Tisková zpráva
Praha, 22. 11. 2016

Připomenutí letošního dvojitého výročí Josefa Sudka (1896–1976)
uzavře intimně laděná výstava v Galerii Věda a umění Akademie věd
ČR, která nabídne pohledy do ateliérů pražských umělců. Výstavu
připravil Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i
“Josef Sudek: V ateliéru”
ze sbírky negativů z Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.
2. 12. 2016 – 27. 1. 2017/ Galerie Věda a umění Akademie věd ČR
Adresa:

Národní 3, Praha 1
Otevřeno po–pá 10:00–18:00, vstup zdarma.

Vernisáž:

1. 12. 2016, 18:00. Na vernisáži zahrají Petr Cígler a
Jan Pták skladbu Althorn Sonata (1943) od Paula
Hindemitha pro klavír a lesní roh,

Kurátoři výstavy:

Vojtěch Lahoda a Katarína Mašterová

Architektonické řešení:

Dominik Lang a Jakub Červenka

Grafické řešení:

Martin Groch a studio Tim+Tim

Partneři výstavy:

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Akademie věd ČR
Státní fond kultury ČR
Ministerstvo kultury ČR
Galerie Kodl

Info:

www.sudekproject.cz
www.udu.cas.cz

Kontakt:

sudekproject@udu.cas.cz

Výstava světově proslulého českého fotografa Josefa Sudka, uspořádaná na
závěr roku jeho 120. výročí narození (1896) a 40. výročí úmrtí (1976) představí
fotografie ateliérů pražských umělců formou autorských newprintů z
originálních negativů Josefa Sudka ze sbírky Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.
Pro výstavu „Josef Sudek: V ateliéru“ v Galerii Věda a umění Akademie věd ČR
kurátoři výstavy vybrali 57 fotografií z ateliérů deseti pražských umělců, jejichž
tvorbu Sudek systematicky dokumentoval. Vedle ateliérů známých sochařů Bohumila
Kafky, Josefa Wagnera, Josefa Mařatky a Hany Wichterlové se zde objevuje ateliér
malíře Andreje Bělocvětova, jehož se Sudkem pojilo pevné přátelství, nebo Oty
Janečka, který rovněž patřil mezi Sudkovy blízké přátele. Zároveň jsou představeny i

prostory tvorby „menších“ umělců, pro něž ovšem Sudek měl často slabost. Jde o
sochaře Jiřího Jašku, malíře Františka Zikmunda, Viléma Plocka a Emanuela Famíru.
V roce 1978 předala Anna Fárová na přání sestry fotografa Boženy Sudkové do
Ústavu dějin umění AVČR více než 13 000 negativů Josefa Sudka. Jedním
z největších souborů této komerční části Sudkovy pozůstalosti jsou negativy fotografií
obrazů, kreseb a soch téměř 800 umělců. Vedle reprodukcí uměleckých děl konvolut
obsahuje v některých případech právě pohledy do atelierů a portréty samotných
umělců, kteří v tomto prostoru pracovali.
Zvolený cyklus fotografií ateliérů stojí na pomezí volné a zakázkové fotografie Josefa
Sudka. Nese v sobě osobní příběhy umělců i samotného fotografa a nabízí
pozoruhodné dokumentární srovnání s divácky důvěrně známým prostředím Sudkova
vlastního ateliéru a jeho zahrádky na Újezdě. Současně tematizuje intimní a často
tajnosnubný charakter prostoru, v němž se rodí obraz, socha nebo kresba, v případě
Sudka i fotografie.
Snímky ateliérů se ve sbírce dochovaly pouze v negativech a vystavené fotografie
tedy nejsou originálními pozitivy, ale tzv. newprinty, t. j. nové bromostříbrné
fotografie z originálních negativů Josefa Sudka, které zhotovil v roce 2016 fotograf
Vlado Bohdan ve fotokomoře Ústavu dějin umění AV ČR. Newprinty byly vytvořeny
formou kontaktních otisků v původních velikostech negativů (13x18 nebo 10x15 cm).
K výstavě bude vydán katalog s textem Vojtěcha Lahody.
Výstavu pořádá Ústav dějin umění Akademie věd České republiky v rámci projektu
“Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archive
umění k reprezentaci kulturního dědictví (2016-2020)”, podpořené Ministerstvem
kultury České republiky, v. v. i. v rámci program NAKI II

Doprovodné akce
15. 12. 2016 17:00
Komentovaná prohlídka s kurátory výstavy a autorem newprintů, fotografem
Vladem Bohdanem
12. 1. 2017 16:00
Prohlídka fotokomory a fototéky Ústavu dějin umění AV ČR s ukázkou tvorby
newprintů a uložení originálních negativů i pozitivů fotografií Josefa Sudka.
(omezeno na 10 míst, Adresa: Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., Husova 4, Praha 1
rezervace: janotova@udu.cas.cz )
26. 1. 2016 17:00
Komentovaná prohlídka s kurátory výstavy a autorem newprintů fotografem
Vladem Bohdanem

Ilustrační fotografie pro media
Fotografie lze na vyžádání získat v tiskové kvalitě ve fototéce ÚDU
e-mail: janotova@udu.cas.cz nebo tel: 221 183 509
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