Fotografie 80. let
Nekonečné čekání
V říjnu 2011 přichází občanské sdružení Fotograf 07 se zcela novou kulturní iniciativou
- nezávislým fotografickým festivalem. První ročník festivalu FOTOGRAF: Fotografie 80.
let - Nekonečné čekání sjednocuje téma období osmdesátých let a bude se konat v devíti
pražských galeriích.
Jednotlivé výstavy reflektují trendy ve fotografii osmdesátých let, v galerijních prostorech tak
návštěvníci najdou jak konceptuální fotografii, dokumentární tvorbu, inscenovanou fotografii
slovenské nové vlny, tak i například téma vizualismu ve fotografii.
Pochopit komplexně situaci osmdesátých let, která se odehrávala v oblasti fotografie a v
dalších přidružených disciplínách, pomůže dvoudenní sympozium s mezinárodní účastí,
které je součástí festivalu a koná se ve Francouzském institutu v pátek a sobotu 14. a
15. října 2011. Sympozium zajistí teoretické zázemí k fotografickým tématům, která budou k
vidění v jednotlivých galeriích, a poskytne prostor pro dialog, další monografické prezentace a
celkově hlubší pohled do nedaleké minulosti. Po skončení programu prvního dne sympozia je
připravený tématicky zaměřený večerní program v kině Světozor.
Při příležitosti FOTOGRAF festivalu vyjde tématické číslo časopisu FOTOGRAF #18,
osmdesátá léta, které bude sloužit zároveň jako katalog festivalu.
Festival FOTOGRAF se bude skládat ze tří částí: první částí jsou samotné výstavy konané
v devíti galeriích situovaných převážně na Praze 1, druhou bude již zmíněné mezinárodní
sympozium a třetí neméně důležitou složkou se stane doprovodný program v galeriích a na
dvoře ve Školské 28.
Hlavním cílem prvního ročníku festivalu FOTOGRAF je oživení významné pozice, kterou česká
fotografie v Praze zaujímala v době meziválečné avantgardy v rámci evropské kultury. Festival
FOTOGRAF Nekonečné čekání - Fotografie 80. let se bude konat jednou za dva roky.
Projektu se účastní galerie Fotograf Gallery, Komunikační prostor Školská 28, Leica
Gallery Prague, Galerie 5. patro, Archiv výtvarného umění (DOX, Centrum současného
umění), Ateliér Josefa Sudka, NoD, Francouzský institut a Galerie Ferdinanda Baumanna.
Každá galerie má jasně dané tematické rozdělení, jednotlivá témata spolu se jmény kurátorů
výstav najdete ke konci tiskové zprávy v seznamu účastníků.

O tradici fotografických festivalů ve světě
V celé Evropě, ale i dalších zemích světa, jsou fotografické festivaly již několik desetiletí
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významnou součástí kulturního života. Patří mezi ně zejména Fotofest Houston, Paris Photo,
Arles festival, Moskevské bienále fotografie, festivaly v Berlíně, v polské Lodži, Krakově nebo ve
francouzském Lille. Na počátku devadesátých let vznikl známý Mesiac Fotografie v Bratislavě,
který si během několika let získal velké renomé a přízeň mnoha návštěvníků nejen z Čech, ale i
z mnoha jiných evropských destinací.
Česká Republika má silné a respektované kořeny v dějinách novodobé fotografie. Osobnosti
jako byl Josef Sudek, Jaromír Funke, František Drtikol, Jindřich Štýrský, ale také již i Josef
Koudelka se objevují ve většině antologií světové fotografie. Při bližším pohledu do kulturních
dějin zejména pražské scény je patrné, že především v meziválečném období zde panoval
značný mezinárodní kulturní život, kdy se pražských akcí zúčastnilo mnoho významných
osobností z různých evropských zemí. Právě proto se platforma Fotograf rozhodla na tuto
tradici navázat a v říjnu 2011 přichází s prvním ročníkem Festivalu FOTOGRAF.

Seznam zúčastněných galerií:
Fotograf Gallery
www.fotografgallery.cz
Téma výstavy: Konceptuální fotografie
Kurátorka: Katarína Uhlířová
Komunikační prostor Školská 28
www.skolska28.cz
Téma výstavy: Vizualizmus
Kurátor: Tomáš Pospěch
Leica Gallery Prague
www.lgp.cz
Téma výstavy: Dokumetární fotografie: Jiří Hanke
Kurátor: Vladimír Birgus
Galerie 5. patro
www.artkunst.cz
Téma výstavy: Dialogy mimo čas, Ján Pavlík - Rudo Prekop, Peter Župník - inscenovaná fotografie
Kurátorka: Lucie Lendelová Fišerová
Archiv výtvarného umění (DOX, Centrum současného umění)
http://www.artarchiv.cz/
Téma výstavy: Pohled do archivu
Kurátor: Jiří Hůla a kolektiv
Ateliér Josefa Sudka
www.sudek-atelier.cz
Téma výstavy: Fotografie osobního prostoru (Záznamy intimního prostoru): Jan Svoboda
Kurátor: Josef Moucha
Galeire NoD
www.nod.roxy.cz
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Téma výstavy: Tichá rezistence, reflexe doby
Kurátror: Petr Vaňous
Francouzský institut
www.lfp.cz
Téma výstavy: Retroaktivní interference, reakce nastupující generace umělců na osmdesátá léta
Kurátorky: Markéta Kinterová, Veronika Daňhelová
Galerie Ferdinanda Baumanna
www.fbgallery.cz.
Téma výstavy: Lukáš Jasanský, Martin Polák

Festival organizuje platforma FOTOGRAF v rámci partnerství s Magistrátem hlavního města
Prahy. Více informací najdete již brzy na www.fotografestival.cz, na stránkách galerie Fotograf
www.fotografgallery.cz a na stránkách www.fotografnet.cz.

Kontakty na pořadatele festivalu:
Pavel Baňka
šéfredaktor časopisu Fotograf a umělecký ředitel festivalu
pavel.banka@fotografnet.cz
Markéta Kinterová
koordinátorka festivalu
marketa.kinterova@fotografnet.cz
+420 777 674 874
Veronika Daňhelová
koordinátorka festivalu
veronika.danhelova@fotografnet.cz
+420 603 425 057
Eva Balaštíková
koordinátorka doprovodného programu
eva.balastikova@fotografnet.cz
+420 737 848 073
Tereza Špinková
koordinátorka sympozia
tereza.spinkova@fotografnet.cz
+420 777 597 346
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