O titul Mistra 
svazu se soutěžilo v letech 1942 – 1948 a po dlouhé odmlce od roku 1973 
probíhala tato soutěž jako bienále. 

V roce 1919 vznikl Svaz československých klubů fotografů amatérů. 
V roce 1969 byly ustaveny dna národní svazy, český a slovenský. (Dnešní 
SČF vznikl v roce 1990 jako navazující organizace stejnojmenné organizace 
před rokem 1989. Je majitelem svazové sbírky fotografií, čítající přes 11 000 
exponátů.)

Výstava Mistři ve světle času obsahovala originály prvního Mistra sva-
zu Bedřicha Mayera-Máje z Trutnova, dvojnásobného vítěze Jana Berana 
z Brna a ještě několik reprodukcí z prvního období soutěže. Většinu výstavní 
kolekce tvořily práce autorů z posledních čtyř bienále od roku 1973, pořá-
daných již novým SČF. 

Plakát k výstavě

Instalace výstavy, foto Jana Ducháčková Archivní karta s kontakty dokumentace výstavy
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Po celý květen následujícího roku 
1981 byla výstava opět uvedena v hejnic-
ké galerii.

36 stránkový výstavní katalog byl 
srovnatelný s těmi předešlými, text na-
psal Jiří Macků.

Štít Viléma Heckela
VII. ročník – 2. bienále

5. prosince – 

Na konci sudého roku proběhla již tradiční výstava druhého bienále a celko-
vě sedmého ročníku soutěže o Štít Viléma Heckela. Počet zaslaných snímků 
byl rekordní, přišlo jich 1503. Také se poprvé přihlásili dva zahraniční účast-
níci z Novokuzněcka. Jejich příspěvek však byl mimo rámec podmínek sou-
těže. Pracovní fotografie z průmyslového prostředí se přesto rozhodl ocenit 
Okresní výbor SČSP zvláštní cenou.

Porota pracovala ve složení Jan Kříž, Josef Borkovec, Jano Rečo, Jan 
Vančura a Jiří Macků. Hlavní cenu Štít Viléma Heckela získal Miroslav Bílek 
za snímky Beskydské stráně I a II. Cenu za Nejlepší snímek s horolezeckou 
tematikou získal Josef Kývala za snímky Horský motiv 1, 2 a Himmálajský 
motiv 3. Dále bylo uděleno deset cen bez udání pořadí a pět čestných uzná-
ní. Tato ocenění získali například František Dostál nebo Zdeněk Lín. Na vý-
stavu bylo vybráno téměř 200 fotografií od 85 autorů. Mezi autory byla 
některá známá jména nebo pravidelní účastníci soutěže. Jmenujme napří-
klad Vojtěcha Saparu, Vladimíra Vlka, Milana Borovičku, Alexandra Jirouška, 
Jiřího Bartoše, Luďka Vojtěchovského, či Jiřího Platenku.

Podle poroty soutěže byla úroveň zaslaných prací vyrovnaná, chyběla 
však mimořádná díla, jak z hlediska myšlenkové náplně, tak stylového zpra-
cování.

Plakát k výstavě

Pavel Horník
Svět hudby a divadla ve fotografii

Červenec – září

Divadelní fotografie, jejíž výstavu muzeum připravilo, se dá považovat za 
svébytný fotografický žánr. Autorem fotografií této výstavy byl Pavel Horník, 
vnuk malíře Adolfa Kašpara. Mimochodem monografii o tomto malíři na-
psal jako svou doktorandskou práci Josef Václav Scheybal, dlouholetý etno-
graf Severočeského muzea.

Pavel Horník spolupracoval s Národním divadlem, ale i s dalšími scénami 
u nás. Trvale spolupracoval také s hudebními tělesy a agenturami, včetně 
například Pragokoncertu. Jeho práce našla uplatnění v propagačních ma-
teriálech, na obalech gramofonových desek, na pohlednicích, v divadelních 
programech a na plakátech, ve vydavatelstvích a podobně.

Výstava ukázala návštěvníkům svět divadelních scén a koncertních pódií 
z jiné perspektivy, než jak ho znají z vlastní zkušenosti při návštěvě divadel 
a koncertních sálů. Horníkovy snímky zachycují umělce ve vypjatých oka-
mžicích jejich pohroužení se do výkonů a rolí, ale i okamžiky jejich zastavení, 
kdy se vracejí do civilního života. Instalaci výstavy doplnily také ukázky ma-
teriálů a tiskovin s autorovými fotografiemi.

K výstavě byl vydán drobná katalog 
s ukázkami jeho práce a textem Bohumi-
la Holého.

Plakát k výstavě

Jedna z fotografií z katalogu Instalace výstavy, foto Iva Borisjuková

Pohlednice vydaná Pragokoncertem s Josefem Páleníčkem a Janáčkovou filharmonií

Josef Kývala, Horský motiv

Jiří Fajtl, Poezie z kamene



82 83Fotografické výstavy Severočeského muzea v Liberci

Starý Liberec
Starý Liberec ve fotografii

20. března – 20. dubna

Tato výstava připravená z vlastních sbírek libereckým muzeem neproběhla 
v budově muzea, ale ve výstavním prostoru kulturního střediska libereckého 
nádraží. V roce 1981 došlo k uzavření budovy pro veřejnost a tak byla veš-
kerá výstavní činnost značně omezena. Důvodem uzavření hlavní budovy 
byla celková rekonstrukce a také příprava nových stálých expozic. Výluka 
v muzeu trvala dlouhých sedm let a ke znovuotevření došlo až v polovině 
roku 1988.

Organizace této a nemnoha dalších externích výstav se v době uzavření 
hlavní budovy omezovala maximálně na přípravu materiálů a zabezpečení 
exponátů před újmou. Vlastní realizace výstav pak většinou byla v režii in-
stituce, v níž se výstavní prostor nacházel a zasahovat do tohoto procesu 
nebylo jednoduché. Dokumentace k těmto výstavám v muzejním archivu je 
také sporadičtější než například u výstav ze sedmdesátých let. 

Žádné doklady o výstavě jsem v archivu muzea neobjevil, lze tedy pouze 
konstatovat, že výstava proběhla.

Plakát k výstavě

V. Sapara - R. Kytka
Fotografie 1972–82

3. června – 27. června

Tato externí výstava proběhla v hejnické výstavní síni Jizerského fotoklubu. 
Spolupráce mezi muzeem a touto galerií byla již mnohokrát vyzkoušena 
a dá se říci, že se osvědčila. 

Vojtěch Sapara a Rupert Kytka nebyli v muzeu neznámí. Diváci mohli 
vidět jejich práce na výstavách Štítu Viléma Heckela. Oba autoři byli členy 
významné olomoucké skupiny DOFO. Kolem roku 1970 se společně začali 
věnovat svému dlouhodobému projektu, zaměřenému na horskou krajinu, 
a tyto fotografie vystavovali pod názvem Dobrá země. I některé z těchto 
snímků byly v Liberci známé, protože s nimi oba autoři sklidili několik úspě-
chů v soutěži Štít Viléma Heckela

Výstava byla průřezem jejich dosavadní tvorby. Vystavovali cyklus Dobrá 
země, ale i starší práce z dob začátku DOFO, které vzniklo na konci pade-
sátých let.

Plakát k výstavě

Vojtěch Sapara, Countryside II, 60. létaPozvánka na výstavu

Instalace výstavy, foto Jana Ducháčková (2x)
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Kurátorská práce spojená s přípra-
vou výstavy a také příprava katalogu se 
vzhledem ke změně výstavních prostor 
přenesla na kurátorku Malé výstavní síně 
Danu Sobotkovou. 

V úvodním textu katalogu velmi eru-
dovaně rozebírá úroveň zaslaných prací 
předseda poroty Ludvík Baran. 

Štít Viléma Heckela
VIII. ročník – 3. bienále

6. listopadu – 12. prosince

VIII ročník – třetí bienále soutěže Štít Viléma Heckela zastihl Severočeské 
muzeum v době, kdy bylo uzavřené pro veřejnost. Výstava se zde tedy ne-
mohla konat a byla proto přenesena do Malé výstavní síně. Muzeum si však 
ponechalo svou roli spoluorganizátora 

Do poroty soutěže se po několika letech vrátil Ludvík Baran. Dalšími 
členy byli Jan Kříž, Jiří Nepasický, Jano Rečo a Miroslav Myška. Hlavní cenu 
si odnesl Ivo K. Petřík za snímek Ama Dablan ve mracích. Cenu za nejlepší 
fotografii s horolezeckou tématikou přidělila porota Bohdanu Holomíčkovi 
za sérii snímků Miroslav Šmíd jede trénovat do Obřího Dolu. Mezi fotografy, 
kteří obdrželi dalších deset cen bez udání pořadí a 5 čestných uznání, nalez-
neme osvědčené autory například Karla Titla, Zdeňka Lína, Jiřího Platenku, 
Miroslava Bílka, Petra Titze či Luďka Vojtěchovského.

O trvalé popularitě soutěže opět svědčí i rekordní počet zaslaných pra-
cí: 2257 snímků od 375 autorů. Úroveň prací byla rozkolísaná a mnoho za-
slaných příspěvků bylo snadno vyřazeno. Na výstavu byl vybrán soubor 130 
snímků od 61 autorů. Z dalších vystavených fotografií ještě stojí za zmínku 
práce Františka Dostála, Otto Hogena či Ladislava Kamaráda.

Z důvodu menšího výstavního prostoru, obsahovala výstavní kolekce 
méně fotografií, než v minulých ročnících. Celkovému vyznění a smyslu sou-
těže to však neublížilo, naopak spíše prospělo.Oznámení o zahájení výstavy

Obálka výstavního katalogu Ludvík Baran při předávání cen

Bohdan Holomíček, ze série "Miroslav Šmíd jede trénovat do Obřího Dolu", 
cena za nejlepší fotografii s horolezeckou tématikou

↑↑← Karel Titl, Imaginární krajina, čestné uznání
↑↑ Jiří Zadražil, Senoseč, cena soutěže
↑← Ivo K.Petřík, Ama Dablan ve mracích, Hlavní cena
↑ Ivo Kasal, Stopy civilizace, cena soutěže
← Jiří Platenka, Studna, cena soutěže
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Porota: Jiří Havel, Jan Kříž, Josef Borko-
vec, Jiří Nepasický, Tomáš Fassati

Příprava katalogu i instalace výstavy 
byla opět v režii Malé výstavní síně a její 
kurátorky Dany Sobotkové.

20. října – 11. listopadu

Další ročník soutěže zastihl muzeum opět v době rekonstrukce a uzavření 
hlavní budovy. V katalogu k výstavě, kterou již podruhé připravovala Malá 
výstavní síň, Severočeské muzeum jako jeden ze spoluorganizátorů nefi-
guruje, na pozvánce však uvedeno je. Katalog i negativy nafotografované 
instalace výstavy v muzejním archivu jsou.

Hlavní cenu získal Jiří Bartoš za seriály Jizerské ráno a Zátiší Vydry, cenu 
za nejlepší snímek s horolezeckou tématikou pak Josef Jirásek za seriál Svět 
bez konce. a snímek Země tisíce hor. 

Pro představu o práci a hodnocení poroty uvádím tentokrát její zprávu, 
která byla pravidelně v katalogu soutěže zveřejňována.

Štít Viléma Heckela
IX. ročník – 4. bienále

Plakát k výstavě

Liberec
na barevných fotografiích ze sbírek Severočeského muzea

Říjen

Další z řady Externích výstav fotografií Liberce připravená ze sbírek muzea 
byla opět nainstalována v kulturním středisku libereckého nádraží. Náplň 
výstavy byla podobná jako v minulém roce, s tím rozdílem, že tentokrát 
muzeum vybralo kolekci barevných snímků. Z toho vyplývá, že se jednalo 
spíše o snímky současné nebo o snímky z nedávné minulosti. Dokumentace 
výstavy v muzejním archivu opět chybí.

Nadepsaná obálka z archivu muzea neobsahují-
cí žádnou dokumentaci k výstavě

Instalace výstavy, foto Jana Ducháčková Miroslav Bílek, Podivuhodný strom Jiří Bartoš, Jizerské ráno
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9. ledna – 1. února

Ročník soutěže 1986 neměl výstavu tradičně zahajovanou v prosinci, ale až 
v lednu následujícího roku. Tentokrát byla celá soutěž i výstava plně v režii 
Malé výstavní síně a vliv muzea byl tedy minimální. Výstava je zde uvedena 
jenom pro úplnost, aby zde tato jediná z celé historie soutěže nechyběla.

Štít Viléma Heckela
X. ročník – 5. bienále

1988 – 2011

Během sedmi let prací a úprav v interierech uzavřené hlavní budovy muzea 
zde byl mimo jiné vytvořen prostor pro prezentaci fotografické sbírky ka-
binetu fotografie. Na osmi panelech dvou protilehlých stěn byl představen 
vznik a vývoj fotografie od daguerrotypie, přes kabinetky či ušlechtilé tisky 
až k tvorbě současné doby. Jednotlivé etapy byly uvedeny krátkým textem 
a několika ukázkami exponátů ze sbírky kabinetu fotografie. Čelní stěna 
nevelké chodby byla opatřena vestavěnou vitrínou s ukázkami různě staré 
dobové techniky.

Stálá expozice

Instalace výstavy, foto Iva Borisjuková (6x)

Výstavní panely expozice

Ukázka daguerrotypie

Zprava o konání výstavy v měsíčníku Kultura a sport Liberec-
ka ročník 1987, č. 1

KABINET 
FOTOGRAFIE
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Člověk a technika
Člověk a technika v české fotografii  do r. 1914

22. března – 28. května

Tato výstava byla převzata od Národního technického muzea v Praze. Autoři 
výstavy chtěli ukázat návštěvníkům, jakou úlohu sehrála fotografie v období 
technického rozvoje druhé poloviny devatenáctého a začátku století dvacá-
tého. Fotografie nepřímo, ale i tak celkem významně podpořila tento vývoj. 
Měla značný vliv při propagaci a šíření technických novinek a vynálezů. Na-
pomáhala ke vzdělanosti a přehledu lidí o všech stránkách lidské činnosti, 
a tedy i o technických vymoženostech doby. Fotografie byla schopna tyto 
informace přinášet a rozšiřovat operativně s čím dál menším zpožděním. 

Autoři výstavy shromáždili fotografický materiál z mnoha různých zdro-
jů. Ze sbírek technického muzea, z Muzea hlavního města Prahy, přispělo 
i liberecké muzeum, letecký či železniční archiv. Zapůjčeny byly také foto-
grafie ze soukromých sbírek.

Mnoho vystavených fotografií pocházelo od neznámých autorů, nad-
šených amatérských fotografů, ale i známých a dnes slavných autorů. Jme-
nujme například Jindřicha Eckerta, Jana Kříženeckého, Františka Drtikola, 
Rudolfa Brunera-Dvořáka nebo Josefa Löwyho. Fotografie byly zamýšleny 
jako reportážní, reklamní, nebo dokumentovaly práci v továrnách, jako mo-
mentky ale také na objednávku průmyslníků a majitelů firem, kteří si chtěli 
zajistit svoji vlastní propagaci.

Výstavu připravili Jan Hozák a Pavel 
Scheufler. Na výstavě byl k dispozici ka-
talog z roku 1987 s texty obou kurátorů 
a řadou reprodukcí historických snímků.

Plakát k výstavě

R. Bruner-Dvořák, Skluzavka na Zemské jubilejní 
výstavě 1891Instalace výstavy, f. Jana Ducháčková

J. Eckert, Hlaváčkova tramvaj Smíchov – Košíře, 1897

Zadní strana katalogu s fotografií V. J. Bufky 
Večerní vlak, gumotisk, 1911

Katalog vydaný pod vedením Dany 
Sobotkové z Malé výstavní síně doznal 
určitých grafických změn. Bohužel byl 
opět vytištěn černobíle, přestože se sou-
těžilo i s barevnými fotografiemi. 

10. prosince – 29. ledna

V roce 1988 se výstava soutěže o Štít Viléma Heckela vrátila do nově ote-
vřeného muzea. Muzeum bylo otevřeno v polovině roku ještě před úplným 
dokončením rekonstrukce. Proto katalog a další organizační záležitosti ještě 
zařizovala Malá výstavní síň.

Porotu tentokrát tvořili Zdeněk Antoš, Eva Horská, Stanislav Boloňský, 
Vladimír Richtrmoc a Jiří Skandera. Hlavní cenu a zároveň cenu za nejlepší 
barevnou fotografii získal Jan Pikous za sérii šesti snímků nazvaných Krajina. 
Cena za nejlepší fotografii s horolezeckou tématikou připadla Lubomíru 
Imlaufovi za snímky Podvečerní slanění a Jištění. Dále byly uděleny 3 ceny 
v pořadí: Vladimíru Landovi za snímky Stopy v krajině, Františku Lukešovi 
za snímky Novotvary 1, 2, 5 a Rozdělená krajina 1 – 3 a třetí cenu Josefu 
Jiráskovi za snímky Půlnoční balada, Hory zapomnění a Jsi opravdu Rozumný 
člověk?. Tradičně bylo uděleno také pět čestných uznání.

Na výstavu bylo tentokrát vybráno méně fotografií. Instalace působila 
vzdušněji, jednotlivé fotografie dostaly více prostoru a mohly tak lépe vy-
niknout.

Štít Viléma Heckela
XI. ročník – 6. bienále

Plakát k výstavě

Leo Exner, Minimální krajiny, čestné uznání Instalace výstavy, foto Iva Borisjuková (2x)

Jan Pikous, Krajina, hlavní cena a cena za nejlepší 
barevnou fotografii (z černobíle tištěného katalogu)
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Dny sovětské kultury
150 let ruské fotografie

11. prosince – 1. ledna

Stejně jako výstava Britské fotografie byla i tato výstava připomínkou 150 let 
od vynálezu fotografie. Na rozdíl od minulé výstavy současné britské tvorby, 
byla tato výstava pohledem do vzdálenější historie.

Výstava představila dva ruské fotografy z druhé poloviny 19 století 
Andreje Osipoviče Karelina a jeho žáka Maxima Petroviče Dmitrijeva. Oba 
pracovali a vlastnili ateliéry v Nižném Novgorodu. Starší Karelin byl malíř 
a fotograf a vedle fotografického ateliéru měl školu kresléní, kde vyučoval. 
Byl členem francouzské Národní akademie umění a také v Rusku byl členem 
mnoha různých společností. Fotografoval portréty a architekturu. Společně 
s malířem Ivanem Šiškinem vytvořili fotografické album "Nižnij Novgorod". 

Maxim Petrovič Dmitrijev nejprve pracoval deset let v ateliéru Karelina, 
poté se osamostatnil a založil si v Nižném Novgorodu vlastní ateliér. Byl 
portrétistou, ale hodně času věnoval cestování Povolžím a fotografoval kra-
jinu, města a běžné scény ze života lidí. 

Na výstavě byl k dispozici drobný ka-
talog v ruštině se životopisy obou foto-
grafů a ukázkami z jejich tvorby.

Plakát k výstavě

Obrazová část katalogu k výstavě

Z vernisáže výstavy, foto Iva Borisjuková

Severočeské muzeum v Liberci 
a okresní kulturní středisko uspořádalo 
výstavu společně s velvyslanectvím Velké 
Británie a Britskou radou v Londýně. 

Barevný katalog od autorů výstavy 
byl celý v angličtině. Obsahoval charak-
teristiku vývoje a shrnutí dosavadní foto-
grafické tvorby každého autora.

Britská fotografie
Inscriptions and inventions

4. května – 28. května

Plakát k výstavě

Výstava vznikla jako příspěvek ke 150. výročí vynálezu fotografie. Sestavili 
Ian Jeffrey, historik umění, a Brett Rogers (v současnosti ředitelka The Pho-
tographers' Gallery v Londýně). Výstava byla vytvořena v produkci Britské 
rady na podporu kulturní a další spolupráce s ostatními zeměmi.

V tomto smyslu byla představena v libereckém muzeu a seznámila ná-
vštěvníky s britskou fotografickou produkcí osmdesátých let.

Výstava představila 47 vybraných prací od deseti současných fotogra-
fů. Byli jimi: Keith Arnatt, Laurence Cutting, Peter Fraser, Paul Graham, Ron 
O'Donnell, Martin Parr, Jem Southam, Boyd Webb, Richard Wentworth 
a Verdi Yahooda. Barevné i černobílé fotografie těchto autorů zasahovaly 
do nejrůznějších žánrů. Výstava nabídla svým obsahem tvorbu, která muse-
la těsně před pádem železné opony působit jako zjevení. 

Vystavení autoři řešili na svých fotografiích jiná témata, než na jaká byli 
návštěvníci muzea zvyklí. Mnohé práce byly zaměřené konceptuálně. Na-
příklad Peter Fraser dával do kontrastu sakrální motivy s banálními věc-
mi, s faktem, že posvátnost se může vyskytovat na nejnepravděpodobněj-
ších místech. Keith Arnat představil současné barevné snímky, které jsou 
parafrází, či rekonstrukcí ikonických fotografií otevřených dveří Henryho 
Talbota. Vystaveny byly také sociálně laděné ironizující fotografie Martina 
Parra z projektu Poslední útočiště (Last Resort), či dokumentární snímky ze 
Severního Irska z projektu Nepokojná země (Troubled Land) Paula Grahama.

Instalace výstavy, foto Jana Ducháčková

Martin Parr, z projektu The Last Resort, 1985

Ron O'Donnell, Stlill life is alive and kicking, 1986 
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Výstava byla pravděpodobně pro-
dloužena. Vyplývá to z fotografií poříze-
ných při vernisáži následující výstavy 27. 
6. 

2. června – 17. června

Výstava, která původně nebyla ve výstavním programu, byla uspořádána 
operativně, na základě momentální události a na základě potřeby na tuto 
událost reagovat. Na konci května navštívil liberecko v roli nového presi-
denta Václav Havel. Průběh jeho návštěvy zachytili fotograf deníku Vpřed 
Milan Drahoňovský, muzejní fotografky Jana Ducháčková a Iva Borisjuková 
a také pracovnice skloexportu D. Marková. Ze snímků těchto čtyř autorů 
bylo vybráno 150 fotografií které tvořily výstavní soubor této výstavy.

Reportážní fotografie
Návštěva presidenta Václava Havla na Liberecku

Plakát k výstavě

Foto Milan Drahoňovský (Kultura a sport Liberecka, ročník 1990 č. 7 )

Instalace výstavy, foto Jana Ducháčková (2x)

Výstavu připravila Miloslava Melanová. 

na starých fotografiích

Květen – srpen

Tato výstava je první ze série tří výstav, které se po-
stupně zabývaly podrobnějším mapováním historie 
Liberce na základě archivních záběrů města. Úvodní 
díl byl věnován nejfrekventovanějším místům měs-
ta a těmi jsou bezpochyby náměstí a k nim bezpro-
středně přilehlé ulice, tedy základní prvky, tvořící 
charakter a atmosféru každého sídla. 

Cílem bylo ukázat stavební změny v centru Li-
berce. Použitý obrazový materiál pocházel pře-
devším ze sbírek muzea. Využity byly jak známé 
a oficiální záběry z libereckých ateliérů, tak snímky 
amatérů či neznámých autorů, často nižší kvality, 
pořízené při různých událostech.

Výstava ukázala například mnoho radikálních 
změn centrálního náměstí. K největší změně došlo 
v posledním desetiletí, kdy byla postavena nová 
radnice a po krátkém období existence obou radnic 
byla ta renesanční z roku 1602 zbořena. Neméně 
zajímavé bylo porovnat snímky severní části ná-
městí z dob před a po postavení libereckého di-
vadla. Hodnotný je soubor záběrů, které zachycují 
v proměnách dnešní Masarykovu ulici. Velkoryse 
založený široký bulvár si mohli návštěvníci prohléd-
nout na snímcích z dob, kdy tam nestály téměř žád-
né domy a lipovou alej tvořily nedávno vysazené 
stromy. Na dalších záběrech se potom postupně 
objevovaly obytné vily, Lázně, Muzeum, či průmy-
slová komora. 

Z historických záběrů je patrné, že některé hod-
notné budovy nebo jiné stavební části centra se 
nedochovaly. Autorka výstavy vyjádřila naději, že 
doby necitlivých zásahů a ignorování urbanistic-
kých záměrů dřívějších stavitelů města jsou minu-
lostí. Bohužel se mýlila.

Pozvánka na výstavu

Liberecká náměstí a centrum města

Ukázka pracovního seznamu položek pro připravovanou výstavu
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K výstavě vyšel malý katalog z textem 
Věny a Zdeňka Hrdličkových.

Zdeněk Thoma
Kouzlo japonských zahrad

10. října – 9. prosince

Zdeněk Thoma je cestovatel, fotograf a publicista, zaměřený na asijskou, 
zejména východní kulturu. Jeho výstava ovšem nebyla klasickou výstavou 
cestovatelských fotografií. Thomovy fotografie je možné považovat za do-
kument o umění japonských zahrad, které mají v japonské kultuře poněkud 
odlišný význam od toho, jak je zahrada chápána u nás v Evropě. Zasvěcený 
text o smyslu a filosofii japonských zahrad byl uveden v katalogu.

Plakát k výstavě

Instalace výstavy, foto Jana Ducháčková Zdeněk Thoma, Sambóin, Kjóto, 1981

Část výstavního katalogu

Jan Pikous
Subjektivní fotografie

27. června – 24. srpna

Po dlouhé době se muzeum vrátilo k uspořádání výstavy fotografa ze Stu-
dia výtvarné fotografie. Díky tomu zde měl Jan Pikous již třetí samostatnou 
výstavu. Název výstavy Subjektivní fotografie byl shodný s výstavou před 21 
lety, což naznačuje jistou kontinuitu v jeho tvorbě.

Rozdíl tu však byl patrný na první pohled. Zatímco minulá výstava byla 
tvořena výhradně černobílými fotografiemi, tentokrát Jan Pikous předložil 
divákům svoje subjektivní vize v barvě. U Pikouse neznamená tato změna 
trvalý přechod k barevné fotografii. Dál zůstává na pozicích, ve kterých je 
černobílá fotografie hlavní linkou jeho tvorby. Nedá se to hodnotit ani jako 
jakási manýra. Pikous nepoužívá barvu ve fotografii samoúčelně, nebo snad 
jenom proto, že by uznával argument mnohých, že svět je barevný, tak se 
má fotografovat barevně. Naopak Pikous používá barvu jako další či jiný 
výrazový prostředek v případech, kdy chce divákovi zprostředkovat svoje 
nálady, pocity či iluze a barva je v tomto sdělení jedním z nosných prvků. 
Barvu většinou nepoužívá ve shodě s realitou, ale jako prostředek posunu 
reality do imaginárního světa fantazie, vizí a snů.

K výstavě byl vydán malý katalog 
s textem Zbyňka Hlaváčka.

Plakát k výstavě

Část katalogu

Instalace výstavy, foto Iva Borisjuková (2x)
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Liberec na starých fotografiích
Významné budovy

11. září – 1. prosince

Výstava byla druhým dílem cyklu o Liberci na starých fotografiích, věnova-
ným významným budovám ve městě. Druhá polovina devatenáctého sto-
letí a počátek století dvacátého bylo z hlediska rozvoje města a jeho růstu 
obdobím největšího rozmachu. Ve stejném období zažívalo bouřlivý rozvoj 
také mladé fotografické řemeslo. 

Dění ve městě a čilý stavební ruch byl pro ateliéry vedle rozvíjející se 
portrétní činnosti další příležitostí pro uplatnění a tak vzniká množství mís-
topisných fotografií. Díky tomu máme zachovánu podobu tehdy zanikajících 
nebo radikálně přestavovaných budov i zcela novou výstavbu. K nejstarším 
dochovaným snímkům patři tvorba W. F. Jantsche z období od šedesátých 
do začátku osmdesátých let. Ze stejného období jsou také záběry nezná-
mého autora z alba firmy J. Liebig, které zachycují výstavbu školy, dětského 
útulku a dělnických obytných domů. Vedle řady historicky cenných záběrů 
neznámých autorů byly na výstavě zastoupeny fotografie E. J. Müllera čin-
ného v poslední čtvrtině devatenáctého a na začátku století dvacátého. Za 
zmínku stojí album Adolfa Gahlera, majitele obchodu s fotografickými po-
třebami, i tvorba Rudolfa Ginzela z doby před první světovou válkou.

Výstavu včetně katalogu připravila 
Miloslava Melanová.

Plakát k výstavě

Plakát k výstavě

Stará a nová radnice, neznámý autor, 1893

Katalog k výstavě, foto W. F. Jantsch, 1870

Instalace výstavy, foto Jana Ducháčková

15. prosince – 27. ledna

Poslední ročník soutěže Štít Viléma Heckela, jako by ztratil něco ze své-
ho vnitřního étosu. V muzeu není uložen katalog ani jiná dokumentace. 
Je otázkou, zda byl katalog vůbec vydán, u pamětníků jsem jej neobjevil. 
V tisku proběhla jen strohá oznámení, že výstava se koná, a předání cen 
proběhne. Tiskovou zprávu ani zprávu poroty se mi nepodařilo dohledat, 
takže kompletní výsledky neznám. Z archivních záběrů z vernisáže je patrné, 
že, přišlo neobvykle málo lidí. 

Zpráva v tisku oznamovala, že mezi vystavenými jsou liberečtí fotografo-
vé Leo Exner, Zdeněk Lín, Vladimír Vlk, Jaroslav Dejda a hejnický Jiří Bartoš. 
Ve zprávě také bylo uvedeno, že na výstavě je pro zájemce o krajinářskou 
fotografii k dispozici zdarma omezený počet archivních katalogů z minulých 
ročníků. Nabízí se spekulativní otázka: Byla to snad náhrada za neexistující 
současný katalog? Výstava byla také doplněna audiovizuálním pořadem, 
ukazujícím vítězné snímky minulých ročníků.

Plakát k výstavě

Štít Viléma Heckela
XII. ročník – 7. bienále

Pozvánka na výstavu Z vernisáže a instalace výstavy, foto Iva Borisjuková (3x)
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Miloslav Kalík
České středohoří

20. února – 28. března

Miloslav Kalík byl dalším členem studia výtvarné fotografie, který se dočkal 
samostatné výstavy v Severočeském muzeu, byť to trvalo více než dvě de-
setiletí. 

Kalík byl především krajinář, působil na severu Čech a jeho nejoblíbenější 
místa se nacházela v Českém středohoří. Mezi krajináři se odlišoval zejména 
v tom, čím ho krajina inspirovala, a co v ní hledal a nacházel. V různých po-
lohách ztvárnění krajiny je u Kalíka jedním z nejnápadnějších směrů krajina 
dramat. Na rozdíl například od Jiřího Bartoše, který je fotografem ticha. 
Fotograf dramat, která příroda sama sobě připravuje v důsledku nepřeber-
ných variací a změn počasí. Kalík jako by chtěl právě v těchto momentech, 
mnohdy unikátních a trvajících jen pár minut, krajinu přistihnout a usvědčit 
z jejího počínání. Měl vyhlídnutá místa v krajině a předem vymyšlené ob-
razy, jaké by tam mohly vzniknout. S počasím měl zkušenost, věděl za jaké 
situace může dojít k povětrnostním podmínkám, které potřebuje. Pokud 
vycítil, že přichází ta správná chvíle, byl schopen naskočit do auta a uhánět 
ne svoje místo. Vytahoval stativ, fotoaparát, utíkal, padal a klopýtal, nedbaje 
větru a deště, jen aby stihl ten správný okamžik.

Na výstavě jsme mohli vidět také fotografie z knihy České středohoří, 
která vyšla Kalíkovi v roce 1995.

K výstavě byl vydán šestistránkový ka-
talog s textem Miroslava Vojtěchovského 
a verši Kalíkova bratra Zdeňka. 

Plakát k výstavě

Instalace výstavy, foto Jana Ducháčková (3x)

Výstavu a katalog k výstavě připravila 
opět Miloslava Melanová

Z cyklu tří výstav Liberce na starých 
fotografiích byla vedle této výstavy při-
pravena v témže roce verze pro německé 
publikum. Výstava s názvem Reichen-
berg auf alten fotografien byla uvedena 
postupně v Augsburgu od 5. do 20. září, 
v Mnichově od 24. září do 25. listopadu 
a v Neugablonz od 30. října do 22. lis-
topadu.

Liberecké chrámy
na starých fotografiích

9. července – 27. září

Tato výstava byla třetím a posledním dílem cyklu Liberce na starých foto-
grafiích. První a druhá část ukázala vedle rozvoje města také na činnost 
libereckých fotografů zejména prostřednictvím práce jejich ateliérů. V této 
třetí části, týkající se sakrálních staveb, byl význam tvorby ateliérů podstat-
ně menší. Většina snímků není signovaných, případně jsou záběry známé 
pouze z pohlednic, kde je většinou znám vydavatel, který si ale s autorstvím 
snímků příliš hlavu nelámal. Snímky některých dříve významných kostelů se 
nepodařilo vypátrat.

Naopak některé chrámy jsou dnes známé pouze z fotografií. To je případ 
židovské synagogy, která vzala za své během křišťálové noci nebo evange-
lického kostela na náměstí Českých bratří, který nechal záměrně zchátrat 
a poté strhnout komunistický totalitní režim.

Část textu Miloslavy Melanové z měsíčníku kultura a sport Liberecka 
ročník 1992 číslo 7:

Úvodní panel výstavy

Instalace výstavy, foto Iva Borisjuková Arciděkanský kostel sv. Antonína Velikého, 1879 
(Kultura a sport Liberecka 1992)
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All Americans
Výstava fotografií amerických autorek

30. května – 14. července

Výstava představila fotografie autorek sdružených v organizaci Professional 
Women Photographers (PWP). Tato organizace vznikla ve spojených stá-
tech v roce 1975 s cílem podporovat profesní rozvoj žen fotografek. V době 
konání výstavy sdružovala kolem šesti set členek. Pořádá pro ně výstavy, 
workshopy a semináře a pomáhá v jejich vzdělávání.

Materiál pro výstavu v Severočeském muzeu byl vybrána porotou z více 
než čtyř set fotografií a zahrnovala práce 49 profesionálních fotografek. Jak 
napovídá název výstavy, byly jejím tématem všichni Američané, tím je mí-
něno, že fotografie nebyly zaměřeny na úzkou skupinu lidí, ale věnovaly 
se celému spektru lidských typů, národností i společenských vrstev pestré 
americké společnosti. Diváci mohli vidět černobílé portréty pečlivě připra-
vených studiových záběrů, reportážní záběry živých pouličních scén i soci-
ální dokument lidí na okraji společnosti. 

Jména všech vystavujících autorek jsou uvedena na pozvánce na výstavu. 
Pro naše diváky pravděpodobně mnohá nebyla známá. Výstava se ovšem 
svou pestrostí pohledů na společnost, která je přeci jenom trochu odlišá od 
té naší, stala inspirativní a pomohla trochu nabourat náš lokální stereotyp.

Plakát k výstavě

Pozvánka na výstavu se jmény všech vystavujících

Z vernisáže výstavy, foto Iva Borisjuková (2x)

Výstavu připravil Miloslav Nevrlý.

Jan Pikous mladší
Památky Jizerských hor

21. února – 2. dubna

Jan Pikous mladší je prvním synem Jana Pikouse staršího, známého ze Studia 
výtvarné fotografie a též svými jeho "subjektivními" fotografiemi. Pikous syn 
nebyl fotografem od mládí, jak by se dalo očekávat. Měl obyčejné zaměst-
nání a když mohl, toulal se po Jizerských horách. Fotoaparát nosil s sebou 
tak jako každý z nás a když ho něco zaujalo, tak si to vyfotografoval. Zaujaly 
ho nejrůznější pomníčky, kterých nacházel v Jizerských horách spoustu. Se 
svou zálibou se svěřil Miloslavu Nevrlému, velkému znalci těchto hor, který 
zároveň též pracoval v muzeu. Nevrlý navrhl, že by své fotografie mohl uká-
zat, že by zvláště pro místní návštěvníky muzea byly určitě zajímavé.

Vznikla tak výstava, jež byla výstavou ryzího amatéra, nadšence, který 
svým fotoaparátem pouze zaznamenává předmět svého zájmu. Nevrlý se 
nemýlil. Ukázalo se, že téma výstavy bylo pro návštěvníky opravdu velmi 
atraktivní. Autora fotografií zájem povzbudil a své zálibě fotografovat pa-
mátky v krajině se začal věnovat cílevědomě. 

Od doby, kdy proběhla tato výstava do dneška je Jan Pikous mladší au-
torem či spoluautorem téměř dvaceti knih, které se věnují krajině a památ-
kám, jež jsou této krajiny součástí.

Plakát k výstavě
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Catherine Steinmannová
Tibet

17. dubna – 24. května

Plakát k výstavě

Instalace výstavy, foto Jana Ducháčková Ukázky prací z katalogu

Taras Kuščynskyj
Fotografie

4. září – 16. listopadu

Výstava Tarase Kuščynského svým způsobem navazovala na výstavu před 
třiadvaceti lety. Jeho fotografie se v muzeu objevily také v rámci výstavy 
skupiny Setkání, která společně pracovala a vystavovala až do začátku deva-
desátých let. Jedním z důvodů, proč ukončila svoji činnost, bylo úmrtí Tarase 
Kuščynského a také Miroslava Bílka.

Výstava byla jakýmsi ohlédnutím a připomenutím krásy, kterou 
Kuščynskyj vyznával. Krásy, jejíž představitelkou je žena. Na osmdesáti fo-
tografiích se o tom mohl pozorný divák přesvědčit, pokud se u nich zastavil 
a pokud se ne ně opravdu zadíval. Uvedeny byly také některé fotografie 
z jeho pozůstalosti, které byly nově nazvětšovány.

Kuščynského tvorba se těžko popisuje slovy, na jeho fotografie je potře-
ba se dívat. Sám Kuščynskyj se to snažil vystihnout, když svoje fotografické 
krédo mnohokrát opakoval v různých obměnách. Podstata však zůstávala 
stejná:

"Mým přáním je hledat, zachycovat a rozdávat právě krásu Vám všem, 
kteří se na mé fotografie díváte. Budu rád, když ve shonu každodenního 
života alespoň na chvíli postojíte a trochu si u mých fotografií odpočinete.“

„Toužím zachytit hlavně to pomíjivé a téměř neviditelné, chci zobrazit 
pocit, touhu, sen.“

„Mým největší přáním je aby se lidé u mých fotografií zastavili, na oka-
mžik přestali spěchat a plně se zadívali.“

Plakát k výstavě

Pozvánka na zahájení výstavy

Tibet nebyl v Severočeském muzeu neznámým tématem. Již výstava v roce 
1959 měla velký ohlas. Snad právě proto někdo přišel s myšlenkou, že by mohl 
být Tibet pro návštěvníka opět zajímavým tématem. Mimo to zde autorka vý-
stavy vystavovala před dvěma lety na společné výstavě amerických fotografek.

Catherine Steinmannová studovala jazyky a věnuje se fotografii a historic-
kým technikám. Jako filolog navštívila mnoho zemí a vedle zkoumání jazyka 
a psaného textu v kontextu s historií a kulturními tradicemi také fotografuje. 
Tibet pro ni byl v posledních letech velkým tématem. Objevila v něm pro sebe 
něco úchvatného. Její fotografie Tibetu záměrně nejsou stylizované, to zname-
ná, že se záměrně snaží fotografovat tak, aby na fotografiích nebylo znát její 
osobní zaujetí. Vznikají tak fotografie zobrazující přirozený život a přirozené 
prostředí, nezkreslené účastí fotografky, stejně tak, jako je i tibetské prostředí 
a tamní způsob života stále do značné míry autonomní a neovlivněný vnějším 
světem. 

Va výstavě bylo uvedeno čtyřiapadesát černobílých a osm barevných foto-
grafií. V letech 1993 – 2000 měla Steinmannová v České republice několik vý-
stav například v Plzni, Praze, Písku, či Brně. Poněkud zvláštní je posun pohledu 
na Tibet ve srovnání Colemanova textu v katalogu s názvem Tibet neztrácí tvář, 
s o deset let později vydanou knihou Steinmanové o Tibetu s názvem Mizející 
Tibet (Vanishing Tibet).

Autorka se osobně zúčastnila zahájení výstavy. Na výstavě byl k dispozici 
též dvoujazyčný katalog s textem A. D. Colemana.
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Vilém Boháč je klíčová osoba spojená se Studiem výtvarné fotografie. Lo-
gicky by měl do této skupiny patřit, ale nikdy se jejím členem nestal. Nebýt 
jeho, patrně by tato skupina vůbec nevznikla, nebo by možná vzniklo něco 
zcela jiného. Boháč byl první, kdo s touto myšlenkou přišel. Společně s Jiřím 
Plátkem a Janem Kabíčkem ji pak rozpracovali a dali jí pevný rámec.

Je trochu s podivem, že muzeum si na tohoto fotografa vzpomnělo až 
v jeho pozdním věku. Boháč byl už na přelomu padesátých a šedesátých let 
uznávaným fotografem aktů, jezdil po republice a přednášel. Měl již zku-
šenosti s divadelní fotografií a portrétováním herců. Například olomoucké 
DOFO si ho pozvalo aby jim udělal přednášku na téma portrét. 

Liberecká výstava byla věnována výhradně aktům. Pod stejným názvem 
proběhla Boháčova výstava již v roce 1977 v Severočeské galerii výtvarného 
umění v Litoměřicích. K Boháčovu přístupu k aktu a k tomu jak o něm pře-
mýšlel, napsal v katalogu výstavy Jiří Dolejš:

Výstavu připravil Oldřich Palata.

Vilém Boháč
Tvary a metamorfózy

27. ledna – 7. března

Plakát k výstavě

Instalace výstavy, foto Iva Borisjuková

Fotografie a dokumenty
30. výročí srpnových událostí 1968

21. srpna – 27. září

Další z výstav, která není čistě fotografic-
ká, připomněla události ze srpna 1968. 
Liberec byl vedle Prahy jedno z měst, kde 
tyto události proběhly velmi dramatic-
ky, s tragickými následky pro devět obětí.

Vedle fotografií výstava ukázala také 
dokumenty související s invazí. Některé 
z nich doposud nebyly zveřejněné. Jedna-
lo se vesměs o dokumenty uložené v mu-
zejních depozitářích, nebo byly dlouhé 
roky skryty v archivech StB.Pozvánka na zahájení výstavy

Příjezd tanků do centra (nasedesna.rajce.idnes.cz)

Pomník obětem z 21,srpna 
(mapio.net)



108 109Fotografické výstavy Severočeského muzea v Liberci

Poezie Jizerské žuly
Jan a Šimon Pikousovi a Otokar Simm

20. června – 23. července

Jan Pikous mladší od poslední výstavy, kterou měl v muzeu před pěti lety 
rozhodně nezahálel. Dál fotografoval Jizerské hory a postupem doby vykry-
stalizovala další jizerskohorská témata. Jedním z těchto témat se staly skalní 
útvary, kterých je v horách na severu Čech nepočítaně. Nebyl by to Pikous, 
kdyby jenom fotografoval a tím by to skončilo. K objektům jeho zájmu patří 
vždy širší souvislosti. Z fotografického hlediska celkem logicky vznikla spo-
lupráce s mladším bratrem fotografem Šimonem, který amatérsky provozu-
je lezecký sport a historie lezení ho také zajímá. 

Oba bratři shromáždili množství fotografického materiálu, mimo jiné 
i z míst, kam se většina běžných pěších turistů nedostane. U jednotlivých 
skal chtěli znát, kdo na kterou skálu vylezl první, jakou cestou, jakou použili 
techniku a další zajímavosti. Pátrání po historických souvislostech a násled-
ného textového zpracování těchto informací se ujal Otokar Simm, již zave-
dený autor, publicista, který ma k Jizerským horám též velmi osobní vztah.

Vedle současných fotografií skalních útvarů, stěn, panoramatických zá-
běrů i detailů a zátiší byly na výstavě k vidění fotografie, pohlednice, pub-
likace či dokumenty z dob, kdy první turisté a horolezci objevovali Jizerské 
hory. Výstava se tak kromě přehlídky působivých fotografií současné tváře 
Jizerských hor stala také výstavou o historií horolezectví v těchto horách 
a o historii jejich poznávání.

Současně s výstavou vydali bratři Pikousové několik pohlednic Jizer-
ských hor a na zahájení výstavy představili publikaci národní přírodní rezer-
vace Jizerskohorské bučiny. 

Výstava byla vytvořena jako putovní 
a navštívila také Frýdlant a Semily. 

Materiál výstavy tvořil základ o dva 
roky později vydané stejnojmenné knihy.

Guido Boggiani
Fotograf (1861–1901)

18. února – 28. března

Guido Boggiani byl malíř, etnograf a fotograf. Vystudoval malířství a započal 
slibnou kariéru krajináře. 1887 odjel do Jižní Ameriky, kde se při obchodní 
činnosti více méně náhodně setkal s indiány. Zaujal ho jejich výtvarný projev 
a začal se věnovat studiu jejich umění. Při další cestě si s sebou přivezl fo-
toaparát. Za 5 let studia domorodých kmenů Jižní Ameriky pořídil přes 400 
skleněných negativů. Český botanik a cestovatel Alberto Vojtěch Frič měl 
významný podíl na zajištění Boggianiho pozůstalosti. Jeho vnuk Pavel se 
svou manželkou Yvonnou vydali v roce 1997 z fotografií Guido Boggianiho 
reprezentativní fotografickou publikaci s textem v několika jazycích a záro-
veň připravili projekt putovní výstavy.

Přes nespornou dokumentární a vědeckou hodnotu fotografií bylo 
hlavním kritériem při výběru snímků pro výstavu jejich výtvarné hledisko. 
Boggiani fotografoval krajinu, předměty denní potřeby, ale hlavním těži-
štěm jeho tvorby se staly portréty. Se svým výtvarným vzděláním a citem 
dokázal do portrétů vložit více než pouhé vědecké a antropologické pa-
rametry, jak to vyžadovala věda. Mnohdy tak činil i na úkor věděckých po-
žadavků. Kdyby v tomto stylu tvořil portréty v ateliéru kdesi v centru foto-
grafického dění civilizovaného světa, patrně by už ve své době patřil mezi 
nejvyhledávanější portrétisty a vůdčí osobnosti vývoje tohoto žánru. Dnes 
má v historii fotografie Boggiani své dané místo i když docenění jeho tvorby 
přišlo poněkud později.

Výstavu realizovali Pavel Frič a Yvonna 
Fričová. Výstava putovala po českých 
městech a muzeích, dostala se také do 
Rakouska, Portugalska či Finska. V roce 
2002 ji autoři věnovali argentinskému 
muzeu MUSEO DE ARTE HISPANOAME-
RICANO ISAAC FERNÁNDEZ BLANCO 
v Buenos Aires.

Pozvánka na zahájení výstavy

Instalace výstavy, foto Pavel Frič

Plakát k výstavě

Titulka knihy Poezie Jizerské žuly (2002)
Zleva: Šimon Pikous, Jan Pikous, Otokar Simm 
foto Jana Ducháčková

Instalace výstavy, foto Jana Ducháčková
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Alexandr Skalický
Fotografie

30. ledna – 11. března

Alexandr Skalický (starší) fotografuje od druhé poloviny padesátých let. Fo-
tografoval umělecké předměty, muzejní exponáty a architekturu. Tyto svoje 
zkušenosti zúročil v souboru zachycujícím krajinu a památky jugoslávského 
pobřeží Jadranu mezi lety 1964 – 1974. V šedesátých letech se začal hloubě-
ji zabývat soudobým výtvarným uměním a seznámil se s řadou výtvarníků, 
které portrétoval. Postupně vytvořil soubor neformálních bezprostředních 
portrétů s psychologickým podtextem. Od konce 70 let se u něj začínaly ob-
jevovat fotografie subjektivního až existenciálního charakteru s výraznými 
výtvarnými prvky. V aranžovaných zátiších používá různé objekty nebo frag-
menty těla, ať už přímo, nebo jako stíny, případně zvýrazněním kontrastní 
plochou nebo odrazem v zrcadle. V otevřeném prostoru nacházíme prvky 
landartu, instalace předmětů v krajině.

O konkrétním zaměření výstavy v Severočeském muzeu se mi nepodaři-
lo najít žádné záznamy. Podle motivu na plakátu a pozvánce se dá usuzovat, 
že výstava byla zaměřena na Skalického volnou tvorbu posledních dvaceti 
let.

Masky, démoni, šaškové

29. března – 13. května

V roce 1979 vystavovala etnografická dvojice Jitka Staňková a Ludvík Baran 
v Severočeském muzeu svůj soubor zaměřený na jeden z mnoha konkrét-
ních obyčejů, které se u nás vyskytují, na masopust. Tentokrát bylo pro 
výstavní soubor zvoleno jiné téma. Byl zvolen fenomén, který je mnoha 
zvykům a obyčejům společný, a tím jsou masky, převleky a jejich význam 
v lidové tradici. 

Výstava byla vedle fotografií doplněna novodobými maskami, které si 
zachovávají formu i vzezření podobné jaké měly například už v devatenác-
tém století.

Výstavní kolekce byla putovní a navštívila v rozšířené verzi kromě čes-
kých měst již také Belgii, Švýcarsko, Německo a Maďarsko.

Jitka Staňková, Ludvík Baran

Plakát k výstavě Plakát k výstavě

1982

Sestup bílé čáry, 1982

1986

V roce 1998 vydali Jitka Staňková a Ludvík Baran stejnojmennou knihu:
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Výstava Moji drazí samozvanci byla 
o rok později prezentována také v galerii 
N211 v Nejdku.

Oldřich Škácha
Moji drazí samozvanci

7. června – 17 července

Skromný a nenápadný fotograf Oldřich Škácha je známější svými fotogra-
fiemi, než jménem. V Liberci vystavil soubor fotografií lidí, kteří byli minulým 
režimem označováni za zkrachovance a samozvance. Lidí, kteří byli režimu 
nepohodlní. Škácha byl dvorním fotografem Václava Havla a fotografem lidí 
z disentu. Pavel Kohout jej prý kdysi varoval, že když bude fotografovat je, 
bude mít problémy (použil jiné slovo) a nemýlil se. 

Václava Havla znal Škácha od roku sedmdesát, a od té doby ho fotogra-
foval jako disidenta, jako presidenta i poté co odešel do důchodu. Ze všech 
fotografů, kteří Havla fotografovali ho patrně znal nejlépe.

Výstavní soubor byl složen přibližně z osmdesáti fotografií. To je jen 
nepatrný zlomek ze záběrů, které vznikaly během více než tří desítek let. 
Byly na nich ti, kteří se nesmířili s panujícím režim, ale byli zachyceni v oby-
čejných momentech, v situacích, které prožívá každý z nás. Byli zachyceni 
jak v dobách jejich rebelantství, tak v dobách, kdy již byli svobodní. Škácha 
o výběru řekl, že nemohl zahrnout všechny, které fotografoval, a těm, kteří 
se do výběru nedostali, se omlouval s tím, že jim to nemusí vadit, protože 
někteří, kteří jsou na výstavě, dopadli hůře a již nejsou s námi.

Experimentální krajina
13. září – 11. listopadu

Tato výstava byla společným projektem Severočeského muzea a Malé vý-
stavní síně. Tematicky velmi volně navazovala na výstavy soutěží krajinář-
ské fotografie Štít Viléma Heckela. Také díky této soutěži nebyla spolupráce 
těchto dvou institucí ničím novým. Výstava měla dvě části. Odehrávala se 
téměř ve stejném termínu jak v Severočeském muzeu tak v Malé výstavní síni. 

Krajinářská fotografie vychází vždy z reality přírody. Zpracování tohoto 
tématu ale zdaleka nemusí a nemělo by tuto realitu kopírovat. Je věcí pří-
stupu každého fotografa, do jaké míry se nechá realisticky ovlivnit a do jaké 
míry je schopen promítnout do výsledné fotografie svoje subjektivní vidě-
ní, svou vlastní vizualizaci a fantazii, podmíněné náladou a emocemi, které 
z fotografované scény čerpá.

Na výstavě bylo zastoupeno široké spektrum fotografů jak z hlediska je-
jich zaměření, tak z pohledu jejich zkušeností a renomé u nás i či v zahraničí. 
Někteří se na krajinu soustřeďují jako na jedno ze svých hlavních témat (Jan 
Pohribný, Karel Došek, Petr Zinke), jiní se jí dotknou pouze z části (Bohdan 
Holomíček, Pavel Baňka, Jan Daňhel, Josef Moucha). Společné jim je, že 
krajina je pro jejich tvorbu impuls, který zpracovávají každý svým osobitým 
a často nekonvenčním způsobem.

Výstavu připravili za Severočeské mu-
zeum Kateřina Nora Nováková a za Ma-
lou výstavní síň Jaromír Typlt.

Plakát k výstavěPlakát k výstavě

Část pozvánky na výstavu

Oblíbená Škáchova fotografie, na které Havel píše dopis 
Gustavu Husákovi (1975) 

Karel Došek, bez názvu, 1996 

Instalace výstavy, foto Vladimíra Klupková (3x)
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V rámci výstavy proběhla 4. září před-
náška autorky výstavy Lygžimy Chaloup-
kové, Buddhistické kláštery v Mongolsku 
a Burjatsku 

Mongolské kláštery
Mongolské kláštery ve fotografiích

19. června – 8. září

Tato fotografická výstava byla prezentována samostatně, ale ve skutečnos-
ti byla doplňkem větší výstavy věnované životu tibetských buddhistických 
mnichů. Obě výstavy proběhly ve stejném termínu, byly uváděny na společ-
ném plakátu a měly společnou pozvánku na vernisáž. 

„Buddhistické kláštery v Mongolsku jsou dodnes smutným „památníkem“ 
novodobých předválečných dějin. Podle oficiálních údajů bylo v letech 1937-
39 díky fanatickému řádění gard Lidové revoluční strany a Svazu revoluční 
mládeže, za pomoci sovětských poradců, vypáleno a zbořeno 724 klášterů 
(ze 767 fungujících v roce 1936), zabito bylo 20-50.000 lidí, což bylo asi 30 % 
tehdejší dospělé populace. Obnova některých klášterů začala po politických 
změnách v roce 1990 a hlavně pak po návštěvě 14. dalajlámy v roce 1991. 
Známky „produchovnění“ v místech bývalých klášterů však již dnes většinou 
nelze vycítit - jsou zastřeny stopami spáchaného násilí, zloby a prolitou lid-
skou krví.“

Text převzat z propagačních materiálů Asijského kulturního centra.

Za tímto projektem stály dvě výrazné 
osobnosti české dokumentární fotogra-
fie Alena Dvořáková a Viktor Fišer. 

Propojeni obrazem
Česká humanitární fotografie 
 (1990–2000)
12. srpna – 14. září

Výstava vznikla jako projekt mapující tvorbu českých fotografů z let 
1990–2000 v oblasti humanitární fotografie. Jde o unikátní výběr fotografií 
pořízených fotografy v nejrůznějších koutech světa s cílem napomoci svým 
svědectvím řešit konkrétní problémy. Řada fotografií nebyla nikdy publiko-
vána, část z nich byla využita při získávání sponzorských příspěvků, nebo 
k ovlivnění názorů a pohledů veřejnosti, či možných zainteresovaných sub-
jektů.

Výstava byla koncipována jako putovní. Její první uvedení proběhlo před 
prázdninami v roce 2001 na Nejvyšším purkrabství Pražského hradu. Pak 
pokračovala do Kyjeva (prosinec 2001), do Chebu (únor 2002) do Moskvy 
(září 2002) a do dalších měst. Putovní koncept výstavy byl umožněn díky 
ochotě autorů, kteří zapůjčili své práce na dobu dvou let. .

Výběr se snažil přiblížit alespoň nejdůležitější směry, jež se v této ob-
lasti dají vysledovat. Celý výstavní soubor obsahoval 150 černobílých i ba-
revných fotografií třiceti autorů. Jednotlivé projekty představovalo obvykle 
5–10 charakteristických fotografií. Každý soubor doplňoval krátký doprovod-
ný text.

Z řady vystavených autorů jmenujme alespoň některé: Antonín 
Kratochvíl, vystavil fotografie dětí ulice z Mongolska. Jindřich Štreit předsta-
vil část projektu z centra pro léčbu drogové závislosti. Jan Šibík fotografie 
z Kosova a Sierry Leone. Otakar Jiránek dokumentoval zemětřesení v Turec-
ku. Na snímcích Dany Kyndrové mohli diváci vidět dívky z hudební školy pro 
zrakově postižené. Od Václava Podestáta byli uvedeny ukázky z cyklu Příběh 
Luboše N. vypovídající o každodenním životě muže upoutaného na invalidní 
vozík. Působivý dokument o návratu romského chlapce z dětského domova 
k rodině představily fotografie Jana Voběrka.

Plakát k výstavě Plakát k výstavě

Pozvánka na výstavu

Instalace výstavy, foto Vladimíra Klupková (2x)

Pozvánka na obě spřízněné výstavy
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Výstava vznikla za podpory Liberec-
kého kraje a statutárního města Liberec.

V roce 2007 měla výstava reprízu na 
Staroměstské radnici v Praze. Dále také 
v Západočeském muzeu v Plzni, v Děčíně 
nebo v Jablonci nad Nisou., 

10. ledna – 15. února

Výstava byla ukázkou práce sedmnácti studentů a dvou pedagogů Fakulty 
umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ka-
tedra fotografie patřila v té době k jednomu z nejmladších vysokoškolských 
pracovišť zaměřených na fotografii. Návštěvníci muzea tak měli možnost 
se seznámit se současnou tvorbou studentů fotografie, jejichž tvorba je za-
měřena z větší části konceptuálním směrem. Výstava patřila k sérii několika 
dalších, které ateliér pořádal, aby připomněl desetileté výročí své existence. 
V některých místech kde byla instalována se měnil název podle počtu stu-
dentů, kteří byli na výstavě zastoupeni. Katalog pro tyto výstavy byl vydán 
jeden společný s titulem „2 + 18“

Václav Špillar
Toulky světem –

Afrika, Amerika, Austrálie
17. ledna – 1. března 2006

První ze dvou výstav, které Václav Špillar v Severočeském muzeu realizoval. 
V tomto případě se jednalo o fotografie z cest, které podnikl za posledních 
15 let, tedy od roku 1990. Vystaveno bylo 60 fotografií velkých formátů ze 
tří kontinentů.

Z řad obecenstva vyvolaly fotografie značný zájem. Vždyť jenom na za-
hájení výstavy přišlo kolem 180 lidí. Na výstavě si mohli návštěvníci prohléd-
nout atraktivní záběry exotických krajin. Národní parky, pouště, vodopády, 
hory. Záběry v atraktivním světle či neobvyklých povětrnostních podmín-
kách, často pořízené po mnohahodinovém čekání na nejlepší okamžik.

Výstava byla doplněna artefakty a suvenýry, přivezenými z cest, a ukáz-
kou fotografických knih Špillarových, s texty manželky

K výstavě byl k dispozici katalog, vy-
daný u příležitosti deseti let ateliéru fo-
tografie FUUD UJEP s texty Pavla Baňky 
a Michaely Thelenové.

Propagační letáček k výstavě

Ukázka kontaktů z,dokumentace zahájení výstavy v archivu Severočeského muzea, foto Vladimíra Klupková

Dvě z vystavených fotografií

Plakát k výstavě

Pozvánka na zahájení výstavy

Titulka katalogu se jmény vystavujících

Fotografie Pavla Baňky, Michaely Thelenové  
a studentů ateliéru fotografie FUUD v Ústí nad Labem

2 + 17
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„Jizerky jsou mým domovem, jsem je-
jich součástí. Mým přáním je, aby toto 
krédo z mých jizerskohorských fotografií 
vyzařovalo a divák vnímal to, co jsem chtěl 
sdělit“, uvádí Zdeněk Lín, jeden z vysta-
vujících fotografů, ve svém autorském 
vyznání.

Kouzlo staré fotografie
Ze sbírky Jana Pikouse

14. června – 26. srpna

Tato výstava známého libereckého fotografa není jeho autorskou výstavou. 
Tentokrát se Jan Pikous rozhodl podělit se s diváky o obrázky, které jeho 
samotného fascinují a které pro svoje vlastní potěšení sbírá. Nejde u něj 
o přísný vědecký a systematický přístup, ale o shromažďování starých fo-
tografií s neopakovatelnou atmosférou. Vystaveny tak byly staré portréty, 
kabinetky ze slavných ateliérů, žánrové obrázky z venkova, či skupinové 
portréty neznámých lidí od nadšenců – anonymních fotografů. V každém 
případě z těchto fotografií dýchl na návštěvníky čas minulosti. Pro účel vý-
stavy Byl Pikousův soubor doplněn výběrem se sbírek muzea.

Fotografie byly ukázány včetně adjustací, které snímky získaly v průběhu 
času podle vkusu momentálního majitele, včetně samotného Pikouse. Moh-
li jsme tak vidět fotografie zarámované v rámech ve stylu cenných obrazů 
i v prostých rámečcích.

Jan Pikous k výstavě uvedl:
„Vzácnost těchto fotografií umocňuje fakt, jak těžká byla v té době cesta 

za podobnou fotografií. Její tvůrce totiž musel urazit mnohdy nepříjemnou 
cestu terénem s těžkou bedýnkou prvních fotoaparátů a stativem. S sebou 
si navíc musel vzít ještě temný vak a chemikálie, aby mohl předtím citlivou 
emulzí natřenou skleněnou desku hned na místě vyvolat, 

Je zvláštní, že na mnoho lidí stará doba tak citově působí. Je to možná 
dáno tím, že nová doba odvádí lidi od tradice. Staré fotografie totiž připomí-
nají práci těch, kteří měli precizní znalosti řemesla, techniky a chemie. Foto-
grafům dnešní doby se všemi digitály a vymoženostmi často podobné kouzlo 
chybí.“ 

 

Jizerky mýma očima
24. lenda – 24. února

Výstava byla koncipována jako úvodní akce celoročního programu „Jizerky 
slaví“, který byl vyhlášen Správou chráněné krajinné oblasti Jizerské hory 
u příležitost 40. výročí vyhlášení její ochrany. Směřován byl k veřejnosti, 
obyvatelům a návštěvníkům Jizerských hor, s cílem přiblížit zajímavosti, 
krásy i problémy krajiny Jizerských hor pomocí řady různorodých aktivit. 
Záštitu nad projektem „Jizerky slaví“ převzali ministr životního prostředí ČR 
Martin Bursík a náměstek hejtmana Libereckého kraje Radim Zika.

Výstava byla sestavena z fotografií deseti osobností, spojených skr-
ze svou tvorbou s Jizerskými horami. Pozvání přijali Jiří Bartoš, Bohumil 
Jakoubě, Miloslav Kalík, Miloš Kirchner, Zdeněk Lín, František Mrva, Jan 
Pikous ml., Jan Veselý a Siegfried Weiss. Desátým fotografem pak byl ne-
dávno zesnulý Wolfgang Ginzel. Základním zadáním pro výběr fotografií 
byla příroda a krajina Jizerských hor a její proměny viděné vlastním osobi-
tým pohledem každého ze zúčastněných fotografů.

Soubor 53 fotografií po ukončení výstavy putoval po dalších výstavních 
prostorách kraje. Diváci ho mohli zhlédnout v Hejnicích, Smržovce, Desné 
a na konec na radnici ve Frýdlantě v Čechách.

Plakát k výstavě

foto Miloš KirchnerPozvánka na výstavu

Plakát k výstavě
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V červnu 2010 měl soubor fotografií 
pod názvem Americká divočina – 20 let 
za objektivem, reprízu v prostorách Sta-
roměstské radnice v Praze.

Venezuela
Pestrý svět tropů

29. října – 7. prosince

Opět jedna z cestovatelských fotografických výstav, která byla produktem 
přírodovědné expedice, pořádané společností Zoogeos Bohemia, tentokrát 
v roce 2006.

Velké barevné fotografie mapovaly cestu tuzemských zoologů po Vene-
zuele a snímky přírodovědců představily mnoho unikátních živočichů i rost-
lin. Návštěvníci výstavy poznali například mnoho vzácných rosniček, neto-
pýry, opice, kajmany, nezvykle zbarvené ptáky, volavky, vážky a papoušky, 
ale také vodopády, jeskyně a tropické pralesy.

S výpravou se tak návštěvník alespoň zprostředkovaně podíval třeba do 
Národního parku Henri Pittier, kde mohl kromě jiných krás obdivovat cenný 
horský mlžný prales.

Vedle záběrů exotické přírody si mohl divák prohlédnout také fotografie 
ze života místních obyvatel. Součástí výstavní kolekce byly pak také mapy 
a několik prosklených vitrín s desítkami motýlů a dalších artefaktů.

Po fotografické stránce byly vystavené snímky pořízeny především s cí-
lem dokumentovat cestu a veškeré objekty zájmu členů expedice. Jednalo 
se tedy především o popisné snímky bez velkých výtvarných ambicí, ale se 
znalostí zákonitostí problematiky toho, co se má na fotografiích objevit. 
Z hlediska potencionálních diváků jsou právě takové fotografie atraktivní 
především tímto svým obsahem.

Václav Špillar
Amerika

7. listopadu – 28. prosince

Další z mnoha cestovatelských fotografických výstav, tentokrát bez vědec-
kého či výzkumného zaměření. Její autor nebyl v muzeu neznámý a nevy-
stavoval tam poprvé, ale vrátil se sem po třech letech. Václav Špillar pochází 
z nedaleké Proseče nad Nisou a za fotografiemi cestuje se svou manželkou 
a synem. Za pozornost stojí, že i v této době stále odolával digitální tech-
nice a snímky, které na výstavě představil byly fotografovány klasicky na 
diapozitivy.

Soubor vystavených fotografií byl tvořen záběry, které Špillar nafotogra-
foval postupně během devíti cest převážně na jihozápad Spojených států. 
Návštěvníci mohli obdivovat nejen záběry ze známých národních parků, 
ale též snímky z odlehlých míst amerického západu. Vedle přírodních krás 
mohli diváci zhlédnout také fotografie indiánských sídel, opuštěných měst 
a starých farem. 

Značná část snímků měla na této výstavě svou premiéru. Většina foto-
grafií byla prezentována ve velkých formátech až do rozměru 135 x 90 cm. 

Součástí vernisáže bylo promítání do-
kumentu o expedici a přednáška Petra 
Lumpeho, zoologa z mělnického muzea 
a účastníka expedice.

Plakát k výstavě

Plakát k výstavě

Pozvánka na výstavu

Ze zahájení výstavy. Na horním snímku fotografové Václav Špillar a Miloš Kirchner, foto Milada Dománková (2x)
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Textová část výstavy byla nainstalová-
na na jednotlivých, v prostoru rozmístě-
ných panelech. Nevím, zda to bylo zámě-
rem autorů výstavy, ale při příchodu do 
výstavního sálu evokovalo toto uspořá-
dání jakýsi hřbitov sestávající z pomysl-
ných náhrobků.

Zdeněk Skořepa pořádá výstavy svých 
fotografií na různých místech. Za muze-
um byl kurátorem Zdeněk Hrabák.

Zdeněk Mrkáček
Duše Českého ráje

9. dubna – 24. května

Výstava fotografií turnovského přírodovědce, ochránce přírody a publicisty 
RNDr. Zdeňka Mrkáčka představila přírodu Českého ráje, kraje rozmanité 
přírody, území bohatého na historické a kulturní památky či lidovou archi-
tekturu.

Autor pracuje jako zoolog – ornitolog ve Správě CHKO Český ráj. Jako 
fotograf se již déle než 30 let věnuje zachycování živé i neživé přírody této 
oblasti. Je velkým popularizátorem krás a hodnot Českého ráje. Autorsky se 
podílel na množství knih o tomto kraji, uspořádal více než 30 samostatných 
fotografických výstav a nespočet přednášek.

Český ráj patří v rámci české krajiny k nejcennějším územím u nás pro 
svou členitost zemského povrchu, celkovou pestrostí i unikátním propo-
jením výtvorů přírody a člověka. K významným hodnotám kraje patří také 
rozmanitost volně žijících druhů zvířat. Vystavený soubor necelých 40 fo-
tografií představuje obyvatele skalních měst, lesů i luk v podobě zástupců 
různých skupin živočichů, od brouků a motýlů až po ptáky a savce. Na fo-
tografiích nechybí ani hlavní dominanty Českého ráje jako jsou Trosky nebo 
výhled na krajinu z Kozákova. Hlavním smyslem výstavy je připomenout 
hodnoty přírody a důležitost chráněných území.

Zdeněk Skořepa
Rituály smrti napříč kulturami

8. října – 29. listopadu

Výstava jabloneckého cestovatele a fotografa Zdeňka Skořepy na neobvyk-
lé, ale možná o to zajímavější téma. Místa, kam jezdí a kde fotografuje, 
rozhodně do rejstříku běžných cestovatelů a turistů nepatří. Jenže konec 
existence každého z nás je nedílnou součástí kultury všude na světě. Prá-
vě tímto kulturním jevem se autor fotografií dlouhodobě zabývá. Pořizuje 
fotografie hřbitovů, náhrobků a pohřebišť, ale také dokumentuje průběh 
rituálů, které jsou s odchodem člověka z tohoto světa spojeny.

Toto vše návštěvníkům Skořepa předložil ze svých cest nejen po Evropě 
ale i z mnoha exotických koutů svět. Výstava byla dále obohacena obsažný-
mi texty kulturní antropoložky Luďky Hrabákové.

K vidění byly například autorovy oblíbené hřbitovy horolezecké. Z Evro-
py byl uveden Rumunský hřbitov s veselými obrázky příběhů pohřbených 
nebožtíků a další zvláštnosti. Z exotických zemí pak mohli zaujmout foto-
grafie hřbitovů muslimských zemí jako je Írán či Turecko nebo zemí afric-
kých. Uvedeny byli také fotografie dokumentující buddhistické obřady na 
Bali nebo rituály obyvatel jižní části ostrova Sulawesi.

V roce 2006 vyšla stejnojmenná kniha 
Zdeňka Mrkáčka „Duše Českého ráje“

Kurátorem výstavy byl Pavel Vonička.

Plakát k výstavě

Pozvánka na zahájení výstavy

Plakát k výstavě

Ze zahájení výstavy, foto Milada Dománková (2x)
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Putovní výstava se představila na 
mnoha dalších místech. Patřila k nim na-
příklad Prácheňské muzeum v Písku, Slá-
dečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, 
jihlavské Muzeum Vysočiny, ZOO v Plzni, 
Městské muzeum a galerie Dačice, Měst-
ské muzeum a galerie Vodňany, Regio-
nální muzeum v Kolíně a další

Tvůrcem výstavy a institucí, od které 
bylo možno výstavu zapůjčit, bylo Regi-
onální muzeum Mělník. Za Severočeské 
muzem byl kurátorem Pavel Vonička 

Jiří Stránský
Magická příroda tří kontinentů

4. února – 21. března

Jiří Stránský je jablonecký fotograf, který se specializuje na fotografování 
přírodních krás po celém světě. Vyhledává místa nedotčená civilizací. Svoje 
fotografické obrazy má založené na barevných a světelných efektech roz-
manitých přírodních útvarů a úkazů. Můžeme tak vidět unikátní záběry zá-
běry přírodních živlů, jakými je voda v nepřeberném množství forem, pou-
štní písek, horské masivy a další. Téměř vždy jsou tyto záběry kombinovány 
a podpořeny efektním působením světelných či povětrnostních podmínek, 
vytvářejících unikátní atmosféru.

Pořízení takových záběrů vyžaduje velkou trpělivost a také znalost míst, 
kam se za fotografováním vydat. Jejich výčet by byl poměrně velký, pokrývá 
tři světové kontinenty – Evropu, Austrálii a Severní Ameriku.

Výstava byla tvořena velkoformátovými fotografiemi v nielsen rámech 
až do velikosti 140 x 90 cm včetně panoramatických záběrů. Dokonalé tech-
nické zpracování je samozřejmostí. Většinu fotografických obrazů autor na-
bízí na svých webových stránkách a tak výstava plnila i komerční úlohu na 
podporu dalších cest za pořízením atraktivních záběrů divoké přírody.

Do Mexika
Za přírodou a lidmi

1. července – 22. srpna

Další z převzatých externích výstav byla 
založená na cestovatelských fotografiích 
odborníků z řad přírodovědců. Materi-
ál na tuto výstavu shromáždili účastníci 
osmičlenné expedice do Mexika, která se 
konala na přelomu března a dubna roku 
2009. Jejím organizátorem byla společ-
nost pro výzkum a ochranu fauny ZOO-
GEOS Bohemia. Hlavním organizátorem 
byl RNDr. Karel Pecl z Prácheňského mu-
zea v Písku.

Především ornitologové a kaktusáři 
prezentovali na výstavě více než stovku fotografií. Záběr fotografií byl však 
daleko rozmanitější a tak se návštěvníci výstavy mohli poučit o této exotické 
zemi v mnohem širším měřítku. Výstava ukázala vedle kaktusů a ptačí fauny 
také fotografie zachycující další zvířata a rostliny, přírodní krásy, historické 
stavby i život lidí Mexika. Součástí výstavy byl také hodinový filmový doku-
ment z expediční cesty

Putovní výstava „Magická příroda tří 
kontinentů“ navštívila množství českých 
měst včetně Prahy, Brna, Pardubic, Olo-
mouce, či Ústí nad Labem.

Autor výstavy je členem Asociace 
profesionálních fotografů a držitelem ti-
tulu QEP. - V roce 2010 obdržel 1. místo 
v soutěži Evropský profesionální fotograf 
roku v kategorii Krajina.

Kurátorem výstavy byl Zdeněk Hrabák.

Elektronická pozvánka na výstavu

Elektronická pozvánka na výstavu

Z instalace výstavy, foto Milada Dománková (2x)Instalace výstavy, foto Milada Dománková (2x)
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Před uvedením výstavy v Liberci byl 
tento projekt prezentován v Soběslavi, 
Českých Budějovicích, Voticích, Táboře, 
Pacově

Za muzeum byl kurátorem výstavy 
Martin Pudil, 

Milan Drahoňovský
Foto(se)zóny

2. září – 3. října

Fotograf Milan Drahoňovský je pro liberečany poměrně známý a s jeho fo-
tografiemi se mohou setkávat celkem často. Obvykle je znají ho z kalendá-
řů, pohlednic, místních periodik, knížek, ale také jako zdroj pro grafickou 
tvorbu, například v případě plakátů Martina Tallera. Drahoňovského foto-
grafie nejsou nijak zvlášť umělecky objevné, ale jde o solidní tvorbu, velmi 
dobře použitelnou v různých tiskovinách a zakázkách komerčního typu. Do 
povědomí lidí se tak autor dostával postupně, ale zato naprosto spolehlivě.

Na výstavě bylo možné vidět jeho ranější dokumentární tvorbu. V kraji-
nářské fotografii se nezaměřuje pouze na samotnou přírodu bez patrné pří-
tomnosti lidí, ale naopak na objekty a stavby, které člověk s větším či men-
ším vkusem do přírody zasadil a přírodu tak významně poznamenal. Tento 
Drahoňovského zájem se neomezuje pouze na Jizerské hory a na místní 
okolí, a tak jsme mohli vidět jeho fotografie například z Šumavy, a dalších 
oblastí. Vedle samotných fotografií byly vystaveny vlastivědné publikace, 
kalendáře, pohlednice a další předměty, kde se jeho fotografická tvorba 
uplatnila.

Miloš Anděra
Neznámý svět drobných savců

3. února – 13. března

Fotografie je obecný a mnohotvárný obor, který je v mnoha dalších lidských 
činnostech a oborech nezastupitelný. Fotografie této výstavy, jak už název 
napovídá, slouží vědě, tedy hlubšímu porozumění té části zoologie, zabý-
vající se životem drobných savců. Tento termín nutně neznamená, že jde 
o savce malé, zoologové jím označují tři konkrétní řády, a sice hmyzožravce, 
letouny a hlodavce. 

Autor vystavených fotografií je skrze tuto oblast uznávaným odborní-
kem, zasvětil jí celý svůj život jako vědec zoolog a kurátor zoologických 
sbírek, pedagog, spisovat, popularizátor, ochránce přírody a v neposlední 
řadě také jako fotograf. 

Drobní savci jsou v povědomí běžných lidí jedněmi z nejméně známých 
živočichů. Není to jenom proto, že jsou malí, je to dáno jejich způsobem 
života, kvůli němuž se s nimi téměř nesetkáváme. Fotografie, které nám je 
představí v nadživotních velikostech jsou tak jedním z nejlepších způsobů, 
jak tyto živočichy poznat. A to se také stalo jedním z hlavních cílů této výsta-
vy. Návštěvníci mohli zhlédnout velmi pestrou směsici hlodavců, netopýrů, 
a dalších druhů, které laik většinou nedokáže rozeznat. Vzhledem k tomu, 
že se někde jenom mihnou, mnozí jim z neznalosti říkají „myši“. 

Kurátorem výstavy byl Zdeněk Hrabák

Elektronická pozvánka na výstavu

Z instalace výstavy, foto Milada Dománková (2x)

Jedna z knih, na které se autor podílel

Z instalace výstavy, foto Milada Dománková (2x)



128 129Fotografické výstavy Severočeského muzea v Liberci

Kurátorem výstavy byla Kateřina Nora 
Nováková.

Alfons Mucha
Fotografie z ateliéru

11. listopadu – 12. února

Ať už se kdekoliv začne mluvit o Alfonsu Muchovi, vybaví se každému pře-
devším jeho slavné plakáty. Těm znalejším pak vytane na mysl Slovanská 
epopej, tedy jeho malířské dílo. Zřejmě jenom nepatrné procento lidí si jeho 
jméno spojí s fotografií. Ovšem pravě tato spojitost byla předmětem vý-
stavy Fotografie z ateliéru. Sám Mucha se za fotografa nikdy nepovažoval. 
Fotoaparát bral do ruky pouze z potřeby zachytit v určitém momentu situa-
ce, které v čase zákonitě musí zmizet, ale on pro svou práci potřeboval aby 
trvaly déle. Z jeho pohledu mu tyto fotografie sloužily jako studijní materiál. 
Většina jeho fotografií tak vznikla jako aranžované studie póz, gest a výrazů 
modelů. Nešlo tedy primárně o dokumentární fotografie s ambicí zachytit 
atmosféru ateliéru a přirozené chování osob, které se tam pohybovaly. Čas 
je ovšem k fotografiím obecně shovívavý a dnes pro nás i takové fotografie 
mají velkou hodnotu jako dokument své doby. Především proto, že mimo-
děk zachycují neopakovatelné prostředí, oblečení a další atributy tehdejšího 
života.

Možnost vystavit tyto fotografie vznikla díky tomu, že v rodině Alfonse 
Muchy zachovala kolekce jeho originálních skleněných negativů, ze kterých 
bylo možné vytvořit nové kopie. Kolekce asi 60 vystavených fotografií zahr-
novala také fotografie z Ruska, které byly údajně pořízeny pro účel malby 
jednoho z pláten Slovanské epopeje. Muchovo autorství ovšem není v jejich 
případě stoprocentně prokázáno.

Vedle vlastních fotografií byla výstava doplněna Muchovými plakáty 
z muzejní sbírky a také ukázkami dobového oblečení, rovněž z muzejních 
sbírek.

Vilém Boháč
Březen – červenec

Tato instalace byla první výstavou po zrušení předchozí již letité stálé expo-
zice. Prostor pro prezentaci sbírky kabinetu fotografie byl nově zrekonstru-
ován a jako první téma byly vybrány fotografie Viléma Boháče. Proč padla 
volba na tohoto fotografa? Důvodů bylo několik. Jako fotograf se výrazně 
zapsal do historie fotografie v Liberci. V Roce 2012 by mu bylo kulatých 90 
let. Svou tvorbou je významně zastoupen ve sbírce Severočeského muzea. 
A konečně, souběžně s touto výstavou se připravovala výstava Studia vý-
tvarné fotografie, se kterým byl velmi úzce spjat.

Přestože nikdy nebyl členem tohoto fotografického sdružení, byl jeho 
duchovním otcem, který s myšlenkou založení takové skupiny přišel. V té 
době, na počátku šedesátých let, byl již uznávanou fotografickou autoritou, 
zejména v oblasti aktu, kterému se věnoval prakticky celý život. Neustá-
le hledal v tomto žánru nové postupy a techniky, kterými by se odlišil od 
ostatních fotografů, kteří se o tehdy módní akt pokoušeli. Používal sendviče, 
montáže, násobné expozice, různé rastry, které kombinoval se záběry žen-
ského těla, aby dosáhl neobvyklých účinků svých fotografií.

Vedle svého hlavního zájmu, aktů, se Boháč věnoval také divadelní foto-
grafii a to zejména portrétům herců. Známé jsou také jeho fotografie měs-
ta Liberce, k čemuž měl jako architekt a zaměstnanec Národního výboru 
v oblasti urbanismu města velmi blízko. Typické jsou jeho fotografie ulic 
a městských částí zabíraných z výšky. Doslova prolezl kdejakou půdu, vikýře 
i střechy, aby se dostal co nejvýše. Odtud pak město dokumentoval. 

V posledním týdnu výstavy proběhla 
komentovaná prohlídka kurátora výstavy 
Zdeňka Hrabáka

KABINET 
FOTOGRAFIE

Plakát k výstavě

Gauguin v ateliéru Alfonse Muchy, 1899

Z instalace výstavy, foto Milada Dománková

Ze zahájení výstavy, foto Milada Dománková (2x)

Humánní snění, 1984

Paul Gauguin v Muchově ateliéru, 1894
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Na výstavě byly použity fotografie 
z fotografické sbírky muzea a archivů vy-
stavujících autorů, či jejich rodin.

Vedle autorských fotografií byli vy-
staveny také dobové fotografie autorů 
a jejich novoročenky. Dále pak některé 
dokumenty Studia, autorské publikace 
jeho členů a další artefakty související se 
Studiem a jeho členy.

Kurátorkou výstavy byla Jana 
Hunterová, za muzem pak Kateřina Nora 
Nováková.

Studio výtvarné fotografie v Liberci
1962–1969

18. dubna – 10. června

Tato výstava se řadí ke klíčovým výstavám novodobé fotografické historie 
Liberce. Vznikla jako jeden z produktů mnohaleté práce studentky ITF Jany 
Hunterové. Liberecká fotografka si vybrala téma Studia výtvarné fotografie 
pro svoji bakalářskou práci. Do té doby se nikdo systematickému zmapo-
vání činnosti fotografické skupiny šedesátých let nikdy nevěnoval. Poprvé 
po 50 letech od založení Studia tak vznikl výstavní projekt, jenž prezentoval 
fotografie všech 25 fotografů, kteří prošli alespoň na krátkou dobu Studi-
em výtvarné fotografie. V tomto složení předtím žádná výstava neproběhla. 
Jana Hunterová později rozšířila a prohloubila poznatky o Studiu výtvarné 
fotografie ve své magisterské práci. I v současné době se tomuto tématu 
nadále aktivně věnuje a doplňuje poznatky o Studiu v obecnější rovině.

Studio výtvarné fotografie bylo založeno v květnu 1962 a trvalo do za-
čátku roku 1969. Prošlo jím 25 fotografů různého zaměření. Jedno však měli 
společné a to vysoké nároky na obsahovou a výtvarnou náplň jejich tvorby 
a dokonalou technickou stránku jejich fotografií. Pokud někdo kterýkoliv 
z těchto požadavků nebyl schopen dlouhodobě dodržet, nemohl být čle-
nem.

Vlastní výstava byla sestavena z fotografií všech 25 členů, což ani za 
doby existence studia nebylo možné, protože společné výstavy byly tvořeny 
výhradně fotografiemi aktuálních členů. Některá jména jsou dnes známá 
a patří respektovaným fotografickým osobnostem. Někteří jsou známí jen 
mezi odborníky a jiní jsou téměř zapomenuti. Z toho hlediska byla výstava 
ke všem stejně spravedlivá a ukázala tvorbu každého z nich. Pro mnohé 
diváky byly snímky polozapomenutých autorů překvapením. Pro odborné 
kruhy pak bylo uvedení těchto autorů z hlediska historie objevné.

Vystavena byla tvorba těchto autorů: Jiří Bartoš, Jaromír Berger, Josef 
Cícha, Jiří Červinka, Václav Dlouhý, René Elstner, Vladimír Hanzl, Zdeněk 
Havlas, Stanislav Hrubant, Gustav Hřebíček, Jan Kabíček, Miloslav Kalík, 
František Koblížek, Josef Kozák, Čestmír Krátký, Zdeněk Melichar, Jan 
Pikous, Jiří Plátek, Ladislav Postupa, Petr Riedl, Josef Steinic, Karel Šípek, 
Karel Škopek, Karel Škopek ml. a František Vokál.

Za všechny autory je třeba zmínit především Čestmíra Krátkého. Nebyl 
zakládajícím členem, přišel však záhy po založení Studia a zůstal členem po 
celou dobu jeho existence. Měl zásadní vliv na směřování a chod Studia. 
Když se jako liberecký rodák vrátil, měl rozhled a znalosti z uměleckého 
prostředí. Znal se se špičkami tehdejší výtvarné scény a měl přehled o jejích 
trendech. Jeho blízkým přítelem byl například Jan Koblasa. Krátký byl ja-
kýmsi ideovým vůdcem skupiny. Svojí přemýšlivostí a filozofickým zaměře-
ním, které vkládal do svých fotografií a fotografických cyklů, ovlivnil mnohé 
ze svých kolegů ve Studiu. Studio výtvarné fotografie by jistě existovalo 
i bez Krátkého, ovšem pravděpodobně by nebylo tím, čím z dnešního po-
hledu je. Čestmír Krátký mu dokázal vdechnout něco navíc, co ze Studia 
dělá špičkové sdružení s pevným místem v historii české fotografie.

Vliv Studia výtvarné fotografie na pozdější vývoj liberecké fotografie byl 
a je patrný dodnes. 

9. května a 7. června proběhly komen-
tované prohlídky výstavy. 23. května byl 
uspořádána přednáška Jany Hunterové 
a Kateřiny Nory Novákové na téma Stu-
dia výtvarné fotografie, spojená s bese-
dou s některými členy.

U příležitosti konání výstavy uspořá-
dalo muzeum od 10. května do 10. červ-
na „měsíc fotokomory“. Šlo o sérii výtvar-
ných dílen, na kterých si mohla veřejnost 
vyzkoušet tvorbu fotogramů. 

Plakát k výstavě

Pozvánka na doprovodný program k výstavě

↑↑ Jan Pikous, Imaginace skutečna
↑→ René Elstner, Geometrie dopravy
↑ František Vokál, Opravář
← Jiří Bartoš, Civilizace I
→  Josef Steinic, Mokrý terén
↓ Karel Škopek, Sad v zimě
↓→ Čestmír Krátký, Arabeska
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Zrození libereckého mrakodrapu
Výstava fotografií konstrukce a rekonstrukce

sídla Libereckého kraje
22. června – 12. srpna

Výstava byla jakousi ochutnávkou před pozdějším knižním zpracováním 
historie toho architektonicky zajímavého objektu. Budova, původně stavě-
ná jako Státní výzkumný ústav textilní, dnes sloužící jako sídlo Liberecké-
ho krajského úřadu, je zajímavá především technologií, jež byla použita při 
stavbě. Panelová výstava ukázala dva klíčové momenty v životě této budovy. 
Jako první její zrození – tedy výstavbu, která byla unikátní v tom, že jednot-
livá patra byla stavěna odspodu a postupně vyzdvihována směrem vzhůru. 
Druhým zásadním momentem byla přestavba objektu pro potřeby krajské-
ho úřadu v době ustavení krajů. 

Architektem původní stavby byl Zdeněk Plesník ze zlínského Centropro-
jektu. Projekt pozdější přestavby se pak stal dílem libereckého Sialu. Re-
konstrukce proběhla velmi citlivě, pokud možno tak aby zůstalo zachováno 
vše, co propůjčuje budově její unikátní charakter. Jednou z těchto věcí je 
například největší páternoster u nás a jeden z největších v Evropě. 

Výstava instalovaná ve sloupové síni muzea ukázala na historických fo-
tografiích klíčové momenty stavby i pozdější přestavby budovy. Setkala se 
s pozitivním ohlasem, když zejména liberečanům přinesla mnoho nových 
poznatků o jejich městě.

Rudolf Ginzel
Liberecká zákoutí

Říjen – červenec

Od října 2012 do července 2013 byla v kabinetu fotografie nainstalována 
jakási ochutnávka na chystanou velkou výstavu věnovanou liberecké osob-
nosti Rudolfu Ginzelovi (1872–1944). Profesor reálného gymnázia a lokální 
badatel se věnoval také fotografování, i když pouze amatérsky. V jeho rozvě-
tvené rodině ovšem byli předci i následovníci, kteří se fotografii a kumštem 
živili. V muzeu se nachází velký soubor skleněných a listových negativů z let 
1906 až 1936. Negativy ukazují široký záběr Ginzelových zájmů od měst-
ských zákoutí a ulic až po okolní krajinu a přírodní motivy. Neomezoval se 
pouze na město Liberec, ale se svým fotoaparátem putoval po celém kraji.

Na tuto výstavu v nevelkém prostoru byly vybrány pouze snímky libe-
reckých uliček a přilehlých obcí, které jsou dnes již součásti města. Mnohé 
ze zachycených míst jsou těžko identifikovatelné, nebo již vůbec neexistují 
a na jejich místě se dnes nacházejí často jiné domy, jiné ulice nebo sídliště.

Z pohledu dokumentárně historického mají Ginzelovi fotografie nedo-
cenitelný význam. Vedle toho mají nespornou výtvarnou kvalitu a dokládají 
fakt, že umění fotografie se v době první poloviny dvacátého století stěhuje 
z uzavřených ateliérů mezi nadšené fotoamatéry pracující jak solitérně tak 
ve vznikajících fotografických spolcích.

Pro návštěvníky, zejména liberecké a zejména ty s delší pamětí, byla tato 
expozice atraktivní mimo jiné také jakousi hrou o poznávání starých míst 
jejich města. 

Koncept expozice kabinetu fotografie připravila Markéta Lhotová.Po dalších bezmála pěti letech bada-
telské práce, vyšla začátkem roku 2017 
kniha Liberecký mrakodrap, která shrnuje 
dokumenty a poznatky o pozoruhodné 
liberecké budově a její již padesátileté 
historii.

Kurátorem výstavy byl Jiří Křížek

KABINET 
FOTOGRAFIE

Ulička ze Široké do Pražské ulice, 1920

↑↑ Ulička ze Široké do Pražské ulice, 1920
↑ Bednářská ulice, 1911
← Rybářská ulice – pohled na kostel sv. Kříže a louku, 1908

Plakát k výstavě

→ Jedna z fází stavby
← Obálka knihy o libereckém mrakodrapu
↓ Z instalace výstavy
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Leona Nesvadbová
Týden s TULIPANem

13. – 30. listopadu

Zde uvedená výstava není hlavním tématem projektu Týden s tulipanem, 
ale pouhou jeho součástí. A když říkáme pouhou, neznamená to ovšem, 
že by byla pouhou nevýznamnou součástí.. Ba naopak. Dokládá to fakt, že 
fotografie, stejně jako další výtvarné obory, je nedílnou součástí vyjádření 
autora k vážným otázkám. Dokládá to, že fotografií lze mnohdy zdělit mno-
hem více než verbálním způsobem.

Sdružení TULIPAN je liberecká nezisková organizace, která provozuje 
chráněnou dílnu, kde pracují lidé se zdravotním a mentálním postižením. 
Týden s tulipanem je týdnem nejrůznějších vzdělávacích a kulturních akti-
vit. Leona Neasvadbová pracuje jako vedoucí chráněné dílny a její výstava 
přiblížila toto prostředí a jeho atmosféru. Obrazy jsou zpracovány sítotis-
kem podle předloh vlastních fotografií. Vznikaly v přirozeném prostředí 
mezi lidmi, kteří se dobře znají a nejsou rušeni přítomností cizího fotografa. 
Návštěvníci výstavy mohli zhlédnout také fotografie nabízející pohled na 
činnosti sdružení. Touto cestou jim bylo umožněno nahlédnout do života 
jeho zaměstnanců. 

Leona Nesvadbová pochází z Jablonce nad nisou. Na Střední umělecko-
průmyslové škole v Jablonci nad Nisou studovala povrchové zušlechťování 
a dále pokračovala na Technické univerzitě v Liberci. V Ústí nad Labem ab-
solvovala FUD UJEP, obor Ateliér přírodních materiálů pod vedením prof. 
Jaroslava Prášila. Ve volném čase se věnuje práci se sítotiskem, se kterým se 
seznámila již na střední škole.

Výstava fotogramů
22. ledna – 30. dubna

Soubor vystavovaných prací vznikl jako výsledek doprovodného programu 
k výstavě Studia výtvarné fotografie – měsíc s fotokomorou, v roce 2012. 
Fotogramy vytvořené účastníky workshopů poskytly dostatek materiálu 
na nevelkou výstavu. Pro návštěvníky muzea se staly ukázkou toho, jak lze 
poměrně jednoduchými prostředky tvůrčím způsobem vytvořit zajímavé 
obrázky. Výstava byla nainstalována krátce před zahájením dalšího fotogra-
fického projektu „Hledání světla“. Ukázka nedávno vytvořených fotogramů 
měla za cíl upozornit návštěvníky muzea na připravované opakování úspěš-
ných dílen ve spojitosti s nadcházející výstavou, věnovanou fotografiím čes-
kého skla.

Fotografické dílny ve fotokomoře připravili muzejní pedagožka Iva 
Krupauerová ve spolupráci s muzejní fotografkou Miladou Dománkovou. 
Účastníci se mimo vlastní práce ve fotokomoře krátce seznámili také s his-
torií vzniku fotografie a s tvorbou fotogramů některých slavných fotografů, 
jako byl například Man Ray, nebo Jaroslav Rössler.

Výstavu připravili Anna Baldová a oddělení služeb.

Leona Nesvadbová: Zuzka a Marcela

Plakát k týdennímu programu

2 ukázky z vystavených prací účastníků dílen
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Jindřich Brok a Daniela Vokounová
HLEDÁNÍ SVĚTLA - české sklo druhé poloviny 20. století

ve fotografiích Jindřicha Broka a Daniely Vokounové
19. února – 17. března

Výstava byla založena na konfrontaci pohledů a různých přístupů k fotogra-
fickému zpracování tradičního českého výrobku, skla. Stejně jako existuje 
bohatá tradice designu českého skla, existuje také i česká tradice fotogra-
fování skla. K nejvýznamějším představitelům na tomto poli patří zejména 
Jindřich Brok a jeho žák Miroslav Vojtěchovský, ale i mnozí další se tomuto 
oboru částečně věnovali nebo věnují. Jmenujme například Freda Kramera, 
Jana Pohribného, Tarase Kuščynského, či Lumíra Rotta. Je celkem dobře, že 
díla slavných tvůrců inspirují i mnoho dalších jejich následovníků, kteří zatím 
nedosáhli takového uznání. Některé z nich to jistě čeká.

Hledání světla je pro název této výstavy příznačné. Světlo je pro sklo 
jedna z nejdůležitějších věcí. Dává mu život. Bez světla je sklo pouze spící 
nebo mrtvou hmotou, která čeká na probuzení a vzkříšení. Ve fotografii skla 
to platí dvojnásob, protože i pro ni je světlo rozhodující element. Navíc sklo 
jako materiál se při fotografování zarputile brání a na světlo často reaguje 
naprosto jinak, než by si fotograf přál. To je důvod, proč tato fotografická 
disciplína patří k tomu nejtěžšímu, co fotografa může potkat.

Výstavní kolekce obsahovala 40 velkoformátových fotografií. Instalace 
sestávala z dvojic fotografií. První byla černobílá fotografie Jindřicha Broka 
a druhá, barevná fotografie stejného artefaktu, pak byla prací Daniely Vo-
kounové. Cíl takového uspořádání výstavy spočíval v tom, ukázat fotografii 
jako řemeslný a výtvarný artefakt a na souboru takto vybraných snímků 
odhalit nové dobové souvislosti a skutečnosti, které by navazovaly na tra-
dici českého fotografického i sklářského řemesla. Součástí výstavy byla také 
instalace exponátů historického skla a skla 2. poloviny 20. století z muzejní 
sbírky.

 Srovnávací metodou na sebe vzala autorka nelehký úkol. Diváka tento 
způsob prezentace chtě nechtě postavil do role soudce, včetně rozhodnutí 
kdo je vítěz. Ukázalo se, že fotografie Vokounové zdaleka nedosahovaly 
úrovně fotografií mistra, a to obzvláště z výtvarného hlediska. Dle mého ná-
zoru nepřinesly ani nic převratného z hlediska nových dobových souvislostí, 
jak bylo vytyčeno v cílech projektu.

Ještěd ve fotografii
srpen – prosinec

Výstava v kabinetu fotografie byla připravena při příležitosti čtyřicátého vý-
ročí otevření horského hotelu a vysílače Ještěd. Byly připomenuty fotografie 
předchozích staveb na Ještědu včetně vyhořelé budovy, která předcházela 
současné stavbě. Projekt Karla Hubáčka byl připomenut fotografiemi z kni-
hy Jiřího Jiroutka Fenomén Ještěd. Mnoho z jeho dokumentárních i výtvarně 
pojatých fotografií tohoto architektonického skvostu patří dnes mezi iko-
nická zobrazení Ještědu. Současná stavba však přitahuje a inspiruje mnoho 
dalších fotografů. Prezentovány tak byly například fotografie mistra drama-
tických krajinářských snímků Miloslava Kalíka, klid důstojné liberecké do-
minanty od Jiřího Bartoše, či dokumentární krajinářská práce Jana Kabíčka. 
Výstava byla doplněna také dobovými pohlednicemi z různých období.

Výstava v kabinetu fotografie byla dlouhodobějším doplňkem k dalším, 
již nefotografickým výstavám, věnujícím se tematice Ještědu, kupříkladu 
k velké výstavě o nové stavbě na vrcholu liberecké dominanty nebo k výsta-
vě o osmdesátileté historii ještědské lanové dráhy.

U příležitosti této fotografické výstavy 
připravilo muzeum po dřívějších dobrých 
zkušenostech další sérii výtvarných dílen 
zaměřenou na práci ve fotokomoře. In-
spirací účastníkům mohla být vedle této 
výstavy i souběžná výstava fotogramů 
sestavená z prací návštěvníků minulých 
dílen.

KABINET 
FOTOGRAFIE

↑ Titulní fotografie z knihy 
 Jiřího Jiroutka „Fenomén Ještěd“
→ Zimní Ještěd, 1930
← Interiér kavárny, 1973
→ horní stanice lanové dráhy 
↓ Stavba Ještědu

Plakát k výstavě

Pozvánka na výtvarnou dílnu

Z vernisáže, foto: Milada Dománková

Expozici v kabinetu fotografie připra-
vily Kateřina Nora Nováková a Markéta 
Lhotová.
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Rudolf Ginzel
Fotograf 1872–1944

8. října – 1. března

Jedná se o jednu ze zásadních výstav Severočeského muzea. Byla završením 
mnohaleté badatelské práce s odkazem uceleného souboru negativů nad-
šeného amatérského fotografa. Rudolf Ginzel nám zanechal celistvý mate-
riál, který na jedné straně dokumentuje dobu a místo, tedy město Liberec 
a jeho okolí v první polovině dvacátého století, a na straně druhé dokládá 
fotografický vývoj amatérské tvorby v této době. Z obou hledisek jde v rám-
ci celé České republiky o zcela unikátní soubor dlouhodobé systematické 
fotografické práce.

Díky zdokonalování fotografické techniky a jejímu rozšiřování mezi ne-
profesionální neateliérové fotografy, učarovala fotografie mnoha laikům, 
kteří se jí začali intenzivně věnovat ve svém volném čase. Z potřeby sdílet 
svoje zkušenosti začaly vznikat spolky, sdružující amatérské fotografy. Exis-
tovali však také jednotlivci, kteří pracovali samostatně, i když trendy a cesty 
spolků sledovali a mnohdy následovali, takže jejich tvorba se od nich nijak 
zásadně nelišila. Jedním z takových fotografů byl i Rudolf Ginzel.

Rudolf Ginzel pocházel z rozvětvené rodiny, která se věnovala především 
textilní výrobě. V širší rodině se pak našli i osobnosti zabývající se výtvarným 
uměním a fotografii – malíř a betlémář Jakob Ginzel (1792–1862) a jeho 
syn z druhého manželství fotograf Hubert Ginzel (1846–1880). Později se 
fotografii amatérsky věnovali i prasynovci R. Ginzela – Gustav (1932–2008) 
a Wolfgang (1933–2004). (Text o členech rodiny je převzat z materiálů vý-
stavy).

Výstavu tvořil reprezentativní výběr padesáti fotografií, tištěných na ba-
rytový papír formátu 30 x 40 cm. Jako zdroj dat pro tisk sloužily naskeno-
vané negativy formátu převážně 13 x 18 cm. Skeny byly citlivě retušovány 
pouze tak, aby se korekcí expozice dosáhlo sjednocení tonality souboru 
tisků a aby bylo odstraněno poškození negativů a případný prach, který na 
negativech ulpěl v důsledku času nebo při samotném skenování. Kolekci 
fotografií doplnily některé dokumenty a artefakty související s tvorbou a ži-
votem Rudolfa Ginzela a jeho rodiny.

Vybrané snímky představují různé oblasti Ginzelova zájmu. Věnoval se 
zachycování atmosféry uliček a zákoutí měst včetně různých architekto-
nických detailů. Častým tématem jeho snímků jsou místa spojená s vírou. 
Porovnáme-li dataci snímků (pečlivě si zaznamenával místa, data a časy 
snímků, včetně expozičních parametrů), zjistíme, že i přes značnou zátěž 
fotografické techniky podnikal poměrně dlouhé výpravy. Pořizoval snímky 
hradů (Hamrštejn, Frýdštejn, Rotštejn, Sloup či polský Chojnik) i krajinných 
motivů jak v oblasti Jizerských hor, tak i v okolí Bezdězu, či na Českolipsku. 
Jako by předvídal osud dřevěné lidové architektury, dokumentoval Ginzel 
nejen starou zástavbu Liberecka, ale i roubené či hrázděné domy v širokém 
okolí. Přitom snímky nejsou pouhou neživou dokumentací, naopak. Ginzel 
věnoval svou pozornost ve velké míře lidem – těm, kteří obývali domky na 
fotografiích i těm, které potkával na cestách. Někdy tvoří postavy jen stafáž, 
jindy se jedná o aranžované skupiny či jednotlivce. Zvlášť působivé jsou, 
i přes horší technickou kvalitu, nemnohé momentky. Vedle toho Ginzela 
zajímal také život dětí při hrách či na cestě do školy. 

U příležitosti této výstavy začalo Se-
veročeské muzeum vydávat „Výstavní 
listy Severočeského muzea“. Tento šes-
tistránkový minikatalog formátu A4 měl 
být jakousi náhradou za plnohodnotný 
výstavní katalog, jenž není vdáván ze-
jména z finančních důvodů, částečně 
pak i z důvodů personálně kapacitních. 
Výstavní list byl plánován tak, že bude 
vydáván alespoň u významných počinů, 
aby existovala alespoň nějaká hmotná 
připomínka i po skončení výstavy.

Kurátorkou výstavy byla Markéta 
Lhotová ve spolupráci s fotografkou 
Miladou Dománkovou.

Plakát k výstavě

↑↑↑ Liberecké krematorium, 1919
↑→ Holany, 1907
↑↑ Liberec, Na Ladech, 1909
↑ Kryštofovo Údolí, 1907
→ Dřevorubci v Jizerských horách,  
 Souš, 1909
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Kabinet fotografie byl původně místem, které muzeu sloužilo jako stálá ex-
pozice, zachycující stručnou historii fotografie. Z důvodu nedostatku pro-
stor šlo o poměrně malou výstavní plochu, nicméně relativně důstojnou na 
to, aby muzeum mohlo dát návštěvníkům na vědomí, že vlastní hodnotnou 
sbírku fotografie a že fotografie je pro muzeum významným oborem. Ně-
kdy v roce 2011 bylo rozhodnuto, že je potřeba tuto expozici obnovit. Ke 
znovuotevření kabinetu došlo v roce 2012 a zároveň byl ustanoven nový 
koncept využívání tohoto výstavního prostoru. Již zde nemělo jít o instalaci 
dlouhodobé stále expozice ani o střednědobé výstavy s maximální délkou 

trvání do jednoho roku. Do jisté míry 
také proto, že dlouhodobé vystavova-
ní archivním fotografiím neprospívá. 

Jak je uvedeno ve výčtu výstav, 
proběhly v obnoveném kabinetu fo-
tografe celkem tři výstavy. Během 
první poloviny roku 2014 došlo v mu-
zeu k některým drobným stavebním 
úpravám, v jejichž důsledku bylo mu-
zeum o tuto část výstavního prostoru 
včetně jeho konceptu ochuzeno.

V současné době se v muzeu při-
pravuje rozsáhlá rekonstrukce s po-
měrně zásadními změnami využití 
vnitřního prostoru, vesměs ve pro-
spěch výstavních ploch. Rekonstrukce 
má proběhnout v letech 2018 – 2020. 
Na kabinet fotografie se ovšem po-
někud pozapomnělo. Dodatečně byl 
v plánech vyhrazen prostor, který by 
zřejmě mohl být velmi užitečný jako 
skladový, ale na prezentaci fotogra-
fické sbírky a instalaci fotografických 
výstav je přinejmenším nedůstojný.

Zrušení expozice

Jedna z výstav v nakrátko obnoveném Kabinetu fotografie foto Milada Dománková (2x)

Před Severočeským muzeem byla 
tato výstava již uvedena v regionálním 
muzeu Mělník v roce 2013 a v českolip-
ském muzeu v roce 2014. Následně pak 
například v Prácheňském muzeu v Písku.

Za Severočeské muzeum byl kuráto-
rem výstavy Pavel Vonička.

Albánie
Přírodou neznámé země

11. března – 31. května

Jedná se o další z výstav, která přestože nebyla primárně fotografická au-
torská, nýbrž přírodovědná, byla postavena na fotografiích. Představila di-
vákům výsledky práce českých zoologů a botaniků z expedice uskutečně-
né v roce 2012. Expedice byla součástí pětiletého projektu, na kterém se 
podíleli členové spolku Zoogeos Bohemia, v němž mimo jiné působí též 
zaměstnanci libereckého nebo českolipského muzea. Albánie je z důvodů 
známých z nedávné historie jednou z nejméně prozkoumaných oblastí Ev-
ropy. V hornatých oblastech této země se nachází řada endemických druhů 
fauny i flory a i nadále zde vědci stále narážejí na další neznámé druhy.

Vystavené fotografie jsou z velké části dokumentárního a vědeckého 
charakteru. Pořízeny byly zejména pro potřeby badatelské činnosti, jsou 
však zajímavé i pro diváka. Při sestavování výstavy se dbalo na to, aby vý-
stava byla pestrá a atraktivní. Do výstavního souboru proto byla zařazena 
řadu snímků z venkovského i městského života lidí v Albánii. Stejně tak byly 
zařazeny i krajinářské fotografie. Výstava tak poměrně dobře splnila účel, 
představit nejen vědeckou fotografii, ale i ucelenější pohled na tuto málo 
známou evropskou zemi. 

Plakát k výstavě

↑ Roupec
← Sloup elektrického vedení
←← Babička 
↓ Turecký most

KABINET 
FOTOGRAFIE
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K výstavě byly vydány výstavní lis-
ty s texty vyjadřujícími pocity účastníků 
dobrovolnické mise, s krátkým medai-
lonem o autorce a několika fotografie-
mi. Součástí výstavy byla také autorská 
videoprojekce jako krátký dokument 
z místa, kde byly fotografie pořízeny.

Vystavené fotografie byly věnovány 
do sbírek Severočeského muzea. V roce 
2016 byly zapůjčeny do českobudějovic-
ké Galerie Nahoře, kde od 16. března do 
30. dubna proběhla repríza výstavy.

Kurátorem výstavy byl Roman 
Machek, pro instalaci byl použit prostor, 
vytvořený pro předchozí výstavu Šimona 
Pikouse.

Země nikoho
Srbsko-chorvatská hranice pro uprchlíky
11. listopadu – 28. února

Výstava na velmi aktuální téma své doby. Je třeba pochválit muzeum, že se 
postavilo čelem k aktuálnímu a v té době společensky kontroverznímu té-
matu. Dokázalo pružně reagovat a ve velmi krátké době připravit autorkou 
nabízenou výstavu. Realizace výstavy trvala necelý měsíc. Fotografie byly 
pořízeny během dobrovolnické mise Jany Hunterové a Romana Machka na 
Srbsko-chorvatské hranici mezi 13. a 17. říjnem 2015. Přechod pro uprchlíky 
byl zřízen na zelené hranici a tvořila ho úzká silnička. V provozu byl od dru-
hé poloviny září do začátku listopadu.

Vystavené fotografie nesou autorčin výrazný rukopis. Jejích síla je navíc 
umocněna vypjatostí situace, kterou si většina lidí těžko dovede představit, 
pokud se s něčím podobným nesetkali na vlastní kůži. Kontroverznost té-
matu vyplývala ze situace imigrační krize, vystupňované v roce 2015. Strach 
z neznámého a odmítání uprchlíků vedli a vedou k unáhleným soudům 
a černobílému vidění problému. Fotografie Jany Hunterové si však nekladly 
za cíl soudit nebo rozebírat politický kontext této krize. Ve svých fotografi-
ích se autorka soustředila především na lidi v konkrétní situaci, kteří v da-
nou chvíli potřebují pomoc, bez ohledu na okolnosti, jež je do této situace 
dostaly.

Liberecká autorka se věnuje především dokumentární fotografii. Nevy-
hledává však senzace, dokumentuje především běžný život a starosti běž-
ných lidí. Její cykly působí klidným dojmem, nesou v sobě však osobitý, 
subjektivní autorský vklad, podpořený citem pro kompozici a světelnou 
atmosféru. Směs těchto atributů dodává jejím fotografiím výraznou výpo-
vědní hodnotu.

Přínos této muzejní výstavy byl dán především tím, že dokázal zprostřed-
kovat pohled na aktuální společenský problém. Výstava se pokusila místo 
akademických debat o aktuální krizi navodit dialog na základě autentických 
zážitků lidí, kteří se vydali do centra dění. Autorčin příspěvek do tohoto dia-
logu byly fotografie, které si nekladou za cíl prvoplánové zachycení kritické 
události, ale důstojné zobrazení člověka, byť se nachází ve vypjaté situaci.

 Během trvání výstavy proběhlo několik komentovaných prohlídek pro 
veřejnost, vedených účastníky dobrovolnické mise. Pro školy byl muzejní 
pedagožkou připraven tématický program. V závěrečný den výstavy bylo 
možné na dané téma diskutovat se syrským občanem, dlouhodobě žijícím 
v České republice.

Autoportrét, 2015

Jana Hunterová

Plakát k výstavě

Z instalace výstavy

Šimon Pikous
Šestnáct jablek ze zahrádky 
tetičky Frídy
10. září – 1. listopadu 

Dlouhodobý projekt libereckého fotografa Šimona Pikouse. Vše začalo 
objevem skleněných negativů jednoho hodkovického ateliéru. Z negativů 
Pikous vyrobil fotografie a ty vystavil v improvizovaném ateliéru na hod-
kovickém náměstí. Jeho cílem se následně stalo pokusit se najít potomky 
portrétovaných. Záměr vyšel a postupně tak vznikaly vedle předválečných 
portrétů, současné portréty jejich žijících potomků.

Originální způsob instalace byl založen na vytvoření uzavřeného prosto-
ru, evokujícího fotografický ateliér. Uvnitř tohoto prostoru byly nainstalová-
ny dvojice portrétů kombinující fotografie předků a jejich potomků, často 
ve srovnatelném věku. Vně, po obvodu ateliéru pak byli nainstalovány mo-
mentky z prostředí, ve kterém portrétovaní žily a žijí.

Symbolickým spojením minulé a současné doby se stala stará jabloň 
a úroda jablek. Různá doba, různí lidé, současníci sázejí jabloně a sklízejí 
úrodu stejně, jako to dělali jejich předkové, mnohdy též ze starých stromů 
a na zahrádkách, jež zdědili

15. října proběhla komentovaná prohlídka výstavy. Netradiční výstavou 
provedl návštěvníky sám její autor, Šimon Pikous.

PROČ 16 JABLEK...? 
...„Ve stejné době jsem ji potkal v krajině 

pod Ještědem. Stála tam poněkud osaměle 
a v koruně bylo několik jablek. Utrhl jsem si 
jablko a došlo mi, že stejně tak ji česal ten 
kdo ji zasadil a sklízel. Každé jablko, které 
jsem utrhl, se stalo zhmotnělým pojítkem 
mezi minulostí a současností, neslo svůj 
příběh. Těch jablek bylo 16.

Nafotografováním jablek jsem chtěl vy-
jádřit spojení člověka s krajinou, s půdou 
na které se narodil, kterou obdělával a do 
které vtiskl svoji stopu. Ta stopa nezmizela 
celá. Zůstal zde otisk osudu, který se ode-
hrál na pozadí dějin. Osudu, který možná 
nebyl tolik spravedlivý, nebo možná byl 
šťastný. Nevíme.

Nebojme se proto utrhnout jablko ze 
stromu u cesty a kousnout, třeba nám něco 
řekne, napoví.“...

Plakát k výstavě

Z textu, co řekl ke své výstavě autor
Pavel Kopal z Paceřic, vnuk muže zachyceného na levém historickém snímku.
foto: Šimon Pikous

Autoportrét, 2015

Autorem koncepce a architektonické-
ho řešení výstavy byl Šimon Pikous
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Jiří Bartoš
Krajina znějícího ticha

23. března – 12. června

Jedna z větších a důležitých výstav byla věnována fotografovi z regionu, 
který ovšem svou tvorbou lokální význam daleko přesáhl. Osmdesátiny 
autora připomnělo muzeum reprezentativním výběrem hlavního tématu 
Bartošovy tvorby a tou je krajina. Mimo zásadních cyklů a fotografií, kte-
ré slavily úspěch na mnoha tuzemských i zahraničních soutěžích, výstava 
nabídla krátký dokumentární snímek, zachycující způsob Bartošovy tvorby 
od nápadu až po konečnou adjustaci fotografie. Šlo o studentskou práci 
Jakuba Vaňa. Fotografie, které se nevešly do výstavního sálu, byly promítány 
formou videoprezentace. Vedle tří velkoformátových tisků výstava sestávala 
výhradně originálními autorskými zvětšeninami, z nichž některé byly vysta-
veny v původních rámech, adjustovaných v sedmdesátých letech.

Bartoš během své dlouhé fotografické kariéry posbíral mnohá ocenění. 
K nejvýznamnějším patří hlavní cena v soutěži Štít Viléma Heckela, něko-
lik medailí FIAP a také medaile Niécephora Niépce za techniku fotografie. 
V roce 1981 byl Bartošovi udělen titul ASČF. Autor je členem Svazu čes-
kých fotografů, v šedesátých letech byl členem Studia výtvarné fotografie 
v Liberci, je dlouholetým čestným členem Univerzitního fotoklubu v Jeně. 
V roce 2016 obdržel Cenu ministra kultury ČR za celoživotní dílo v oboru 
amatérské audiovizuální tvorby.

V roce 1960 stál Bartoš u zrodu Jizerského fotoklubu v Hejnicích a celou 
dobu až dodnes je jeho předsedou a výraznou vůdčí osobností. V letech 
1967 až 1991 provozoval fotoklub vlastní galerii, kterou vybudoval v pro-
storách bývalé malírny porcelánu. Galerie byla svým výstavním programem 
známá daleko za hranicemi regionu. 

V roce 2003 vyšla Bartošovi publikace v nakladatelství BUK Nohama 
v zemi, hlavou v oblacích. V roce 2016, právě u příležitosti této výstavy, pak 
vyšla jeho velká monografie.

Z Bartošových fotografií dýchá porozumění a hluboký respekt k příro-
dě, cit pro zachycení atmosféry, znalost místa i schopnost vystihnout dobu 
nejlepších světelných podmínek pro fotografování. K jeho hlavním tématům 
patří Jizerské hory. Nezaměnitelné jsou fotografie jizerských bukových lesů    
i jednotlivých stromů zachycených v nejrůznějších prchavých náladách.

Jiří Bartoš se narodil 18. března 1936 na Kladně. Ještě ve školním věku se 
přestěhoval s rodiči na sever Čech, kde dodnes žije a tvoří v malém městeč-
ku Hejnicích na severním úpatí Jizerských hor.

Jiří Bartoš ve své pracovně, foto: Jana Hunterová

Zahájení výstavy se stalo význam-
nou společenskou událostí, na níž se 
sešlo mnoho přátel a obdivovatelů 
Bartošových fotografií, včetně fotografic-
kých osobností jakými jsou například Jiří 
Havel, Ctibor Košťál, nebo místopředse-
da SČF Milan Sedláček.

Vedle vlastní výstavy proběhlo něko-
lik komentovaných prohlídek. Na závěr 
výstavy byl uspořádán workshop pro ve-
řejnost, na kterém si mohli účastníci vy-
zkoušet práci ve fotokomoře při tvorbě 
vlastních fotogramů

Kurátorem výstavy byl Roman Machek

Plakát k výstavě

Instalace výstavy, foto: Roman Machek

Fotografie z autorova archivu
↑↑ z cyklu Jizerská rána, 1982
↑ Krajina pod Bezdězem, 1975
← bez názvu, 2014
←← bez názvu 
↓ bez názvu, montáž tří fotografií
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Canis pictus
Pes na historické fotografii 1839–1918

23. února – 28. května 

Plakát k výstavě

Počátky fotografie a její následný rozvoj se nápadně kryjí s počátkem a his-
torií zvýšené pozornosti a soustavné práce v oblasti chovatelství psů a psích 
plemen. Výstava byla uspořádaná ve spolupráci se sběratelem a odbor-
níkem na historii vývoje psích plemen a domestikace psa jako takového, 
Michalem Císařovským. 

Z fotografického hlediska výstava nabídla velké množství originálů s te-
matikou psa. Návštěvníci mohli zhlédnout unikátní fotografie tvořené růz-
nými fotografickými procesy tak, jak byly postupně objevovány a zdoko-
nalovány. K vidění tak byly například ambrotypie, ferotypie, či albuminové 
fotografie z druhé poloviny devatenáctého století. Co se týče formátů, znač-
ný rozmach byl spojen s tvorbou vizitek a kabinetek. Koncem devatenácté-
ho a počátkem dvacátého století se již objevují pohlednice. 

PROČ „KABINETKA“?
Fotografie formátu obvykle 4 1⁄4 ×            

6 1⁄2 palců (cca 11×16,5 cm) byla obrázkem 
ideálním k umístění v rámečku na „kabinet“ 
(skřínka či sekretář byl nezbytnou součástí 
viktoriánské měšťanské domácnosti) v sa-
lonu nebo obývacím pokoji. První rané ka-
binetky byly díky používaným chemikáliím 
v sépiovém tónu, od 90. let 19. století v dů-
sledku převahy sloučenin stříbra v tónu čer-
nobílém. Dá se říci, že kabinetky prošly zá-
kladními procesy od albumenu přes mokrý 
kolodiový až po suchý želatinový proces, 
objevený R. L. Maddoxem v roce 1871. Své 
největší popularity dosáhly kabinetky v se-
dmdesátých až devadesátých letech, v Ev-
ropě přetrvaly až do počátku 20. století, 
kdy byly vytlačeny fotopohlednicemi, tzv. 
real photo postcards, a systémem skříňové 
kamery Kodak Brownie.

Výstava byla zapůjčena od Michala 
Císařovského. Za muzeum byl kurátorem 
Luděk Lukůvka.

Text převzat z instalace výstavy

Dvě mladé dámy s ohaři – krátkosrstým tmavým hnědým
běloušem a německým dlouhosrstým, kabinetka 1903
dva muži s doutníky a pitbulem, ferrotypie, USA, po roce 
1860

Svatobernardský pes s malým chlapcem, kabinetka | fotoateliér 
J. Penzel | Görlitz (Zhořelec), Německo po roce 1900

Příběhy české přírody
3. května – 29. května

Putovní výstava byla obrazovým výstupem z kampaně – soutěže Příběhy 
české přírody, který byl realizován v rámci projektu Příroda, koho to zajímá. 
Projekt byl finančně podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 
Záměrem projektu bylo zvýšit u široké veřejnosti povědomí o vazbách mezi 
lidmi a českou krajinou, přiblížit změny v české přírodě, které jsou důsled-
kem působení člověka na krajinu, upozornit na přírodní hodnoty estetické, 
kulturní, etické a ekonomické, v neposlední řadě pak ukázat, že činnost člo-
věka může často přírodu nečekaně obohatit. Realizátorem projektu a tedy 
i výstavy byla společnost Beleco. Cílem kampaně Příběhy české přírody bylo 
představit nové vnímání vztahu člověka a krajiny a veřejnost do tohoto po-
znávání zapojit. Ukázat, že příroda nejsou jenom národní parky a turisticky 
atraktivní místa, nýbrž že se nachází všude kolem nás, včetně měst a dalších 
obydlených oblastí.

Porotě soutěže se sešlo kolem 600 fotografií amatérských a profesionál-
ních autorů. Množství autorů a jejich rozdílného přístupu k zadání soutěže 
postavilo porotu před nelehký úkol vybrat a ocenit fotografie tak, aby vý-
sledná výstavní kolekce působila kompaktním dojmem.

Mnoho vystavených snímků, potažmo výstava jako celek, by se dala 
označit spíše než nový pohled na vnímání vztahu člověka a přírody, jako 
běžná produkce amatérské krajinářské produkce. Převážily líbivé fotogra-
fie bez hlubších fotografických sdělení. Nad výtvarností a neobvyklostí pak 
převážily záběry popisné nebo dokumentační, jež by snesly přísnější měřít-
ko spíše z hlediska technického, než z hlediska autorského přínosu. 

Úroveň instalace výstavy do značné míry ovlivnil fakt, že šlo o panely 
putovní výstavy již mnohokrát použité a poznamenané mnohonásobnou 
přepravou. Muzeum též mohlo projevit více nápaditosti při architektonic-
kém řešení výstavy. Mohlo se také vyvarovat chyb, kdy výstavní panely vy-
sely příliš vysoko a některé s tmavým pozadím byly nainstalovány ve stínu 
a staly se tak obtížně čitelnými.

Instalace výstavy, foto: Milada Dománková

Plakát k výstavě

Otázkou zůstává, zda fotografická vý-
stava naplnila cíle definované projektem. 
Pokud odhlédneme od chvályhodného 
zapojení běžných lidí a amatérských fo-
tografů do činnosti spojené s poznává-
ním krajiny a vlivu člověka na prostředí, 
tak po výtvarné fotografické stránce se 
tak příliš nestalo. Do určité míry se snad 
podařilo inspirovat návštěvníky výstavy 
k hledání a pozorování bohatství přírody 
všude kolem nás, zejména v jejich nej-
bližším okolí. 

Kurárorem výstavy za muzeum byl 
Martin Pudil
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Jan Červinka
Velehory očima Horolezce

12. dubna – 4. června 

Jan Červinka, foto Vilém Heckel, 1967

Plakát k výstavě

Pokud v někom z nás vyvolá spojení pojmů horolezec a fotograf nějakou 
asociaci, jedná se většinou o jméno Vilém Heckel. Ovšem fotografujících 
horolezců je mnohem více. Jedním z těch v poslední době znovu objevova-
ných je právě Jan Červinka. Patří do generace, která zažila slavné expedice 
do pohoří celého světa. Mnoho z nich absolvoval se samotným Vilémem 
Heckelem, což v něm zřejmě zanechalo stopy právě v oboru fotografie. Fo-
toaparát s sebou nosil neustále a stoupání na vrcholky hor se věnoval i ve 
věku, kdy mnohým už se nechce ani do schodů. Ještě ve věku 76 let absol-
voval výstup na Mont Blanc. 

Vystavené fotografie prozrazují Červinkův cit pro kompozici a vnímání. 
Spolu s atraktivnosti snímků dané prostředím, mají fotografie nespornou 
hodnotu dokumentační. Vedle evropských velehor zachycují českosloven-
ské expedice do oblastí Himálaje, pákistánského Hindúkuše a Karákóram, 
Mt. Everestu v Nepálu, Denali na Aljašce i jihoamerických And. Součástí vý-
stavy byly také předměty, které si autor přivezl jako suvenýry z cest, a někte-
ré ukázky dobového horolezeckého vybavení.

Sedmaosmdesátiletý autor fotografií byl osobně účasten zahájení výsta-
vy. Pro účastníky byl k dispozici katalog Okamžiky z historie československé-
ho expedičního horolezectví – ISBN 978-80-7419-118-3 

Jan Červinka se narodil v roce 1930 v Opavě. Horolezecké začátky ab-
solvoval v moravském Rabštejně. Stal se členem prvního reprezentačního 
Československého horolezeckého týmu, což ho řadí k československé ho-
rolezecké elitě.

Hindukus Eremurus, Jan Červinka, 1965

Celá výstava byla zapůjčena od auto-
ra fotografií Jana Červinky. Za muzeum 
byl kurátorem výstavy Luděk Lukůvka.
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doplňování sbírky v návaznosti na uskutečňované výstavy, probíhalo a pro-
bíhá sporadicky. Právě nečinnost nebo velké přestávky v soustavném dopl-
ňování současné tvorby mají největší vliv, když ne na znehodnocování, tak 
na stagnaci a vytváření mezer ve sbírce. Takové mezery se s odstupem času 
jen těžko zacelují, nebo je již nelze doplnit vůbec.

Již byla zmíněna důležitost provázanosti výstavního programu a sbírky. 
Muzeum jako sbírkotvorná instituce má nespornou výhodu oproti institu-
cím, které se věnují čistě vystavování. Pořádání výstav je totiž jednou z nej-
lepších příležitostí jak získávat autorské fotografie a rozšiřovat tak sbírku, 
jejíž kvalita tím může růst. S kvalitou sbírky pak zároveň roste i prestiž insti-
tuce, díky čemuž je snazší zajišťovat pro výstavy kvalitní autory. Vhodným 
řízením výstavního programu tak lze pozitivně ovlivnit kvalitu sbírky a za-
mezit její stagnaci. Ke škodě liberecké fotografie a její tradice, má však mu-
zeum v současné době zřejmě jiné priority, než podporovat systematickou 
a cílevědomou práci v oboru fotografie.

Závěr

Hodnocení výstavní činnosti Severočeského muzea z pohledu člověka, 
který se primárně zabývá fotografií pravděpodobně nemůže být zcela ob-
jektivní. Důvod je ten, že muzeum není zaměřeno takto jednostranně. Už 
ze své podstaty se musí zabývat mnoha obory a fotografie je pouze jedním 
z nich. To ovšem není v rozporu s předpokladem, že když už se instituce 
fotografií přeci jen z určité části zabývá, mohu právem předpokládat, že to 
bude dělat s maximálním možným nasazením a zodpovědností.

Za pozornost stojí fakt, že z uvedených téměř sto dvaceti fotografických 
výstav proběhla za více než sto čtyřicetiletou historii Severočeského muzea 
skoro třetina těchto výstav v rozmezí jediného desetiletí, konkrétně mezi 
lety 1970 a 1980. Logicky se zde nabízejí dvě otázky: v čem spočívá příčina 
tohoto faktu? A nebylo takové množství výstav na úkor kvality a významu?

Na druhou otázku existuje celkem snadná odpověď. Stačí se podívat na 
skladbu výstav oněch deseti let, a je celkem patrné, že jde vesměs o výstavy, 
které jsou svým obsahem na vysoké úrovni jak z hlediska sdělení tak z hle-
diska výtvarných hodnot.

Na první otázku je třeba odpovědět poněkud obšírněji. Úspěch a dobré 
výsledky nejsou téměř nikdy dílem náhody, ale výsledkem systematické prá-
ce. A za systematickou prací je třeba hledat konkrétního člověka. Pořádání 
úspěšných výstav pramenilo především z činnosti kabinetu fotografie. Kabi-
net fotografie bylo fotografické pracoviště, které v té době fungovalo již ně-
kolik let. V jeho čele stál Jan Kabíček, nadaný fotograf, který prošel Studiem 
výtvarné fotografie, a který byl po více než patnácti letech práce v muzeu 
zkušeným kurátorem výstav a také faktickým kurátorem fotografické sbírky, 
na jejímž založení měl největší podíl. Vedle sebe měl dvě další fotografky, 
které bez potíží zvládaly rutinní práce. S tímto zázemím a schopnostmi sys-
tematické cílevědomé práce tvořil Jan kabíček výstavní program a zároveň 
spravoval fotografickou sbírku. Obě tyto činnosti vyžadují nepřetržitou po-
zornost a pokud se dělají zároveň, výborně se doplňují.

Pokud hovoříme o tradici práce s fotografií a kvalitě fotografické sbírky 
severočeského muzea, je třeba si uvědomit, že tato tradice vznikla právě 
v době působení Jana Kabíčka. Je také třeba si uvědomit, za jakých podmí-
nek tato tradice vznikala. Podstatná byla zejména osobnost a schopnosti 
vedoucího kabinetu fotografie. Dále pak hrál významnou roli také fakt, že 
měl možnost se práci na správě sbírky a pořádání fotografických výstav 
nepřetržitě plně věnovat. Nic z toho se již později ve vztahu k fotografii 
v muzeu neopakovalo.

Po odchodu Jana Kabíčka výstavní činnost běžela jakousi setrvačnos-
tí a se zkušenostmi ostatních kurátorů a výstavního oddělení se vždycky 
nějaká ta fotografická výstava s větším či menším úspěchem realizovala. 
Skladbou výstav se nikdo nijak zvlášť nezabýval.

Správou fotografické sbírky bylo po Kabíčkovi pověřeno postupně ně-
kolik kurátorů. Byli to však lidé se specializací na jiné umělecké obory a také 
měli na starosti více sbírek, takže se fotografii nemohli věnovat naplno. 
Sbírka tak byla doplňována především z darů a především fotografiemi ze 
starších období. Cílevědomé vyhledávání akvizic současné tvorby, případně 
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