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abstrakt

 významné události a úspěchy studentů a pedagogů institutu tvůrčí fotografie 
fpf slezské univerzity v opavě od roku 2006 do roku 2010. charakteristika studia 
na itf, způsob a forma bakalářského, magisterského a doktorského studia, vyučo-
vané předměty a pedagogové, tvůrčí dílny a fotografické projekty, atmosféra studia. 
výstavní činnost, účast školy na mezinárodních festivalech. 

klíčová slova: fotografická škola, itf, itf fpf su, institut tvůrčí fotografie, slezská 
univerzita, opava

abstract

 summary of important achievements of institute of creative photography 
students and teachers from 2006 to 2010. characteristics of the study itf. a form 
of bachelor‘s, master‘s and doctoral studies. subjects and teachers. Workshops and 
photo projects. the atmosphere of study. exhibition activities and exhibition in in-
ternational festivals.

key words: photography school, itf, itf fpf su, institute of creative photography, 
silesian univerzity, opava
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nedávno jsem při prohlížení dokumentů v mém archivu narazil na kopii životopi-

su, který jsem přikládal v roce 2003 k přihlášce coby uchazeč o bakalářské studium 

oboru tvůrčí fotografie na institutu tvůrčí fotografie filozoficko-přírodovědecké fa-

kulty slezské univerzity v opavě. obsahoval souhrn mých tehdejších aktivit, úspě-

chů i postojů v životě i v oblasti fotografie. překvapilo mě, kolik se toho od těch 

dob proměnilo. 

vzpomínám si, jak mě tenkrát možnost studia na institutu tvůrčí fotografie lákala. 

vzdělávací zařízení zvenčí opředené tajemstvím, viditelné úspěchy studentů a ab-

solventů, pedagogický sbor sestavený z nejvýznamnějších představitelů a legend 

české fotografické scény. toužil jsem po možnosti setkávání s vladimírem Birgu-

sem, pavlem Márou, Miloslavem stiborem, Jindřichem štreitem a dalšími velikány 

české fotografie v tvůrčím prostředí fotografické školy. přál jsem si, abych mohl 

naslouchat jejich názorům a postojům, sdílet jejich zkušenosti. 

na institut tvůrčí fotografie jsem byl přijat v době před masivním nástupem digi-

tálních technologií, kdy bylo médium fotografie ještě více provázeno řemeslnými 

zkušenostmi, a bylo zcela přirozené odevzdávat vlastnoručně zvětšované černo-

bílé fotografie na barytované podložce. vzpomínám na výuku předmětu základní 

principy osvětlování, který v prvním ročníku přednášel Miloslav stibor. v prvních 

hodinách po stolech rozkládal a nad hlavu zvedal své originální zvětšeniny a do-

podrobna s lehkou dávkou humoru a hravosti popisoval okolnosti vzniku fotografií,  

a to nejen po stránce osvětlování. někteří studenti jej tenkrát kritizovali za poněkud 

archaický přístup k problematice a jeho hodiny považovali za nepřínosné. pro mne 

to byl nezapomenutelný zážitek setkání s velkou osobností. za dobu mého studia 

na institutu tvůrčí fotografie mám takových zážitků mnoho.

ÚvOd
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ve své diplomové práci institut tvůrčí fotografie fpf slezské univerzity v opavě  

v letech 2006 - 2010 navazuji na bakalářskou práci pavla Břicháčka institut výtvar-

né fotografie svazu českých fotografů z roku 1997, na bakalářskou práci Michala 

kubíčka 10 let institutu tvůrčí fotografie slezské univerzity v opavě z roku 2002, 

která mapuje situaci do roku 2001 a na teoretickou diplomovou práci Michala ku-

bíčka institut tvůrčí fotografie 1971 - 2005.

rozsáhlá výstavní  a publikační činnost, účast na zahraničních festivalech, úspěchy 

studentů a pedagogů v soutěžích u nás i v zahraničí, fotografické projekty, tvůrčí 

dílny, kvalitní bakalářské a diplomové práce i řada mimoškolních aktivit organi-

zovaných studenty. to je jen stručný výčet aktivit kolem institutu tvůrčí fotografie, 

kterých každým rokem přibývá. 

cílem mé diplomové práce je především zpracování všech dostupných materiálů  

a informací, jejich uspořádání a zpřehlednění. z přípravy podkladů jsem si vědom, 

že neexistuje žádný kvalitní ucelený materiál, kniha či kronika, která by postihova-

la období od roku 2006 do současnosti. Bude tedy nutné zpracovat stovky pozvá-

nek, novinových článků a recenzí, pozorně projít osobní archivy jednotlivých pe-

dagogů i studijní materiály. velký význam přikládám také rozhovorům s pedagogy 

a studenty institutu. 

ve své diplomové práci se budu stručně věnovat historii školy a její charakteristice 

a poukážu na její směřování a postavení mezi dalšími vysokými školami posky-

tujícími vysokoškolské vzdělání v oblasti fotografie. za nejdůležitější ale považu-

ji vytvoření chronologicky řazeného přehledu aktivit školy v jednotlivých letech, 

který bude srozumitelně představovat jednotlivé vzdělávací, výstavní a publikační 

aktivity.

s ohledem na velké množství zdrojů a materiálů, ze kterých je třeba čerpat, si uvě-

domuji význam této práce, která se pravděpodobně stane pro další léta hlavním 

zdrojem informací o zpracovávaném období. 

při zpracování dotazníků jsem objevil následující hodnocení jednoho ze studentů: 

„Je to výjimečná škola, kam člověk díky prostředí, ve kterém se konzultace ode-

hrávají, odjíždí jako na dovolenou. Navíc se toho může spoustu naučit. Když tedy 

chce. Společenství školy jako takové je jako moje druhá rodina...“. zcela s tímto 

názorem souhlasím. studium na institutu pro mne představuje významný úsek ži-

vota. nalezl jsem zde řadu přátel mezi spolužáky i pedagogy. z inspirativního 
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prostředí a atmosféry školy vzešla řada podnětů, realizací a mimoškolních aktivit. 

institut tvůrčí fotografie není jen školou, ale interaktivním společenstvím reagujícím 

na kulturní i odbornostní podněty, které výrazným způsobem ovlivňuje dění na fo-

tografické a výtvarné scéně u nás i v zahraničí. zvolené téma pro mne představuje 

také možnost bilancování, vnitřního rozloučení se se školou a možnost vyjádření 

poděkování...

Miloslav Stibor při výuce předmětu Fotografie plastiky a architektury na Horní Bečvě. 11. prosince 2004.  
Foto Marek Malůšek.
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v 70. letech 20. století bylo v československé socialistické republice pouze několik 

středních odborných učilišť a středních škol, která poskytovala vzdělání v oblasti fo-

tografie. vzdělávat se bylo možné také na některých víceoborových lidových školách 

umění, několika málo lidových konzervatořích a okresních kulturních střediscích, kde 

se ale většinou pozornost soustředila především na technickou stránku fotografie. vý-

jimkou bylo  vysokoškolské studium poskytované na pražské faMu, kde postupně 

možnost samostatného studia fotografie vybudoval a do podoby katedry fotografie ote-

vřené v roce 1975 upevnil prof. Ján šmok. 

fotograf, hudebník, kameraman a pedagog Karel	otto	hrubý	předložil 5.	dubna	1970	

na plénu Ústředního výboru svazu českých fotografů projekt dálkového studia, které 

mělo být realizováno při střední uměleckoprůmyslové škole v Brně, kde tenkrát hrubý 

působil jako vedoucí oddělení fotografie. Myšlenka dálkové vzdělávání v oblasti foto-

grafie nebyla nová, vycházela z podstaty newyorské famous photographers school.  

k. o. hrubý se údajně inspiroval také podobnou vzdělávací institucí v Mnichově. 

škola měla korespondenční formou poskytovat posluchačům rady renomovaných fo-

tografů, kteří hodnotili jejich práce zaslané poštou.

nově vzniklá ŠKola	 výtvarné	 fotografie	 Svazu	 čeSKých	 fotografů	

(švf sčf), která nabízela dálkové vzdělávání pro zájmové fotografy amatéry, poprvé 

zahájila výuku se čtyřiceti pěti posluchači v prostorech Městského kulturního střediska 

na radniční ulici v Brně 4.	září	1971. Mezi první posluchače patřil také například voj-

těch	Bartek, který byl v historii vývoje školy důležitou osobou. 

prvních sedm let byl vedoucím školy výtvarné fotografie právě Karel	otto	hrubý. Do 

řad pedagogického sboru se mu postupně dařilo získat řadu významných osobností 

- malíře, teoretika výtvarného umění a fotografie a zakladatele surrealistické skupiny 

stručné	připOmenutí	histOrie	
institutu	tvůrčí	fOtOgrafie
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ra doc.	václava	zykmunda, fotografa a středoškolského profesora, člena fotografické 

skupiny voX antonína	hinšta, který později s rodinou emigroval do německa, dále 

fotografa a dalšího člena skupiny voX  Josefa	tichého nebo olomouckého fotografa 

a člena významné fotografické skupiny Dofo Jaroslava	vávru. později se k nim při-

dali také další uznávaní fotografové, například milan	Borovička, rndr.	vojtěch	Sapa-

ra, ing. miroslav	Bílek, miroslav	myška, Paeddr.	miloslav	Stibor nebo dana	Bleyová	

a další.

po čase se místo setkávání a konzultací přesunulo díky Miloslavu stiborovi z Brna do 

olomouce do budovy výtvarného oboru lidové školy umění, kde byl tehdy stibor 

ředitelem. Jednodenní konzultace se odehrávaly v průběhu celého roku v olomouci, 

závěrečná červnová víkendová konzultace probíhala v Beskydech v méně exponova-

ném prostředí rožnova pod radhoštěm. „Závěr školního roku 1974 - 1975 se již konal 

z kapacitních důvodů v Rožnově pod Radhoštěm, v hornickém rekreačním středisku 

dolu Rudý říjen, a ke studiu na škole se přihlásilo 300 zájemců. Nakonec bylo přijato 

48 uchazečů, mezi nimi i první zahraniční student, Wojciech Praźmowski z Polska.“ 

(Michal kubíček, institut tvůrčí fotografie 1971 – 2005, magisterská diplomová práce, 

itf fpf su v opavě 2005). na čtvrtletních setkáních lektoři školy probrali se studenty 

zadání příslušných úkolů, poukázali na možné chyby a vysvětlili případné nejasnos-

ti. učební látka byla rozdělena na šest hlavních žánrových oblastí: krajinu, zvláštní 

techniky, reportáž, portrét, zátiší a užitou fotografie. výuka tedy nebyla nijak úzce 

specializovaná a široké zaměření vedlo posluchače k všestrannosti, což je nakonec 

nosnou myšlenkou i při současné výuce na itf. značný zájem o pokračování ve studiu 

ze strany prvních absolventů původně dvouleté školy vedlo k otevření třetího ročníku 

se specializací na barevnou fotografii.

kvůli zcela absurdní příhodě se škola i její pedagogové dostali v roce 1975	do vel-

kých nesnází a hrozilo její zrušení. posluchači školy, z nichž ne všichni vzbuzovali 

dojem školního věku, čerpali při cestách na konzultace studentské slevy na jízdném. 

to vzbudilo pochyby jednoho z revizorů čsaD. oznámením svého podezření v roce 

1975 probudil sled událostí s nedozírnými následky pro školu i pro osobní a profesní 

životy některých pedagogů. statusu školy mohla využívat jen státní škola spadající pod 

Ministerstvo školství, což škola výtvarné fotografie nebyla, a rázem se tak stala ilegální 

organizací. 

Během roku 1976	se potíže urovnaly, výuka mohla pokračovat dál a škola výtvarné 
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fotografie byla přejmenována na Studium	výtvarné	fotografie	ÚStředního	

výBoru	Svazu	čeSKých	fotografů. podmínkou existence školy bylo zařazení 

výuky marxisticko-leninského předmětu Úloha fotografie v socialistické společnosti, 

který vyučovala eva horská, šéfredaktorka československé fotografie. studentem se 

mohl stát pouze člen svazu. Ještě téhož roku byl název školy znovu změněn na inSti-

tut	výtvarné	fotografie	Svazu	čeSKých	fotografů. v roce 1978 byli 

ustanoveni do poradního sboru institutu výtvarné fotografie svazem českých fotografů 

uznávaní pedagogové v oblasti fotografie dr.	miloslav	Stibor	a prof.	Ján	Šmok. 

po přechodném období, kdy byl vedoucím institutu výtvarné fotografie bývalý tajem-

ník svazu českých fotografů Bohumil kabourek, se od září 1982 na doporučení karla 

otty hrubého ujal vedení pedagog pražské faMu vladimír	Birgus. hned v začátku 

svého působení udělal řadu zásadních změn, které se později staly základem k za-

vedení kombinované formy studia. Došlo především k výraznému rozšíření prostoru 

pro přednášky a konzultace. z korespondenčního studia se třemi jednodenními kon-

zultacemi a jedním závěrečným víkendovým setkáním se přešlo k formě studia s pra-

videlnými dvoudenními a později třídenními konzultacemi při zachování možnosti 

korespondenčního hodnocení fotografických úkolů. v červnu	 1983 se místo setká-

vání a konzultací definitivně přesunulo na horní Bečvu se zázemím na chatě tonak.  

k proměně školy také výrazně přispělo doplnění pedagogického sboru. vedle stáva-

jících pedagogů miloslava	 Stibora	 vyučujícího fotografický akt a fotografii plastiky 

a architektury, milana	Borovičky,	zaměřeného na portrétní fotografii, miroslava	Bílka,	

přednášejícího krajinářskou fotografii	a miroslava	myšky,	zaměřeného na oblast užité 

fotografie, začali vyučovat ve škole i další pedagogové, kolegové vladimíra Birguse  

z pražské	 faMu: antonín	 Braný,	 vedoucí semináře reportážní fotografie, miroslav	

vojtěchovský,	vyučující fotografického zátiší,	a později také aleš	Kuneš,	zaměřený 

v začátcích svého působení na fotografické zátiší. s jejich příchodem se proměnil  

i obsah a struktura výuky logicky inspirovaná vlivem faMu. nově byla zavedena také 

výuka dějin a teorie fotografie, které učil vladimír Birgus, a dějin výtvarného umění, 

jež vyučoval Bohumír Mráz. Došlo také ke změnám a především rozšíření obsahu vý-

uky do té doby tzv. nástavbového třetího ročníku studia, ve kterém byli studenti nově 

vedeni k vypracování závěrečné práce. novinkou bylo také zavedení konzultace pro 

zájemce o studium, která dodnes každoročně probíhá poslední lednovou sobotu.

z institutu výtvarné fotografie svazu českých fotografů vzešla za dobu jeho existence 
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řada úspěšných absolventů, dnes významných osobností, například pavel Beran, ra-

dovan Boček, Jaromír čejka, Josef husák, rudolf Jung, Jiří kudělka, ondřej neff, pavel 

pecha, václav podestát, stanislav pokorný, Wojciech prazmowski, viera sláviková, 

zdeněk stolbenko, Daniel šperl, Jindřich štreit, petr velkoborský, františek zvardoň 

a mnoho dalších. někteří absolventi se později sami stali pedagogy institutu výtvarné 

fotografie a později také itf - Jindřich	Štreit, Petr	velkoborský	nebo václav	Podestát, 

který studoval fotografii také na pražské faMu.

po listopadových událostech v roce 1989 zůstávala pražská faMu stále jediným vyso-

koškolským vzdělávacím zařízením pro fotografy v české republice. tato situace neby-

la dlouhodobě udržitelná. v roce 1990	přestal být po dvaceti letech existence institut 

výtvarné fotografie závislý na svazu českých fotografů a na podnět vojtěcha	Bartka	

a vladimíra	Birguse	se stal součástí katedry literární vědy, muzeologie a fotografie filo-

zofické fakulty v opavě při Masarykově univerzitě v Brně, ze které o rok později vznik-

la nová filozoficko-přírodovědecká fakulta slezské univerzity v opavě. institut výtvar-

né fotografie disponoval kvalitním pedagogickým sborem a začal poskytovat regulérní 

tříleté	kombinované	vysokoškolské	bakalářské	studium. akreditační řízení proběhlo 

v červnu	1990 na pedagogické fakultě v ostravě. „28. září 1990 nastoupilo do prvního 

ročníku 35 posluchačů. Vedle studentů z Prahy a de facto celých Čech, se přihlásila 

i řada zájemců ze Slovenska, více než polovina pak pocházela z Moravy a Slezska.“ 

(Michal kubíček, institut tvůrčí fotografie 1971 – 2005, magisterská diplomová práce, 

itf fpf su v opavě 2005). první obhajoby bakalářských prací, kterých se zúčastnilo 

12 studentů třetího ročníku, proběhly v říjnu	1993. 

ve stejném roce byly také zahájeny přípravy prvního velkého společného projektu 

studentů a pedagogů itf lidé	hlučínska	devadesátých	let	20.	století. 28.	října	1994	

proběhla první z řady dílčích výstav z projektu lidé hlučínska 90. let 20. století v su-

dicích na hlučínsku.

v roce 1992 došlo ke změně názvu na inStitut	tvůrčí	fotografie. o dva roky 

později se místo setkávání a konzultací přestěhovalo z chaty tonak na horní Beč-

vě do objektu rekreačního střediska pekárny-rališka. počet třídenních konzultací byl 

rozšířen ze čtyř na pět, což vytvořilo větší prostor pro přednášky, ale především pro 

konzultace studentů s pedagogy. Došlo také ke změnám ve vyučovaných předmětech. 

některé předměty z osnov zmizely, jiné byly inovovány. nově se začala vyučovat na-

příklad sociologie, kterou přednášel nově příchozí pedagog Jiří	Siostrzonek. Důležitou 
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událostí pro itf byl také příchod průkopníka českého fotografického vzdělávání prof. 

Jána	Šmoka, absolventa faMu Karla	cudlína	a dokumentárního fotografa Jindřicha	

Štreita	do pedagogického sboru. kvalitní obsazení pedagogického sboru itf, vliv prof. 

Jána šmoka i posudky kolegů z dalších vysokých škol přispěly k tomu, že akreditační 

komise vlády české republiky v	dubnu	1995	 schválila na itf následné magisterské	

studium. 

ve stejném roce začala na itf působit absolventka faMu fotografka Blanka	chocho-

lová, která vyučovala módní fotografii a práci s modelem. v roce 1996 rozšířili peda-

gogickou základnu itf manželé helena	a	Pavel	márovi. o rok později doplnil řady 

vyučujících akademický malíř, grafik a typograf otakar	Karlas, který převzal výuku po 

Daně Bleyové.

počátkem roku 1997	byl ve zlíně zahájen druhý dokumentaristický projekt zlín	a	jeho	

lidé. závěrečná výstava z projektu, které se zúčastnil i známý zlínský cestovatel a spi-

sovatel Miroslav zikmund, proběhla v lednu 2002 v Městském divadle ve zlíně. 

v říjnu	1998	promovalo prvních sedm absolventů	magisterského	studia, mezi nimiž 

byli například irena	armutidisová, milan	Kníže, Jaroslav	malík	nebo také tomáš	Po-

spěch. prvním zahraničním absolventem magisterského studia na itf se v roce 2001 

stal polský fotograf Piotr	Szymon.

i přes to, že byl itf vedle pražské faMu historicky druhou školu v české republice, 

která nabízela úplné vysokoškolské vzdělání v oblasti fotografie, zázemí a podmínky 

pro výuku na slezské univerzitě byly v počáteční fázi velmi špatné. Do roku 2002 

vzhledem k absenci potřebného vybavení prakticky neprobíhala výuka ateliérové foto-

grafie. o postupné vylepšení situace se zasloužili především vojtěch Bartek a vladimír 

Birgus.

v roce 1998 převzal po Miroslavu Bílkovi výuku krajinářské fotografie Jan	Pohribný. 

Dokumentární fotografii začal vyučovat václav	Podestát	a do pedagogického sboru 

oficiálně nastoupil také čerstvý absolvent tomáš	Pospěch, který vyučoval předměty 

současné výtvarné umění a skladba a stavba fotografického obrazu.

15. října 1999 pronesl vedoucí itf vladimír	Birgus na akademii múzických umění  

v praze profesorskou přednášku a 19.	listopadu	1999	převzal	v pražském karolinu jme-

novací dekrety prezidenta republiky václava havla. habilitaci na faMu zahájil také 

další z pedagogů itf Jindřich	Štreit, který byl 20. prosince 2000 jmenován docentem. 
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od roku 2000 byl na itf zaveden kreditový systém studia. studenti tak měli větší mož-

nost rozhodovat o své studijní zátěži a ovlivňovat obsah a rytmus svého studia.

pedagogové itf postupně rozvíjeli spolupráci s nejrůznějšími institucemi u nás i v za-

hraničí a počet studentských výstav organizovaných itf neustále narůstal. také mnozí 

výrazní studenti itf již kolem roku 2000 přinášeli mnohá ocenění na poli tuzemském  

i v zahraničí. v roce 1998 uspěli v soutěži novinářské fotografie czech press photo stu-

denti vít	Šimánek	a Petr	vilgus, o rok později pak tomáš	Pospěch	a robert	Žákovič. 

v roce 2000 získal v soutěži czech press photo první cenu v kategorii sportovních 

snímků absolvent itf Jiří	Křenek, kterému byl současně udělen za jeho absolventskou 

práci hypermarkety i grant města prahy. ve stejné roce získal evžen	Sobek	cenu grand 

prix Winner v soutěži Mio photo v Ósace v Japonsku. v roce 2001 obdržela dita	Pepe	

za soubor fotografií Ženy cenu pro mladé fotografy vyhlašovanou v německu společ-

ností kodak a polský student rafał	milach	získal v dalším ročníku japonské Mio photo 

award druhou cenu. tak by postupně s dalšími lety do seznamu jmen úspěšných stu-

dentů a absolventů itf přibývali například Magdalena Bartkiewicz, andrej Balco, Mi-

lan Blatný, Mariusz forecki, grzegorz klatka, andrzej kramarz, lucie nimcová, Jozef 

onzik, Jan schejbal, Matěj stránský, Jan vaca, veronika zapletalová a další.

o studium na itf projevovalo zájem stále větší množství zahraničních studentů, přede-

vším z polska a slovenska. v roce 2002 doplnili pedagogický sbor absolventi či bývalí 

studenti itf david	Boukal, evžen	Sobek, michal	Kubíček	a Jiří	turek. ve stejném roce, 

po uzavření kabinetu dějin a teorie fotografie katedry fotografie faMu novým děka-

nem Michalem Bregantem, přestal vladimír Birgus	působit jako kmenový pedagog na 

katedře fotografie faMu, aby mohl nadále věnovat více času itf. na faMu působil 

po další tři roky jako externí pedagog.

teprve v roce 2002 se itf, který do té doby sídlil ve dvou malých kancelářích a pro-

storech suterénu, dočkal rozsáhlejších a reprezentativnějších prostorů ve druhém patře 

budovy na Bezručově náměstí v opavě. vznikly nově i prostory pro knihovnu, ateliér  

a archiv studentských prací. Díky grantu z fondu rozvoje vysokých škol vznikla i učeb-

na vybavená digitální technologií a počítači.

v říjnu	2003 byla ve všech prostorech Domu umění a v Minoritském klášteře v opavě  

uvedena rozsáhlá výstava diplomových a klauzurních prací z let 1998 - 2003. Jednalo 

se do té doby o největší expozici studentských prací, kterou se itf představil. k výstavě 

byl vydán ceněný katalog o 180 stranách ve spolupráci s nakladatelstvím kant. vý-
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stava byla v upravené podobě prezentována i na dalších místech u nás i v zahraničí. 

ve stejnou dobu proběhlo v opavě také historicky první setkání	 českých	 fotogra-

fických	 škol s hosty ze slovenska a polska. setkání se stalo významným mezníkem 

v historii českého vysokoškolského vzdělávání v oblasti fotografie, který se stal zákla-

dem mnoha dalším konferencím a výstavám.

tato kapitola má poskytnout stručný přehled o významných událostech, které pro-

vázely institut výtvarné fotografie přejmenovaný později na institut tvůrčí fotografie 

od jeho založení až do roku 2005. uvedená fakta jsou důležitá pro správné pocho-

pení mnohých souvislostí vyplývajících z mé diplomové práce. rád bych kapitolu 

uzavřel úryvkem textu vladimíra Birguse, který provázel výstavu pedagogové institutu 

tvůrčí fotografie fpf slezské univerzity v opavě uvedenou v Domě umění v opavě 

na přelomu roku 2001 a 2002, který dokládá význam itf v uvedené době a potvr-

zuje univerzální zaměření studia: „Úroveň každé umělecké školy netvoří jenom její 

technické vybavení či počet svazků v knihovně, ale především kvalita jejích studentů  

a pedagogů. Institut tvůrčí fotografie si v tomto směru v posledních letech rozhodně ne-

může stěžovat. Posluchači ITF z České republiky, Slovenska, Polska, Německa, Irska, 

Švýcarska, Ukrajiny i dalších zemí nejsou odkázáni na jediného vedoucího ateliéru...

během tříletého bakalářského a pětiletého magisterského studia se setkávají s řadou 

odborníků na různé obory fotografie a nakonec si z nich mohou zvolit jako vedoucího 

diplomových prací ty, kteří je nejvíc zaujmou a inspirují.“

Studenti a pedagogové ITF. Horní Bečva, červen 2001. Foto Pavel Mára.
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studium	na	institutu	tvůrčí	fOtOgrafie

Charakteristika	sOučasné	pOdOby	
institutu	tvůrčí	fOtOgrafie
ze skromných začátků v roce 1990 se z itf stala škola, která nabízí tříleté bakalářské 

a dvouleté navazující magisterské	studium	oboru tvůrčí	fotografie	v rámci studijního 

programu filmové, televizní a fotografické umění a nová média. od roku září 2008 

nabízí itf také tříleté doktorské	 studium	 (více v kapitolách jednotlivých studijních 

programů).

ke studiu bakalářského stupně oboru tvůrčí fotografie na itf se každoročně hlásí více 

než tři stovky zájemců. Přijímací	zkoušky ke studiu jsou dvoukolové. v prvním kole 

musí uchazeč potvrdit své studijní předpoklady v talentové zkoušce, která probíhá 

bez jeho účasti. Do druhého kola přijímacích zkoušek, které probíhá na konci června  

v průběhu dvou dnů v budově fpf su v opavě, jsou přizváni jen uchazeči, kteří uspěli 

v prvním kole. těch bývá zpravidla kolem šedesáti. pomocí písemných testů a ústních 

pohovorů jsou prověřeny jejich odborné i všeobecné znalosti a motivace ke studiu. 

na základě součtu výsledků hodnocení jednotlivých částí přijímacích zkoušek, testů 

i pohovoru jsou vybráni nejlepší uchazeči ke studiu na itf. Do prvního ročníku jich 

bývalo dříve přijato kolem 40, ale v poslední době je to maximálně 35 žáků (například 

v akademickém roce 2005 / 2006 bylo přijato do prvního ročníku 45 uchazečů, v roce 

2006 / 2007 43 uchazečů a v roce 2007 / 2008 už jen 37 uchazečů o studium).

Řada uchazečů není v prvním kole u talentové zkoušky úspěšná především proto,  

že odešlou nesprávně vybrané a nevyvážené soubory fotografií. z tohoto důvodu po-

řádají pedagogové každoročně poslední lednovou sobotu tzv. nultou konzultaci	pro	

uchazeče	o	studium, která probíhá v budově fpf su v opavě. na začátku přednese 

vedoucí itf vladimír Birgus úvodní přednášku, ve které uchazeče seznámí se základ-

ními informacemi o průběhu přijímacího řízení a studiu na itf. následně probíhají 

konzultace souborů připravených pro odeslání k talentové zkoušce s jednotlivými pe-

dagogy itf. podrobnější informace o konzultacích pro zájemce o studium jsou uvede-

ny v dílčích kapitolách jednotlivých let. 
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pro nejúspěšnější a nejtalentovanější absolventy bakalářského studia na itf je připra-

veno navazující studium magisterské. absolventi bakalářského studia oboru tvůrčí fo-

tografie z fpf su i z dalších uměleckých škol jsou přijímáni na základě předložených 

praktických a teoretických prací, které musí svým rozsahem a kvalitou odpovídají ba-

kalářským pracím z oboru tvůrčí fotografie na itf fpf su v opavě.

itf má z šesti českých vysokých škol, které poskytují specializované studium v oblasti 

fotografie, největší počet	 studentů. v bakalářském studiu je jich kolem 120 a dal-

ších 20 v navazujícím magisterském, které se dosud otevíralo jen jednou za dva roky.  

i přes to, že se na itf přednáší pouze v českém jazyce, je možné jej považovat za školu  

s mezinárodní působností. Mnozí úspěšní studenti přicházejí ze zahraničí, převážně 

z polska a slovenska, ale také z Běloruska, německa, itálie, slovinska, ruska, usa, 

Japonska a dalších zemí. 

itf poskytuje výhradně kombinovanou	 formu	 studia. ta spojuje běžnou formu ex-

terního studia s dnes již neexistujícím studiem dálkovým nebo spíš korespondenč-

ním. studenti se pravidelně účastní třídenních	 konzultací, které jsou pětkrát ročně 

organizovány v prostředí Beskyd v rekreačním středisku pekárny - rališka na horní 

Bečvě. v průběhu těchto konzultací, kde probíhají přednášky, ateliérová výuka, tvůrčí 

dílny, besedy s hosty i výstavy, obdrží studenti studijní materiály a také zadání cviče-

ní z jednotlivých předmětů. ta plní většinou samostatně a mají možnost je průběž-

ně posílat pedagogům k písemnému hodnocení. součástí studia jsou také pravidelně 

organizované tvůrčí dílny s různým zaměřením a dlouhodobé fotografické projekty. 

tato jedinečná forma studia umožňuje získat odborné vzdělání i lidem, kteří jsou již  

v produktivním věku, pracují jako profesionálové v oblasti fotografie a umění a chtějí 

si doplnit svoji kvalifikaci. Řada studentů také vedle itf studuje další vysokou školu, 

kterou si rozšiřuje své vzdělání například v oblasti dějin umění nebo dalších humanit-

ních a společenských věd. 

organizaci	tvůrčích dílen, plenérů, projektů i konzultací na horní Bečvě zajišťuje ve-

doucí itf vladimír Birgus, zástupce vedoucího Jiří siostrzonek spolu s technicko-orga-

nizačními pracovníky Davidem Macháčem, lukášem lamlou, Miroslavem zemanem 

a a tajemnicí itf ivanou Mikolášovou (do roku 2008 vojtěch Bartek).

Studijní	program itf je velmi univerzální a klade velký důraz na volnou tvorbu, prak-

tická cvičení ze všech hlavních oblastí fotografie i na historii a teorii fotografie. studenti 
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mají možnost v průběhu studia pod vedením více pedagogů vyzkoušet různé oblasti 

fotografie a zaměřit se na tu, která jim nejvíc vyhovuje. při bakalářském studiu plní pře-

devším povinná cvičení, magisterské studium pak studentům postupně umožňuje vol-

ně se specializovat na výtvarnou, reportážní a dokumentární fotografii nebo na oblast 

módní, užité a reklamní fotografie. Důležitou složkou studia je také výuka teoretických 

předmětů zaměřených na dějiny fotografie, výtvarného umění a dějiny kinematografie. 

spolu se zvládnutím profesní fotografické odbornosti a teoretického zázemí jsou stu-

denti vedeni v předmětech seminář kritiky fotografie, teorie fotografie nebo kurátorský 

seminář také k tomu, aby byli schopni o fotografii fundovaně mluvit a psát. nabídku 

doplňují  například předměty počítačové zpracování obrazu, typografie a užitá grafi-

ka, základy sociologie nebo psychologie umění. součástí magisterského studia je také 

zkouška z anglického jazyka.

v prvním a druhém ročníku bakalářského studia a ve čtvrtém ročníku magisterského 

studia studenti předkládají klauzurní	práce - menší výstavní soubory na libovolné zvo-

lené téma zpracované libovolným postupem a technikou. zárodek takové klauzurní 

práce může vzniknout i při plnění cvičení některého z předmětů a student jej pak pod 

vedením zvoleného pedagoga může dále rozvíjet. Měl by v ní především poukázat 

na oblast svého zájmu, prokázat svůj talent a autorský rukopis. právě klauzurní práce 

spolu s praktickými bakalářskými a diplomovými pracemi jsou základem řady výstav 

prezentovaných u nás i na mnoha místech v zahraničí.

přes to, že se významná část výuky a přednášek odehrává na konzultacích na horní 

Bečvě, mají studenti možnost využívat odborná	pracoviště v budově fpf su na Bezru-

čově náměstí 13 v opavě. k dispozici je zde ateliér vybavený veškerou potřebnou pro-

fesionální osvětlovací a fotografickou technikou, odborná knihovna, ve které studenti 

najdou kromě fotografických a uměleckých monografií a oborové literatury i české 

a zahraniční odborné časopisy, řadu DvD a také závěrečné bakalářské a diplomové 

práce svých kolegů a předchůdců. fotografickou techniku si mohou po dohodě se 

správcem ateliéru Davidem Macháčem studenti zapůjčit i pro plnění školních cvičení 

mimo ateliér. Dále mají studenti možnost využívat temnou komoru a digitální pracov-

nu vybavenou deseti počítači, plochými i filmovými skenery a tiskárnou. studenti mají 

možnost využívat vybavení jednotlivých pracovišť dle své potřeby individuálně, ale 

především při četných tvůrčích dílnách, které probíhají v opavě. kromě teoretických 
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prací jsou v depozitáři v opavě uloženy také všechny klauzurní a praktické bakalářské 

a diplomové práce.

studium se uskutečňuje na základě kreditového	systému. základní jednotku kredito-

vého systému je kredit, který představuje 1/60 průměrné roční zátěže studenta. každý 

předmět je podle své náročnosti ohodnocen určitým počtem kreditů, které studenti 

získávají za jeho úspěšné absolvování. Jednotlivé předměty a semináře jsou s pomocí 

kreditů systému kreditů rozděleny na tři skupiny - povinné s kredity typu a, povinně 

volitelné předměty s kredity typu B a volně volitelné předměty s kredity typu c. kreditní 

systém studia umožňuje studentům vedle povinných předmětů také individuální výběr 

povinně volitelných předmětů s kredity typu B ve stanovené skladbě a dalších voli-

telných předmětů s kredity typu c. studenti tak mohou sami přizpůsobovat zaměření 

studia a specializovat se na zvolené oblasti. Díky systému kreditů, který vyžaduje zís-

kání určitého počtu kreditů v daném studijním roce, můžou studenti dle svého uvážení 

rozložit studijní zátěž a ovlivnit tak částečně i rytmus průběhu studia. každý předmět 

zařazený ve studijním programu má přidělen určitý počet kreditů, který vyjadřuje míru 

studijní zátěže studenta při jeho studiu. student musí získat v průběhu akademického 

roku 60 kreditů s tím, že pro úspěšné postoupení do dalšího ročníku musí získat mi-

nimálně 40 kreditů. k úspěšnému zakončení tříletého bakalářského studia musí stu-

dent získat  minimálně 180 kreditů. k úspěšnému zakončení magisterského studia je 

zapotřebí celkem 120 kreditů. všechny povinné předměty s kredity typu a a zvolené 

předměty s kredity typu B musí student uzavřít nejpozději do konce daného akademic-

kého roku. využívání kreditního systému, který vychází z principu european credit 

transfer system, má ale i svá rizika. pokud některý předmět student v daném období 

při dosažení minimálního počtu kreditů nesplní, může si jej nanejvýš jednou zapsat 

opakovaně. za nesplněný předmět mu bude ale do studijního průměru automaticky 

započtena hodnota e (dostatečně). pokud nesplněné předměty předešlého ročníku za-

píše a úspěšně splní v ročníku následujícím, do váženého studijního průměru se zapo-

čítávají známky obě, což mnoha studentům, kteří si tuto skutečnost neuvědomují, kazí 

studijní výsledky, a mnohdy tak nevědomky přichází o možnost získat červený diplom. 

od začátku akademického roku 2006 - 2007 byla jako podmínka udělení zápočtů stu-

dentům zavedena povinná 80 % účast na přednáškách. při více než dvou neúčastech 

na konzultacích již tedy student zápočty z daných předmětů získat nemůže.
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od září 2007 byl zaveden na slezské univerzitě informační on-line	 systém	studijní	

agendy	Stag, který vyvinuli odborníci ze západočeské univerzity v plzni. systém slou-

ží k evidenci a správě jednotlivých studijních programů, rozvrhů hodin, ale především 

k registraci předmětů, zkoušek, získaných kreditů a hodnocení studentů. zavedený 

systém měl zřejmě zpřehlednit, zpřístupnit a zjednodušit celou agendu s cílem postup-

ného odbourání léty prověřených indexů, ale v důsledku se zdá, že práce spíš přibylo, 

a to jak na straně studentů, tak i pedagogů. univerzita byla dokonce nucena zaměst-

nat nové pracovníky pověřené kontrolou a řízením systému. pro studenty itf stag 

představuje bezesporu stresující prvek, který vytvořil předěl v osobní komunikaci mezi 

studentem a pedagogem, která je pro studium uměleckých oborů zcela zásadní. Jsou 

nuceni hlídat termíny, ve kterých je systém stag otevřen zápisu do studia, zápisu jed-

notlivých předmětů, zápisu k vykonání zkoušek a závěrečných státních zkoušek. navíc 

musí studenti kontrolovat, zda pedagogové ve stagu správně uvedli jejich hodnocení 

apod. se zavedením systému stag zkrátka enormně narostla byrokracie organizace 

studia a řada úkonů a dokladů se dokonce zdvojila. 

itf disponuje kvalitním pedagogickým	sborem se dvěma profesory (vladimír Birgus 

a Jindřich štreit) a třemi docenty (otakar karlas, aleš kuneš a pavel Mára), kterému je 

v této diplomové práci věnována samostatná kapitola. základem je osm kmenových 

pedagogických pracovníků (vladimír Birgus, aleš kuneš, pavel Mára, václav podestát, 

karel poneš, tomáš pospěch, Jiří siostrzonek a Jindřich štreit) a další externí pedago-

gové. vedoucím itf je již od roku 1982 teoretik a historik fotografie, publicista, kurátor  

a fotograf vladimír Birgus. především díky jeho rozsáhlé působnosti v tuzemsku i za-

hraničí vzniká řada významných výstav a studenti mají přísun informací o nejaktuál-

nějším dění  na celosvětové fotografické scéně. zástupcem vedoucího institutu tvůrčí 

fotografie je uznávaný sociolog, básník, výtvarník a fotograf Jiří siostrzonek.

podmínkou pro uzavření	studia a získání akademického titulu je získání předepsaného 

počtu kreditů, složení zkoušek a zápočtů ze všech povinných a zvolených povinně 

volitelných předmětů a vykonání závěrečné státní zkoušky do doby dané maximální 

možnou délkou studia. ta je pro bakalářské studium standardně tři roky a maximálně 

pět let a pro magisterské studium dva roky, maximálně čtyři roky. na závěr bakalář-

ského i magisterského studia musí studenti předložit a obhájit praktickou a teoretickou 

práci a vykonat  komplexní zkoušku z dějin a teorie fotografie před zkušební komisí.
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na itf se podobně jako na katedře fotografie pražské faMu vyžadují rozsáhlé teo-

retické	bakalářské	a	diplomové	práce	z dějin a teorie fotografie. orientační rozsah 

bakalářské teoretické práce bez započtených příloh je 25 až 40 stran, rozsah magis-

terské teoretické diplomové práce je 40 až 60 stran. většina magisterských a mnohdy 

i bakalářských prací má rozsah až kolem sta stran vlastního textu, existují však i pod-

statně rozsáhlejší. tyto práce jsou veřejně přístupné nejenom v univerzitní knihovně 

v opavě, ale i v knihovně uměleckoprůmyslového musea v praze. v elektronické 

podobě jsou mnohé z bakalářských a diplomových prací ke stažení na internetových 

stránkách www.itf.cz. praktické bakalářská a diplomové práce studenti odevzdávají 

v podobě menšího autorského výstavního souboru sestaveného z minimálního počtu 

deseti adjustovaných fotografií.

od roku 1988 bývají nejlepší absolventi itf každoročně oceněni vnitřní prestižní ce-

nou zlatý	křeček. v posledních letech je tato putovní cena udělována především ab-

solventům magisterského studia a nejlepší bakaláři dostávají od roku 2000 cenu oska-

ra. seznam oceněných studentů je součástí příloh diplomové práce.

za dvacet let existence itf zaznamenala volná	tvorba	studentů, patrná nejvíce z klau-

zurních, bakalářských a diplomových prací, výrazný posun. klasická černobílá foto-

grafie uvolnila své místo až na malé výjimky barevné a zvětšeniny zhotovené fotoche-

mickou cestou v temné komoře se vidí mezi studenty už jen vzácně. významnou roli 

hrají v poslední době počítačové úpravy a celkově posílil vliv produkce i postproduk-

ce. fotografie prodělala také výrazný stylový a tematický vývoj. studenti se běžně vyja-

dřují v ucelených souborech a důraz kladou na pevnou obsahovou i formální koncep-

ci. Daleko častěji uplatňují osobní subjektivní vklady a sebeprojekci, což v důsledku 

přináší stále intenzivnější smývání tradičních žánrových škatulek jako je dokument, 

portrét, krajina nebo akt. v aktuální tvorbě některých studentů itf je také znát postup-

né vytrácení dříve tak výrazného předělu mezi fotografií dokumentární a výtvarnou. 

výrazně posílil zájem studentů o oblast inscenované, portrétní a také módní fotografie. 

Díky dokonalosti nejnovější digitální fotografické techniky, která nevyžaduje hlubší 

teoretické znalosti technologie, se postupně utvořil nový autorský typ fotografů a pře-

devším fotografek. Díky minimální zátěži technickou stránkou se mohou tito autoři 

daleko více soustředit na poznávání obsahovosti okolních jevů a vztahů, a fotoaparát 

často obracejí proti sobě a využívají jej jako nástroj sebepoznání a sebevyjádření. Řada 



| 25

studentů se cíleně věnuje otázkám vlastní identity, se kterou s pomocí média fotogra-

fie dále pracují. posílil také zájem o autoportrét, a na vrcholu slávy je v tomto období 

subjektivní barevný dokument. také dochází stále častěji k prolínání dokumentární  

a inscenované tvorby, stejně jako k fúzi fotografie s dalšími médii.

absolventi	bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář umě-

ní (zkráceně Bca., uváděno před jménem) a absolventům magisterského studijního 

programu se uděluje akademický titul magistr umění (zkráceně Mga., uváděno před 

jménem). absolventi nachází po ukončení studia itf uplatnění především jako profe-

sionální fotografové ve svobodném povolání, v denících a časopisech nebo v oblasti 

reklamy. Mnozí ale také vyučují na středních a vysokých školách, vedou nejrůznější 

galerie, působí jako kurátoři fotografických sbírek, organizují výstavy, píšou odborné 

články, kritiky a knihy. Měli by být zkrátka kvalitně připraveni na zvládnutí úkolů 

ze všech hlavních oblastí  média fotografie a to jak po praktické, tak i po teoretické 

stránce. Jména některých absolventů a studentů jako jsou například andrej Balco, Mi-

lan Blatný, Mariusz forecki, Jolana havelková, andrzej kramarz, Jiří křenek, rafał 

Milach, lucia nimcová, Dita pepe, tomáš pospěch, Bára prášilová, vojtěch sláma, 

pavel Maria smejkal, evžen sobek, tereza vlčková nebo Barbora a radim Žůrkovi už 

mají zvuk i na mezinárodní  fotografické scéně. Úspěchy	studentů	a	absolventů jsou 

viditelné i při pohledu na domácí scénu. například v soutěži českých a slovenských fo-

tožurnalistů czech press photo obsazují studenti itf desítky předních míst. Úspěchům  

a oceněním studentů a pedagogů itf jsou věnovány samostatné oddíly na konci kapi-

tol jednotlivých let.
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atmOsféra	studia	na	institutu	tvůrčí	fOtOgrafie
konzultace itf, jak již bylo mnohokrát zmíněno, probíhají v krásném prostředí Beskyd 

v rekreační oblasti horní Bečva ve středisku pekárny-rališka, kam se v roce 1994 pře-

stěhovaly z dříve využívané chaty tonak z důvodů kapacitních, ale především kvůli 

neochotě majitele chaty i personálu. chata pekárny - rališka je svým vnitřním uspo-

řádáním vyhovující pro setkávání většího počtu lidí a díky tomu, že má kromě velké 

společenské místnosti vedle baru ještě tři další salónky, je zde možné také realizovat 

výuku všech tří ročníků bakalářského studia. hlavní velká společenská místnost bývá 

využívána pro společné přednášky a porady, přes den ale slouží především jako před-

náškový sál pro první ročník. všechna okna jsou opatřena dokonalým zatemněním, 

což umožňuje bez potíží provázet přednášky projekcí. přilehlá místnost směrem ke 

kuchyni a terase je určena přednáškám druhého ročníku a jeden ze dvou salónků  

v prvním patře využívá ročník třetí.

chata pekárny - rališka  je vyhovující se svými 120 lůžky také po stránce ubytova-

cí kapacity. nenabízí ale rozhodně žádný komfort či nadstandard. nejmenší pokoje  

s malou vlastní koupelnou a záchodem jsou určeny pro ubytování čtyř lidí. větší pokoje 

v odlehlejším traktu chaty pojmou lidí šest i více. pokud sebou přiveze každý ubytova-

ný student velký batoh a desky s fotografiemi, jsou pokoje zcela neprůchozí. především 

starším studentům a pedagogům navyklým na určité zázemí a pohodlí mohou tyto 

spartánské podmínky znepříjemňovat pobyt. i přes poměrně rozlehlé prostory chaty se 

může větší množství lidí projevovat v určitých ohledech nepříznivě. proto je nezbyt-

ná vzájemná tolerance. Mnozí jistě v roce 2006 uvítali rozhodnutí o zákazu kouření 

ve všech společných prostorech, které o to víc platí v průběhu dne. kuřákům zůstaly 

vyhrazeny prostory ve vstupním vestibulu a především před vchodem do chaty. v cha-

tě pekárny - rališka probíhá i stravování ubytovaných studentů a pedagogů. pestrost 

místní kuchyně je terčem vtipů a posměšků po celou dobu mého studia a patrně ještě 

déle. každý student donedávna s jistotou věděl kdy dostane na talíři kuře na paprice, 

kdy kotletu s bramborem a kdy řízek. na žádost studentů  jsou vydávána souběžně dvě 

jídla, z nichž jedno je určeno vegetariánům. nejpestřejší složkou stravy je bezesporu 

snídaně, která je díky přímluvě vladimíra Birguse podávána formou švédských stolů. 

Druh stravy studenti volí ještě před příjezdem na konzultaci, za ubytování a stravu platí 

při příjezdu. na chatě pekárny - rališka jsou ubytovaní především studenti nižších roč-



| 27

níků bakalářského studia a pedagogové. především studenti třetího ročníku využívají 

k ubytování také chaty unigeo, která je svými předrevolučními interiéry inspirovala  

a stala se v posledních letech místem dění unigeo art festivalu. na chatě unigeo bývá 

instalován mobilní fotografický ateliér, v němž probíhá výuka některých předmětů. 

studenti magisterského studia bývají ubytování v dřevěných chatách v nedalekém re-

kreačním středisku Marta, kde také v hlavní budově probíhá jejich výuka i stravování.

studium na itf a především společné setkávání studentů při konzultacích na horní 

Bečvě neodmyslitelně provází specifická přátelská atmosféra,	kterou nenuceně spolu-

utváří studenti a pedagogové, a která je významnou a neoddělitelnou součástí průběhu 

vzdělávání. pro nově příchozí studenty vše začíná již první říjnovou konzultací, na 

které tradičně probíhá imatrikulace	studentů prvního ročníku. Domnívám se, že tento 

recesistický rituál s estrádními prvky by mohl být pro nezasvěceného a nepřipravené-

ho diváka šokujícím zážitkem. a to je právě myšlenkou a podstatou celé imatrikulace, 

která v každém roce probíhá inspirována jiným tématem. Jedná se vlastně o velké, 

převážně improvizované divadelní představení, využívající kostýmů a množství rekvi-

zit, které rozvíjí například témata říše zvířat, lékařské prostředí, pravěk, havaj, Divoký 

západ, hippies nebo téma infantilních prvňáčků nastupujících do školy či vyšší společ-

nosti ve společenských róbách. v čele tohoto maškarního kabaretu, v jehož průběhu 

si každý nový student symbolicky připije s vedoucím itf vladimírem Birgusem, stojí 

v roli moderátora Jiří siostrzonek. Jde tedy o hru, o projev schopnosti být hravý. akt 

imatrikulačního slibu má obrovský socializační aspekt a význam včleňování nových 

studentů do stávajícího kolektivu i tvořivého uměleckého prostředí školy. tím, že jsou 

nuceni noví studenti při  prvním kontaktu s vedoucími pedagogy školy vystoupit ze 

své vlastní role, a zúčastnit se tohoto kabaretního představení, se zjemňují počáteční 

hranice rozpaků, což je samozřejmě přínosné pro jakoukoliv další komunikaci. tím, 

že současně pedagogové i studenti přijmou „stejný maškarní kostým“, padají někte-

ré přebytečné vzájemné bariéry, což v důsledku otevírá prostor skutečnému dialogu. 

svou roli zde samozřejmě hraje i fakt, že je student veřejně a s patřičnou slávou přijat 

do společenství školy, kterého se dále stává součástí. Domnívám se, že na tu svou 

imatrikulaci nikdo ze studentů a absolventů itf nezapomene. Myšlenka imatrikulace 

nakonec není nová, vznikla z inspirace jinými významnými a zavedenými vzdělávací-

mi ústavy v zahraničí, což jen potvrzuje její význam.
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podobné tradice se pojí i s dalšími konzultacemi v průběhu roku. privilegiem studentů 

prvního ročníku a zároveň přehlídkou jejich schopností vzájemně spolupracovat bývá 

příprava vánoční besídky na prosincové konzultaci. každý rok provází vánoční besíd-

ku očekávání nových nápadů inspirovaných novými studenty. po této stránce patřil 

mezi nejvýraznější například kolektiv prvního ročníku, který nastoupil ke studiu na 

itf v akademickém roce 2004 - 2005, s neúnavnými organizátory zábavy, komických 

scének a soutěží gabrielem fragnerem, ale především svatoplukem klesnilem, který 

byl také moderátorem těchto akcí a večerů. k nejzajímavějším programům vánočních 

besídek patřila v poslední době například vánoční fotografická tombola uspořádaná 

„prvňáky“ šimonem pikousem a radovanem koderou v roce 2008.

v sobotu večer na závěrečné červnové konzultaci, když již mají studenti napsané testy 

z teoretických předmětů, zapsanou drtivou většinu zkoušek a zápočtů, bývá tradičně 

na ohništi v areálu rekreačního střediska rališka - pekárny velký táborák. 

některé neformální události společenského života itf jsou patrně neopakovatelné.  

k takovým jistě patří například lampionový průvod s desítkami uniformovaných funk-

cionářů a snad stovkou pionýrů s lampiony, který prošel k úžasu domorodců, chatařů 

a rekreantů horní Bečvou v sobotu 2. května 2009.

centrálním místem konzultací na horní Bečvě bývá bezesporu největší společenská 

místnost s barem v rekreačním středisku rališka - pekárny, která se střídavě promě-

ňuje v učebnu číslo 1., ve které probíhají přednášky nejpočetnějšího prvního roční-

ku, dále v jídelnu, kde probíhají společné snídaně, obědy a večeře, v hlavní aulu, ve 

které probíhají valné hromady, společné porady, komentované projekce klauzurních  

a diplomových prací, besedy s hosty i přednášky předmětu současná fotografie určené 

studentům všech ročníků. s večerem se ale tento prostor mění v místo neutuchající 

zábavy, kde probíhají již zmíněné imatrikulace nových studentů, nejrůznější besídky, 

divadelní představení nebo diskotéky. iniciátorem a organizátorem mnohých nezapo-

menutelných večerní programů a mnohdy i skvělým dýdžejem, který bravurně vládne 

noční taneční párty, bývá Jiří siostrzonek. k nezapomenutelným zážitkům patří napří-

klad jeho vystoupení s kabaretní skupinou Děsně fajn na březnové konzultaci 2007.

Mezi studenty itf nevznikají pouze fotografické skupiny, ale i hudební fúze, příkladem 

čehož může být vernisážový orchestr Bečva Band, který vznikl z iniciativy Marka Ma-

lůška, a ve kterém po roce 2005 střídavě účinkovali hudebníci z řad studentů i peda-
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gogů. Bečva Band ve složení vesna kranjec na klávesy, Matěj třešňák na bicí a Marek 

Malůšek na klarinet a saxofon několikrát zahrál k tanci v průběhu večerů na konzul-

tacích na horní Bečvě. především ale posílen dalšími muzikanty zahrál na vernisá-

žích některých významných výstav itf. například v červnu 2005 zahajoval posilněn 

alexandrem hudečkem s elektrickou kytarou, vojtou slámou se saxofonem, Josefem 

Řičicou s trubkou a dalšími muzikanty výstavu patnáct v pražském domě fotografie na 

václavském náměstí v praze. později vznikala i komornější hudební setkání, ke kte-

rým jistě nemalou měrou přispěla svými interpretačními schopnostmi a instrumentální 

dovedností hry na nejrůznější strunné nástroje studentka Jana Bauerová. Duo kytary  

a klarinetu v podání Jany Bauerové a Marka Malůška provázelo i zahájení výstavy Di-

plomové a klauzurní práce 2006 - 2007 v předsálí kongresového centra české národní 

banky na senovážném náměstí v praze.

Muzicírování je s atmosférou studia na itf spjato již z předešlých let, čehož dokladem 

je například vzpomínka na pedagoga itf pavla šešulku, autora legendárního Bečev-

ského zpěvníku písní itf z roku 1988. proto je příznivé, že se v roce 2006 znovu 

oživila večerní setkávání s kytarou a klarinetem, kterých se s oblibou účastnili mnozí 

studenti i pedagogové, a k nimž vedle Jany Bauerové přispívali hrou na kytaru i Jiří 

siostrzonek a petr Drábek. 

neformální a přátelská nálada a setkávání studentů, pedagogů a mnoha bývalých ab-

solventů itf provází také každoroční společnou exkurzi na fotografický festival Měsíc 

fotografie v Bratislavě, kde v posledních letech vedle hlavního festivalového progra-

mu organizuje slovenský student doktorského studia na itf Dušan kochol off pho-

to festival. tradičním místem společných večerů, kterými bývají završeny celodenní 

společné návštěvy zahajovacích vernisáží festivalů, bývala se svou nenapodobitelnou 

atmosférou do roku 2005 divadelní krčma stoka v blízkosti starého mostu u Dunaje. 

v posledních letech, kdy krčma i divadlo stoka musely ustoupit výstavbě kolosální 

obchodní galerie eurovea s promenádou na břehu Dunaje, se místa setkání s větším 

či menším úspěchem střídají, což ale nic nemění na neopakovatelné náladě, která se  

s touto událostí itf i s podzimní atmosférou Bratislavy pojí. 

Jde jen obtížně posoudit důvody a motivaci veškerého nadstandardního činění, kterým 

si studenti a pedagogové vzájemně obohacují život a zpestřují vzájemná setkání. na 

jedné straně je jednoznačně itf konkurenčním prostředím jednotlivců, ale na straně 
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druhé se toto společenství projevuje jako pevný a funkční kolektiv, charakteristický 

přetrvávajícími přátelskými vztahy. Jsem ale přesvědčený, že tyto rituály jsou důležitou 

a nezbytnou součástí studia na itf, které upevňují vzájemné vztahy, přátelství a kolek-

tiv itf. samotné studium i průběh konzultací bývá velmi pracovní a náročný jak pro 

studenty, tak pro pedagogy. na žádné jiné škole neprobíhá výuka od rána 9.00 hodin 

až do 23.00 hodin. Je tedy vzácné, že i po vyčerpávajících hodinách strávených výukou 

se mají studenti i pedagogové chuť večer setkávat, komunikovat, bavit se a společně 

organizovat besídky, prvomájové průvody, taneční párty, nebo si jen zahrát, zazpívat  

a popovídat u piva.

Imatrikulace studentů prvního ročníku na Horní Bečvě v říjnu 2006. Foto Marek Malůšek.
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charaKteriStiKa	BaKalářSKého	Studia	oBoru	tvůrčí	fotografie

Možnost bakalářského studia studijního programu B 8204 - filmové, televizní a fo-

tografické umění a nová média studijního oboru tvůrčí fotografie nabízí itf fpf su 

v opavě od září 1990. poslední žádost o prodloužení akreditace schválená vědeckou 

radou fpf su v opavě byla rektorem doc. rudolfem Žáčkem předložena akreditační 

komisi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v únoru 2009 (s ohledem na časo-

vé vymezení této práce). tato akreditace, kterou vypracoval a sestavil vedoucí itf prof. 

vladimír Birgus, vycházela z osvědčených studijních plánů schválených v roce 2005 

a nově zohledňovala změny ve struktuře přednášených předmětů, které reagovaly na 

intenzivní rozvoj digitálních technologií. Jednalo se především o předmět počítačové 

zpracování obrazu vyučovaný ve všech třech ročnících karlem ponešem a také o tvůr-

čí dílny v této oblasti.

institut tvůrčí fotografie filozoficko-přírodovědecké fakulty slezské univerzity v opavě 

poskytuje tříleté kombinované bakalářské studium základních oblastí výtvarné, doku-

mentární, reportážní a užité fotografie, teorie a kritiky fotografie, počítačových úprav 

fotografií, senzitometrie, exponometrie, technologie fotografie, zonálního systému, 

grafické úpravy a typografie, počítačové grafiky, ale i dějin fotografie, výtvarného umě-

ní, psychologie umění, sociologie a dalších oborů. 

přijímací zkoušky ke studiu probíhají ve dvou kolech. první kolo probíhá formou ta-

lentové zkoušky bez účasti uchazeče. k této zkoušce zájemci o studium odesílají spolu  

s přihláškou do konce měsíce února sjednocený soubor 15 kusů fotografií předepsa-

ného formátu, který by měl vhodně reprezentovat jejich volnou fotografickou tvorbu, 

dále výtvarně pojatý autoportrét a soubor tří až pěti fotografických ilustrací volně vy-

studijní	prOgram
filmOvé,	televizní	a	fOtOgrafiCké	umění	a	nOvá	média		
na	institutu	tvůrčí	fOtOgrafie
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braného románu nebo básnické sbírky. zkušební komise z řad pedagogů itf posoudí 

všechny příspěvky, ohodnotí je a sestaví výsledný pořadník uchazečů po prvním kole. 

uchazeči, kteří uspějí, jsou pozváni ve druhé polovině měsíce června do opavy, kde  

v průběhu dvou dnů probíhá druhé finální kolo přijímacích zkoušek. první den napí-

ší písemné testy z dějin fotografie, výtvarného umění, všeobecného přehledu a tech-

nologie klasické a digitální fotografie. Druhý den proběhnou individuální pohovory 

uchazečů se členy zkušební komise. nejúspěšnější a nejtalentovanější bývají přijati ke 

studiu na itf.

výuku v bakalářském studijním oboru tvůrčí fotografie zajišťuje osm kmenových pe-

dagogů: prof. phDr. vladimír Birgus, Doc. Mgr. aleš kuneš, Doc. Mga. pavel Mára, 

Mgr. václav podestát, Bca. karel poneš, Mgr. Mga. tomáš pospěch, Mgr. Jiří siostr-

zonek, ph.D. a prof. Mgr. Jindřich štreit. Dále na itf vyučuje pět externě spolupracu-

jících pedagogů: Doc. ak. mal. otakar karlas, Miroslav Myška, Mga. Dita pepe, Mgr. 

Jan pohribný a rnDr. petr velkoborský, csc. (poznámka: stav v roce 2010, od té doby 

mezi externími pedagogy přibyli mladí fotografové štěpánka stein, rafal Milach, te-

reza vlčková, v novém školním roce 2012 - 2013 se jejich řady rozšíří o petra vilguse  

a Jana Mahra, zatímco tereza vlčková už na itf dále působit nebude). pedagogické-

mu sboru itf je věnována v diplomové práci samostatná kapitola, v níž jsou uvedeny 

i předměty a semináře, které jednotliví pedagogové na itf vyučují.

většina praktických předmětů zahrnuje tři až pět cvičení. ta jsou představena a vysvět-

lena vyučujícími pedagogy při první konzultaci. v době mezi jednotlivými konzulta-

cemi studenti tato cvičení samostatně zpracovávají a mohu je průběžně konzultovat  

s pedagogem korespondenční formou, přes webové rozhraní, mailem apod. podrobné 

zhodnocení výsledků cvičení probíhá veřejně před všemi posluchači daného ročníku 

v rámci dalších konzultací itf  na horní Bečvě. omezený čas na teoretické přednášky 

je kompenzován větším důrazem na samostudium studentů i na větší počet a rozsah 

teoretických prací, recenzí a kritik.

Důležitou součástí a doplněním studia na itf jsou také tvůrčí dílny s různým zamě-

řením určené menším skupinám studentů, fotografické projekty v nichž si studenti 

vyzkoušejí v praxi poznatky z výuky dokumentární, reportážní i portrétní fotografie  

a besedy a tvůrčí dílny s hosty z řad předních fotografů a teoretiků fotografie. studenti 

průběžně spolupracují s pedagogy na přípravě různých výstav, například v kabinetu 
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fotografie Domu umění v opavě, galerii opera v Divadle Jiřího Myrona v ostravě  

a dalších výstavních prostorech.

na závěr každého akademického roku studenti odevzdávají výstavní soubor, který 

představuje jejich volnou tvorbu. v prvním a druhém roce studia jej představuje klau-

zurní práce a ve třetím roce praktická bakalářská práce.

studenti také společně navštěvují různé exkurze, fotografické výstavy a festivaly, napří-

klad na Měsíc fotografie v Bratislavě, varšavský mezinárodní festival fotografie, Mezi-

národní fotografický festival v lodži, Měsíc fotografie ve vídni, photokinu v kolíně nad 

rýnem, setkání fotografie v arles a další.

známky a zápočty jsou studentům udělovány na konci školního roku po splnění všech 

požadovaných cvičení. v některých předmětech je podmínkou pro uzavření také  

předložení teoretické práce, recenze nebo absolvování ústní zkoušky či úspěšné vypra-

cování testů. studium na itf není rozděleno na semestry, ale jen na ročníky a všechny 

známky a zápočty jsou udělovány až na závěr akademického roku.

podmínkou ukončení studia a získání akademického titulu Bca. je získání 180 kreditů, 

splnění všech studijních povinností i. až iii. ročníku a složení státní závěrečné zkoušky 

do doby dané maximální možnou délkou studia. ta je pro bakalářské studium stan-

dardně 3 roky a maximálně 5 let. závěrečná zkouška sestává z obhajoby teoretické 

a praktické bakalářské práce a státní zkoušky z dějin fotografie. absolventi tříletého 

bakalářského stupně studia by měli získat základní vysokoškolskou kvalifikaci ve všech 

hlavních oblastech výtvarné, dokumentární a užité fotografie i historie, teorie a kritiky 

fotografie.

pro nejtalentovanější a nejlepší absolventy bakalářského studia je připraveno dvoule-

té navazující magisterské kombinované studium, které jim umožní svobodnější volbu 

předmětů podle svého zájmu.

z následujících tabulek je dobře patrná skladba výukových plánů v jednotlivých letech 

a její vývoj a proměny v souvislosti s nástupem digitálních technologií i s proměnami 

pedagogického sboru itf. tabulky jsou zpracovány zvlášť pro první, druhý a třetí roč-

ník studia a vyučovací předměty jsou rozděleny do skupin podle typu kreditů (povinné 

předměty, povinně volitelné a volitelné předměty). 
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tabulka	001.	
Předměty	vyučované	v	i.	ročníku	bakalářského	studia	

05 —  
06

06 —  
07

07 —  
08

08 —  
09

09 —  
10

10 —  
11

Po
vi
nn
é	
př
ed
m
ět
y	
(k
re
di
ty
	ty
pu
	a
)

Krajinářská	fotografie	
Mgr. Jan pohribný | zápočet a zkouška | 6 kreditů • • • • • •
fotografické	zátiší
Doc. Mgr. aleš kuneš | zápočet a zkouška | 6 kreditů • • • • • •
základy	reportážní	fotografie	| zápočet a zkouška | 6 kreditů
Mgr. antonín Braný, od roku 2009 Mgr. václav podestát • • • • • •
Barevné	skladebné	postupy	i.
Mgr. Jan pohribný | zápočet a zkouška | 4 kredity • • • • • •
Stavba	a	skladba	fotografického	obrazu
Mgr. Mga. tomáš pospěch | zápočet a zkouška | 4 kredity • • • • • •
technika	černobílé	fotografie
rnDr. petr velkoborský, csc. | zápočet a zkouška | 4 kredity • • – – – –

technika	fotografie,	senzitometrie
rnDr. petr velkoborský, csc. | zápočet a zkouška | 4 kredity – – • • • •
dějiny	fotografie	do	roku	1918
prof. phDr. vladimír Birgus | zápočet a zkouška | 5 kreditů • • • • • •
typografie	a	užitá	grafika
Doc. ak. mal. otakar karlas | zápočet a zkouška | 4 kredity • • • • • •
dějiny	výtvarného	umění	i.
Mgr. Jiří siostrzonek, ph.D. | zápočet a zkouška | 4 kredity • • • • • •
Počítačové	zpracování	obrazu	i.
Bca. karel poneš | zápočet a zkouška | 4 kredity – • • • • •
výstavní	soubor	i.	| zápočet a zkouška | 6 kreditů
prof. phDr. vladimír Birgus a zvolený konzultant práce • • • • • •

Po
vi
nn
ě	
vo
lit
el
né
	p
ře
dm

ět
y	
(B
) základní	principy	osvětlování	| zápočet | 4 kredity

paedDr. Miloslav stibor, od roku 2007 Miroslav Myška • • • • • •
Práce	s	velkoformátovým	přístrojem
Doc. Mga. pavel Mára, Miroslav Myška | zápočet | 2 kredity • • • • • •
Současná	fotografie		i.
prof. phDr. vladimír Birgus | zápočet | 2 kredity • • • • • •
základy	sociologie
Mgr. Jiří siostrzonek, ph.D. | zápočet | 2 kredity • • • • • •
základy	digitální	fotografie	i.
Mga. Jiří votýpka | zápočet | 2 kredity • • • • – –

v
ol
ite
ln
é	
př
ed
m
ět
y	
(c
) tvůrčí	dílna

Dle přednášejícího | zápočet | 5 kreditů • • • • • •
fotografický	plenér
Dle přednášejícího | zápočet | 1 kredit • • • • • •
fotografická	exkurze
Dle přednášejícího | zápočet | 1 kredit • • • • • •
fotografický	projekt
Dle přednášejícího | zápočet | 5 kreditů • • • • • •
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tabulka	002.	
Předměty	vyučované	ve	ii.	ročníku	bakalářského	studia

05 —  
06

06 —  
07

07 —  
08

08 —  
09

09 —  
10

10 —  
11

Po
vi
nn
é	
př
ed
m
ět
y	
(k
re
di
ty
	ty
pu
	a
)

dokumentární	publikace	
prof. Mgr. Jindřich štreit | zápočet a zkouška | 6 kreditů • • • • • •
fotografický	portrét
Mga. Dita pepe| zápočet a zkouška | 6 kreditů • • • • • •
užitá	fotografie	i.
Miroslav Myška | zápočet a zkouška | 6 kreditů • • • • • •
Barevné	skladebné	postupy	ii.
Doc. Mga. pavel Mára | zápočet a zkouška | 4 kredity • • • • • •
fotografie	plastiky	a	architektury	| zápočet a zkouška | 4 kred.
paedDr. Miloslav stibor, od roku 2006 Miroslav Myška • • • • • •
typografie	a	základy	počítačové	grafiky	| zápočet a zkouška
Doc. ak. mal. otakar karlas, (vojtěch Bartek) | 4 kredity • • • • • •
dějiny	fotografie	do	roku	1918	-	1945
prof. phDr. vladimír Birgus | zápočet a zkouška | 5 kreditů • • • • • •
Seminář	kritiky	fotografie	| zápočet a zkouška | 3 kredity
 prof. phDr. vladimír Birgus, Doc. Mgr. aleš kuneš • • • • • •
dějiny	výtvarného	umění	ii.
Mgr. Jiří siostrzonek, ph.D. | zápočet a zkouška | 4 kredity • • • • • •
technologie	fotografie,	exponometrie	a	senzitometrie
rnDr. petr velkoborský, csc. | zápočet a zkouška | 4 kredity • – – – – –

Počítačové	zpracování	obrazu	ii.
Bca. karel poneš | zápočet a zkouška | 4 kredity – • • • • •
výstavní	soubor	ii.	| zápočet a zkouška | 6 kreditů
prof. phDr. vladimír Birgus a zvolený konzultant práce • • • • • •

Po
vi
nn
ě	
vo
lit
el
né
	p
ře
d. teorie	fotografie	| zápočet | 2 kredity

Doc. Mgr. aleš kuneš, Mga. ing. evžen sobek • • • • • •
Současná	fotografie		ii.
prof. phDr. vladimír Birgus | zápočet | 2 kredity • • • • • •
základy	digitální	fotografie	ii.
Mga. Jiří votýpka | zápočet | 4 kredity • – – – – –

Práce	s	elektronickými	blesky
Doc. Mga. pavel Mára, Miroslav Myška | zápočet | 4 kredity • • • • • •

v
ol
ite
ln
é	
př
ed
m
ět
y	
(c
) tvůrčí	dílna

Dle přednášejícího | zápočet | 5 kreditů • • • • • •
fotografický	plenér
Dle přednášejícího | zápočet | 1 kredit • • • • • •
fotografická	exkurze
Dle přednášejícího | zápočet | 1 kredit • • • • • •
fotografický	projekt
Dle přednášejícího | zápočet | 5 kreditů • • • • • •
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tabulka	003.	
Předměty	vyučované	ve	iii.	ročníku	bakalářského	studia

05 —  
06

06 —  
07

07 —  
08

08 —  
09

09 —  
10

10 —  
11

Po
vi
nn
é	
př
ed
m
ět
y	
(k
re
di
ty
	ty
pu
	a
)

intermediální	tvorba	
Doc. Mgr. aleš kuneš | zápočet a zkouška | 6 kreditů • • • • • •
dokumentární	soubor
Mgr. václav podestát | zápočet a zkouška | 6 kreditů • • • • • •
akt	| zápočet a zkouška | 6 kreditů
paedDr. Miloslav stibor, od roku 2007 Doc. Mga. pavel Mára • • • • • •
módní	fotografie	i.
Mga. Dita pepe | zápočet a zkouška | 6 kreditů • • • • • •
reklamní	fotografie	i.	
Mgr. Jan pohribný | zápočet a zkouška | 6 kreditů • • • • • •
dějiny	fotografie	po	roce	1945	
prof. phDr. vladimír Birgus | zápočet a zkouška | 5 kreditů • • • • • •
dějiny	výtvarného	umění	iii.	
prof. Mgr. Jindřich štreit | zápočet a zkouška | 4 kredity • • • • • •
Počítačové	zpracování	obrazu	iii.
Bca. karel poneš | zápočet a zkouška | 4 kredity – • • • • •
diplomový	teoretický	seminář	i.	| zápočet | 2 kredity
prof. phDr. vladimír Birgus, Doc. Mgr. aleš kuneš • • • • • •
Příprava	praktické	bakalářské	práce
vedoucí praktické bakalářské práce | zápočet | 3 kredity • • • • • •
Příprava	teoretické	bakalářské	práce
vedoucí teoretické bakalářské práce | zápočet | 3 kredity • • • • • •
Státní	závěrečná	zkouška	
prof. phDr. vladimír Birgus a zvolený vedoucí práce • • • • • •

Po
vi
nn
ě	
vo
lit
el
né
	p
ře
dm

ět
y	
(B
) Počítačová	grafika	a	dtP	i.	| zápočet | 5 kreditů

Doc. ak. mal. otakar karlas, do roku 2008 i vojtěch Bartek • • • • • •
Seminář	zonálního	systému
rnDr. petr velkoborský, csc. | zápočet | 3 kredity • – – – – –

technologie	fotografie
rnDr. petr velkoborský, csc. | zápočet | 2 kredity – • • • • •
Současná	fotografie	iii.
prof. phDr. vladimír Birgus | zápočet | 2 kredity • • • • • •
Psychologie	umění	i.
Mgr. Jiří siostrzonek, ph.D. | zápočet | 3 / 2 kredity • • • • • •

v
ol
ite
ln
é	
př
ed
m
ět
y	
(c
)

tvůrčí	dílna
Dle přednášejícího | zápočet | 5 kreditů • • • • • •
Počítačová	archivace	dat
rnDr. hynek sekanina, phD. | zápočet | 3 kredit • – – – – –

fotografický	plenér
Dle přednášejícího | zápočet | 1 kredit • • • • • •
fotografická	exkurze
Dle přednášejícího | zápočet | 1 kredit • • • • • •
fotografický	projekt
Dle přednášejícího | zápočet | 5 kreditů • • • • • •
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charaKteriStiKa	magiSterSKého	Studia	oBoru	tvůrčí	fotografie

studium navazujícího magisterského oboru tvůrčí fotografie v rámci studijního pro-

gramu n 8204 filmové, televizní a fotografické umění a nová média bylo poprvé na 

fpf su v opavě schváleno akreditační komisí vlády české republiky v dubnu 1995. 

poslední žádost o prodloužení platnosti akreditace byla úspěšně odsouhlasena v roce 

2005.

stejně jako bakalářské studium, je i magisterské realizováno pomocí kreditového systé-

mu. přehled vyučovaných předmětů a jejich rozdělení na povinné (kredity a), povinně 

volitelné (kredity B) a volně volitelné (kredity c) je patrné z následujících tabulek. 

tabulky také poukazují na změny výukových plánů v jednotlivých letech a informují  

o pedagozích vyučující jednotlivé předměty, výši kreditů a typu zkoušky.

tabulka	004.	
Předměty	vyučované	v	i.	ročníku	magisterského	studia

05 —  
06

06 —  
07

07 —  
08

08 —  
09

09 —  
10

10 —  
11

Po
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př
ed
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ět
y	
(k
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ty
	ty
pu
	a
)

fotografická	ilustrace	
Doc. Mgr. aleš kuneš | zápočet a zkouška | 6 kreditů • • • • • •
Barevná	dokumentární	fotografie
prof. phDr. vladimír Birgus | zápočet a zkouška | 6 kreditů • • • • • •
Barevná	výtvarná	fotografie	
Doc. Mga. pavel Mára | zápočet a zkouška | 6 kreditů • • • • • •
Subjektivní	dokument
Mgr. václav podestát | zápočet a zkouška | 6 kreditů • • • • • •
dějiny	české	a	slovenské	fotografie	20.	století	i.
prof. phDr. vladimír Birgus | zápočet a zkouška | 5 kreditů – • • • • •
české	výtvarné	umění	20.	století
Mgr. Mga. tomáš pospěch | zápočet a zkouška | 4 kredity • • • • • •
Příprava	teoretické	diplomové	práce	i.	| zápočet | 4 / 6 kreditů
zvolený vedoucí teoretické diplomové práce • • • • • •
Příprava	praktické	diplomové	práce	i.	| zápočet | 4 / 6 kreditů
zvolený vedoucí praktické diplomové práce • • • • • •
angličtina	
individuální studium | zápočet a zkouška | 0 / 6 kreditů – • • – – –

fotografická	dílna	nebo	projekt
prof. phDr. vladimír Birgus | zápočet a zkouška | 6 kreditů • – – – – –

diplomový	teoretický	seminář	i.	| zápočet | 4 kredity
prof. phDr. vladimír Birgus, Doc. Mgr. aleš kuneš • – – – – –

výstavní	soubor	iii.	| zápočet a zkouška | 6 kreditů
prof. phDr. vladimír Birgus a zvolený konzultant práce • • • • • •
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tabulka	004.	
Předměty	vyučované	v	i.	ročníku	magisterského	studia

05 —  
06

06 —  
07

07 —  
08

08 —  
09

09 —  
10

10 —  
11
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	ty
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medailon	osobnosti	| zápočet a zkouška | 6 kreditů
Mga. ing. evžen sobek, od roku 2008 prof. Mgr. Jindřich štreit • • • • • •
užitá	fotografie	ii.
Doc. Mga. pavel Mára | zápočet a zkouška | 6 kreditů • • • • • •
módní	fotografie	ii.	| zápočet a zkouška | 6 kreditů
Mga. Dita pepe, od roku 2008 Bca. tereza vlčková • • • • • •
tvůrčí	digitální	fotografie
Doc. Mgr. aleš kuneš | zápočet a zkouška | 6 kreditů • • • • • •
fotografická	technika	i.
rnDr. petr velkoborský, csc. | zápočet | 3 kredity • – – – – –

fotografická	technika,	zonální	systém
rnDr. petr velkoborský, csc. | zápočet | 2 kredity – • • • • •
technika	digitální	fotografie
Mga. Jiří votýpka | zápočet | 4 kredity • – – – – –

aktuální	tendence	digitální	technologie
Mga. Jiří votýpka | zápočet | 2 kredity – • • • • –

Počítačová	grafika	a	dtP	ii. | zápočet | 3 kredity
Doc. ak. mal. otakar karlas, do roku 2008 i vojtěch Bartek • – – – – –

Pokročilé	techniky	v	dtP
Bca. karel poneš | zápočet a zkouška | 4 kreditů – • • • • •
Současná	fotografie	iv.
prof. phDr. vladimír Birgus | zápočet | 4 / 2 kredity • • • • • •
Psychologie	umění	ii.	
Mgr. Jiří siostrzonek, ph.D. | zápočet | 2 kredity • • • • • •
fotografická	dílna	i.
prof. phDr. vladimír Birgus | zápočet a zkouška | 6 kreditů – • • • • •

v
ol
ite
ln
é	
př
ed
m
ět
y	
(c
) tvůrčí	dílna

Dle přednášejícího | zápočet | 5 kreditů • • • • • •
fotografický	plenér
Dle přednášejícího | zápočet | 1 kredit • • • • • •
fotografická	exkurze
Dle přednášejícího | zápočet | 1 kredit • • • • • •
fotografický	projekt
Dle přednášejícího | zápočet | 5 kreditů • • • • • •

přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia jsou dosud organizovány na 

itf jen jednou za dva roky. studium je určeno především pro úspěšné absolventy ba-

kalářského studia oboru tvůrčí fotografie na itf fpf su v opavě. rozhodnutí o přijetí 

probíhá na základě předložených praktických a teoretických bakalářských prací. při-

hlásit se mohou i absolventi specializovaných bakalářských fotografických studií na ji-

ných vysokých školách, pokud jejich závěrečné práce rozsahem a kvalitou odpovídají 
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bakalářským pracím z oboru tvůrčí fotografie na itf fpf su v opavě. 

výuku v bakalářském studijním oboru tvůrčí fotografie zajišťuje osm kmenových pe-

dagogů: prof. phDr. vladimír Birgus, Doc. Mgr. aleš kuneš, Doc. Mga. pavel Mára, 

Mgr. václav podestát, Bca. karel poneš, Mgr. Mga. tomáš pospěch, Mgr. Jiří siostrzo-

nek, ph.D. a prof. Mgr. Jindřich štreit. Dále na výuce oboru externě spolupracují ná-

sledující pedagogové: Doc. ak. mal. otakar karlas, Miroslav Myška, Mga. Dita pepe, 

Mgr. Jan pohribný, rnDr. petr velkoborský, csc., Bca. tereza vlčková a Bca. Bc. 

Miroslav zeman (poznámka: stav v roce 2010). pedagogickému sboru itf je věnována  

v diplomové práci samostatná kapitola, v níž jsou uvedeny i předměty a semináře, kte-

ré jednotliví pedagogové vyučují.

k řádnému ukončení magisterského studia oboru tvůrčí fotografie na itf musí student 

získat v průběhu studia předepsaný počet 120 kreditů, splnit všechny studijní povin-

nosti, úspěšně obhájit teoretickou a praktickou diplomovou práci a složit závěrečné 

státní zkoušky z dějin a teorie fotografie. Běžná doba studia je dva roky, maximální 

doba studia je 4 roky.

tabulka	005.	
Předměty	vyučované	v	ii.	ročníku	magisterského	studia

05 —  
06

06 —  
07

07 —  
08

08 —  
09

09 —  
10

10 —  
11

Po
vi
nn
é	
př
ed
m
ět
y	
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aktuální	tendence	ve	fotografii
prof. phDr. vladimír Birgus | zápočet a zkouška | 5 kreditů – • • • • •
dějiny	české	a	slovenské	fotografie	20.	století	ii.
prof. phDr. vladimír Birgus | zápočet a zkouška | 5 kreditů • – – – – –

Současné	výtvarné	umění
Mgr. Mga. tomáš pospěch | zápočet a zkouška | 4 kredity • • • • • •
diplomový	teoretický	seminář	ii.	| zápočet | 2 kredity
prof. phDr. vladimír Birgus, Doc. Mgr. aleš kuneš • • • • • •
Kurátorský	seminář
Mgr. Mga. tomáš pospěch | zápočet | 2 kredity – – • • • •
Příprava	teoretické	diplomové	práce	ii.	| zápočet | 6 kreditů
zvolený vedoucí teoretické diplomové práce • • • • • •
Příprava	praktické	diplomové	práce	ii.	| zápočet | 6 kreditů
zvolený vedoucí praktické diplomové práce • • • • • •
angličtina	
individuální studium | zápočet a zkouška | 4 / 6 kreditů • • • • • •
fotografická	dílna	nebo	projekt
prof. phDr. vladimír Birgus | zápočet a zkouška | 6 kreditů • – – – – –

Státní	závěrečná	zkouška	
zvolení vedoucí praktické a teoretické bakalářské práce • • • • • •
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tabulka	005.	
Předměty	vyučované	v	ii.	ročníku	magisterského	studia

05 —  
06

06 —  
07

07 —  
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08 —  
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09 —  
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10 —  
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akt,	figurální	detail	
Doc. Mga. pavel Mára | zápočet a zkouška | 6 kreditů • • • • • •
reklamní	fotografie	ii	-	kalendář
Mgr. Jan pohribný | zápočet a zkouška | 6 kreditů • • • • • •
fotografická	interpretace	architektury	
Doc. Mga. pavel Mára | zápočet a zkouška | 6 kreditů • • • • • •
dokumentární	fotografie	a	fikce
Mga. ing. evžen sobek | zápočet a zkouška | 6 kreditů • • • – – –

autoportrét
Mga. Dita pepe | zápočet a zkouška | 6 kreditů • • • • • •
Počítačová	úprava	fotografie	| zápočet | 6 / 4 kredity
Miroslav Myška (do roku 2006 také Bca. Barbora kuklíková) • • • – – –

Pokročilé	techniky	v	dtP	ii.
Bca. karel poneš | zápočet a zkouška | 4 kredity – • • • • •
aplikovaná	digitální	fotografie
Mga. Jiří votýpka | zápočet | 4 kredity • – – – – –

fotografická	technika	ii.
rnDr. petr velkoborský, csc. | zápočet | 2 kredity • – – – – –

Současná	fotografie	v.
prof. phDr. vladimír Birgus | zápočet | 2 kredity • • • • • •
Přehled	dějin	filmu 
Mgr. Jiří siostrzonek, ph.D. | zápočet | 2 kredity • • • • • •
fotografická	dílna	ii.
prof. phDr. vladimír Birgus | zápočet a zkouška | 6 kreditů – • – – – –

Portfolio
zvolený vedoucí | zápočet | 6 kreditů – – • – – –

v
ol
ite
ln
é	
př
ed
m
ět
y	
(c
) tvůrčí	dílna

Dle přednášejícího | zápočet | 5 kreditů • • • • • •
fotografický	plenér
Dle přednášejícího | zápočet | 1 kredit • • • • • •
fotografická	exkurze
Dle přednášejícího | zápočet | 1 kredit • • • • • •
fotografický	projekt
Dle přednášejícího | zápočet | 5 kreditů • • • • • •

absolventi navazujícího kombinovaného magisterského stupně studia by měli získat 

vysokoškolskou kvalifikaci ve všech hlavních oblastech výtvarné, dokumentární a užité 

fotografie i historie, teorie a kritiky fotografie, aby se mohli dobře uplatnit v profesionál-

ní praxi a měli také předpoklady pro vlastní fotografickou tvorbu. absolventi by měli 

být odborně připraveni také pro oblast fotografické historie, teorie a kritiky, stejně jako 

pro oblast kurátorství fotografických výstav.
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charaKteriStiKa	doKtorSKého	Studia	oBoru	tvůrčí	fotografie

Doktorské kombinované studium oboru tvůrčí fotografie bylo na itf fpf su v opavě 

poprvé otevřeno v akademickém roce 2008 - 2009.

přijatému studentovi je přidělen školitel z řad profesorů a docentů itf fpf su nebo 

jiné vysoké školy se specializovanou výukou fotografie a dějin a teorie fotografie, který 

sestaví spolu s doktorandem jeho individuální studijní plán, který předloží ke schvá-

lení oborové radě. celé studium směřuje k úspěšnému vytvoření závěrečné praktické  

a teoretické disertační práce. výuka probíhá především formou řízeného individuál-

ního studia, vědeckého bádání a konzultací vlastní fotografické tvorby. Doktorand se 

účastní vybraných přednášek na su i jiných vysokých školách a absolvuje zahraniční 

stáže. v průběhu studia sám prezentuje několik autorských výstav, veřejných předná-

šek a seminářů pro studenty itf fpf su. standardní doba studia je stanovena na tři 

roky, maximálně možná doba je sedm let. 

v průběhu studia je doktorand povinen vykonat následující zkoušky z povinných před-

mětů: dvě zkoušky a dvě seminární práce z dějin a teorie fotografie, zkoušku a písem-

nou práce z dějin výtvarného umění, zkoušku a písemnou práci z filozofie, psychologie 

nebo sociologie, zkoušku z angličtiny a dalšího cizího jazyka, veřejnou výstavu vlastní 

fotografické tvorby, včetně kurátorské práce a veřejnou přednášku na téma související 

s disertační prací. po dohodě se školitelem může doktorand do svého individuálního 

plánu zahrnout další fakultativní předměty. po celou dobu studia se doktorand věnuje 

přípravě praktické a teoretické části disertační práce. 

podmínkou k ukončení studia je splnění všech povinností studijního plánu a odevzdá-

ní praktické a teoretické disertační práce. praktickou část může tvořit výstavní soubor 

sestavený z minimálně deseti fotografií, ale také maketa fotografické publikace nebo 

audiovizuální program zaměřený na oblast fotografie. teoretická disertační práce má 

shrnout výsledky doktorandova výzkumu a dokumentovat jeho nové poznatky a od-

borné znalosti. obhajobě disertační práce předchází veřejná přednáška, seznamují-

cí s obsahem disertační práce a fotografickou tvorbou doktoranda a veřejně přístup-

ná zkouška z dějin a teorie fotografie, jejíž úspěšné složení je podmínku přistoupení  

k samotné obhajobě disertační práce. ta probíhá rovněž veřejně, a doktorand má bě-

hem ní reagovat před pětičlennou zkušební komisí na posudky školitele a dvou opo-

nentů. 
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absolventi doktorského studijního programu filmové, televizní a fotografické umění  

a nová média by měli mít hluboké znalosti v dějinách i současnosti fotografie a širo-

ký kulturně-historický rozhled. Měli by být připraveni na badatelskou, pedagogickou  

a kurátorskou činnost v oblasti fotografie a historie fotografie. rovněž by měli doko-

nale ovládat klasickou i digitální fotografickou techniku a využívat možnosti počítačo-

vých úprav fotografií. Měli by se uplatňovat jako profesionální fotografové, pedagogo-

vé středních a vysokých škol, kurátoři fotografických sbírek, redaktoři fotografických  

a výtvarných časopisů nebo odborní publicisté.

Vladimír Birgus při zápisu do indexů na červnové konzultaci. Foto Marek Malůšek.
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fOtOgrafiCké	prOjekty	a	tvůrčí	dílny	
institutu	tvůrčí	fOtOgrafie	

významnou složkou kombinovaného bakalářského a magisterského studia na itf jsou 

tvůrčí dílny a dlouhodobé fotografické projekty, které jsou součástí akreditace těchto 

oborů. 

tvůrčí	dílny, které vedení itf	každoročně opakovaně organizuje,	doplňují a rozšiřují 

výuku některých vyučovaných předmětů. Jedná se o jedinečnou formu výuky, která 

aktivně pracuje s menšími skupinami studentů a využívá k výuce možností odborných 

pracovišť itf ateliéru, fotografické laboratoře nebo digitální pracovny při plnění kon-

krétních fotografických úkolů. příkladem může být tvůrčí dílna nazývaná zkráceně 

tvář a tělo nebo akt (správně figurativní i nefigurativní portrét a akt a fotografie těla 

jako subjektivní reflexe) vedená pavlem Márou, která je vhodná jak pro studenty vyš-

ších ročníků bakalářského studia, tak i pro studenty studia magisterského. Dílna, která 

probíhá v prostředí ateliéru s využitím modelu, vhodně doplňuje předměty fotografic-

ký portrét nebo akt vyučované v bakalářském stupni studia a předmět akt, figurální de-

tail vyučovaný v rámci magisterského studia. studenti si vedle práce s modelem v praxi 

ověří také různé principy a způsoby osvětlování s využitím odlišných pozadí a práci  

a ovládání profesionální fotografické techniky. Úvod dílny věnuje pavel Mára teoretic-

ké přednášce a představení zadání a stanovení cílů. Dílna byla dříve organizována jako 

dvoudenní, v posledních letech probíhá v ateliéru itf v průběhu jednoho dne.

příkladem využití prostředí ateliéru pro oblast užité a produktové fotografie jsou dílny  

Miroslava vojtěchovského zaměřené na fotografii skla (název dílny je fotografie skla). 

tato dílna rozšiřuje o praktické dovednosti zejména výuku předmětů užitá fotografie 

i. a ii. a reklamní fotografie i. a ii., ale také například předměty fotografické zátiší, 

základní principy osvětlování, stavba a skladba fotografického obrazu nebo technika 

fotografie, senzitometrie. probíhá opakovaně v budově fpf su v opavě v ateliéru itf 

několikrát v každém akademickém roce. studenti obdrží v průběhu dílny i studijní ma-

teriály, které obsahují postupy a ukázky svícení skleněných předmětů.

příkladem využití digitálního pracoviště itf jsou dílny vedené odborným asistentem 

karlem ponešem. ty v různých oblastech bitmapové grafiky a color managmentu do-
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plňují předměty počítačové zpracování obrazu vyučované ve všech ročnících bakalář-

ského studia a předmět pokročilé techniky v Dtp, který je zařazen do studijních plánů 

magisterského studia. Dá se říct, že přímo vychází z požadavků těchto předmětů, které 

jsou při konzultacích itf pojaty převážně teoreticky. ověření vlastních praktických po-

znatků v praxi a ukázky jejich využití jsou tedy velmi důležité. Dílny zohledňují různé  

vstupní úrovně znalostí studentů a jsou tematicky zaměřeny například na základy prá-

ce s bitmapovými editory, skenování na plochých a filmových skenerech nebo také na 

náročnější procesy kalibrace výstupních a vstupních zařízení, praktickou předtiskovou 

přípravu či digitální fotografickou montáž a koláž. část těchto dílen proběhla také na 

pracovištích v Brně a praze. 

i některé další tvůrčí dílny probíhají mimo budovu fpf su a odborné pracoviště itf 

v opavě. v ateliéru Miroslava Myšky v Brně probíhá každoročně série tvůrčích dílen 

zaměřených na základy ateliérového osvětlování především v oblasti produktové fo-

tografie (název dílny je osvětlování s primární i sekundární simulací reality a základní 

způsoby svícení v ateliéru). studenti si v rámci této dílny mají možnost pod odborným 

dohledem vyzkoušet a ověřit faktorové i modulační styly osvětlování a realizovat i slo-

žitější světelné konstrukce. 

se zázemím ve slavonicích probíhá vícedenní tvůrčí dílna vedená petrem velkobor-

ským zaměřená na práci s velkformátovou kamerou. studenti se během pěti dnů se-

známí s ovládáním kamer sinar a cambo, připomenou si zásady a praktickou aplikaci 

exponometrie a v exteriérech i interiérech exponují několik plochých filmů. ty v závě-

ru dílny vlastnoručně vyvolají a posléze digitalizují pomocí skeneru.

Dále se mohou studenti itf účastnit například dílen Módní fotografie vedených sali-

mem issou a štěpánkou stein nebo krajinářských dílen pod vedením Jana pohribného.

předmět tvůrčí dílna je součástí kreditového systému výuky na itf a je ve všech roč-

nících zařazen ve skupině volně volitelných předmětů s kreditem typu c. studenti ma-

gisterského studia měli v různých letech tvůrčí dílnu dokonce zařazenou jako povinný 

předmět s kredity typu a nebo povinně volitelný předmět s kreditem typu B. za účast 

na tvůrčích dílnách získávají od lektora předepsaný počet kreditů. konkrétní informace 

o jednotlivých pořádaných tvůrčích dílnách, jejich zaměření i obsazení jsou uveden  

v kapitolách jednotlivých let.

ve zpracovávaném období probíhal a také vrcholil dlouhodobý fotografický	projekt	
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opava očima studentů itf. fotografické projekty mají ve světě i u nás dlouhou a boha-

tou tradici. Jejich význam, ať již pro účely sociologické, historické či dokumentační, je 

nezpochybnitelný. projekt opava očima studentů itf vycházel ze zkušeností již dříve 

realizovaných projektů lidé hlučínska devadesátých let 20. století a zlín a jeho lidé.

Byl zahájen v roce 2004 a jeho cílem bylo vytvořit obsáhlou fotografickou zprávu  

o městě, kde sídlí domovská univerzita. podobně jako v předchozích dvou projektech, 

měl i v opavě vzniknout výstavní soubor dokumentárních, reportážních, portrétních, 

krajinářských fotografií a snímků městské architektury, který by se stal cenným vizu-

álním svědectvím o různých aspektech života opavy a v širším pohledu i společnosti  

v české republice v prvních letech členství v evropské unii. výsledný soubor sestave-

ný vedoucími pedagogy se měl stát majetkem statutárního města opavy a měl sloužit  

k její prezentaci u nás i v zahraničí. právě tato myšlenka se při realizaci projektu uká-

zala jako svazující, protože částečně vylučovala uplatnění odvážnější konceptuální 

formy a především kritických pohledů na město a jeho projevy. naopak organizátory   

v počátku sváděla k nesvobodnému vedení projektu a zařazovaní portrétů význam-

ných představitelů města apod. 

Dalším významným cílem projektu bylo využít netradičních forem výuky fotografie  

a umožnit studentům itf fotografovat v terénu pod vedením zkušených dokumentaris-

tů a pedagogů a ověřit si tak v praxi teoretické poznatky z oblasti reportážní, dokumen-

tární i portrétní fotografie.

před zahájením projektu proběhlo v sobotu 27. března 2004 od 9.30 hodin v opavě 

setkání pedagogů a studentů, kteří projevili zájem a chtěli se do projektu aktivně zapo-

jit. Dopoledne proběhla v budově fpf su na Bezručově náměstí 13 v opavě beseda, 

při níž byla představena vize realizace projektu, byly vymezeny a rozděleny základní 

okruhy témat a studenti se rozdělili do určitých pracovních skupin. každý také dostal 

mapu opavy a informace o projektu v tištěné podobě. odpoledne pak následovala 

komentovaná prohlídka města s výklady Jiřího siostrzonka a tomáše pospěcha. část 

studentů zůstala v opavě fotografovat až do konce víkendu. Úvodního setkání se zú-

častnilo více než čtyřicet studentů a pedagogové vladimír Birgus, vojtěch Bartek, pa-

vel Mára, václav podestát, tomáš pospěch, Jiří siostrzonek a Jindřích štreit. setkání 

bylo ukončeno s tím, že studenti předloží v písemné podobě svoji vizi, jakému  tématu 

by se v rámci projektu chtěli dále věnovat.
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projekt byl v počátku tematicky rozčleněn tak, aby obsáhl celou šíři sociogeografic-

kých faktorů v opavě. část studentů se měla zaměřit například na dokumentaci života 

na slezské univerzitě, další se soustředili na život a dění v úřadech, nemocnici.  Bylo 

zapotřebí fotografovat i architekturu města, dění na periférii a podobně. počátek pro-

jektu byl poměrně euforický. studenti sami ve volném čase zajížděli do opavy a to 

mnohdy i ze vzdálených míst. v opavě se o víkendech setkávali ve skupinkách, přes 

den se soustředili na fotografování a večery prožívali společně v dnes již neexistujícím 

legendárním opavském nashville na horním náměstí a dalších hospůdkách.

Domnívám se, že fotografie,které vznikaly v počátcích projektu, jsou odlišné od těch, 

které byly nakonec zařazeny do výstavního celku představného v roce 2008. Je jisté, 

že není možné srovnávat prostředí a přívětivou atmosféru vesniček hlučínska a měst-

ské prostředí opavy, které je daleko více anonymní a méně otevřené. také je zřejmý 

vývoj, kterým médium fotografie a vizuální jazyk za deset let uplynulých od počátků 

realizace projektu na hlučínsku prošly. ukázalo se, že ne všechny zkušenosti z přede-

šlých projektů je možné v prostředí opavy uplatnit. Je zřejmé, že byl opavský projekt 

cennou zkušeností nejen pro studenty, ale i pro vedoucí pedagogy.

v rámci projektu proběhlo pod vedením pedagogů itf i několik dílčích tvůrčích dílen, 

které obzvláště s odstupem několika let měli posloužit i jako aktivizace a znovuožive-

První setkání účastníků projektu Opava očima studentů ITF FPF SU v Opavě. 27. března 2004. Foto archiv ITF.
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ní myšlenky projektu. k těm nejzajímavějším patřilo fotografování v opavské věznici  

v úzké skupině pod vedením Jindřicha štreita nebo víkendová dílna s tomášem pospě-

chem, která byla zaměřena na trávení volného času obyvatel opavy. 

při konzultacích na horní Bečvě byl pravidelně vyhrazen čas pro setkání účastníků 

projektu, kde pedagogové zhodnotili dosavadní průběh, prohlédli nově vzniklé práce 

a informovali o významných událostech a dění v opavě. 

ukázalo se, že rozprostření projektu do tak velkého časového úseku není ničím přínos-

né, což se projevilo i na postupném pohasínání zájmu studentů o projekt. Díky vleklé-

mu průběhu došlo také ke změně názvu projektu a především závěrečné výstavy, který 

měl původně znít opava na prahu nového tisíciletí. i když bylo původně plánováno 

zakončení projektu dříve, proběhlo v podobě velké výstavy v Domě umění v opavě 

až 4. září 2008. su v opavě ve spolupráci s nakladatelstvím kant vydala k výstavě 

katalog s texty rektora su rudolfa Žáčka a tomáše pospěcha.  ten je patrně útlejší, než 

se předpokládalo v době zahájení projektu, ale přesto přináší  ukázky řady zajímavých 

souborů, které vznikly v rámci projektu opava očima studentů itf fpf su v opavě 

a které ještě jednou zhodnotí ubíhající čas. okolnosti zahájení výstavy a jejích repríz 

jsou podrobněji popsány v kapitole událostí roku 2008. 

Společná fotografie účastníků tvůrčí dílny vedené Pavlem Márou. Ateliér ITF v Opavě, 8. dubna 2006.
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spOlupráCe	institutu	tvůrčí	fOtOgrafie	
s	dalšími	vysOkOškOlskými	praCOvišti	u	nás

po pražské faMu a itf fpf su v opavě se fotografie jako samostatný obor začala 

postupně vyučovat i na dalších vysokých školách v české republice. v roce 1994 

zahájil činnost ateliér fotografie na fakultě umění a designu univerzity Jana evange-

listy purkyně pod vedením prof. pavla Baňky. v roce 1995 byl založen ateliér foto-

grafie na katedře grafiky pražské všup pod vedením prof. pavla štechy. v roce 1997 

byl založen prof. pavlem Diasem ateliér reklamní fotografie na fakultě multimediál-

ních komunikací univerzity tomáše Bati ve zlíně. Médium fotografie bylo využíváno  

i v některých ateliérech na fakultě výtvarných umění vysokého učení technického  

v Brně a na pražské avu. Možnost studovat fotografii vznikla i na ostravské univerzitě 

v ostravě a západočeské univerzitě v plzni.

Možná právě proto, že každá z těchto škol měla a dodnes má odlišné směřování, bylo 

nezbytné vytvořit mezi vedoucími pedagogy jednotlivých pracovišť i mezi studenty 

prostor pro vzájemný dialog.

Jednou z prvních vlaštovek vzájemné budoucí spolupráce vysokých škol, které nabí-

zejí specializované studium fotografie, byla výstava Konfrontace, která byla otevřena 

17. června 2002 v prostorech pražského domu fotografie. v průběhu jednoho měsíce 

se zde postupně představili studenti a čerství absolventi z katedry fotografie faMu  

v praze, itf fpf su v opavě, ateliéru fotografie vysoké školy uměleckoprůmyslové 

v praze a ateliéru fotografie fakulty užitého umění a designu univerzity J. e. purkyně 

v Ústí nad labem. každá škola se prezentovala přibližně týden. cyklus výstav zahájil 

právě itf a jeho prezentace byla přístupná do 24. června 2002. itf tenkrát zastupova-

ly například práce Davida Boukala, Josefa horázného, Jiřího křenka, lucie nimcové,  

Dity pepe, Martina Říhy, víta šimánka, Martina štěrby,  Jana vacy nebo karla šprou-

tila. Jednalo se historicky o první konfrontaci českých vysokých škol zaměřených na 

fotografii a návštěvníci jednotlivých výstav tak měli poprvé možnost posoudit jejich 

úroveň, zaměření i úspěchy.

od 31. října do 1. listopadu 2003 se v opavě konalo historicky první setkání	pedago-

gů	a	studentů	vysokých	škol se samostatnou výukou fotografie. cílem tohoto setkání 
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bylo  oficiálně otevřít vzájemný dialog a posílit dosud jen značně sporadickou a naho-

dilou spolupráci a kooperaci mezi jednotlivými českými školami. inicioval je itf fpf 

su v opavě a pozvání přijali zástupci všech šesti českých vysokoškolských pracovišť  

s výukou fotografie, ale i další školy ze zahraničí a také několik středních škol s výukou 

fotografie. Mezi hosty byli například prof. stefan Wojnecki, prof. piotr Wolynski a prof. 

andrej florkowski z akademie výtvarných umění v poznani, doc. zbigniew zegan  

z akademie výtvarných umění v krakově, prof. Waldemar Jama a absolvent itf piotr 

szymon z akademie výtvarných umění v katovicích, lucia lendelová z vysoké školy 

výtvarných umění v Bratislavě, lucia Benická z Domu fotografie v popradě a řada dal-

ších významných osobností fotografické scény. české vysoké školy zastupovali napří-

klad prof. Miroslav vojtěchovský, Jaroslav Bárta, lucie Mlynářová, doc. pavel Baňka, 

Jaroslav prokop a většina pedagogů domácího itf. opavského setkání se zúčastnili  

i zástupci tisku, fotografických magazínů a fotografických institucí. pedagogové hostu-

jících škol přijeli na setkání i s několika studenty. 

v pátek 31. října 2003 setkání odpoledne začalo pracovním posezením pedagogů  

u kulatého stolu, kde byly projednány otázky další spolupráce. Diskutovalo se o spo-

lečném pořádání výstavních konfrontací českých vysokých škol, společné prezentaci 

škol na festivalech v zahraničí, organizování společných tvůrčích dílen a vzájemných 

stáží a projednávaly se i otázky vzájemné kooperace při přípravě a distribuci studijních 

materiálů a podobně. setkání pokračovalo večer slavnostní vernisáží velkolepé výstavy 

diplomových a klauzurních prací itf z let 1998 - 2003 v Domě umění v opavě, po kte-

ré následoval sedmihodinový neformální raut s cimbálovou muzikou a projekcí filmů 

v přilehlé vinárně u přemka, který byl přístupný jen pro zvané účastníky setkání a stu-

denty a pedagogy itf. v sobotu 1. listopadu 2003  od 9.30 hodin setkání pokračovalo 

v aule rektorátu su v ulici na rybníčku prezentací všech pozvaných vysokých škol se 

simultánním překladem do polského jazyka. po obědě setkání pokračovalo prezenta-

cí prací studentů zúčastněných středních škol a diskuzí všech zúčastněných. značný 

zájem ze strany pedagogů jen potvrdil, že taková spolupráce a výměna zkušeností  

v řadě oblastí fotografického vzdělávání je považována většinou škol za užitečnou  

a přínosnou. význam tohoto prvního setkání, které vzešlo z iniciativy itf a především 

vladimíra Birguse, se postupně ukazuje až do dnešních dnů. v dalších letech tato 

pracovní setkání pokračovala a jejich organizace se zhostily další fotografické školy, 

nejprve pražská faMu a ateliér fotografie fakulty užitého umění a designu univerzity  
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J. e. purkyně v Ústí nad labem, pak následoval ateliér reklamní fotografie fMk utB 

zlín a po něm všvu Bratislava. nakonec měla organizační štafetu setkání převzít 

všup, čímž byla bohužel dočasně komunikace mezi školami přerušena. v říjnu 2011 

však byla tradice obnovena velkým setkáním a výstavou šesti českých a jedné sloven-

ské školy v ustí nad labem.

v důsledku prvního setkání vysokých škol nabízejících specializovanou výuku foto-

grafie a ve snaze vytvořit novou platformu, která by na odborné úrovni představovala 

aktuální dění v soudobé mladé fotografii, vyhlásil itf ve spolupráci s časopisem ateliér 

a pražským domem fotografie první ročník ceny	Jaromíra	funkeho pro mladé české 

nebo v české republice žijící fotografy ve věku do 35 let. tato cena byla poprvé udě-

lena na zahájení výstavy finalistů soutěže v pražském domě fotografie 2. června 2004 

za soubory autoportrétů absolventce a pedagožce itf Ditě pepe. cenu jí předala dce-

ra Jaromíra funkeho Miloslava rupešová. Do finále soutěže byli nominováni i salim 

issa a štěpánka steinová, kamera skura, alena kotzmannová, Jiří křenek, vít šimánek  

a karel tůma. Další ročníky ceny Jaromíra funkeho měli být pořádány ve dvouletých 

intervalech. postupně převzala význam této přehlídky fotografická soutěž frame ur-

čená  studentům fotografie a mladým fotografům zemí visegrádské čtyřky pořádaná  

v Brně  evženem sobkem a ondřejem Žižkou.

Jedním z nejúspěšnějších výsledků této spolupráce je rozsáhlý výstavní cyklus před-

stavující práce studentů všech šesti českých vysokých škol se specializovanou výukou 

fotografie v pražském domě fotografie v praze nazvaný Šestka. výstavy tohoto cyklu 

probíhaly od 26. října 2006 do 8. dubna 2007 a jsou podrobněji popsány v kapitolách 

jednotlivých let ve druhé části této práce. koncepce jednotlivých dílčích výstav připra-

vovali samostatně vedoucí ateliérů jednotlivých škol - za itf fpf su v opavě vladimír 

Birgus, tomáš pospěch spolu s Jaroslavem prokopem za ateliér reklamní fotografie 

fMk univerzity tomáše Bati ve zlíně, dále veronika Bromová za ateliér nová média 

ii. akademie výtvarných umění v praze, pavel Baňka za ateliér fotografie fakulty užité-

ho umění a designu univerzity J. e. purkyně v Ústí nad labem, ivan pinkava za ateliér 

fotografie vysoké školy uměleckoprůmyslové v praze a Jaroslav Bárta za katedru foto-

grafie faMu v praze. každá škola se tedy představila co do výběru zvolených žánrů, 

stylů a autorských přístupů i adjustace a instalace fotografií zcela po svém. výstava tak 

nabídla jedinečnou možnost zhlédnout a posoudit na jednom místě výstupy a směřo-
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vání jednotlivých škol, ale především opět podpořila přínosný dialog a spolupráci mezi 

českými fotografickými školami. šestka představila bezesporu to nejnovější a nejlepší, 

co na jednotlivých školách vzniká. pražský dům fotografie v čele s ředitelkou evou 

Marlene hodek k ní vydal s podporou Ministerstva kultury čr a hlavního města praha 

obsáhlý česko-anglický katalog o 277 stranách, který spolu s texty vedoucích ateliérů 

prezentuje desítky ukázek prací studentů jednotlivých škol. 
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pedagOgOvé	institutu	tvůrčí	fOtOgrafie
následující kapitola přestavuje pedagogy itf a jejich nejvýznamnější aktivity (stav od-

povídající roku 2010). přináší také rozhovory s vybranými kmenovými pedagogy. ob-

sazení pedagogického sboru se v průběhu zpracovávaného období částečně pozměni-

lo. změny jsou patrné z tabulky 006. pedagogové vojtěch Bartek a evžen sobek odešli 

na vlastní žádost a Miloslav stibor se rozhodl ukončit pedagogické působení s ohledem 

na svůj věk. odešel také Jiří votýpka a rok 2010 byl poznamenán předčasným úmrtím 

antonína Braného. Řady pedagogů doplnili absolventi bakalářského studia karel poneš 

a tereza vlčková. Úplný přehled pedagogů itf je uvedený v příloze diplomové práce.

tabulka	006.	
Pedagogové	institutu	tvůrčí	fotografie		
v	letech	2006	-	2010

05 —  
06

06 —  
07

07 —  
08

08 —  
09

09 —  
10

10 —  
11

vojtěch Bartek • • • • – –

prof. phDr. vladimír Birgus • • • • • •
Mgr. antonín Braný • • • • – –

Doc. ak. mal. otakar karlas • • • • • •
Doc. Mga. aleš kuneš • • • • • •
Doc. Mga. pavel Mára • • • • • •
Miroslav Myška • • • • • •
Mga. Dita pepe • • • • • •
Mgr. václav podestát • • • • • •
Mgr. Jan pohribný • • • • • •
Bca. karel poneš – • • • • •
Mgr. Mga. tomáš pospěch • • • • • •
Mgr. Jiří siostrzonek, ph.D. • • • • • •
Mga. ing. evžen sobek • • • – – –

paedDr. Miloslav stibor • • – – – –

prof. Mgr. Jindřich štreit • • • • • •
rnDr. petr velkoborský, csc. • • • • • •
Bca. tereza vlčková – – – • • •
Mga. Jiří votýpka • • • • – –

Bca. Bc. Miroslav zeman • • • • • •
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Pedagogický sbor ITF na stejném místě v roce 2009. Foto Pavel Mára.

Pedagogický sbor ITF na Horní Bečvě v roce 2008. Foto Pavel Mára.
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rOzhOvOr	
s	vladimírem	birgusem	
Prof.	Phdr.	vladimír	Birgus, teoretik a historik fotogra-
fie, kurátor a organizátor mnoha významných výstav, 
fotograf, své fotografie vystavuje na výstavách doma  
i v zahraničí, výrazný pedagog v oblasti fotografie, autor 
mnoha odborných publikací, držitel významných oce-
nění za fotografické publikace, nositel Řádu ministra 
kultury polské republiky gloria artis, držitel stříbrné me-
daile slezské univerzity a ceny osobnost české fotogra-
fie roku 2006, člen asociace profesionálních fotografů 
české republiky.

narodil se 5. května 1954 ve frýdku-Místku. po studiu 
na filozofické fakultě univerzity palackého v olomouci 
vystudoval obor fotografie na pražské faMu, kde také 
působil jako pedagog. v roce 1994 byl jmenován docen-
tem, v roce 1999 profesorem. od roku 1990 je vedou-
cím itf fpf su v opavě, ze kterého svým úsilím vybudoval světově uznávanou fotografickou školu. 

vladimír Birgus je členem významných fotografických společenstev, rad a komisí v české republice 
i v zahraničí. Je členem rady vysokých škol, vědeckých rad slezské univerzity a fpf slezské univer-
zity a společnosti pro dějiny fotografie ve vídni. Je spolupracovníkem a publicistou kulturních rubrik 
mnoha novin a časopisů. Je vedoucím redaktorem internetového časopisu www.photorevue.com, 
zakládajícím členem pražského domu fotografie, předsedou a členem uměleckých rad a asociací, 
vede tvůrčí dílny a přednáší na zahraničních fotografických školách a fotografických festivalech. 

svoji fotografickou tvorbou zaměřuje především na subjektivní dokument. od 80. let pracuje s ba-
revnou fotografií. Dlouhodobě rozvíjí fotografický cyklus cosi nevyslovitelného. 

na institutu tvůrčí fotografie vyučuje předměty Dějiny fotografie, současná fotografie, seminář kriti-
ky fotografie, Diplomový teoretický seminář, Barevná dokumentární fotografie, Dějiny české a slo-
venské fotografie 20. století, aktuální tendence ve fotografii. Je vedoucím mnoha klauzurních prací 
a praktických a teoretických bakalářských a diplomových prací. Je hlavním školitelem a garantem 
doktorského studia studijního zaměření filmové, televizní a fotografické umění a nová média na itf 
fpf su v opavě.

o	institutu	 tvůrčí	 fotografie	 se	dříve	 říkalo,	že	 je	 školou	zaměřenou	především	na	

černobílou	dokumentární	fotografii.	dnes	se	řada	studentů	věnuje	módní	fotografii,	

portrétu	nebo	inscenovanému	dokumentu.	Jaký	je	váš	názor	na	současné	zaměření		

a	další	směřování	institutu?	co	vývoj	ovlivňuje	a	jak	na	to	škola	reaguje?

přiznám se, že jsme z počátku přijímali systém výuky, který vybudoval prof. šmok na 

faMu, kde jsem sám od roku 1978 učil. Myslím si, že se jeho systém plně osvědčil. 

v období prof. šmoka byla faMu mezinárodně významnou školou nejen tím, že byla 

jednou ze dvou v naší části evropy, ale pokud zhodnotíte, co se dělo na faMu v pře-

devším v 80. letech, tak to byla opravdu jedna z nejlepších evropských škol vůbec. 

prof. šmok od začátku zastával kritérium, že se student musí na škole naučit i to, jak si 
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v praxi na sebe vydělá. na rozdíl od malířských škol, kde pokud se absolventi neuživí 

volnou tvorbou, tak mohou pracovat jako restaurátoři, vytvářet ilustrace do knížek  

a podobně, v oblasti fotografie jsou možnosti, jak se uživit volnou tvorbu, velmi ome-

zeny. speciálně v české republice, kde téměř neexistuje trh s fotografiemi. nedávno 

jsem spočítal, že u nás není více než deset lidí, kteří se uživí volnou fotografií. a na-

konec i významní autoři, kteří mají ohlas a prodávají své fotografie relativně draho, 

musí brát zakázky a kombinovat zakázkovou činnost se svou volnou tvorbou. podle 

mého názoru to není nic, za co by se měl člověk stydět. zrovna včera jsem viděl film 

český sen, kde člověk z reklamní agentury konstatuje, že reklamním dílem jsou i fresky  

v sixtinské kapli, neboť Michelangelo také pracoval na zakázku papeže. 

kombinovat jednotlivé druhy fotografie je pro studenty dobré především proto, aby 

se našli. nastoupí do školy zaměřeni určitým způsobem a škola je donutí k tomu, aby 

například výtvarně zaměřený autor vytvořil reportáž nebo dokument. Mnozí studenti 

najednou zjistí, že je to baví a mohou měnit svůj hlavní zájem, ale především jim to 

pomáhá uživit se v praxi. v dnešní době, kdy je tak obrovská nezaměstnanost fotogra-

fů, s nástupem digitálních technologií a nástupem dalších fotografických škol vznikla 

u nás velká konkurence. Já mám pochybnosti o tom, jak se uživí absolvent školy, kde 

není vzděláván jak dobře vyfotit architekturu, reportáž nebo dokument a všechno to, 

čím se potom v praxi uživí. Je to taková výroba nezaměstnaných umělců, což bych 

nikdy nechtěl dopustit. 

taky je naše škola známa tím, že má za posledních deset, patnáct let mnoho absol-

ventů, kteří se uplatnili mezinárodně. to je pro mě nejlepší hodnocení. tedy ne lidé, 

kteří jsou u nás oceňováni nějakým úzkým kroužkem kritiků, ale právě ti, kteří získají 

významné mezinárodní ceny a vystavují v důležitých muzeích a galeriích či na před-

ních fotografických festivalech. to jsou ta hlavní kritéria, která jsou nezpochybnitelná. 

a když se podívám zpětně na počet takových absolventů institutu, tak mě to jenom 

utvrzuje v tom, že tahle cesta je správná. samozřejmě je třeba reagovat na aktuální 

podněty. Myslím si, že jsme po nástupu digitálních technologií radikálně změnili roz-

sah a zaměření předmětů věnovaných na jedné straně klasické černobílé fotografii  

a na druhé straně fotografii digitální. od nesmělých začátků, kde začínal oblast digi-

tální fotografie učit Jiří votýpka, je dnes díky karlu ponešovi tato oblast po teoretické 

stránce u nás dobře pokrytá. studentům nikdo nenakazuje, zda mají dělat analogově 

nebo digitálně. Je ale dobře, že stále mají potřebu, ale i povinnost si vyzkoušet i ana-
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logovou fotografii. na některých školách už s tím úplně skončili. zájem o dílny vel-

koformátové fotografie u petra velkoborského mě utvrzuje, že pro mnoho současných 

studentů je to oblast, která je láká, protože se v mnohém odlišuje od běžné digitální 

fotografie. 

Studenti	institutu	získávají	mnohá	významná	ocenění	nejenom	u	nás,	ale	i	na	zahra-

niční	 scéně.	často	 se	prezentují	na	mezinárodních	 fotografických	 festivalech.	 Jaký	

zvuk	má	institut	v	zahraničí? 

Je vždycky obtížné chválit sám sebe nebo vlastní školu, ale výčet studentů, kteří jsou 

už dnes mezinárodně uchyceni, je velmi rozsáhlý. počínaje rafałem Milachem, Di-

tou pepe, evženem sobkem, andrejem Balcem, andrzejem kramarzem, vojtěchem 

slámou, Barborou a radimem Žůrkovými, terezou vlčkovou, pavlem M. smejkalem, 

annou orłowskou, tomaszem lazarem a dalšími. například lucia nimcová má za 

sebou úspěchy, které nikdo ze slovenských absolventů jiných fotografických škol v po-

sledním destiletí nemá. Dostala cenu oskara Barnacka, vystavovala ve stedelijk Museu 

v amsterodamu, v kunstforu ve vídni nebo na art Miami, obdržela cenu oskara čepa-

na. pro nás bylo do té doby nepředstavitelné, že by český fotograf dostal chalupeckého 

cenu, a ona ji ve slovenském prostředí získala. i to je důkaz toho, že naše slovenská 

absolventka hraje zásadní roli v současném slovenském umění. a nejen ona, ale také 

například andrej Balco nebo pavel Maria smejkal se řadí k absolutní špičce slovenské 

fotografie. Řada polských studentů a absolventů institutu naprosto radikálně změnila 

polskou fotografii. takový rafał Milach je tam vzorem pro mnoho mladých fotografů. 

Měl samostatné výstavy v národní galerii umění zacheta ve varšavě nebo v berlínské 

galerii c/o, vyhrál první cenu na Word press photu i cenu na fotografickém festivalu 

fotografie v new yorku, vydal několik mezinárodně oceněných knih.  v polsku máme 

ohromné renomé. studenti ze třetího ročníku z filmové, divadelní a televizní školy  

v lodži chodí k nám do prvního ročníku. Dnes jsou naši polští absolventi ředitelé fes-

tivalů, galeristi, píšou do různých periodik, učí na školách a tak dále.

dříve	bylo	studium	na	institutu	organizováno	jako	korespondenční.	Později	došlo	ke	

změně	na	kombinovanou	formu	studia.	v	čem	spočívá	její	jedinečnost	a	v	čem	její	

nedostatky?	Jsou	v	něčem	studenti	itf	ochuzeni?

Já jsem přijímal školu v osmdesátém druhém roce po k. o. hrubém, kdy to byla škola 

vyloženě korespondenčního typu podle famous photographers school, kdy se studenti 
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setkávali jen na pár hodin v olomouci a jenom jednou ročně na dva dny v Beskydech. 

od začátku bylo jasné, že to takto dále fungovat nemůže, protože osobní kontakt je 

nesmírně důležitý. proto jsme okamžitě školu převedli do Beskyd a všechny konzul-

tace začaly být vícedenní. to byla první věc, kterou jsem udělal, když jsem se stal  

v osmadvaceti letech vedoucím institutu. to bylo základem pro vybudování kombino-

vané formy studia.

Dnes již dálkové studium neexistuje. Je jen forma kombinovaného studia. a tuhle for-

mu jsme v podstatě předjímali už dávno. u fotografie není zase až tak úplně nutné být 

v denním kontaktu s pedagogem. student pracuje na zadání sám a vyhledává kontakt  

s pedagogem pouze tehdy, když potřebuje něco zkonzultovat, což určitě není každý 

den v týdnu. samozřejmě je zde hendikep u studia teoretických předmětů, kde se 

očekává samostudium. v dnešní době je ale spousta kvalitní literatury, internet, takže 

každý student si potřebné informace najde. v přednáškách dějin fotografie a dějin vý-

tvarného umění je student pedagogem především orientován. pedagog mu představí 

známá i málo známá fakta a širší společenský a umělecký kontext, upozorní, kde infor-

mace najde, orientuje jej v určitém myšlení. 

Důležitý je kontakt v pravidelných intervalech. zhruba dva měsíce jsou doba, kdy stu-

dent může dotáhnout cvičení do podoby, kdy je potřebuje zkonzultovat. pak je důleži-

té, aby měl možnost osobního kontaktu s pedagogem. velkým hendikepem institutu je, 

že prostoru na vlastní konzultování je málo. není to bohužel tak, jak by to v ideálním 

případě být mělo, že soubor vzniká od prvního zadání přes všechny postupné kon-

zultace. studenti si mnohdy velkou část prací nechávají na poslední konzultaci. proto 

jsme také odbourali malá cvičení, které studenti zpracovávali z konzultace na konzul-

taci. většina předmětů má dnes jen jedno cvičení v průběhu celého roku, kdy student 

pracuje dlouhodobě na jednom rozsáhlejším souboru. pedagog mu do práce moc ne-

zasahuje, může jej orientovat, upozornit ho na nebezpečí. výběr tématu a výběr formy 

záleží opravdu jen na studentovi. čím dál míň dbáme také na to, že by studenti museli 

odevzdávat výstavní zvětšeniny. Jen u klauzurních souborů a diplomových prací musí 

být vždy finálním produktem adjustovaná fotografie, která se používá na výstavy. nevi-

dím žádný důvod, proč odevzdávat jednotlivá malá cvičení jako zvětšeniny 30x40 cm. 

hendikep tedy rozhodně nevidím v tom nejdůležitějším, tedy ve fotografické tvorbě. 

ani na faMu, ani na všup určitě studenti nenosí každý den do školy nějaká cvičení.

patrně největší výhodou školy je fakt, že nemáme jenom jednoho nebo dva pedagogy, 
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s nimiž studenti konzultují celých pět či šest let, ale máme pedagogů patnáct, a každý 

student má možnost si pedagoga vybírat podle sebe. každý pedagog má určité množ-

ství informací, které může předat, každý je nějak orientován. na itf je ta škála daleko 

pestřejší, není nijak jednoznačně orientovaná, ale aktuálních tendencí je tam vedle 

sebe hned několik. Düsseldorfská škola má jasný profil a každý si hned představí žáky 

profesora Bechera. helsinská škola má více pedagogů, proto má širší spektrum. a já si 

myslím, že je pro nás vzorem spíše helsinská škola, nežli Düsseldorfská. 

vzpomínám	na	výstavu	nezapomenutelní	absolventi	 institutu,	která	 se	uskutečnila		

v	opavě	v	souvislosti	s	výročním	itf	v	roce	2006.	mám	pocit,	že	dříve	studium	na	

itf	vyhledávali	spíš	uchazeči	s	určitou	praxí,	kteří	se	rádi	setkávali	nad	fotografiemi		

a	případně	si	doplňovali	své	vzdělání.	Jak	je	to	dnes?	mění	se	nějak	studenti	z	hlediska	

věku?	Jaký	je	dnešní	student,	který	se	přijímá	do	bakalářského	studia?

My jsme nikdy příliš nepřihlíželi k věku studentů. to je dle mého názoru také jedna 

z devíz institutu, že tam vzniká společenství lidí různého věku, různých zkušeností  

a různých národů. Je fajn, že se při studiu setkávají češi, slováci, poláci, občas i ně-

mec, ital atd. Do prvního ročníku bakalářského studia přicházejí lidi ze středních gra-

fických škol, kterým je devatenáct nebo dvacet a současně tam přijde zkušený reportér, 

kterému je pětatřicet. navzájem se pak při studiu velmi ovlivňují. kromě toho, že má 

institut hodně pedagogů, tak je velký vklad v i tom, že se scházíme a komunikuje spolu 

tři dny prakticky od rána do rána. v dnešní době studenti navazují velice rychle komu-

nikaci a to hned po přijímačkách. Jsou na twitteru, facebooku, navazují spolu vztahy, 

chodí do hospody, pořádají festivaly, jezdí na exkurze a tak dále. vznikají mezi nimi 

velmi intenzivní vazby a vzájemně se ovlivňují. Dvacetiletý student může poslouchat 

zkušenosti třicetiletého profesionála, který je zaměstnaný v hospodářských novinách, 

Mladé frontě Dnes nebo v nějakém časopise. 

obecně si myslím, že věkové složení studentů omládlo. stále ale není výjimkou, že se 

k nám hlásí lidi, kterým je čtyřicet a někdy i víc. studium berou jako ohromnou životní 

vzpruhu, doplňují si vysokoškolské vzdělání a zároveň se dostanou do školního pro-

středí, které je nutí něco dělat. Mnohdy jsou to profesionálové v oboru, kteří ale dělají 

jen komerční neinvenční zakázky, a najednou přijdou do školy, kde si musí projít všemi 

těmi jednotlivými zadáními, a spousta starších studentů prodělá ve škole radikální vý-

voj. oni už jsou takoví líní kapříci, kteří se dostanou mezi ty dravé štiky. Myslím, že je 

to pro všechny velice přínosné, že se ve škole prolínají generační i národností rozdíly. 
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médium	fotografie	se	čím	dál	více	rozmělňuje	do	jiných	odvětví	výtvarného	umění,	

stále	častěji	se	jej	dotýkají	výtvarníci,	kteří	nemají	odborné	vzdělaní	v	oboru	fotogra-

fie.	Jaký	je	váš	názor	na	budoucnost	vysokoškolského	vzdělávání	ve	fotografii	 jako	

samostatném	oboru? 

samozřejmě je skvělé, že je dnes už tolik možností, kde lze na vysoké škole získat 

vzdělání v oboru fotografie. Do roku 1990 to byla jenom pražská faMu, a to nejenom 

u nás, ale v celém sovětském bloku. Dnes je fotografických škol u nás sedm a připravu-

je se další. to mi už připadá jako mrhání prostředky. Budovat školy, kde není vybavený 

ateliér, který stojí miliony, kde není knihovna a kde především nejsou pedagogové. 

případně je ve škole jeden pedagog, který ani sám neprošel vzděláním v oblasti foto-

grafie. Myslím, že současný počet škol je optimální a nemá smysl jej dále rozšiřovat. 

ve francii mají méně vysokých škol s oborem fotografie, než v české republice. 

a co se týká uměleckých škol, kde je fotografie jako vedlejší předmět. Myslím, že je 

skvělé, že tolik malířů a sochařů nějakým způsobem umí pracovat s fotografií. trochu 

mi přijde jednostranné teoretické zázemí výuky. na některých školách se nevyučuje 

historie fotografie ani tam studenti neodevzdávají rozsáhlejší teoretické práce.

Když	jsem	nastupoval	na	institut,	těšil	jsem	se	na	setkání	s	mnohými	pedagogy,	kteří	

byli	výjimečnými	osobnostmi	a	odborníky	ve	svém	oboru.	Jak	se	dnes	proměňuje	pe-

dagogický	sbor	a	jaké	změny	lze	očekávat	právě	se	zmíněným	rozmělňováním	média	

fotografie?	lze	očekávat	v	řadách	pedagogů	odborníky	například	z	oblasti	videoartu	

a	dalších	předmětů,	které	institut	zatím	nenabízí?

některé lidi se nikdy nepodaří získat na místa pedagogů. například Josef koudelka 

jistě nikdy nebude pedagogem na žádné fotografické škole, nepodařilo se nám získat 

ani václava Jiráska. Jsem ale velice rád, že máme ve škole takové osobnosti jako je 

Jindřich štreit, Jiří siostrzonek, aleš kuneš, pavel Mára, Jan pohribný, václav podestát 

a další. pedagogický sbor ale stárne a já se snažím mnoho let získávat nové pedagogy, 

což se povedlo jen v  některých případech. povedlo se to například s Ditou pepe, to-

mášem pospěchem, karlem ponešem a s rafałem Milachem. ale další pokusy zdaleka 

tak úspěšné nebyly. v příštím školním roce by u nás měli začít učit další mladí externí 

pedagogové petr vilgus a Jan Mahr.

ona je to velká řehole. člověk, který dělá volnou tvorbu a zakázky, obtížně hledá čas 

na učení na vysoké škole. pedagog musí být pořád napřed. neumím si představit, že 
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by vysokoškolský pedagog věděl ve svém oboru méně než studenti. ale některé takové 

bohužel znám. osobně se snažím být stále in, cestovat na festivaly, číst knihy a sle-

dovat obor. samozřejmě nevím, jak dlouho to ještě vydržím. u některých pedagogů, 

kteří byli skvělí, je bohužel vidět, že „zamrzli“ a nic nového nestudují ani nesledují.  

u mladých pedagogů bývá problém zase v tom, že pedagogická činnost není tak dobře 

placená, a zakázkami si vydělají mnohem více. nenajde se tedy bohužel mnoho mla-

dých, kteří by se byli ochotni věnovat s plnou vervou výuce na vysoké škole. otevřeně 

mohu říct, že tento problém nastal například s terezou vlčkovou, od jejíhož působení 

na itf jsem si hodně sliboval.  někteří mají představu, že budou ve škole pouze kon-

zultovat klauzury nebo diplomky. nikomu se ale nechce učit povinné předměty. Měl 

jsem již více takových nabídek na výhradní výuku volné tvorby, ale podle mě je dobře, 

když mají studenti více pedagogů, a mohou si vybrat, kdo jim klauzuru nebo diplo-

movou práci povede. Já se přiznám, že mě také například fotografie 19. století moc 

nebaví, ale musím ji učit...

domnívám	se,	že	například	na	famu	mají	studenti	možnost	výběru	z	většího	množ-

ství	teoretických	předmětů.	není	škoda,	že	studenti	itf	nemají	možnost	zařadit	na-

příklad	Pedagogiku,	kterou	by	v	budoucnu	využili	v	praxi,	nebo	že	nemají	možnost	

navštěvovat	přednášky	filozofie,	andragogiky	a	podobně?

to je pravda. My se o to částečně snažíme. nabízíme například možnost studia zákla-

dů sociologie, psychologie, základů dějin filmu. otázka ale souvisí s tím, jestli stávající 

konzultace časově rozšířit. někteří studenti volají po tom, aby bylo v roce šest kon-

zultací, nebo aby byly čtyřdenní. ale na druhou stranu někteří studenti nejsou schopni 

přijet ani na těch pět v roce. v současné době jsme se rozhodli, že rozšíříme červnovou 

konzultaci na čtyři dny, aby vznikl větší prostor na konzultace diplomek. také si mys-

lím, že velmi pomáhají jednotlivé workshopy. například workshop kurátorství tomáše 

pospěcha, který si pozval i hosty, kteří nemají s klasickou fotografií nic společného.  

v dalších workshopech a přednáškách jsme měli hosty jako jsou Jiří David, ivan pinka-

va, václav Jirásek, štěpánka stein se salimem issou (štěpánka ostatně svou spolupráci 

s institutem velmi zintenzivnila a v příštím školním roce by měla patřit mezi stálé ex-

terní pedagogy) a další. hosty vybíráme i podle přání studentů. ovšem na všeobecný 

teoretický přehled, který by začleňoval i filozofii, antropologii a podobně, bohužel 

není zatím dostatek prostoru. ale vím, že spousta studentů si vzdělání sama doplňuje. 

někteří chodí na mimořádné studium na jiné fakulty. 
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rád	bych	se	zeptal	na	váš	názor	na	fotografické	projekty,	na	význam	jejich	začlenění	

do	výuky	fotografie.	Jak	hodnotíte	poslední	fotografický	projekt	opava	očima	studen-

tů	itf	ve	srovnání	s	předchozími?

Já myslím, že projekty měly velký význam především na začátku. nejvýš hodnotím 

projekt hlučínsko. na něm se pracovalo relativně krátce – dva nebo tři roky, ale velmi 

intenzivně. studenti žili nějakou dobu na vesnicích, kde fotografovali. Díky charis-

ma Jindřicha štreita a Jiřího siostrzonka se dostali bez problémů do rodin. výsledek 

byl kompaktní. Byl to sociologický, ale současně fotograficko - dokumentární projekt, 

který měl jasný výstup - knížku, výstavy fotografií v každé té vesnici a pak souhrnnou 

výstavu ve slezském zemském muzeu v opavě. 

se zlínem už byly problémy. ve zlíně se téměř nikdo nedostal do soukromí lidí, do 

rodin. největší problém byl ale s opavou. Byla to i naše chyba, že jsme jej nebyli 

schopní včas ukončit. stále se prodlužoval na další roky. chyba byla také v tom, že 

byl pojat moc široce. Byly publikovány i špatné práce, což projektu hodně ublížilo. 

v opavě probíhaly dílčí výstavy bez kvalifikovaného výběru. Já se přiznám, že už mě 

nebavilo, když každý týden vycházel v opavském deníku profil jednoho účastníka 

projektu, který často měl podprůměrné fotky. Domnívám se, že projekt opava dopadl 

nakonec slušně, i když ne optimálně. všichni jsme od tohoto projektu čekali víc. vý-

stava i katalog opavského projektu byly ale důstojným vyvrcholením. 

Já bych v dnešní době byl pro menší projekty. Jsem moc rád, že i studenti přichází sami 

s iniciativou výstav a projektů. v současné době například studenti sami připravují 

výstavu autoportrétů. sami si připravují katalog i instalaci výstavy. Dobře hodnotím  

i otevřený fotofestival off station, který připravují radovan kodera a zuzana zboři-

lová v plzni, off festival v Bratislavě, jehož motorem je Dušan kochol, soutěž frame, 

která by neexistovala bez ondřeje Žižky, nebo výklopník a festival v hodoníně, které 

organizují petr Drábek s petrem omelkou. to je výborné, protože se naučí organizo-

vat festival, psát, shánět sponzory a podobně. institut produkuje desítky fotografů, ale 

zatím nevyprodukoval, kromě tomáše pospěcha, mnoho významných kurátorů nebo 

teoretiků. přitom vznikají kvalitní diplomové práce, ale tito studenti se potom neuplat-

ní. což je hendikep proti všup, kde je kurátorský seminář. intenzivněji píše například 

petr vilgus, grzegorz klatka, kuba Dabrowski, eva pospěchová nebo roman Dobeš, 

ale takových studentů a absolventů je velmi málo. Moc bych si přál, aby studenti 
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svoji schopnost reflektovat teoreticky a kurátorsky používali v praxi více. teď je zde 

zajímavá příležitost, kdy jsme vyčlenili část výstav v kabinetu fotografie Domu umění  

v opavě, i v galerii opera v ostravě právě pro studentské projekty.

rád	bych	se	zeptal	na	zázemí	institutu	v	opavě	a	také	na	domovské	filozoficko-příro-

dovědecké	fakultě	Slezské	univerzity	v	opavě.	Jaké	jsou	vzájemné	vztahy?

My jsme jedna z nejstarších částí univerzity. Byli jsme její součástí ještě v době, kdy 

fakulta patřila pod brněnskou Masarykovu univerzitu. Já sám jsem služebně nejstarší 

vedoucí ústavu, nikdo jiný tam není v této funkci celých dvaadvacet let. Já si myslím, 

že je zde oboustranný respekt. vedení univerzity i vedení fakulty nás po celou dobu 

podporují. vědí, že patříme k těm oborům, které mají mezinárodní věhlas, které ne-

mají žádné problémy s akreditací a které jsou samy schopny dosáhnout mediálního 

ohlasu. Jsme stále mediálně viditelní, což je pro univerzitu samozřejmě velký přínos. 

oproti oborům, které jsou velmi špatné a které jsou ostudou univerzity. například na 

obor knihovnictví nabírali stovky studentů bez zkoušek, což osobně dodnes považuji 

za fatální omyl. k nám se například hlásí 320 - 350 uchazečů o studium a stovka je 

jich úplně špatných. někteří ani nevědí, kdy byla druhá světová válka nebo kdo to byl 

picasso. není přece možné, abychom je automaticky vzali a doufali, že se v průběhu 

studia změní. 

My máme tu výhodu, že si můžeme vybírat zhruba každého desátého uchazeče. 

Máme nejvyšší počet přihlášených ze všech fotografických oborů v republice. fakulta 

nám vždy vycházela vstříc, i když byly ze strany vedení například pokusy o to, že by-

chom neměli jezdit konzultovat na Bečvu, ale do nějakého vzdělávacího centra, které 

univerzita otevřela v krnově. proti tomu jsem se postavil zcela radikálně, protože toto 

místo by zcela zničilo atmosféru studia, což nakonec všichni uznali. když potřebujeme 

podporu školy, tak ji dostaneme. 

co nás ale nesmírně trápí, je šílená byrokracie, která souvisí se zavedení stagu. ta 

je teď ovšem na všech vysokých školách.  nepochopitelný stag, který trápí studenty. 

tento systém je velice byrokratický a především pro umělce složitý. umělci nejsou 

matematici nebo exaktní fyzici. a veřejně mohu říct, že stag nám nepřináší téměř nic 

dobrého. v době, kdy byly jen indexy a zápočtové listy, jsme jednoduše vše zapsali 

a tím to pro nás skončilo. Dnes trávím polovinu prázdnin tím, že se snažím zachránit 

studenty, kterým se nepodařilo některou zkoušku zapsat do stagu, před vyhozením. 
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často dochází i k protismyslným situacím. student, který si chce opravit třeba dvojku  

z cvičení, a není informován, co udělá stag, si nenechá zapsat dvojku, a má v úmyslu 

přijít příští rok s cvičením splněným na jedničku. stag mu ale automaticky zazna-

mená, že zkoušku neudělal, dá mu nejhorší hodnocení f. stag absolutně nepřihlíží  

k individualitě a připravuje mnohé naše kvalitní studenty o červené diplomy.

stag je nesmírnou byrokratickou zátěží i pro mě. Denně sedím do půlnoci nad růz-

nými žádostmi, co mám vyplňovat a co musím hlásit. Je to naprosto netvůrčí, byrokra-

tický systém, zcela nevhodný pro umělecké školy. chápu ale, že pro velkou univerzitu 

je nejspíš nezbytný. Jak jsem ovšem informován, tak stag je asi nejhorší systém, který 

české univerzity používají. systémy, které používá karlova univerzita nebo Masaryko-

va univerzita, nejsou tak špatné. autoři stagu ze západočeské univerzity dokonce 

zapomněli, že jsou na univerzitách i umělecké obory a pro diplomové práce udělali 

jen jednu rubriku. My to léta museli ručně vypisovat, protože máme diplomové práce 

rozděleny na část teoretickou a část praktickou. a když jsme je konečně donutili jejich 

chybu změnit, tak jsme museli zaplatit 68 tisíc korun za to, že tam dali jednu rubriku.

 Mně velmi trápí pokračující byrokracie našeho školství. to je – snad s výjimkou na-

štěstí už minulého ministra Dobeše – to nejhorší, co naše školství potkalo. proto se tak 

snažíme udržovat přátelskou neformální atmosféru na itf.

Kromě	oboru	audiovizuální	tvorba	Ústavu	bohemistiky	a	knihovnictví	nemá	Slezská	

univerzita	více	uměleckých	ateliérů,	se	kterými	by	studenti	institutu	mohli	spolupra-

covat.	Jak	vnímáte	tento	hendikep?

ano, vnímám to jako hendikep, že nemáme možnost posílat studenty třeba do ateliéru 

grafiky nebo videoartu, což by jim jistě velmi prospělo. Jsme na univerzitě coby umě-

lecký obor téměř osamocení. na druhou stranu oceňuji, že lidé ve vedení školy jsou 

daleko chápavější než ten byrokratický stag. chápou, že jsme umělecký obor, že 

někdy nějaký termín potřebujeme posunout. studenti si ani neuvědomují, že kdyby ne-

byla díky pochopení děkana, proděkanky pro studijní záležitosti a studijního oddělení 

možnost individuálně posunout termíny, tak jich půlka studium neukončí. 

rád	bych	se	zeptal	na	výstavní	činnosti	institutu,	který	vystavuje	nesrovnatelně	více,	

než	ostatní	výtvarné	a	fotografické	školy	u	nás.	Práce	studentů	jsou	prezentovány	na	

společných	i	autorských	výstavách	u	nás	i	na	mezinárodních	festivalech	v	zahraničí.	

vnímám	to	jako	jaksi	nadstandardní	servis	studentům.	co	to	obnáší?
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Já to považuji za obrovskou výhodu pro studenty. snažíme se jim opravdu trošku pro-

šlapávat cestu i na mezinárodní fórum, ale všechno je otázka jejich individuálního zá-

jmu. Mně je například líto, že studenti z faMu přestali houfně jezdit na Měsíc fotogra-

fie do Bratislavy. Bylo to znát i letos v Ústí nad labem na setkání všech vysokých škol  

s výukou fotografie, kdy byly některé školy zastoupeny jen mizivě. z institutu i ze škol 

v Bratislavě, zlíně a samozřejmě také z domácí univerzity, tam přitom bylo mnoho lidí. 

když přijde někam neznámý student, že by chtěl vystavovat na festivalu, tak je malá 

pravděpodobnost, že jej přijmou. pokud jej doporučí naše škola, která s  festivaly roky 

spolupracuje, tak je to jiná situace. nesmí se to samozřejmě zneužívat, vždy dopo-

ručujeme jen kvalitu. neděláme ale jen autorské výstavy. organizujeme i tematické 

výstavy a skupinové výstavy, aby pořád nevystavovaly jen hvězdy jako je například 

tereza vlčková a manželé Žůrkovi.

vyžaduje to mnoho úsilí a práce navíc. nikdo z nás není placen za to, že instaluje 

výstavy nebo píše texty do katalogů, koriguje katalogy a podobně. Je to výsledek ta-

kového nadšení z obou stran, studenti jsou vděční, a my jsme rádi, že se práce našich 

studentů dostanou do světa. 

mnoho	diplomových	teoretických	prací	studentů	institutu	je	nesrovnatelně	obsáhlejší	

ve	srovnání	s	pracemi	studentů	jiných	fotografických	škol.	čím	je	to	dáno?

Já bych to tak nezjednodušoval. například na faMu v praze se od šmokovy doby 

píšou diplomky jako rozsáhlé teoretické práce. a to stále přetrvává. šmok byl sám 

teoretik a proto si rozsáhlé teoretické práce prosadil. takže v tomto jsme naprosto 

srovnatelní s faMu a podobné je to třeba ve zlíně nebo Ústí nad labem. ale naopak 

na avu nebo na všup se teoretické diplomky takového rozsahu nepíší. Já myslím, že 

je velice dobré, když se student naučí vyjadřovat, zpracovávat teoretický a historický 

materiál. pomůže mu to i v orientaci ve svém oboru. Myslím si, že je to velké plus. 

a pokud se navíc podívám zpětně, tak je zde tolik badatelských objevů, které nebýt 

našich studentů, nikdy by nevyšly na světlo boží. Důležité také je, že diplomové práce 

našich studentů za posledních dvacet dva let jsou všechny veřejně přístupné. některé 

jsou na internetu www.itf.cz, všechny jsou v univerzitní knihovně v opavě. Mnoho 

jich také dáváme do knihovny uměleckoprůmyslového musea v praze. každý badatel 

má možnost si je půjčit. přikládám velký význam tomu, že se studenti institutu naučí 

zpracovávat i teoretické a historické materiály.
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Jak	vnímáte	výjimečnost	atmosféry	při	studiu	na	institutu?	Jak	souvisí	se	samotným	

studiem?

to vnímám jako naprosto největší devízu školy, že tam vládne neformální atmosféra. 

pořád se říká, že noví studenti jsou dnes jiní, jsou individuální, nedokáží se bavit, sedí 

jen u počítače.  Mě ale překvapuje, a musím to zaklepat, že to u nás stále dobře fun-

guje. až na pár výjimek jsou všichni ochotni účastnit se neformální imatrikulace, která 

má podle mě veliký psychologický vliv, když studenti vidí, že se nad ně pedagogové 

nevyvyšují a jsou oblečení jako indiáni nebo jako doktoři. za socialismu by možná 

lidem vstávaly vlasy hrůzou na hlavě, kdyby viděli takový obřad přijímání nových 

studentů. ale podobné obřady existují třeba i na těch nejlepších anglických školách.  

i princ Willliam se musel takové imatrikulace účastnit na univerzitě v st. andrews. 

Dále se také snažím, aby si pedagogové vzájemně rozuměli. to je velmi důležité. Da-

řilo se to dobře profesoru šmokovi. Mně se také několikrát stalo, že bylo u některého 

nového pedagoga zřejmé, že do kolektivu absolutně nezapadne, tak jsme se s ním 

raději rozloučili. neboť si myslím, že když to dobře nefunguje v pedagogickém sboru, 

tak se to začne přenášet i na studenty. na institutu v podstatě neexistuje třídění podle 

ročníků. Že by například páťáci byli namyšlení nad prváky. společně pracují na pro-

jektech, společně jezdí spolu na exkurze atd. 

nejkrásnější na tom je, že kamkoli přijedete, všude potkáváte absolventy, kteří se  

k vám hlásí a vzpomínají na atmosféru institutu. zřejmě ne ze všech škol se třeba i po 

dvaceti letech absolventi tak srdečně hlásí ke škole, odkud vzešli. 

máte	stanovený	nějaký	pedagogický	cíl?

Já bych si na jedné straně přál, aby institut zůstal takový, jaký je. tedy aby tam byla 

stále taková neformální a přátelská atmosféra a také určitá univerzálnost výuky a pro-

stor pro vlastní názory, a na straně druhé bych byl rád, aby vždy reagoval na aktuální 

požadavky. neboť doba se mění a škola nemůže ustrnout. aby zůstalo to dobré, co se 

tam podařilo vybudovat, ale aby škola reagovala na to, co je potřebné a aktuální. 

v uherském hradišti 24. července 2012.
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rOzhOvOr	
s	pavlem	márOu

doc.	 mga.	 Pavel	 mára,	 fotograf a pedagog, kurátor 
a publicista. své fotografie prezentoval na řadě autorských  
i kolektivních výstav u nás i v zahraničí. člen asociace 
fotografů české republiky a pražského domu fotografie, 
člen redakční rady časopisu film a doba a spolku výtvar-
ných umělců Mánes v praze.

pavel Mára se narodil v roce 1951 v praze. postupně 
vystudoval na pražské faMu obor kamera a fotografie. 
pedagogické činnosti se začal věnovat v roce 1991, kdy 
společně se svou ženou helenou pořádal fotografické 
dílny. působil jako externí pedagog na katedře fotografie 
faMu v praze. od roku 1996 vyučuje na itf fpf su 
v opavě. habilitační řízení v oboru fotografie a nová 
média uskutečnil na vysoké škole výtvarných umění  
v Bratislavě v roce 2009. 

ve své volné tvorbě se věnuje především fotografii výtvarně pojatého portrétu a aktu. vytvořil napří-
klad soubory Mechanická zátiší, cyklus roušky, triptychy, Madony´99 a další. 

na itf vyučuje předměty práce s velkoformátovým přístrojem, Barevné skladebné postupy, práce 
s elektronickými blesky, akt, Barevná výtvarná fotografie, užitá fotografie, fotografická interpre-
tace architektury, akt, figurální detail. každoročně vede tvůrčí dílny zaměřené na fotografii aktu.

dříve	jste	studoval	a	následně	také	přednášel	na	pražské	famu.	Kdy	a	jak	jste	se	po-

prvé	setkal	s	itf	(případně	ivf)?	Jaké	jsou	vaše	první	vzpomínky?	za	jakých	okolností	

a	kdy	jste	nastoupil	na	institut	jako	pedagog?	

vlastně jsem s původním institutem nechtěl mít nic společného, protože jsem jej při 

své mladistvé nerozvážnosti považoval za příliš amatérskou společnost (jistě mylně 

a za to se dodatečně omlouvám, zejména profesoru Jánu šmokovi). krátce jsem po 

úspěšném konkurzu učil na faMu, ale tam se mi nelíbilo a tak pozvání vladimíra Bir-

guse učit, již na novém institutu-regulérní vysoké škole, přišlo vhod (platilo i pro mojí 

tehdejší ženu helenu). Byli jsme domluveni na zkušební přednášce o mé fotografii i na 

nezávazném počátku výuky, kdy teprve poté usoudíme, jestli zůstanu či nikoliv. není 

bez zajímavosti, že osud mne od této zkoušky jakoby odpoutával, když mi těsně před 

prvním termínem návštěvy itf na horní Bečvě byla důkladně vykradena chalupa a tak 

jsem místo přednášky vypovídal policii do protokolu.  

Jaký	je	váš	vztah	k	institutu	a	co	pro	vás	pedagogické	působení	představuje?	

zpočátku to byla pro mne výzva a zároveň zájem pokračovat v již dříve započaté 

pedagogické cestě. na začátku 90. let jsme společně s helenou zakládali pravděpo-
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dobně první fotografický workshop pro zahraniční účastníky u nás, na mé chalupě  

v Dobešicích s názvem this year‘s theatre of glamour and cruelty (letošní divadlo krá-

sy a krutosti), poté jsem vyučoval fotografii i na reálném gymnáziu v praze a později na 

již zmíněné faMu. v současnosti je itf pro mne vedle volné fotografie stěžejní prací, 

ale zároveň i skvělou příležitostí setkávání se s přáteli - kolegy, ale určitě i žádoucí 

formou „nabíjení“ životní energií v kolektivu studentů. konzultace na Bečvě mají vždy 

velmi intenzivní průběh plný zajímavých setkání, zážitků, informací i nových zkuše-

ností, ale zároveň jsou spojeny i s čím dál více pernější pedagogikou. ale nestěžuji si, 

spíše naopak, pouze charakterizuji naši specifickou formu distančního studia. vždy se 

těším na naše setkání na Bečvě i v opavě, ale velmi rád se vracím (relaxovat) domů do 

osamění svého ateliéru v praze. 

co	považujete	v	pedagogické	práci	za	důležité?

Důležitá je podpora studentů v jejich individuální tvorbě, která nemusí být ihned ve-

řejně oceňována a projeví se v plné síle třeba, až po absolvovaní školy. Mladí tvůrci 

by si měli více věřit a nepodléhat žádným tlakům či trendům. ale není to jednoduché 

v době, kdy se nejvíce cení úspěch a medaile. 

Jaký	má	pedagogická	práce	vliv	na	vaši	vlastní	tvorbu?	neovlivňuje	vás	množství	pří-

stupů	a	shlédnutých	fotografií,	které	jste	nucen	zpracovat	a	vyhodnotit?

i za ta léta, co učím, nemám pocit, že bych byl obrovským množstvím fotografií, které 

musím hodnotit, snad umořen a ve své volné práci ovlivňován. nechci vnucovat svoji 

formu jiným tvůrcům, ale ani jejich pohled si nepřisvojuji. samozřejmě pozitivní život-

ní inspiraci v tomto mladém prostředí jsem se jistě nevyhnul. 

na	institutu	vyučujete	předměty	zaměřené	jak	na	užitou	tak	i	na	výtvarnou	fotografii.	

Jak	vnímáte	specifické	odlišnosti	těchto	dvou	poloh?

Jedna může inspirovat druhou, obě jsou zajímavé, navíc užitá fotografie studentům po-

může existenčně. ale osobně již užitou fotografii profesně téměř nedělám a soustřeďuji 

se na volnou práci.

výuka	některých	předmětů	se	neobejde	bez	prostředí	ateliéru.	také	část	cvičení	vyža-

duje	využití	osvětlovací	techniky.	Jak	hodnotíte	možnosti	výuky	s	ohledem	na	menší	

počet	vyučovacích	hodin	a	omezený	přístup	studentů	do	ateliéru?	Je	možné,	že	stu-

denti	prezenčního	studia	odcházejí	ze	školy	lépe	vybaveni	například	v	oblasti	užité	

fotografie?
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Dobrou volnou fotografii nenařídíte, ta musí „sama“ přijít - dříve či později, či se také 

nikdy neukáže. užitá fotografie je řemeslo, které se dá do jisté míry naučit, ale i tam 

platí talent a odvaha. studium na současné vysoké škole mi připomíná spíše dávné 

studium na střední škole. současní studenti nejsou často vybaveni fundamentálními 

znalostmi a rovnou žádají jakési finty, které si myslí, že známe a snad je i tajíme, ale 

základy svícení nejsou pro ně tolik atraktivní. nerad předvádím očekávané „eskamo-

térské“ kousky v ateliéru, mám názor, že je potřeba vysvětlit i ukázat nejdříve prin-

cipiální postupy práce se světlem na konkrétním tématu. tento proces musí studenti 

sami důkladně „zažít“ a na to je opravdu málo času i složité podmínky při tak velkých 

počtech studentů. Řešení vidím v pořádaných workshopech, kde osvojením těchto 

základů můžeme věnovat neskonale více času a hlavně v klidném soustředění dobře 

vybaveného „kamenného“ ateliéru v opavě. 

Jak	vnímáte	neformální	stránku	studia	na	itf?	Jak	hodnotíte	jeho	atmosféru	a	vzájem-

né	vztahy	mezi	studenty	i	pedagogy?

asi nebudu jediný, který tuto stránku institutu bude hodnotit velmi příznivě. skvělá 

atmosféra i vztahy při našich setkáních jsou naším specifikem, pro které je naše škola 

jedinečná a proč na ní velmi rád učím. Je to určitě i při všech problematických věcech 

jeden velký tavný kotel, kde se v „kostce“ a de facto přes víkend odehrává silně akcele-

rovaný komplexní fotografický život. proto někteří nedokážou či nechtějí tento systém 

akceptovat (nezasvěcení jej dokonce i kritizují), ale ti, kteří se zapojí, spoluvytvářejí 

unikátní „svět“, který inspiruje k tomu nejhodnotnějšímu v profesi a možná i životě.   

Práce	pedagoga	na	itf	je	podle	mého	názoru	náročná	a	nese	sebou	časté	cestování,	

organizaci	mnoha	výstav	a	stálou	nutnost	komunikace	s	okolím,	se	studenty.	do	jaké	

míry	ovlivňuje	itf	váš	osobní	život?

i přes poměrně velké nasazení určitě pozitivně, ale v osobní rovině to bylo i záporné. 

o jisté „osudovosti“ jsem mluvil na začátku našeho rozhovoru (doufám, že v patrné 

odlehčené formě). na škole jsem našel mnohá cenná přátelství, ale nějaká jsem bohu-

žel i ztratil. ale určitě žiji barvitěji, dostává se ke mně více profesních informací a mám 

větší přehled o oboru, než kdybych neučil. Jsem v principu optimista a pořád věřím na 

světlou budoucnost (snad to zní při mém věku dostatečně vážně).

nové	 technologie	 v	 posledních	 letech	 výrazně	 proměnily	 společnost,	 její	 chování		

a	jednání.	to	se	samozřejmě	promítá	i	do	oblasti	vzdělávání.	změnili	se	nějak	podle	
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vašeho	názoru	i	studenti,	jejich	přístup,	povaha,	způsob	uvažování	apod.?

Možná ano, klasický analog byl poměrně výsadní proces, který každý hned neuměl  

a byl proto přijímán včetně výuky s jistou vděčností i pokorou. Digitální techniky pů-

sobí na první pohled samozřejmě, každý mladý člověk je umí ihned od narození (po 

dlouhé etapě analogu nebylo pro mne vůbec jednoduché si je alespoň trochu přivlast-

nit) a tak i trochu vypadá učení. studenti jsou samozřejmě stejně prima, ale dnešní 

snad mají nekompromisnější tah na svůj vysněný cíl a buď se jim výuka na této cestě 

hodí, nebo si myslí, že ji nepotřebují a podobně pedagogický proces někdy i vnímají. 

ve	své	tvorbě	využíváte	širokou	paletu	technik	od	černobílé	až	po	digitální	fotografii.	

Pracujete	s	velkoformátovou	kamerou	ale	zároveň	s	kompaktním	digitálním	fotoapa-

rátem.	co	je	vám	nejbližší?

Mám rád všechny verze stejně. každá jednotlivá technika byla pro mne něčím přínos-

ná a nenahraditelná. nebylo důležité, jestli byly fotografie provázeny super kvalitním 

velkoformátovým podáním či digitálním šumem. podstatný je pro mne obraz.

Jak	se	osobně	i	jako	pedagog	vyrovnáváte	s	masivním	nástupem	digitálních	technolo-

gií,	které	pozměnily	celý	svět,	médium	fotografie	i	její	výuku?

velmi rád pracuji s digitální technikou, jak s jedinečně variabilním kompaktním pří-

strojem, tak i s precizní velkoformátovou stěnou, ale synchronně se obracím i na vel-

koformátovou klasickou fotografii. Je dnes nepoměrně větší škála formálních možností, 

než v minulosti. pro výuku jsou elektronické inovace požehnáním, zjednodušují ko-

munikaci i samotné fotografování. 

v	souvislosti	s	využíváním	digitálních	fotoaparátů	se	postupně	vytrácí	potřeba	znalos-

ti	řemeslné	stránky	fotografie.	Stále	více	se	smazávají	hranice	mezi	jednotlivými	dříve	

oddělenými	žánrovými	oblastmi	fotografie	i	uměleckými	technikami.	Jaký	máte	názor	

na	vývoj	média	fotografie?

Myslím, že jsem na tuto otázku již částečně odpověděl. ano, řemeslo se dnes podce-

ňuje či dokonce záměrně neguje. Je ale hodně dobře, když existuje. ono se totiž toho 

tolik nezměnilo, pořád existují jen dobré a špatné fotografie (otázka je pouze kdo to 

určuje) a to i v současné rozvolněné postmoderní době, a tak to bude i v budoucnu.

v praze 20. srpna 2012.
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rOzhOvOr	
s	váClavem	pOdestátem
mgr.	václav	Podestát, fotograf, pedagog, publicista, ku-
rátor a kritik. své fotografie prezentoval na řadě výstav 
u nás i v zahraničí. působí jako kurátor výstav pro Mu-
zeum a galerii severního plzeňska v Mariánské týnici. 

narodil se roku 1960 v kralovicích. fotografii se věnu-
je od roku 1978. po studiu institutu výtvarné fotografie 
svazu českých fotografů absolvoval obor fotografie na 
pražské faMu. 

ve své volné tvorbě vytváří rozsáhlé dlouhodobé doku-
mentární soubory. věnuje se i užité fotografii, zejména 
reklamním záběrům a snímkům architektonických pa-
mátek pro různé publikace. 

Je autorem dokumentárních souborů příběh luboše n. 
nebo starší věk. Dlouhodobě rozšiřuje soubor subjektiv-
ně laděných snímků lidé. od roku 1997 je kmenovým pedagogem itf fpf su v opavě. vyučuje 
předměty základy reportážní fotografie, subjektivní dokument a Dokumentární soubor.

institut	 tvůrčí	 fotografie	může	být	vnímán	 jako	 specifická	 škola,	která	využívá	pro	

výuku	fotografie	kombinované	formy	studia.	v	čem	vidíte	její	přednosti	či	případné	

nedostatky?

Domnívám se, že výjimečnost institutu je daná jeho tradicí. stavíme na tom, co v mi-

nulosti pedagogové, ale především studenti vytvořili. institut je tradicí provázán také  

s horní Bečvou. Je to ideální místo pro tmelení kolektivu, neboť se tady všichni schá-

zíme ve velice příjemném prostředí. tím nemyslím zrovna chatu pekárny-rališka, ale 

zvykli jsme si i na ni... Dříve, v 80. letech, se výuka a konzultace studentů a pedagogů 

odehrávaly v menší chatě tonak. 

institut je škola, kde umělecky citliví lidé rostou především díky tomu, že získávají 

přehled, co se děje na domácí i světové scéně. pan prof. Birgus má nesmírně vel-

ký rozhled, cestuje po různých festivalech napříč celým světem. Je důležité pracovat  

v kontinuitě s vývojem okolního světa, protože jinak bychom objevovali, co už bylo 

dávno objevené, vymýšleli už jinde známé postupy. Je nutné se dotýkat dění kolem 

nás, i toho světového, snažit se jít s dobou. Jinak by to byl anachronismus. Domnívám 

se, že je dobré, že je škola nasměrována univerzálně. Já jsem zažil i starý institut před 

rokem 1990. vím, jak fungoval, jakou měl strukturu. první dva roky se studovaly jed-

notlivé disciplíny a následoval třetí, nadstavbový rok, který byl intenzivně zaměřen na 
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teorii fotografie nebo psaní recenzí. Dalo by se říct, že to byla taková obdoba faMu 

realizovaná v menším rozsahu. Je jedině dobře, že se institut vyvinul do současné po-

doby. podobných škol je málo.  

Po	skončení	studia	odchází	absolvent	do	světa.	ve	škole	získal	určitý	objem	zkušeností,	

vědomostí.	Je	vybaven	tak,	aby	pokračoval	ve	své	profesní	dráze	dál.	Jak	vnímáte	roz-

díl	v	tom,	co	může	nabídnout	forma	prezenčního	studia	fotografie	ve	srovnání	se	stu-

diem	kombinovaným,	kdy	student	absolvuje	omezené	množství	praktických	činností.	

Dálkové studium je samozřejmě vždy náročnější než denní, které umožňuje studen-

tům každodenně docházet do ateliéru a být v častém a těsném kontaktu s pedagogem. 

Dálkoví studenti musí zvládat více věcí samostatně. Dílčí nevýhoda může ovšem zna-

menat ve výsledku pozitiva. Dálkoví studenti mohou být lépe vybaveni pro život po 

skončení studia, protože si už za dobu studia si mohli intenzivněji ověřovat své zna-

losti a zkušenosti v praxi. studenti institutu tvůrčí fotografie taky mnoho užitečných 

zkušeností načerpají z tvůrčích dílen. například dílna prof. Miroslava vojtěchovského 

mě nesmírně obohatila, otevřela mi oči, nahlédl jsem do know how fotografování skla. 

zjistil jsem, že nepotřebuji mít na účtu statisíce, abych si mohl koupit dokonalá světla 

a prvotřídní techniku. perfektní snímky lze pořídit i jednoduchou cestou s daleko menší 

finanční zátěží. Je to především záležitostí zručnosti a dovednosti, znalostí, nápadů, 

vlastní kreativity....

o	institutu	 tvůrčí	 fotografie	 se	dříve	 říkalo,	že	 je	 školou	zaměřenou	především	na	

černobílou	dokumentární	fotografii.	domnívám	se,	že	to	již	dávno	neplatí.	Jaký	je	váš	

názor	na	současné	směřování	institutu?

to, že je ještě itf označován jako škola dokumentu, už není dávno pravda. a do-

mnívám se, že tomu tak ani v minulosti nebylo. Možná ten názor vycházel z toho, že 

proběhlo období obliby dokumentu. Je to možná dáno i zaměřením některých výraz-

ných pedagogů, kteří tady působili. Dříve byla tvorba více svázaná s domácími tren-

dy. taktéž si myslím, že na institutu neexistuje nějaké české specifikum, práce našich 

studentů jsou srovnatelné s děním ve světě. trendy, které jsou běžné jinde, díky dobré 

informovanosti naprosto komunikují s tím, co se děje u nás. studenti cestují, vidí, co se 

děje na dalších školách, festivalech, výstavách a nějakým způsobem na to reagují. od-

lišnosti výstupů jednotlivých škol byly dobře patrné  např. na výstavě obraz, v kterém 

žijeme v Ústí nad labem při příležitosti loňského setkání fotografických uměleckých 
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škol. v katalogu k této výstavě můžeme vysledovat různé postoje a přístupy. institut je 

otevřen moderním přístupům, a to i přesto, že někteří naši studenti s oblibou používají 

klasickou techniku, velkoformátovou kameru, fotografují na film. Je to dáno i renesancí 

obliby starých postupů. nám to možná přijde zvláštní, ale mladá generace nezažila nic 

jiného než digitální formu fotografie, a tak nyní objevuje kouzlo tvořivosti a experimen-

tuje s manuálním vstupem do vlastní tvorby, kdy člověk může zasahovat, přetvářet, 

pomáhat výslednému efektu. ale to není jen záležitostí institutu. například i v polsku 

jsou časté workshopy využití dírkové komory. současní studenti mohou být unaveni 

z toho, že stále mačkají spoušť fotoaparátu. fotografování na film vede k většímu pře-

mýšlení nad výsledným snímkem. Digitální technika zase nabízí možnost exponovat 

více záběrů, nešetřit filmovým materiálem a vybrat ten nejzajímavější, nejvýmluvnější. 

digitální	technika	a	nové	technologie	v	posledních	letech	výrazně	proměnily	společ-

nost,	její	chování	a	jednání.	to	se	samozřejmě	promítá	i	do	oblasti	vzdělávání.	změnil	

se	nějak	dle	vašeho	názoru	i	student	či	absolvent	institutu	tvůrčí	fotografie?

negativní změny ve společnosti se jistě projevují i na studentech institutu tvůrčí fo-

tografie, ale nelze to paušalizovat. Díky moderní technice si mnozí studenti ulehčují 

život ve všech oblastech, nejen při preferenci čerpání informací z internetu na úkor 

studia z knih. ale taková je doba, nejen ta studijní. Je tady mnoho schopných a úžas-

ných lidí, kteří naopak obohacují mě! v tom já vidím pro sebe přínos - v setkávání, ve 

vzájemném dobíjení energie... 

máte	jako	pedagog	institutu	tvůrčí	fotografie	stanovený	dlouhodobý	cíl?

na institutu působím od roku 1998. proměny vnímám v rozšiřování celkového pře-

hledu, v toku množství informací, které je člověk schopen dát dál. snažím se o kom-

plexnost sdělení, o správné předání informací. chci, aby si posluchači uvědomili, že 

tato škola jim nabízí informace a znalosti, díky kterým mohou na sobě dále pracovat. 

u některých studentů je to bezvýsledné, někdo propluje jakýmkoli ústavem a nějakým 

způsobem se vytratí. ale pak jsou studenti, kteří dál fungují a často překonají svého 

pedagoga, a je to dobře, když se tak stane. v nastavení předmětů došlo k posunům, pro 

nedostatek času se zkrátila různá cvičení, takže nároky na počet cvičení jsou menší. 

vzrostly ale požadavky v jiných směrech studia, čímž se stalo studium pro posluchače 

možná náročnější. Já se snažím vycházet studentům vstříc, ale na druhou stranu poža-

duji, aby jejich výsledky měly odpovídající úroveň.
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Jaký	má	pedagogická	práce	vliv	na	vaši	vlastní	 tvorbu?	nedeformuje	vás	množství	

přístupů,	informací	a	shlédnutých	fotografií,	které	jste	nucen	zpracovat	a	vyhodnotit?

pomocí fotografií se nevyjadřuji v krátkých cyklech. snažím se fotografií reagovat na 

svět kolem mne. s nástupem digitální techniky postoupily mé fotografie od černobílých 

také k barevným. aniž bych to více prezentoval, pořád pracuji také například s formá-

tem 6x6, s větším formátem 9x12 nebo 13x18. ale to jsou takové privátní drobnosti, 

které člověk dělá z vnitřní potřeby. fotografie se věnuji od dětství a nevidím žádné 

ohrožení pro moji tvorbu skrze svou pedagogickou činnost. problém vidím především 

v dílčím nedostatku času. Jak nabývají povinnosti, tak člověk odsouvá svá přání něco 

zpracovat a dodělat na pozdější čas. Dříve jsem si nedokázal představit, že bych ex-

ponovaný film do týdne nevyvolal, teď ho nechávám v klidu ležet v lednici i celý rok. 

Digitální technika,  je sice velice rychlá, umožňuje okamžitou kontrolu obrazu, ale 

často to končí tak, že člověk „vysype“ kartu do počítače a výběru dobrých fotografií se 

věnuje také až „někdy“. v digitálním archívu mám na rozdíl od archívu černobílého 

velký zmatek. Dříve jsem více času věnoval vlastní tvorbě, ale to je spíše důsledek 

nedostatku volného času. působením na institutu nejsem otupělý. se zájmem vnímám  

a poznávám další obrazy. rád se podívám na silnou výstavu, nedegraduje to nijak můj 

přístup k vnímání fotografie.

vaše	práce	 je	časově	velmi	náročná	a	nese	sebou	časté	cestování	a	 stálou	nutnost	

komunikace	s	okolím,	s	novými	lidmi.	miloslav	Stibor	kdysi	pronesl	výrok,	že	institut	

tvůrčí	fotografie	je	společenská	záležitost.	do	jaké	míry	ovlivňuje	itf	váš	osobní	život?

Můj vstup na institut vnímám jako velký zásah do života a velkou příležitost poznat 

dění v celém světě i bezprostředně  okolo nás. když jezdím na různé festivaly, tak tam 

potkávám určitý okruh lidí, který je „postižen“ stejným tématem, fotografickou tvor-

bou. Jsme vlastně taková velká rodina, někdy se sice navzájem zlobíme, ale pořád se 

na sebe těšíme... 

Kromě	působení	na	itf	se	věnujete	i	kurátorské	činnosti.

pracuji také pro Muzeum a galerii severního plzeňska v Mariánské týnici. sídlí v krás-

né, impozantní santiniho stavbě, která od počátku 90. let prošla řadou rekonstruk-

cí. věnuji se tam dokumentační a editorské činnosti. Jsem redaktorem vlastivědného 

sborníku zaměřeného na popularizaci historie dané oblasti. připravuji tam během roku 

také několik výstav z oblasti umění, malby, sochařství. občas se mi daří realizovat  
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i výstavu nějakého známého fotografa. své práce už v Mariánské týnici vystavil napří-

klad Jindřich štrei, Jiří hanke, zdeněk lhoták, emila Medková, ale také zdeněk lhoták, 

Bořivoj hořínek, václav fiala, Miloslav chlupáč, olbram zoubek, sestry válovy, věra 

Janoušková či adolf Born. organizování všech výstav je náročné, ale pro mě to otevírá 

další světy...

v	současné	době	se	díky	vyspělé	digitální	technice	vytrácí	potřeba	znalosti	techno-

logie	 a	 řemeslné	 stránky	 fotografie.	co	bude	dál	 s	médiem	 fotografie?	co	byste	 jí	

popřál?

fotografie nás obklopuje od dob svého objevu do současnosti a bude i nadále, proto-

že obraz je základem učení a poznávání, na fotografii je založena komunikace. pan 

profesor šmok na toto téma s radostí často hovořil. Říkal, že fotografie ve společnosti 

určuje, kdo bude vládnout, kdo bude řídit společnost a kdo ovládat trh, což je jistě 

pravda. přes obrazy dokládáme pravdivost, opodstatněnost určité ideologie. ale také 

opodstatněnost dobrého konání je založena na fotografii. společnost je zahlcena ob-

razy, čímž fotografie trpí. a trpí také fotografové, neboť ubývá odborné práce. Dneska 

může každý zmáčknout spoušť, protože za něj současná vyspělá technika zvládne i tu 

řemeslnou stránku, což dříve bylo jen výsadou školených fotografů. Dnes se každý cítí 

zvládnout to, co dříve dělali jen odborníci. už ne jen ředitel, ale i paní sekretářka umí 

fotografovat... některé poučené firmy samozřejmě dál využívají odborníky, ale nedo-

statek fotografických příležitostí se projevuje čím dál tím více.

na druhou stranu se pomocí média fotografie lidé mohou ve větším počtu vyjadřovat 

obrazem. i když nejsou schopni jiného uměleckého projevu, nejsou nadaní pro malbu, 

ale cítí potřebu cosi vyprávět, fotografie jim to umožňuje. proto si myslím, že médium 

fotografie se bude stále těšit oblibě veřejnosti. Jsou zde tedy důvody, pro které by měla 

být nadále fotografie vyučována ve školách...

horní Bečva 23. června 2012.
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rOzhOvOr	
s	karlem	pOnešem

Bca.	Karel	Poneš, pedagog, fotograf, grafik a lektor spe-
cializovaných a rekvalifikačních kurzů. v rámci podni-
kání pracuje především v oblasti digitálního tisku, repro-
dukční fotografie a fotografie architektury. 

narodil se v roce 1972 v Brně, kde také trvale se svojí 
rodinou žije. absolvoval vyšší odbornou školu filmovou 
ve zlíně a bakalářské studium itf fpf su v opavě. 

realizoval digitalizaci a počítačovou retuš historických 
stereo-diapozitivů ze sbírky technického muzea v Brně, 
digitalizaci středověkých rukopisů, pečetí a iluminací  
z doby přemyslovců pro Ústav pro klasická studia 
avčr, digitalizaci historických architektonických plá-
nů ze sbírky Moravské galerie v Brně pro seminář dějin 
umění Masarykovy univerzity, digitalizaci historických 
herbářů pro Botanický ústav avčr a národní muzeum 
v praze, zajišťoval digitalizaci archivních negativů ze sbírky Divadelního ústavu v praze a kom-
pletních prací obrazové digitalizace pozůstalosti leoše Janáčka pro Masarykovu univerzitu v Brně  
a Moravské zemské muzeum v Brně. 

na institutu tvůrčí fotografie vyučuje předměty počítačové zpracování obrazu i. - iii. a pokročilé 
techniky v Dtp. vede tvůrčí dílny zaměřené na oblast bitmapové grafiky. 

z	itf	jsi	v	roce	2001	odešel	jako	absolvent	a	s	odstupem	několika	let	ses	vrátil	jako	

pedagog.	co	se	za	tu	dobu	změnilo?

změny jsou zásadní. už to není takové bohémské, uvolněné prostředí, jaké bývalo 

dřív. ve škole bylo méně lidí a studovalo se v menším stresu. hodně se změnila i výuka 

neteoretických předmětů. Mám dojem, že dříve bylo více času na individuální konzul-

tace. škola zkrátka prošla vývojem, který odráží společnost a její prostředí. Jedeme ve 

velkém tempu a to má samozřejmě své dopady. nedostatek času neumožňuje jít více 

do hloubky. Je to ale obecná záležitost daná dobou, ve které žijeme. škola je přísnější, 

co se týká organizace studia a extrémně náročná, co se týče požadavků kladených na 

studenty. změna atmosféry je dána i změnou společnosti. ve škole je mezigenerační 

zastoupení studentů, z nichž ta mladší část má jiné zvyklosti a z toho vyplývá i jiná 

forma komunikace. Jsou tam cílevědomí lidé s velkým rozhledem, kteří ví, co chtějí  

a vyžadují to. na druhou stranu si musím dávat velký pozor na to, abych byl v určitých 

pohledech korektní, což paradoxně vede k napjatější atmosféře. 

S	nástupem	digitálních	technologií,	které	otevírají	dříve	nevídané	možnosti,	se	pro-

měnil	i	přístup	k	tvůrčí	fotografii.	vytrácí	se	nutnost	zvládnutí	řemeslné	stránky	foto-
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grafie,	naopak	se	zrodila	nová	možnost	práce	s	médiem	v	oblasti	postprodukce.	Jak	

tyto	skutečnosti	vnímáš?

Domnívám se, že pokles nároku na řemeslnou stránku není dán digitalizací, ale je 

dán zcela neprofesními záležitostmi. Do značné míry marketingem firem, které pro-

dávají své produkty, a z toho vyplývajícími požadavky spotřebitelů. Já si nemyslím, že 

by samotné řemeslo vyžadovalo méně píle a samo od sebe by upadalo. ono se jen 

mění. postprodukce je zcela nový typ řemesla, nicméně je to stále řemeslo. Bohužel 

se do toho promítá zmíněný vliv komerce a reklam a všeobjímajícího přístupu distri-

butorů digitální fotografické techniky. Jejich tlak orientuje veřejnost na pasivní nákup 

nabízeného zboží a povrchní ovládání předkládaných nástrojů, nikoliv na pochopení 

technologické podstaty a skutečnou svobodu tvorby. snaha o hlubší ponor do proble-

matiky naráží na odpor ve stylu – na nic nesahejte a zavolejte odborníkům, případně 

zmáčkněte kouzelné tlačítko. tato firemní filozofie přitom ani nerozlišuje amatérskou 

a odbornou veřejnost. kvalita je pak zaměňována za to, co je nabízeno, pokud možno 

za minimální cenu. na tuto hru přistupují často autoři i jejich zákazníci.

Dalším aspektem doby je, že fotografové postupně přijímají fakt, že někdo za ně do-

tvoří fotografii na úrovni, která dříve nebyla možná. Dříve, když si člověk dal vyvolat 

fotografii, tak s ní bylo možné manipulovat jen v omezené míře. současné možnosti 

přesouvají těžiště práce a zodpovědnost, svým způsobem i část autorství. autor se 

snaží být co nejméně zatěžován řemeslnou problematikou, protože mu to technologie 

umožňují. a to je podle mého názoru chyba. u mnoha tvůrců už dnes ani neodhadne-

me, zda by bez výrazné postprodukční spolupráce byli schopni své fotografie vyrobit  

v kvalitě, v jaké je finálně prezentují. to vnímám jako negativum.

takže	si	myslíš,	že	není	správné,	že	se	postprodukce	ujímá	jiný	člověk	a	fotograf	se	

věnuje	pouze	fotografování?

Je to správné v okamžiku, kdy fotograf zvládá vše potřebné a dělá to jen kvůli úspoře 

času. postprodukce by také neměla ovlivnit původní autorskou myšlenku. a mohu říct, 

že lidí s jasnou představou zase tolik není... 

vyučuješ	předměty	Počítačové	zpracování	obrazu	i.	-	iii.	a	Pokročilé	techniky	v	dtP.	

Jejich	výuka	byla	postupně	zavedena	od	roku	2007.	Bylo	to	ve	správnou	dobu?	

Byl to i výsledek tlaku studentů. prudké technologické změny byly starší generací vět-

šinou brány negativně, takže nějakou dobu trvalo, než došlo k uznání relevance těchto 
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změn. proto to i na institutu nějakou dobu nefungovalo. Myslím, že byl nejvyšší čas. už 

nebylo na co čekat. absence výuky těchto předmětů by školu a studenty poškozovala. 

na	itf	přichází	žáci,	kteří	mají	v	oblasti	digitálních	technologií	už	hlubší	zkušenost,	ale	

i	začátečníci.	to	jistě	komplikuje	a	zdržuje	výuku.	domníváš	se,	že	by	bylo	dobré	za-

hrnout	například	teoretické	otázky	bitmapové	problematiky	už	do	přijímací	zkoušky? 

to si nedokážu představit, reálně to ani nejde. teorie má v rámci školy minoritní za-

stoupení, protože institut je výtvarná, tvůrčí škola. technologie je nutná součást, ale 

ne to, co rozhoduje. pokud v přijímacích testech, kde jsou otázky technologie děleny 

půl na půl mezi klasiku a digitál, student neodpoví správně na čtyři z pěti otázek, ne-

znamená to, že se do školy nedostane. a já myslím, že je to tak správně. tohle se totiž 

dá doučit  na vysoké škole se předpokládá, že pokud má student mezery v nějakém 

směru, tak vynaloží úsilí, aby ty mezery vyplnil. Druhá věc je, že tohle úsilí u spousty 

studentů bohužel není...

vzpomínám	si,	že	v	začátcích	tvého	působení	na	itf	studenti	projevovali	značný	zá-

jem	o	tvé	předměty.	vzpomínám,	že	studenti	magisterského	studia	docházeli	na	před-

nášky	bakalářského	programu,	aby	načerpali	co	nejvíc	informací.	Předpokládám,	že	

zájem	studentů	o	tebou	vyučované	předměty	je	stále	stejný.	co	by	se	mohlo	změnit,	

pokud	by	tvá	výuka	nebyla	omezena	možnostmi	kombinované	formy	studia?

ve větší časové ploše se samozřejmě dá vyučovat jiným způsobem, než že studenti 

sedí, koukají na plátno a maximálně si přednášku nahrávají na diktafon nebo na ka-

meru. Bylo by výborné, pokud by studenti měli příležitost probírané postupy dělat  

v reálném čase se mnou. Je to přeci jen technický předmět a spousta tvůrčích typů má 

k němu daleko. pro mé předměty by bylo větší množství času určitě velkým přínosem. 

Situaci	 jistě	v	mnohém	dopomáhají	 tvůrčí	dílny,	o	které	 je	ze	stran	studentů	velký	

zájem.	dílny	jsou	specializovány	na	různá	témata	a	oblasti	–	na	základy	práce	s	Pho-

toshopem,	předtiskovou	přípravu	nebo	 skenování.	 Jsou	podle	 tvého	názoru	nějaké	

další	oblasti,	které	by	se	daly	studentům	nabídnout?	

Je to určitě oblast módní fotografie z hlediska její postprodukce. tu já nedělám a mu-

sím si k tomu mnohé sám dostudovat, abych byl schopen předávat zkušenosti dál. 

částečně to na institutu učí externí pedagogové, kteří jsou vyhraněnými tvůrci. to je 

pro studenty přínosné, ale je to výuka specifického stylu a přístupu daného pedagoga. 

záležitosti retuší a postprodukce na konkrétní fotce módního nebo portrétního žánru 

vnímám jako svůj hendikep, který bych měl doplnit. 
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uspokojí	množství	pořádaných	tvůrčích	dílen	poptávku	studentů?

to já nedokážu posoudit. o některé dílny je doslova rvačka, někdy je to tak na hra-

ně. Já se neptám lidí, z jakých důvodů se do tvůrčí dílny přihlásili. proto nedokážu 

zhodnotit důvod toho kolísání. Myslím si, že speciálně v minulém školním roce bylo 

tvůrčích dílen tolik, že si v tom každý musel najít, co potřeboval. v průběhu jednoho 

roku se nemohou v tvůrčích dílnách protočit všichni studenti. to je bohužel nereálné. 

přínosné by také mohly být vícedenní dílny. Jistě mají větší efekt a působnost, než 

krátkodobé dílny. 

obecně	je	výuka	tvých	předmětů	dost	uzavřená	sama	pro	sebe	a	studenti	jsou	nuceni	

sami	nacházet	praktická	využití	nabitých	zkušeností.	neuvažuješ	o	propojení	s	jiným	

ryze	praktickým	předmětem?

Domnívám se, kombinace s tvůrčími předměty není úplně reálná. pokud studenti po-

třebují s něčím poradit, tak ví, že mohou přijít a řešíme to spolu. například imrich 

Weber, když fotil svůj dokument s postiženými lidmi, tak se mnou určité postupy kon-

zultoval. Dokázali jsme práci technicky výrazně vylepšit a na výstupu byl výsledek 

bezvadný. takovou spolupráci spousta lidí bohužel nevyužívá a pak podle toho také 

výsledky někdy vypadají.

na	itf	existuje	možnost	zapsat	si	například	předmět	typografie,	neexistuje	ale	na-

bídka	výuky	vektorové	grafiky.	Jak	tady	tohle	vnímáš?	

Já jsem pracoval nějakou dobu v reklamní agentuře, kde jsme dělali i řezanou grafiku. 

takže s tím mám samozřejmě zkušenosti, ale necítím se být dostatečně erudovaný, 

abych to ve škole mohl vyučovat. Bylo by dobré vytvořit spojnici klasické typografie 

vyučované otakarem karlasem a počítačového zpracování obrazu, který by se zabýval 

realizací grafiky v reálné podobě v kombinaci s moderním počítačovým designem. to 

je oblast, která opravdu ve škole chybí...

máš	nějaký	pedagogický	cíl	v	rámci	výuky	svých	předmětů?

Mým cílem je co největšímu počtu lidí ukázal cestu, aby byli schopní určité míry tech-

nické abstrakce, díky které nebudou závislí na konkrétních postupech, ale dokážou 

improvizovat, aby dosáhli svého cíle...

v uherském hradišti 28. července 2012.
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rOzhOvOr	
s	tOmášem	pOspěChem

mgr.	 mga.	 tomáš	 Pospěch,	 historik umění, teoretik 
a kritik fotografie, fotograf, pedagog, kurátor, publicista 
a recenzent. člen grantových a uměleckých komisí, or-
ganizátor významných fotografických projektů a výstav, 
provozovatel nakladatelství Dost. své fotografie vysta-
voval v celé řadě prestižních galerií u nás i v zahraničí.

narodil se v roce 1974 v hranicích. po studiu Dějin  
a teorie umění na filozofické fakultě univerzity palac-
kého v olomouci studoval Dějiny umění na filozofic-
ké fakultě univerzity karlovy v praze a tvůrčí fotografii 
na itf fpf su v opavě. působil jako pedagog fakulty 
multimediálních komunikací univerzity tomáše Bati ve 
zlíně. od roku 1997 působí jako pedagog na itf fpf 
su v opavě.

ve své vlastní fotografické tvorbě se zaměřuje na kon-
ceptuální formy nového dokumentu i na tradičnější polohy dokumentární fotografie. Je autorem 
fotografických souborů look at the future, Majitelé hradů, krajinky.jpg, Bezúčelná procházka  
a dalších. pravidelně publikuje v různých odborných časopisech i v denním tisku. napsal řadu od-
borných textů. Je autorem koncepce monografie Jindřicha štreita i výběru fotografií jeho retrospek-
tivní výstavy. vyšlo mu několik autorských knih. 

na institutu tvůrčí fotografie vyučuje stavbu a skladbu fotografického obrazu, české výtvarné umění 
20. století, současné výtvarné umění a kurátorský seminář.

Jsi	ve	vztahu	s	itf	delší	dobu.	za	tu	dobu	se	mnohé	proměnilo.	mění	se	tendence,	pe-

dagogové,	způsob	výuky	i	směřování	školy.	mezi	studenty	se	objevují	silné	a	výrazné	

generace	a	osobnosti.	Jak	hodnotíš	vývoj	institutu,	který	jsi	zažil	ze	strany	studenta		

i	jako	pedagog?

přišel jsem na institut v devadesátém druhém roce, takže letos slavím dvacet let. Je to 

dlouhá doba, většina mého života. ze studií a potom i učení na několika školách jsem 

pochopil, že škola je především taková, jakou si ji studenti udělají. protože oni vytváří 

atmosféru i program školy. Mohlo by se zdát, že tohle všechno je práce pedagogů, ale 

já se domnívám, že z větší části jsou to právě studenti, kteří vnáší aktuální podněty 

a kladou výzvy pedagogům a sami si berou ze školy hodně nebo málo. proto je také 

dobré přijímat studenty, kteří vás budou motivovat a budete cítit, že jim máte co dát.

zažil jsem institut z pohledu studenta, který je hodně odlišný od pohledu pedagoga. 

nastoupil jsem v době, kdy škola existovala teprve necelé dva roky, takže jsem zažíval 

jsem první krůčky, kdy se vše kodifikovalo. Měla velké zázemí v dřívější tradici večerní 
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školy pro amatérské fotografy a její tvář byla formována také tím, že většina pedagogů 

učila, nebo přinejmenším prošla studiem na pražské faMu. teprve postupem času se 

institut přizpůsoboval nové době, novým okolnostem, vlastnímu hledání jednotlivých 

pedagogů. samozřejmě, jak šel čas, zažil jsem si i dílčí revoluce toho, co je možné, co 

je akceptovatelné, co již akceptovatelné není, i posuny v míře svobody, kterou student 

ve své tvorbě má. zažil jsem změny přístupu ke studentům i změny cvičení v jednot-

livých předmětech. škola tedy prochází poměrně pozvolným, ale kontinuálním vývo-

jem. Jako pedagog je to náhle jiné – ocitneš se v situaci, kdy stojíš na kameni uprostřed 

řeky, a kolem tebe to proudí. studenti proplouvají, vznikají určité vlnky, vlny… 

pokud jsi ve škole jako student, tak s tebou lidé stárnou, společně se posouváte z roč-

níku do ročníku, společně s tebou odcházejí. ale jako pedagog se na ty lidi naladíš, 

zvykneš si i na určitou atmosféru, kterou studenti vytváří, a najednou ta atmosféra od-

chází a ty zůstáváš.

Jaké	byly	tvé	začátky	pedagogického	působení	v	oblasti	fotografie?	do	roku	2007	jsi	

působil	i	na	ateliéru	reklamní	fotografie	fmK	utB	ve	zlíně.

už jsem měl dříve zkušenost z učení na střední škole nebo z nějakých přednášek, ale 

během jediného týdne v prosinci 1997 mne oslovili oba pánové – vladimír Birgus  

i pavel Dias s nabídkou, zda bych učil v opavě a ve zlíně. nemyslím ani, že bych 

se příliš rozhodoval pro některou ze škol, přišlo mi zajímavé a snadno realizovatelné 

učit souběžně na obou. Bylo to komplikovanější tím, že jsem ještě neměl dokončeno 

vlastní studium, ani fotografii ani dějiny umění. ale zpočátku to nebyl takový objem 

výuky a navíc jsem se tehdy pokoušel žít přesně napůl cesty mezi opavou a zlínem,  

v rodných hranicích.

lze	porovnat	kombinovanou	a	řádnou	formu	studia?	v	čem	vidíš	její	klady	a	zápory?

zkušenost z denní formy studia je odlišná než z kombinovaného, navíc ve zlíně se 

obor teprve rodil, kdežto v opavě už byl ustálený. takže co bylo v opavě dobré, 

snažil jsem se logicky prosadit i ve zlíně. navíc bylo velkou výzvou začínat ve zlíně 

něco budovat na zelené louce, tak jak jsem tam tehdy vystavěl strukturu teoretických 

uměleckých předmětů, i jak a v jakém objemu se budou přednášet dějiny nebo teorie 

fotografie a z čeho státnicovat, tak to probíhá dodnes. výhodou zlína také bylo, že zde 

vedle sebe koexistovala řada různých oborů a učitelé přijížděli z celého území bývalé-

ho československa, takže se tam plodně střetávaly různé pohledy.
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itf je založeno na kombinovaném studiu se všemi báječnými výhodami, a tedy i nevý-

hodami, které to přináší. ale speciálně fotografický obor je na kombinované studium 

docela vhodný. fotograf si stejně pracuje na svých projektech ve svém ateliéru, ve 

svém prostředí, kde potřebuje fotografovat. opava má taky výhody v tom, že studenti 

mnohdy souběžně studují ještě jinou vysokou školu, jsou úspěšní ve své profesi, také 

jsou starší, zralejší, komunikace s nimi je tedy mnohdy lepší, jinak přistupují k výuce  

a mnohem více si studia váží. to jsou velké klady. na druhou stranu pro ně není foto-

grafie vždy prvořadým tématem jejich zájmu, mají spoustu jiných povinností nebo se 

sem přenáší přístupy z různých fotokroužků. také nemohou vyjíždět na stáže do za-

hraničí. velké ochuzení přináší také to, že na slezské univerzitě v opavě nejsou další 

umělecké obory. studenti nemohou navštěvovat jiné ateliéry, na chodbách neexistuje 

obecné fluidum, kde se setkáváš s lidmi s trochu jinými zkušenostmi. Jsme tam prostě 

na takovém osamělém ostrově. pokud se – jak tomu je třeba na fakultě multimediál-

ních komunikací ve zlíně nebo na všup - fotografové na přednáškách, při práci nebo  

v hospodě neustále setkávají s lidmi z grafiky, designu, módy, od filmu nebo s budou-

cími lidmi z produkce a marketingových oborů, mnohem více si přičichnou k praxi, 

vznikají produkční týmy a pak se také mnohem lépe chytají v životě, když skončí školu. 

Myslím si, že v množství přednášek a intenzitě kontaktu s pedagogem, v zátěži a po-

době toho, jak je student vzděláván, se kombinovaná forma studia nijak negativně 

neprojevuje. ve výsledku je to stejné. rozdíly se stírají i z toho důvodu, že ani na den-

ním studiu není student s pedagogem ve škole v každodenním kontaktu a je tam také 

omezené množství teoretických předmětů. 

Studenti	jsou	při	studiu	ovlivňováni	významnými	osobnostmi,	svými	pedagogy.	o	itf	

se	dříve	říkalo,	že	je	školou	zaměřenou	především	dokumentární	fotografii.	domní-

vám	se,	že	to	již	dávno	neplatí.	Jaký	je	tvůj	názor	na	současné	směřování	institutu?

povědomí, kam kráčí institut, formují především společné studentské výstavy, a k nim 

vydávané katalogy. tam je pochopitelně vybírán jen segment různorodých aktivit stu-

dentů, spíše náznak linie, kam by se podle přání kurátorů výstavy měla škola ubírat. 

ale jsme velkou školou, studenti pochází z různých míst střední evropy a dostává se  

k nim řada podnětů, nejsme názorově úzce propojený ateliér, kde je v denodenním 

kontaktu patnáct studentů a jejich tvorba je proto názorově jasně vyhraněná. i v do-

bách, kdy vznikal dojem, že jednoznačně dominovala osobnost Jindřicha štreita, při-
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nášel velice zajímavé podněty třeba aleš kuneš. nabízel zcela jinou, protikladnou 

formu uvažování o fotografii v intermediálních přístupech, instalacích nebo fotogra-

fickém zátiší. a zajímaví byli rozhodně i další pedagogové a student si tak v průběhu 

studia může vybrat, kdo je pro něj nejpřínosnější. škola byla od začátku koncipována 

jako univerzální studium a to je ve výsledku její velká výhoda. v poslední době je na 

institutu šest pedagogů, kteří se věnují, nebo někdy v minulosti věnovali, dokumentární 

fotografii, ale většina z nich konzultuje a na přednáškách ukazuje i další přístupy a je 

tam dalších šest pedagogů, kteří se věnují zcela jiným oblastem fotografie. například 

na základě toho, že se v poslední době dělala velká školní výstava s tématem intimity 

a autoportrétu, nelze říct, že u nás dominují sebereflexivní přístupy. studenty vědomí 

připravované výstavy jistě podnítí věnovat se do jisté míry tomuto tématu, ale je vel-

mi důležité sledovat i ty ostatní říčky toho podnětného, co ve škole vzniká. umění je 

dnes natolik univerzální a informace tak dostupné, že studenti mohou přijímat podněty  

z celého světa. navíc to může být i pro neztuhlého pedagoga velkým obohacením  

a výzvou, přijímat něco nového. proto je nutné těmto podnětům naslouchat a nevěno-

vat se jen té jedné jediné linii a ostatní studenty nechávat na pospas.

zúčastnil	ses	všech	tří	velkých	fotografických	projektů,	které	institut	organizoval.	Jak	

hodnotíš	jejich	význam	a	přínos	pro	studenty?	čím	byla	podle	tebe	způsobena	určitá	

stagnace	v	průběhu	projektu	opava	očima	studentů	itf?

Já jsem všechny tři projekty bral jako úžasnou a jedinečnou možnost studentů zapo-

jit se do společného dění. sám jsem první projekt zažil jako student a vím, jaká to je 

obrovská motivace i zkušenost, když student může fotografovat se svým pedagogem. 

Do třetice je to velmi přínosné v tom, že student ví, že práci, kterou odvede, neskončí 

v šuplíku, ale bude vystavována, vznikne závěrečná publikace a jeho práce se zúročí.

všechny tři dokumentární projekty institutu měly i složité etapy. po raném nadšenec-

kém období se projekt přirozeně dostal do určité krize, objevovaly se rozpory mezi 

proklamovanými ambicemi a možnostmi je reálně naplnit. ne vždy se pro ně také 

dařilo zajistit dostatek peněz. Já jsem do projektu lidé hlučínska nastoupil v okamžiku 

takové malé krize, když na něm nikdo dál nepracoval. ale už dříve jsem na vesnici 

fotografoval, měl jsem také možnost fotografovat s Jindřichem štreitem, což byla velká 

zkušenost, a vlastně jsem i z vesnice pocházel. takže jsem měl základní zkušenost  

a když tu existoval takový projekt s určitým minimálním zázemím, našel jsem si vesnici 
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na hlučínsku a lákalo mne se s tím úkolem sám poprat. postupně se na mě nabalovali 

další studenti, kteří mi byli blízcí a vzájemně jsme se motivovali.

projekty měly pro studenty i školu určitě velký význam, přinejmenším dávaly studen-

tům alternativu se na ně přihlásit a zkusit si to. ale je také pravda, že tytéž nemoci, 

které se objevovaly už dříve u projektu lidé hlučínska se opakovaly i u těch ostatních.

Mezitím se doba hodně změnila a projekty už nemají opodstatnění. ve své době to ale 

mělo skutečně velký význam a byla to pro studenty alternativa, jak si studium obohatit. 

Bylo to dáno i tím, že Jindřich štreit v té době rozvíjel i další podobné projekty, a pře-

nesl tento model na institut a studentům umožnil na něm participovat. Myslím tím mo-

del fotografování, který už na konci sedmdesátých let uplatňovala třeba skupina oči, 

kdy se dlouhodobě pracuje v určité lokalitě a na závěr se tam pro lidi udělá výstava, 

na kterou je bezprostřední odezva. lidé, kteří byli fotografováni, přijdou na vernisáž, 

pomůžou tu výstavu nainstalovat, k tomu se udělá velký ples nebo oslava. to všechno 

bylo nádherné a krásně se na to vzpomíná.

Když	jsem	se	hlásil	ke	studiu	na	itf,	jedním	z	důvodů	byla	i	touha	poznat	se	osob-

ně	s	některými	pedagogy	-	významnými	osobnostmi	české	fotografické	scény	a	mít	

možnost	konzultovat	s	nimi	své	práce,	poodhalit	jejich	přístup	a	způsob	práce.	Jaký	

byl	tvůj	vztah	k	osobnostem	v	řadách	pedagogů	při	studiu	a	jak	situaci	vnímáš	dnes		

z	pohledu	pedagoga?	

osobnosti samozřejmě vždy lákají. zvláště, když pocházíš z malého města a máš vel-

mi omezený přísun informací, jako já tehdy na začátku devadesátých let. šel jsem na 

institut v mladém věku z malého města a byl jsem poměrně zakřiknutý. s některými 

pedagogy jsem vůbec nedokázal mluvit natož konzultovat. ve škole bylo mnoho stu-

dentů, a já se k pedagogům nedokázal dostat. neuměl jsem je oslovit, vysvětlit co 

potřebuji nebo jak to vidím. Byli pro mě zkrátka nedostupní a zajímaví se pro mě stali 

až v dalších letech. ale vnímal jsem jako velkou výhodu, že je na institutu plejáda 

pedagogů a nejen jeden vedoucí ateliéru, a postupem času, když člověk sám ve svém 

myšlení vyzrává, si může projít cestičkou od jedněch pedagogů ke druhým. 

omezuje	tě	nějak	pedagogická	práce	ve	vlastních	aktivitách	a	vlastní	tvorbě?

také pedagog má svou vlastní tvorbu, chuť v životě něco dělat, navíc je paradoxně 

možná víc odměňován za svou mimoškolní činnost, to je víc vidět a ne to kolik se 

věnuje studentům, odpovídá jejich emaily a pročítá diplomky. Je tedy vlastně těžké 
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přesně vědět, proč učit. Žádný učitel nikdy nemůže očekávat od studentů zpětnou ode-

zvu nebo doživotní vděčnost. on v té instituci zůstává, ale studenti jsou na začátku, 

rozlétávají se dál a svým způsobem musí i svého učitele v dalším životě popřít. navíc  

v českém prostředí je učitelství špatně placená profese. Já jsem měl rád své pedagogy 

na střední škole, ale nikdy jsem jim neuměl poděkovat za to, že mě něco naučili, snad 

až na jediného, historika, se kterým jsem pak později spolupracoval. většinou pomá-

hám studentům vybrat fotografie do různých soutěží a grantů, píšu jim doporučující 

posudky, ale sám podat přihlášku na grant nestihnu. nebo fotografujete na projektu, 

pro který je zásadní v určitém čase na určitém místě fotografovat, protože se to tam 

jedině tehdy děje, ale vy musíte právě ten den sedět v komisi u přijímaček… Je to ta-

ková podivná dvojrole, situace, kterou po léta řeším a která nemá žádný jasný recept. 

Bezhlavě jsem se vrhal do nejrůznějších aktivit, workshopů, studentských projektů, 

editování skript, přípravy výstav, důležitější je ale najít rozumnou rovnováhu, aby se 

student při konzultaci neocitl před strhaným, nevyspaným pedagogem bez špetky jis-

kry a nápadů.

Patříš	nejenom	mezi	historicky	první	studenty	bakalářského	a	magisterského	studia	na	

itf,	ale	také	mezi	první	studenty	doktorského	studia	akreditovaného	na	itf	fPf	Su	

v	opavě	od	roku	2008.	domnívám	se,	že	budeš	v	dohledné	době	také	jeho	prvním	

absolventem.	můžeš	zhodnotit	úroveň	a	organizaci	průběhu	studia?

Doktorát na umělecké škole bude asi vždy těžko srovnatelný s klasickým doktorským 

studiem, které by mělo být především vědeckou činností. na itf má část teoretickou 

a praktickou, důraz je spíše na teoretické práci. u doktorského studia na itf je pří-

jemné, že jsou předepsané okruhy přednášek, ale můžeš si je volit na kterékoliv škole  

v evropské unii. chodil jsem na přednášky k Martině pachmanové na všup, k Miro-

slavu petříčkovi na pražskou filozofickou fakultu, k tomáši pospiszylovi na faMu  

a doplnil si tak oblasti, které jsem dříve neabsolvoval nebo co jsem potřeboval k te-

oretické práci. navíc jsem absolvoval stáž na všup v ateliéru Jiřího Davida a to byla 

velká zkušenost, především jak učit umění. Jako doktorandskou práci jsem si předse-

vzal úkol, sestavit a vydat antologii textů psaní o české fotografii. ta mi tady dlouhá 

léta chyběla, navíc tyto texty ve své práci dále analyzuji a doktorandskou práci bych 

chtěl také vydat knižně. tím jsem si ovšem nasadil hodně vysokou laťku. takže jsem 

si doktorát opravdu důkladně užil, současně ale také poněkud zkomplikoval, a ve vý-

sledku mne to zcela oddálilo od toho, čemu jsem předpokládal, že se budu věnovat 

především – vlastní tvorbě.
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vedle	pedagogické	práce	jsi	aktivní	také	jako	historik	umění	a	kurátor.	Jsi	organizáto-

rem	odborných	besed,	máš	rozsáhlou	publikační	činnost	a	vlastní	fotografickou	tvor-

bu.	Připravil	jsi	například	velké	retrospektivy	a	knihy	Jindřicha	Štreita,	viktora	Koláře	

a	řadu	významných	souborných	výstav	a	kurátorských	projektů	u	nás	i	v	zahraničí.	

Jak	se	ti	daří	kombinovat	tyto	aktivity	s	prací	pedagoga?	mohu	se	zeptat,	jaké	jsou	tvé	

další	plány	a	čemu	se	hodláš	v	budoucnu	věnovat?

to bude patrně výsledek jednoho z největších darů, které mi dal institut: neustále jsem 

měl na očích učitele, kteří zastupovali různé role - heroicky zvládali několik povolání, 

vedle toho sami fotografovali, psali, organizovali výstavy a různé projekty.

u mne se jednotlivé činnosti vždycky proplétaly - o čem si uvažujete jako fotograf, to 

současně hledáte v historii i u jiných, přemýšlíte si o tom, shromažďujete souvislosti 

a máte tedy současně i potřebu psát, uspořádat přednášku nebo výstavu… Jsou to jen 

různá média, takže vždycky hledám, co je pro daný problém nejvlastnější. upřímně 

- vždy jsem spíš cítil, že má role je pozicí umělce, který v rámci své činnosti občas 

zužitkovává postupy z oblasti vědy nebo kurátorství, než že bych chtěl být třeba teo-

retikem fotografie.  

v uherském hradišti 27. července 2012.
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rOzhOvOr	
s	jiřím	siOstrzOnkem
mgr.	 Jiří	 Siostrzonek,	 Ph.d.,	 sociolog, pedagog, vý-
tvarník, fotograf, básník, publicista, kurátor, řešitel řady 
grantů a projektů, člen akademických senátů su a fpf 
su, člen redakční rady novin slezské univerzity, člen 
mediální rady české televize, předseda umělecké rady 
Domu umění v opavě, člen řady dalších kulturních na-
dací a občanských sdružení, dramaturg Jazzového klubu 
v opavě, autor několika knih, porotce mnoha soutěží  
a organizátor festivalů. zástupce vedoucího itf fpf su 
v opavě.

narodil se roku 1954 v opavě. absolvoval studia an-
dragogiky na filozofické fakultě univerzity palackého  
v olomouci, kde také v roce 2006 absolvoval doktorské 
studium. Je autorem několika sbírek poezie, režisérem 
a dramaturgem gerontologického divadelního souboru 
a hudebního tělesa Děsně fajn, spoluautorem několika realizovaných divadelních her a scénářů. 
prakticky i teoreticky se zabývá výtvarným uměním. ve své výtvarné tvorbě se orientuje na struktu-
rální grafiku. ilustroval několik knih. externě spolupracuje s televizí a rozhlasem. 

od roku 1993 působí na institutu tvůrčí fotografie. externě přednáší také na utB ve zlíně a spolu-
pracuje s univerzitami v poznani, katovicích, krakově, vratislavi a s palackého univerzitou v olo-
mouci. na itf vyučuje předměty Dějiny výtvarného umění i. a ii., základy sociologie, psychologie 
umění i. a ii. a přehled dějin filmu.

institut	může	být	v	českém	prostředí	vnímán	jako	specifická	škola,	která	využívá	kom-

binované	formy	studia.	v	čem	spatřujete	výhody	a	nevýhody	ve	srovnání	s	prezenční	

formou	studia	fotografie?

na tuto otázku nelze odpovědět jednou větou. institut tvůrčí fotografie je typem školy, 

který má velký význam pro společnost a to hned z několika důvodu. nazvu to obecně 

vzdělaností. Jestliže chceme, aby byla společnost kultivovaná, tak je třeba umožnit stu-

dium i lidem, kteří neměli tu šanci se vzdělávat ze sociálních, rodinných nebo jiných 

důvodů formou řádného studia. tito lidé si mohou naplnit své sny a vzdělávat se v obo-

ru, ke které ve zralém věku dospějí ne na základě ekonomických, kariérních důvodů, 

ale vnitřním přesvědčením. Dalším aspektem je fakt, že tito lidé nejsou, jako většina 

denních studentů, ekonomicky závislí, proto mohou mnohem volněji realizovat svoji 

uměleckou tvorbu, což znamená, že mohou sami sebe projektovat do celé struktury 

vzdělávání. Dalším důvodem je velká otevřenost itf, která reaguje nejen na změny, 

které se dějí ve fotografii, ale také na změny společnosti a personální proměny lidí. 

také cítíme, že potřeba fotografování se stává pro některé lidi životním stylem, osob-
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ním naplněním. vzdělávání na itf tedy nemusí být cestou k profesní kariéře nebo ke 

slávě, ale prostředkem sebevyjádření a komunikace. Dříve bylo kritizováno, že umě-

lecké školy nejde provozovat v kombinovaném režimu, ale opak je pravdou. kladl 

jsem si otázku, jak například funguje denní studium na avu, kdy v pondělí přijedou 

studenti do ateliéru, musí si vzít tužku a tři hodiny malovat, když to momentálně necítí 

a inspirace přijde v úterý. v dálkovém studiu je prostor pro regeneraci, odpočinek, 

rozvažování, přemýšlení o fotografii, o umění, o smyslu tvorby i o sobě. a to je ten čas, 

kdy se akumuluje kreativní energie. naši studenti pak přijedou na konzultaci, kde se 

během tří dnů vydávají. ale ony to nejsou jen konzultace, jsou zde různé tvůrčí dílny, 

ateliéry a fotografické projekty. Domnívám se proto, že tento způsob studia je výjimeč-

ný a pro některé osobnosti nenahraditelný.     

Podoba	výuky	i	předměty	na	itf	se	postupně	proměňují	v	reakci	na	současné	tenden-

ce.	domníváte	se,	že	ve	skladbě	studijních	plánů	něco	schází	nebo	naopak	přebývá?	

vývoj školy není určován jen pedagogy, ale především studenty! Je to koexistence ko-

munity, která se vzájemně oslovuje a posouvá itf dál. uvědomuji si, že máme v názvu 

studijního programu uvedeno filmové, televizní a fotografické umění a nová média. to 

zatím bohužel nemáme možnost naplnit z kapacitních, časových i pedagogických dů-

vodů. soustředíme se pouze na fotografii. Je otázkou času, kdy se obor pravděpodobně 

rozvine do jiné podoby, protože zájem studentů i umělecké tendence k tomu nabádají. 

zlomek toho, co by se mohlo do budoucna více rozšířit, je obsaženo například v před-

mětu intermediální tvorba ve třetím ročníku bakalářského studia.  

Jak	dlouho	působíte	v	pozici	vedoucího	itf?

to nevím přesně, ale dá se to dohledat…. na itf jsem od roku 1992 a zpočátku jsem 

učil na menší úvazky. zástupcem vedoucího jsem především z logistických a taktic-

kých důvodů. Jako jediný z pedagogů bydlím v opavě a mám tak neustálý kontakt  

s univerzitou. Jsem v nejrůznějších senátech a kolegiích děkana. informace z univerzity 

předávám dalším kmenovým a externím pedagogům itf. Jsem spojka a mediátor dění.

změnili	se	nějak	podle	vašeho	názoru	za	posledních	deset	let	studenti,	jejich	přístup,	

povaha,	způsob	uvažování	apod.?

ano. na itf působím již dvacet let, takže změny samozřejmě pozoruji, navíc to je 

předmětem mého profesního zájmu. není to tím, že by se měnili jen studenti na in-

stitutu tvůrčí fotografie. Mění se celá společnost a tím pádem se mění i celá mladá 

generace. nemohu tento názor zevšeobecňovat, ale u nové generace se projevuje 
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větší důraz na individualitu, větší sebevědomí, menší potřeba kolektivního prožívání 

různých událostí, proměna hodnot, životního stylu atd. ale to je v pořádku, je to věcí 

vzájemné tolerance, respektu a úcty k jinakosti. samostatnou kapitolu tvoří zahraniční, 

především polští studenti. 

Jste	uznávaný	odborník	v	oblasti	sociologie.	Jaký	je	váš	vztah	k	médiu	fotografie?

nedávno jsem si dělal pořádek ve svých pozůstalostech. objevil jsem tam také výstřiž-

ky z fotografických časopisů z roku 1972 nebo 1973.  Bylo to možná nějaké předurče-

ní dalšího směřování. nikdy jsem nebyl cílevědomým fotografem, ani jsem nesměřoval 

k fotografování jako k systematické činnosti. ale přiznám se, že si pro sebe fotografuji. 

Je taková intimní, poetická záležitost. proto nemám potřebu svoji tvorbu nikterak pre-

zentovat, vystavovat a vydávat katalogy. Mě spíš zajímá, proč lidé fotografují, co foto-

grafují, co při tom cítí, co u toho prožívají, jak se proměňuje vidění tohoto světa, jaká 

je současná vizuální společnost, jak se dá vizuálně komunikovat a podobně. protože 

slova jsou čím dál tím více okoralá a je stále obtížnější je používat tak, abychom mohli 

něco vyjádřit. celá ikonosféra, dokumentární film a fotografie mají obrovskou schop-

nost hluboce oslovovat. 

Jak	vnímáte	vztah	sociologie	a	fotografie?	Jaký	význam	má	podle	vašeho	názoru	vzdě-

lávání	v	oblasti	sociologie	či	dalších	humanitní	a	společenské	věd	na	fotografické	či	

jiné	umělecké	vysoké	škole?

Děkuji ti za tuto otázku. nedávno jsem četl životopis profesora vojtěchovského, me-

todologa a teoretika fotografického vzdělávání, který říkal, že fotografie by vždy měla 

být propojena s univerzitním vzděláváním. to znamená, že by se kromě výuky všeho 

ohledně fotografie mělo doplnit dalšími předměty, které vytvářejí kontext s etikou, fi-

lozofií, žitým světem a sebou samým. každý umělec by měl být osobností ve vývoji,  

a jako osobnost se neustále dotváří kladením otázek, pochybováním, vlastními postoji 

atd. cílem vzdělávání na itf tedy není naučit se formálním, chladným základům so-

ciologie, psychologie a filozofie. Jde především o jejich použitelnost pro fotografování  

i vlastní život. fotografie vznikla právě v období, kdy se konstituovala také sociologie. 

to znamená, že jsou to dva předměty, dvě témata, dvě linie, humanisticko-vědecká, 

umělecká, které spolu neustále komunikovaly. Já si myslím, že by byla škoda, kdyby 

se fotografie pojímala pouze jako estetická záležitost v uměleckém provozu. fotografie 

nese řadu sekundárních informaci. Je to mnohodimenzionální útvar, který má velký 

význam pro celou společnost 
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Jak	hodnotíte	význam	zařazení	fotografických	projektů	do	výuky	na	itf?

Měl možnost se spolupracovat po teoretické a interpretační stránce na třech projek-

tech: lidé hlučínska devadesátých let 20. století, zlín a jeho lidé a opava očima stu-

dentů itf fpf su v opavě. Byla to naprosto nedocenitelná zkušenost pro všechny, 

pro pedagogy i studenty. nejen z fotografického hlediska, ale především proto, že se 

setkávali s jinými lidmi, museli se naučit komunikovat, poznávali situace a kulturu, se 

kterou se doposud nesetkali. všechny projekty měly velký význam a řada jeho účast-

níků na ně ráda vzpomíná.

máte	jako	pedagog	itf	nějaký	dlouhodobý	pedagogický	cíl?

Bojím se ustrnout, žít jen setrvačností z podstaty…. Dopracovat se k integrálnímu hu-

manizmu, být v souladu se sebou a světem, mít všechno se vším provázáno. a nejen to 

nejen ve smyslu vědění, ale i prožívání a cítění…studenti poznají, když nejste v soula-

du s tím, co říkáte a učíte pouze abstraktní teorie... ale především bych chtěl studenty 

motivovat k přemýšlení... 

domnívám	se,	že	působení	na	itf	není	jen	profesí	pedagoga.	musíte	obětovat	i	kus	

svého	osobního	života.	vaše	práce	vyžaduje	časté	cestování,	náročné	přípravy	a	pre-

zentace	výstupů.	Jistě	 je	zde	spousta	osobních	záležitostí,	mnohdy	postavených	na	

křehkých	vztazích	jak	mezi	studenty,	tak	i	pedagogy.	

Já si myslím, že to je dar. není to jen o tom, že pedagogové dávají informace studen-

tům. také studenti přináší zásadní informace pedagogům! institut funguje na principu 

komunity, společnosti, která spolu žije. nesetkáváme se jako pedagog a student, ale 

především jako přátelé. přesto si neodpouštíme věci, které by se měly plnit, a samozřej-

mě zde existuje řád. nechci mluvit za ostatní, ale já věřím tomu, že setkání s prostře-

dím itf je pro všechny silný životní zážitek. samozřejmě je setkávání často oboustran-

ně vyčerpávající, ale na druhou stranu aktivizující.

Jak	se	díváte	na	neformální	stránku	studia	na	itf?	

to je právě to, čeho si snad všichni nejvíce považují. pro řadu lidí není tato škola pou-

ze možností získání vysokoškolského titulu. pro nás pedagogy itf není pouze možnost 

zaměstnání. Je to především styl života a nebojím se říci poslání. v posledních letech 

se stále více objevují podněty z řad studentů, jak by se chopili iniciativy a kromě fo-

tografování organizují tvůrčí dílny, výstavy, festivaly, setkání atd. a to já nazývám,  

i když to zní hrozně, společenskou angažovaností. Je to velmi důležitá stránka animace 

společenského života. i kdybychom do nich nezaseli nic jiného, i kdyby neuměli per-
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fektně dějiny umění, to nejdůležitější je, že mají schopnost vzájemné lidské i umělecké 

tolerance a respektu.   

Josef	Sudek	říkával	mladším	kolegům:	„nekamaraďte	se	s	fotografy“.	Směřuji	k	tomu,	

že	většina	dalších	vysokých	škol	poskytujících	vzdělání	v	oblasti	fotografie	má	více	

ateliérů.	Studenti	tak	mají	možnost	komunikovat	s	jinou	příbuznou	profesí	a	vyzkou-

šet	si	na	nečisto	spolupráci	s	příbuznými	obory.	

nezažil jsem ateliérový způsob výuky. to, co vede k dialogu, ke komunikaci je vždyc-

ky prospěšné. institut tvůrčí fotografie je živý organizmus, který otevřeně reaguje na 

všechno kolem. 

Působíte	často	v	Polsku.	Jak	vnímáte	situaci	na	polských	uměleckých	školách?

v polsku stále existuje nepřekonatelná hierarchie profesor – žák. a právě poláci ne-

smírně oceňují a obdivují přátelskost, jakou preferujeme na itf. na druhou stranu, 

když se někdo v polsku zabývá kulturou a uměním, tak tu svou závislost a posedlost 

miluje. v polsku u některých lidí opravdu platí, nejprve kultura a pak chleba. také  

u přijímacích zkoušek na itf často vidíme, že polští studenti se hlouběji zajímají nejen 

o umění, ale hlavně o jeho kontext. 

Jak	hodnotíte	vztah	itf	s	ostatními	zahraničními	školami.

chtěl bych věřit tomu, že kromě pozitivní rivality mezi školami je vysoký stupeň kole-

giality. Jestliže existují nějaké animozity, tak je to spíš v personální rovině.

v	současné	době	je	na	ústupu	černobílá	fotografie,	potřeba	znalosti	řemeslné	strán-

ky.	Stále	více	se	smazávají	hranice	mezi	jednotlivými	dříve	oddělenými	uměleckými	

technikami.	Jaký	máte	názor	na	vývoj	média	fotografie?

vysvětlím to z hlediska mé profese, ze sociologického hlediska. Mám dojem, že do-

šlo k další významné vlně demokratizace vizuálních médií (video, fotografie atd.), 

což znamená, že může fotografovat prakticky každý a přitom nemusí vůbec nic umět  

z teorie, historie, což je v pořádku, ale zároveň dochází k devalvaci obrazového sdě-

lení, dochází k mohutnému obrazovému šumu. tato situace musí dosáhnout nějakého 

dna, od kterého se odrazí k normálu. a pomine-li povrchní, plytké, vyprázdněné foto-

grafie, tak znovu nastane příklon k  fotografii, která nebude pouhou atrakcí a exhibicí. 

každý druh uměleckého sdělování má své náročné diváky, posluchače a já věřím, že 

tak také fotografie bude mít vždy svůj okruh nadšenců, i když to pravděpodobně nebu-

dou všichni ti, kteří momentálně fotografují.   

horní Bečva 23. června 2012.
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rOzhOvOr		
s	jindřiChem	štreitem
Prof.	 mgr.	 Jindřich	 Štreit, fotograf, pedagog, kurátor 
a organizátor kulturního života, nositel řady ocenění, 
známý a oblíbený umělec. od roku 1967 realizoval 
stovky samostatných výstav u nás i v zahraničí. vydal 
desítky autorských fotografických publikací. od 70. 
let minulého století se intenzivně věnuje také realiza-
ci výstav jiných umělců. od roku 1990 část své práce 
soustavně věnuje podpoře humanitární a charitativní 
činnosti. za své fotografie získal řadu domácích i mezi-
národních ocenění. v roce 2006 mu bylo prezidentem 
republiky uděleno ocenění Medaile za zásluhy i. třídy.

narodil se roku 1946 ve vsetíně. absolvoval pedagogic-
kou fakultu univerzity palackého v olomouci a studium 
fotografie na škole výtvarné fotografie při svazu českých 
fotografů v Brně. v roce 2000 obhájil habilitační řízení 
docentury na katedře fotografie faMu v praze, kde také působil jako pedagog. Dále absolvoval 
profesorské řízení na všup v praze a roku 2009 byl prezidentem republiky jmenován profesorem. 
od roku 1991 působí jako pedagog institutu tvůrčí fotografie. vyučuje předměty Dokumentární pu-
blikace, Dějiny výtvarného umění a Medailon osobnosti. Je organizátorem dlouhodobých fotogra-
fických projektů. Je členem oborové rady doktorského studia na itf, členem akademického senátu 
fpf su a vědeckých rad up a pdf up v olomouci.

v roce 1982 se zúčastnil nepovolené výstavy výtvarných umělců v praze, kde jeho fotografie vzbu-
dily pozornost tajné policie. Byl vzat do vyšetřovací vazby a posléze odsouzen k trestu odnětí 
svobody v délce deseti měsíců s podmíněným odkladem na dva roky. Byl sledován a měl zakázáno 
pokračovat v trestné činnosti fotografování. po propuštění z vězení nesměl dále učit a pracoval jako 
dispečer státního statku rýžoviště. 

Kdy	 jste	 se	 setkal	 s	 itf	 (případně	 ivf)	 poprvé?	 Jaké	 jsou	 vaše	 první	 vzpomínky?		

za	jakých	okolností	jste	nastoupil	na	institut	jako	pedagog?	

navštěvoval jsem školu výtvarné fotografie v letech 1974 až 1977. tehdy jsem jezdil 

do Brna. Je těžké srovnávat školu výtvarné fotografie a současný institut. náplň, ná-

ročnost a přednášky, to vše zaznamenalo obrovský posun. pedagogové byli i tenkrát 

výborní fotografové a odborníci. hodnocení probíhalo písemnou formou, což bylo 

časově jistě velmi náročné. velmi rád vzpomínám na kolegy i pedagogy. některá jejich 

písemná hodnocení mám stále schovaná. koncem 80. let jsem byl občas pozván prof. 

vladimírem Birgusem na setkání se studenty a po sametové revoluci návštěvy pokračo-

valy. na jedno takové setkání se dobře pamatuji. Dovezl jsem dvacetimetrovou černou 

roli lepenky, která se používá na střechy. na té bylo nalepeno téměř 200 fotografií. 

Myslím, že to tehdy studentům hodně utkvělo. od roku 1991 jsem byl osloven, abych 

zde učil dokumentární fotografii jako externí pedagog. 
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Jaký	je	váš	vztah	k	institutu	a	co	pro	vás	pedagogické	působení	představuje?

Jsem na itf hrdý a všude se jej snažím propagovat. Jsem rád, že zde mohu působit. 

pedagogické působení je pro mě především možnost setkávání s vynikajícími kolegy  

a výbornými studenty.

neovlivňuje	nebo	neomezuje	práce	pedagoga	a	povinnosti	spojené	s	působením	na	

itf	vaši	volnou	tvorbu	a	osobní	plány?

Je pravdou, že pedagogická práce vyžaduje hodně času, sil, invence, soustředění  

a trpělivosti. to vše se pochopitelně odráží ve volné tvorbě.

Patříte	mezi	nejvýznamnější	osobnosti	na	fotografické	scéně.	Jako	pedagog	jste	dříve	

působil	i	na	pražské	famu	a	na	vŠvu	v	Bratislavě.	od	roku	1991	přednášíte	na	itf.	

řada	studentů	ve	vzpomínkách	uvádí,	že	jste	je	při	studiu	významně	ovlivnil,	inspiro-

val	a	formoval.	co	považujete	v	pedagogické	práci	za	důležité?

člověk, který se rozhodne studovat umělecký obor, potřebuje především mít co nejví-

ce svobody a času k vyjádření svých pocitů, svých myšlenek. Úlohu pedagoga vnímám 

jako rádce a člověka, který studenta jednak vede a na druhé straně podporuje jeho 

individualitu.

na	institutu	vyučujete	praktické	i	teoretické	předměty.	Jak	hodnotíte	specifika	spoje-

ná	s	kombinovanou	formou	studia,	které	itf	poskytuje?	v	čem	vidíte	její	přednosti	či	

případné	nedostatky?	Je	v	něčem	limitující?	Je	možné	ve	vztahu	k	vámi	vyučovaným	

předmětům	něco	změnit?	

Myslím si, že umění je velmi těžké učit tradičním způsobem. student umělecké školy 

by měl především znát dějiny umění, aby měl na čem stavět. Měl by mít i další teore-

tické znalosti, ale to nejdůležitější je čas na tvoření.

kombinovaná forma studia umožňuje studentům pracovat, ale i hodně tvořit. problém 

vidím v nedostatku času pro individuální řešení zadaných úkolů při konzultacích, které 

jsou využívány především k výuce teoretických předmětů. i teoretické předměty před-

pokládají individuální studium, protože při přednáškách pedagog spíše naznačí směr  

a témata, která by si měl student doma individuálně nastudovat. Myslím, že tady by 

měla být větší zodpovědnost ze strany studentů ke studiu.

i když je to náročné, považuji za dobré, když mají studenti možnost pracovat na dlou-

hodobých konkrétních projektech, jako byly lidé hlučínska, zlín a jeho lidé nebo 

opava očima studentů institutu tvůrčí fotografie fpf su v opavě. v teoretických před-

mětech se snažíme probrat maximální množství látky, možná i na úkor hloubky.
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Jak	se	díváte	na	neformální	stránku	studia	na	itf?	Jak	hodnotíte	jeho	atmosféru	a	vzá-

jemné	vztahy	mezi	studenty	i	pedagogy?

podporuji neformálnost. nesmí však být zneužívána. vztah pedagog student je při kon-

zultacích velmi důležitý, ale možná za ještě důležitější považuji vzájemné setkávání 

studentů. při jaké příležitosti a kde se může setkat najednou téměř 200 fotografů, kteří 

mají společný cíl? Mohou diskutovat, vyměňovat si zkušenosti, poznatky. vidí práce 

svých vrstevníků. i propojení studentů jiných zemí je přínosem. Je to jistě vzájemná 

inspirace a trochu i pocit zdravé konkurence. kéž i toto studenti patřičně zhodnotí  

a využijí.

Jako	pedagog	v	oblasti	fotografie	a	umění	jste	začal	působit	až	po	převratu	v	listopadu	

1989.	do	té	doby	jste	měl	zákaz	vykonávání	pedagogické	činnosti	a	byl	jste	nucen	

pracovat	v	oblasti	zemědělství.	Přemýšlel	jste	někdy,	jak	by	se	mohl	váš	život	a	pro-

fesní	kariéra	odvíjet	v	 jiných	podmínkách	či	na	 jiném	místě?	vyrovnáváte	se	nějak		

s	touto	těžkou	životní	kapitolou?

tato kapitola života byla pro mě velkým poučením, ale zároveň i motivací. nevzpomí-

nám na toto období s žádnou trpkostí. člověk může být vnitřně svobodný i ve vězení. 

totéž jsem pociťoval i na státním statku, kde jsem byl nucen pracovat. snažil jsem si 

najít kompenzaci. pedagogickou práci jsem nahradil tím, že jsem začal pořádat pro 

zaměstnance statku zájezdy do divadel, na koncerty, na výstavy. spojoval jsem to  

i s přednáškami. na druhé straně jsem pro ně připravoval návštěvy plavání, masáží 

nebo rehabilitací. Důležité je, neztratit důstojnost a nenechat se zlomit. stále jsem fo-

tografoval, i když jsem to měl zakázáno.

 vaše	působení	na	poli	fotografie	a	v	oblasti	kultury	je	velmi	rozsáhlé.	dle	mého	názo-

ru	jste	obdivuhodně	aktivní	člověk.	vedle	svých	fotografických	aktivit	působíte	jako	

kurátor	řady	výstav.	Podporujete	řadu	začínajících	autorů	a	studentů	a	neodmítnete	

ani	zahájení	vzdálené	výstavy.	učíte,	vedete	a	konzultujete	se	studenty	řadu	teore-

tických	a	diplomových	prací.	to	je	jistě	velmi	těžká	a	náročná	role.	z	čeho	čerpáte	

motivaci	a	jak	se	to	všechno	dá	zvládnout?

vše mě obrovsky baví a zajímá. nepřipadá mě, že bych dělal něco mimořádného. 

Měli bychom dělat podle svých možností maximum. Je skvělé, když se sejde pracovní 

kolektiv lidí, kteří se respektují, ctí se, pomáhají a důvěřují si. to je veliká motivace.

všechny tyto aktivity považuji za důležité. oceňuji, že itf a jeho vedení podporuje 
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takové akce, protože studentské výstavy považuji za velmi potřebné. nic z toho, co 

můžeme udělat pro druhé, by nám nemělo být zatěžko.

vydal	jste	desítky	samostatných	fotografických	knih.	vaše	fotografie	byly	vystaveny	

na	stovkách	výstav	po	celém	světě.	vaše	fotografické	soubory	se	dotýkají	mnoha	ob-

lastí	 lidského	života	nejenom	v	české	republice.	v	roce	2009	jste	byl	prezidentem	

české	republiky	václavem	Klausem	jmenován	profesorem.	mohu	se	zeptat,	jaké	jsou	

vaše	další	plány	a	čemu	se	hodláte	v	budoucnu	věnovat?	

pokračovat v cestě, která mi byla dána. tvorba je otázkou hledání, zkoušení, nalézání, 

rozhodování. ne vše se podaří tak, jak by si člověk přál. Mnohé věci z minulosti jsem 

nikdy nezpracoval (to znamená návraty s odstupem času) a na druhé straně mě láká 

objevování, radosti poznávání, dobrodružství nového setkávání a nové energie.

Stále	se	věnujete	i	kurátorské	činnosti.	co	připravujete	v	této	oblasti?	

kromě svých výstav, kterých je stále velké množství, se snažím připravovat výstavy  

v Bruntále, sovinci a rýmařově. Jsou to nejen fotografické výstavy, ale i malířské a so-

chařské. v olomouci se spolupodílím na výstavách v cafe amadeus v arcidiecézním 

muzeu.

Jak	se	osobně	i	jako	pedagog	vyrovnáváte	s	masivním	nástupem	digitálních	technolo-

gií,	které	pozměnily	celý	svět,	médium	fotografie	i	její	výuku?	

všechny nové technologie mě zajímají, rád je poznávám. i nadále považuji za nejdů-

ležitější myšlenku, její vyjádření a přínos osobitosti.

máte	nějaký	(dlouhodobý	či	krátkodobý)	pedagogický	cíl	v	oblasti	výuky	fotografie?

Žádná pedagogická činnost nemůže pracovat s krátkodobým cílem. vzdělávání člo-

věka je dlouhodobý proces. všichni se pořád musíme učit, neboť svět je v neustálém 

pohybu.

Můj pedagogický cíl je jednoduchý - vštípit studentům pocit jedinečnosti a originality. 

v tvorbě má smysl dlouhodobé sledování jednoho cíle, prohlubování, ne rozmno-

žování. Jedině když si dokážou studenti najít vlastní cestu vyjádření, mohou něčeho 

dosáhnout. Být sám sebou.

sovinec, 25. srpna 2012.
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další	pedagOgOvé	itf	v	leteCh	2006	-	2010	

odb.	as.	mgr.	antonín	Braný

fotograf, pedagog a muzikant. narodil se v roce 1954 v praze. pocházel z rodiny  

s dlouholetou fotografickou tradicí. absolvoval studium fotografie na střední průmys-

lové škole grafické v praze a poté na pražské faMu. podílel se na výuce fotografie  

v krajské lidové konzervatoři v Ústí nad labem. externě vyučoval spšg v praze. Jako 

pedagog působil také na pražské faMu. na na institutu výtvarné fotografie svazu čes-

kých fotografů vyučoval předmět reportážní a dokumentární fotografie. od roku 1990 

vyučoval předmět základy reportážní fotografie na itf fpf su v opavě. 

ve volné tvorbě se zaměřoval především na dokumentární fotografii. Byl příležitostně 

činný také jako odborný publicista. v roce 1989 vydal spolu s vladimírem Birgusem 

monografii o františku Drtikolovi. Účastnil se mnoha kolektivních výstav. Jeho dílo je 

zastoupeno v uměleckoprůmyslovém muzeu v praze, společnosti fotografického umě-

ní v litvě, Moravské galerii v Brně a v dalších soukromých sbírkách. zemřel předčasně 

ve svých padesáti šesti letech.

Pedagogický sbor ITF na Horní Bečvě v roce 2010. Foto Pavel Mára.
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doc.	ak.	mal.	otakar	Karlas	

pedagog, výtvarník, typograf a grafik. člen typoDesignclubu a držitel řady význam-

ných ocenění. svou tvorbu prezentoval na desítkách autorských i kolektivních výstav.

Jeho práce jsou ve sbírkách uměleckoprůmyslového muzea praha, v Moravské galerii 

Brno a v Muzeu plakátu lahti ve finsku.

narodil se v roce 1956 v praze. po studiu na střední průmyslové škole grafické v praze 

nastoupil na vysoké škole uměleckoprůmyslové v praze do speciálního ateliéru knižní 

kultury a písma k prof. Milanu hegarovi. v roce 2003 byl jmenován docentem pro 

obor písmo a typografie. Je autorem mnoha filmových a divadelních plakátů. graficky 

upravil řadu knih, výstavních katalogů, autorských knižních vazeb a značek. podílel se 

na řešení grafického designu pavilonu na výstavě eXpo ’92 v seville. ve své výtvarné 

práci navazuje na tradici české typografie. pedagogické činnosti se věnuje od roku 

1985. vyučoval na střední průmyslové škole grafické v praze. od roku 1998 peda-

gogicky působí také na vysoké škole uměleckoprůmyslové v praze. na itf fpf su  

v opavě působí od roku 1997. vyučuje předměty typografie a užitá grafika, typogra-

fie a základy počítačové grafiky a počítačová grafika a Dtp.

doc.	mga.	aleš	Kuneš	

fotograf, pedagog, kurátor, teoretik a publicista. Je členem asociace novinářů, rady 

Ministerstva kultury české republiky, syndikátu novinářů české republiky a zakládají-

cím členem pražského domu fotografie. Je také odborným poradcem Magistrátu hlav-

ního města prahy pro fotografické výstavy a projekty.

narodil se roku 1954 v praze. vystudoval fotografii na spš grafické v praze a poté 

absolvoval studium fotografie na pražské faMu. v roce 2002 byl rovněž na faMu 

jmenován v habilitačním řízení docentem. od konce 70. let se vedle pedagogické  

a publicistické činnosti zabývá téměř výhradně volnou tvorbou. své práce prezen-

toval na mnoha autorských a kolektivních výstavách u nás i v zahraničí. Jeho tvorba 

je zastoupena ve sbírkách Muzea ludwig v kolíně nad rýnem, národní knihovně  

v paříži, Muzea viktorie a alberta v londýně, Muzea pro fotografické umění v odense, 

uměleckoprůmyslového muzea v praze, Muzea umění v olomouci a Moravské galerii 

v Brně. na itf fpf su v opavě  působí od roku 1990. vyučuje předměty fotografické 

zátiší, seminář kritiky fotografie, teorie fotografie, intermediální tvorba, fotografická 

ilustrace, Diplomový teoretický seminář i. a ii. a tvůrčí digitální fotografie.
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miroslav	myška	

pedagog, fotograf, recenzent, autor a spoluautor mnoha odborných publikací. pracuje 

jako reklamní fotograf v jím založené firmě fotostudio M Design. své fotografie vysta-

voval na mnoha autorských i skupinových výstavách. Jeho fotografie jsou zastoupeny 

v mnoha knižních publikacích.

narodil se roku 1946 v Brně. vyučil se ručním sazečem, pokračoval na střední umě-

leckoprůmyslové škole v Brně na oboru fotografie. působil jako pedagog na institutu 

výtvarné fotografie svazu českých fotografů a externí pedagog na fakultě výtvarných 

umění vut v Brně. od roku 1990 je pedagogem na itf fpf su v opavě. Byl členem 

skupiny Max, klubu brněnských fotografů fomaton, klubu Jeune camera internatio-

nal, zakládajícím členem skupiny setkání, členem unie výtvarných umělců a členem 

sdružení Q. Je stálým spolupracovníkem fotografického časopisu Digi. Dělá odborné 

posudky a korektury odborným knihám.

na itf vyučuje předměty základní principy osvětlování, užitá fotografie, práce s vel-

koformátovým přístrojem, fotografie plastiky a architektury, práce s elektronickými 

blesky a ateliérová cvičení. 

mga.	dita	Pepe	

fotografka, pedagožka, držitelka funkeho ceny, ceny diváků prague Biennale 2007 

a dalších ocenění. své fotografie prezentovala na desítkách autorských a společných 

výstav u nás i v zahraničí. v roce 2012 jí vyšla monografie v nakladatelství kant.

narodila se roku 1973 v ostravě. vystudovala bakalářské i magisterské studium na itf 

fpf su v opavě, kde od roku 2004 působí jako pedagožka. fotografii vyučovala také 

na střední umělecké škole v ostravě a nyní na lidové konzervatoři v ostravě.

ve své volné tvorbě se systematicky zaměřuje na inscenovanou portrétní fotografii. Je 

autorkou cyklů inscenovaných autoportrétů, které získaly mnohá domácí, ale přede-

vším zahraniční ocenění. 

na itf vyučuje předměty fotografický portrét, Módní fotografie a autoportrét.
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mgr.	Jan	Pohribný	

fotograf, výtvarník, pedagog a lektor workshopů, publicista a kurátor. člen správní rady 

fotoforum praha, člen asociace profesionálních fotografů, pražského domu fotografie 

a zakládající člen a prezident spolku pro obnovu únětické kultury. svou fotografickou 

tvorbu prezentoval na mnoha výstavách u nás i v zahraničí. Jeho dílo je zastoupeno ve 

sbírkách řady významných galerií. v roce 2012 bu asociace profesiomálních fotografů 

udělila titul osobnost roku.

narodil se v roce 1961 v praze. pochází z rodiny výtvarníků. absolvoval střední průmys-

lovou školu grafickou v praze, filmovou a televizní fakultu aMu v praze a půlroční stáž 

na taideteollinen korkeakoulu v helsinkách. pracuje jako samostatný fotograf a výtvar-

ník. vedle jeho volné tvorby se věnuje převážně reklamní a ilustrační výtvarné fotografii 

a grafickému designu. spolupracuje s řadou předních agentur, vydavatelství a časopi-

sů. často pedagogicky působí ve skandinávii. Je autorem odbornýcvh publikací a statí. 

ve volné tvorbě se zaměřuje na aranžovanou a konceptuální fotografii v krajině. Je au-

torem cyklů létavci, nová doba kamenná, Jančin, osvícené city, andělé a dalších. na 

institutu tvůrčí fotografii působí od roku 1998. vyučuje předměty Barevné skladebné 

postupy, krajinářská fotografie a reklamní fotografie i. a ii..

rndr.	Petr	velkoborský,	cSc.	

pedagog, vědec, fotograf, publicista, člen syndikátu novinářů české republiky. své 

fotografie vystavoval na mnoha autorských i kolektivní výstavách.

narodil se v roce 1938 v praze. vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu univerzity 

karlovy. Je absolventem institutu výtvarné fotografie svazu českých fotografů. vyučo-

val na československé akademii věd a střední průmyslové škole grafické. Jako externí 

pedagog působil také na vysoké škole uměleckoprůmyslové v praze. od roku 1990 

vyučuje na itf fpf su v opavě.

v sedmdesátých letech zajišťoval chod fotografické galerie futurum v praze. počát-

kem 90. let se začal odborně zabývat exponometrií a zonálním systémem. Je autorem 

několika odborných publikací. v roce 1999 začal pracovat na fotografickém projektu 

portrétů lidí, kteří se rozhodli dobrovolně opustit velkoměsto. na itf vyučuje odborné 

předměty technika černobílé fotografie, technologie fotografie, fotografická technika 

a zonální systém.
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Bca.	tereza	vlčková	

fotografka a externí pedagožka itf (do roku 2012). poprvé na sebe upozornila svým 

souborem módních fotografií little garden. za své fotografické soubory two a a per-

fect Day, elise sklidila v průběhu studia řadu významných ocenění doma i na zahra-

ničních festivalech.

narodila se v roce 1983 v třebíči. absolvovala obor užitá fotografie na střední umě-

leckoprůmyslové škole v uherském hradišti, následně absolvovala bakalářské studium 

v ateliéru reklamní fotografie fMk university tomáše Bati ve zlíně a souběžně také 

studium oboru tvůrčí fotografie na itf fpf su v opavě. na itf přednášela předmět 

Módní fotografie ii.

Petr Velkoborský při výuce předmětu Technika fotografie, senzitometrie na Horní Bečvě. 26. dubna 2008.  
Foto archiv ITF.
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výstavní	a	publikační	činnOst	
institutu	tvůrčí	fOtOgrafie

Důležitou součástí průběhu vzdělávání je veřejná prezentace prací studentů na vý-

stavách a v nejrůznějších publikacích a katalozích. právě výstavní a publikační čin-

nost propojuje vnitřní život školy s veřejností a utváří a formuje názory na její vývoj  

a směřování. itf klade na výstavní činnost značný důraz, a do kurátorské a organi-

zační přípravy výstavních expozic a publikací aktivně zapojuje i studenty. ze všech 

českých fotografických škol má nejrozsáhlejší výstavní i publikační činnost. pravidelně 

pořádá přehlídky nejnovějších klauzurních, bakalářských a diplomových prací, kte-

ré představují volnou tvorbu studentů. vznikají ale i tematicky koncipované výstavy  

a prezentace úspěšně zvládnutých cvičení vyučovaných předmětů. příkladem může 

být výstava sestavená ze souborů, které vznikly ve druhém ročníku bakalářského stu-

dia pod vedením Jindřicha štreita v předmětu Dokumentární publikace nebo výstavy 

připravené alešem kunešem, které vychází z předmětu fotografické zátiší. výstavní  

a publicistické aktivity přispívají k tomu, že itf fpf su v opavě náleží k zavedeným  

a respektovaným fotografickým školám a že se o něm ví i za hranicemi české republiky.

od března 1995 zajišťuje itf program fotografických výstav v galerii	opera	v národ-

ním divadle moravskoslezském v ostravě (Divadlo Jiřího Myrona), kde se vedle celé 

řady společných a autorských výstav studentů, absolventů a pedagogů  itf představilo  

i mnoho významných českých a zahraničních fotografů - například gustav aulehla, 

andrej Bán, rené Burri, paul den hollander, václav chochola, Martin kollár, Josef 

koudelka, Dana kyndrová, Miloň novotný, Martin parr, vilém reichmann, Jan šibík, 

Ján šmok a další. ze dříve pořádaných významných výstav itf je nezbytné připome-

nout uvedení reprízy výstavy pedagogové institutu tvůrčí fotografie fpf slezské uni-

verzity v opavě (březen a duben 2002), velkou dvoudílnou jubilejní expozici institut 

tvůrčí fotografie fpf slezské univerzity v opavě, Diplomové a klauzurní práce 1998 

- 2003 (leden a únor 2004) nebo další výroční výstavu patnáct – fifteen, uvedenou na 

přelomu roku 2005 a 2006. kompletní seznamy výstav pořádaných itf ve zpracová-

vaném období jsou uvedeny na začátku kapitol jednotlivých let.

14. ledna 2003 byl oficiálně otevřen výstavou slovenského fotografa Martina kollára  

v refektáři Domu umění na pekařské ulici v opavě Kabinet	fotografie, který navazo-
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val na tradici kabinetu fotografie při slezském zemském muzeu v opavě na ostrožné 

ulici v opavě. i zde zajišťoval výstavní program itf. v tomto komornějším výstavním 

prostoru se uskutečnila řada autorských výstav úspěšných studentů, absolventů a pe-

dagogů itf, ale také například společna výstava krajina studentů itf sestavená Janem 

pohribným z nejlepších cvičení předmětu krajinářská fotografie (únor 2005) nebo prv-

ní dílčí výstava projektu opava očima studentů itf (v prosinci 2005 a lednu 2006). 

seznamy výstav uvedených v prostorech kabinetu fotografie Domu umění v opavě 

jsou také uvedeny před kapitolami jednotlivých let.

od roku 2010 pravidelně organizuje Jindřich štreit ve spolupráci se štepánkou Bieles-

zovou autorské výstavy studentů itf v galerii	café	amadeus v areálu Muzea umění 

olomouc - arcidiecézního muzea v olomouci (výstavy uvedené v tomto prostoru jsou 

opět popsány v kapitolách jednotlivých let itf).

itf také každoročně prezentuje práce studentů a absolventů na významných fotogra-

fických	festivalech	a přehlídkách u nás i v zahraničí. pravidelně se zúčastňuje napří-

klad Měsíce fotografie v Bratislavě, fotografických festivalů v lodži, krakově a var-

šavě. v předešlých letech představil studentské expozice rovněž na Měsíci fotografie  

v paříži, fotobienále a interfoto v Moskvě, Měsíci fotografie v kyjevě, Dnech fotografie  

v litevské nidě a opakovaně byl několikrát za sebou vybrán mezi desítkami škol na pře-

hlídku vysokých fotografických škol academy meets photokina v kolíně nad rýnem.

v průběhu letních prázdnin itf dlouhodobě spolupracoval s filmovými	festivaly	letní 

filmová škola v uherském hradišti a festival nad řekou v písku, kde působil Jindřich 

štreit jako garant výstavního programu. téma výstav na letních filmových školách je 

podrobně zpracováno v mé teoretické bakalářské práci fotografické výstavy na letních 

filmových školách v uherském hradišti realizované na itf fpf su v opavě v roce 

2008. významné a přínosné jsou v posledních letech také prezentace itf na fotogra-

fickém veletrhu prague photo v praze. 

výrazné výstavní zázemí má itf také například v Brně, českých Budějovicích, uher-

ském hradišti, chebu nebo v polsku ve varšavě, katovicích, Wroclawi nebo Bialysto-

ku i jinde. v posledních letech vytvářejí někteří studenti vlastní výstavní a kurátorské 

aktivity, při nichž představují v autorských nebo převzatých výstavách i práce studentů 

itf. výjimkou ale nejsou ani vlastní kurátorské koncepce a projekty a jedinečné te-

matické výstavy. příkladem mohou být aktivity evžena sobka, který utvářel výstavní 
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program v galerii artistů v kině art v Brně, dále františka nárovce, který je provo-

zovatelem galerie a literární kavárny Měsíc ve dne a spolupořadatelem kulturního 

dění v českých Budějovicích, Marka Malůška, který je kurátorem galerie kina hvězda  

v uherském hradišti, václava němce, který je dramaturgem výstav v českobudějo-

vickém kině kotva, Martina šálka a Milana krištůfka, kteří jsou spolupořadateli fes-

tivalu fotojatka, pavla štěrby, který je spoluorganizátorem Blatenského fotofestivalu, 

nebo dvojice petr Drábek a petr omelka, kteří v hodoníně organizují fotografický 

festival photokošt a dalších. slovenský absolvent a student doktorského studia na itf 

Dušan kochol je uměleckým ředitelem off photo festivalu v Bratislavě. i řada dalších 

zahraničních a především polských studentů a absolventů stojí v čele významných 

fotografických festivalů a galerií. v mnoha případech tak vznikají významné výstavní  

a kulturní události, které právem přitahují pozornost laické i odborné veřejnosti.

i ve vnitřním prostředí itf vznikají zajímavé výstavní aktivity, které doplňují jedineč-

nou atmosféru provázející setkávání studentů a pedagogů a především konzultace na 

horní Bečvě. v improvizovaném prostoru galerie	milana	Borovičky	(dříve galerie da-

leko od baru) v chodbě propojující dvě budovy rekreačního střediska pekárny-rališka 

na horní Bečvě probíhají v průběhu konzultací jednodenní výstavy, které představují 

například soubory fotografií uchazečů o studium, kteří se nejlépe umístili u přijímací 

zkoušky nebo úspěšné klauzurní a diplomové praktické práce. 

studenti petr hasal a vladimír skýpala jsou zakladateli recesistické galerie	u	lastury, 

která využívala k výstavám a instalacím pánské záchodky ve středisku pekárny-rališka.  

výstavy realizované v galerii u lastury v letech 1997 - 2007 jsou představeny na 43 

stranách v katalogu, který sestavili petr hasal a vladimír skýpala.

od roku 2010 pořádají studenti agáta Marzecová, Jonáš richter a eva Malúšová v prů-

běhu březnové konzultace na horní Bečvě k nepříliš velké radosti majitelky chaty ka-

tarzyny sikora unigeo	art	festival. Jeho první ročník je popsán v kapitole roku 2010.

Důležitá je také prezentace itf na internetu, k čemuž slouží především stránky www.

itf.cz. ty představují kromě informací o aktuálním dění a připravovaných výstavách 

také charakteristiku studijních oborů, medailonky pedagogů a četné ukázky úspěšných 

studentských prací. stránky obsahují také přehled titulů, publikací, DvD a časopisů  

v odborné knihovně itf a informace o ateliéru, digitální pracovně a temné komoře. Je 

zde ke stažení celá řada studijních materiálů, katalogů a publikací a především mnoho 
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teoretických bakalářských a diplomových prací. Jsou zde uvedeny také všechny dů-

ležité kontaktní údaje a odkazy na další důležité webové prezentace. stránky prošly  

v září 2010 výraznou proměnou a modernizací, o kterou se zasloužili především lukáš 

horký a David Macháč.

v letech 1994 - 2001 vydával itf fpf su v opavě ve spolupráci s kabinetem dějin 

a teorie fotografie katedry fotografie faMu v praze bulletin listy	o	 fotografii, který 

přinášel řadu odborných textů z historie a současnosti fotografie, teorie fotografie a fo-

tografické pedagogiky, který byl vzhledem k velkému zájmu čtenářů distribuován i na 

slovensku a v polsku. od června 2002 začal itf vydávat internetový magazín www.

photorevue.com, který v brzké době převzal funkci listů o fotografii. své články zde 

dodnes publikují významní recenzenti a kritici fotografie, jsou zde aktuální recenze 

výstav, festivalů a knih i rozsáhlejší teoretické stati. Magazín photorevue.com obsahuje 

také mnohé texty pedagogů itf převzaté z odborných tištěných médií, ale i úspěšné 

seminární práce studentů, které vznikly v předmětech seminář kritiky fotografie nebo 

kurátorský seminář. Jeho redakční stránku výrazně ovlivňuje vladimír Birgus a tomáš 

pospěch. 

Vladimír Birgus představuje na Prague Photo 2011 v Praze vedle oceněné publikace Absolventi Institutu tvůrčí fo-
tografie FPF SU v Opavě 1961 - 2006 také nový katalog Opavská škola fotografie vydaný ke dvacátému výročí ITF.  
4. dubna 2011. Foto Marek Malůšek.
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itf vydává také řadu tištěných	 teoretických	 publikací,	 skripta	 a	 sylaby. k většině 

významných výstav a přehlídek vydává obsáhlé	 katalogy a další tištěné materiály. 

zde jsou chronologicky řazené ukázky a informace o publikacích, které byly vydány 

ve zpracovávaném období 2006 - 2010.

významné	katalogy	itf	vydané	do	roku	2006:

-  lidé hlučínska devadesátých let 20. století (opava, 1999, isBn 80-7248-022-7)

-  zlín a Jeho lidé (opava, 2001, isBn 80-7248-132-0)

-  pedagogové institutu tvůrčí fotografie fpf slezské univerzity v opavě  

(opava, 2001, isBn 80-86217-45-0)

-  institut tvůrčí fotografie fpf slezské univerzity v opavě  

(opava, 2002, isBn 80-86217-49-3)

-  institut tvůrčí fotografie fpf slezské univerzity v opavě, Diplomové a klauzurní  

práce 1998 – 2003 (opava, 2003, isBn 80-7248-210-6)

-  václav pedestát – lidé / people (opava, 2004, nemá isBn)

-  patnáct / fifteen, patnáctý rok institutu tvůrčí fotografie slezské univerzity v opavě 

(opava, 2005, isBn 80-7248-313-7)

-  krajina studentů institutu tvůrčí fotografie (opava, 2005, nemá isBn)

-  Dokumentární fotografie ve fotografických projektech (ve spolupráci s galerií szara)

absolventi	institutu	tvůrčí	fotografie		

fPf	Slezské	univerzity	v	opavě	1991	-	2006

katalog ke stejnojmenné výstavě premiérově uvedené 

22. června 2006 v Domě umění v opavě, v Městské 

knihovně petra Bezruče v opavě, základní umělecké 

škole v opavě a v galerii u Jakoba v opavě. Úvodní 

texty zdeněk stuchlík a vladimír Birgus. Řešení obál-

ky Barbora kuklíková, grafická úprava otakar karlas  

a Barbora kuklíková. 

vydala slezská univerzita v opavě ve spolupráci s nakladatelstvím kant (karel kerlický); opava, 

2006; 228 stran; česko-anglické texty; tisk protisk české Budějovice; isBn 80-7248-378-1. 
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miloslav	Stibor,	fotografie	1960	-	1970

vydáno k výstavě premiérově uvedené 2. května 2006  

v kabinetu fotografie Domu umění v opavě. Úvodní text 

vladimír Birgus. grafická úprava otakar karlas.

vydala slezská univerzita v opavě ve spolupráci s reklam-

ní agenturou ef české Budějovice; opava, 2006; 24 stran; 

česko-anglické texty; tisk protisk české Budějovice; isBn 

80-7248-354-4.

otakar	Karlas	

typografie	/	plakáty	/	knižní	grafika 

vydáno k výstavě uvedené 22. května 2007 v kabinetu foto-

grafie Domu umění v opavě.  Úvodní texty Bohuslav holý, 

Jan solpera a ivan vyskočil. grafická úprava otakar karlas. 

vydala slezská univerzita v opavě ve spolupráci s nakla-

datelstvím kant (karel kerlický); opava, 2007; 24 stran; 

tisk protisk české Budějovice; isBn 978-80-7248-415-7.

opava	očima	studentů	institutu	tvůrčí		

fotografie	fPf	Slezské	univerzity	v	opavě

katalog provázející stejnojmenný projekt vydaný k výstavě 

premiérově uvedené 4. září 2008 v Domě umění v opa-

vě. texty rudolf Žáček a tomáš pospěch. grafická úpra-

va kateřina holá. vydala slezská univerzita v opavě ve 

spolupráci s nakladatelstvím kant (karel kerlický); opa-

va, 2008; 84 stran; česko-anglické texty; tisk protisk české 

Budějovice; isBn 978-80-86970-73-8.

tereza	vlčková 

vydáno jako katalog k výstavám realizovaným v roce 

2008. Úvodní text vladimír Birgus. grafická úprava phi-

lipp Daneš. vydal institut tvůrčí fotografie a slezská uni-

verzita v opavě ve spolupráci s nakladatelstvím kant (ka-

rel kerlický); opava, 2008; 24 stran; česko-anglické texty;  

tisk protisk české Budějovice, isBn 978-80-86970-69/1.
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institut	 für	 kreative	 fotografie	 der	 Schlesischen	

universität	 in	 opava	 /	 institut	 tvůrčí	 fotografie	

fPf	Slezské	univerzity	v	opavě 

vydáno pro podporu zahraničních výstav v roce 2008, 

především na photokině v kolíně nad rýnem. Úvodní text 

vladimír Birgus. vydal institut tvůrčí fotografie s naklada-

telstvím kant (karel kerlický); opava, 2008; 10 stran; tisk 

protisk české Budějovice, nemá isBn.

Petr	velkoborský	-	fotografie	1986-2007	

katalog fotografií k výstavě petra velkoborského. Úvodní 

text václav podestát. 

vydal institut tvůrčí fotografie spolu s agenturou ef; české 

Budějovice, 2008; 56 stran; isBn 978-80-7248-475-1.

the	replacement	-	Barbora	Žůrková,	radim	Žůrek 

Doprovodný katalog k výstavám. Úvodní text vladi-

mír Birgus. vydala slezská univerzita v opavě. opava, 

2009; 36 stran; česko-anglické texty; tisk tiskárna sWl;  

isBn 978-80-87346.

36,	fotografie	polských	studentů	a	absolventů	

institutu	tvůrčí	fotografie	fPf	Su	v	opavě	

katalog ke stejnojmenné výstavě uvedené 11. března 2010 

v rondu sztuki v katovicích. texty vladimír Birgus a Boze-

na czastka-szymon. grafická úprava Jan piechota.

vydala akademia sztuk pieknych w katowicach a rondo 

sztuki katowice. katowice, 2010, polsko-anglické texty; 

96 stran; isBn 978-83-61424-20-8.
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tomáš	Pospěch		

Bezúčelná	procházka	/	an	aimless	walk	

katalog ke stejnojmenné výstavě. Úvodní text lucia  

l. fišerová. vydalo nakladatelství Dost; hranice na Mo-

ravě, 2010; 24 stran;česko-anglické texty; isBn 978-80-

903903-9-3.

dvacátý	rok	institutu	tvůrčí	fotografie	v	opavě 

katalog provázející cyklus výstav uspořádaných k oslavám 

dvacátého výročí založení itf fpf su v opavě. uvod-

ní text připravil vladimír Birgus. grafická úprava otakar 

karlas. vydala slezská univerzita v opavě ve spolupráci  

s nakladatelstvím kant (karel kerlický); opava, 2010;  

24 stran; česko-anglické texty; tisk protisk české Budějovi-

ce; isBn 978-80-7437-020-5.

v	nejbližší	době	byly	vydány	následující	významné	publikace	a	katalogy:

-  fotografie a sociologie, Jiří siostrzonek (opava, 2011, isBn 978-80-7248-656-4)

-  opavská škola fotografie, Dvacet let institut tvůrčí fotografie fpf su v opavě 

 zatím nejobsáhlejší publikace, která představuje především aktuální práce studentů  

a čerstvých absolventů itf, vydaná ke dvacátému výročí založení itf fpf su  

v opavě. obsahuje texty rektora su doc. rudolfa Žáčka, děkana fpf su v opavě  

prof. zdeňka stuchlíka a vedoucího itf prof. vladimíra Birguse. vedle obrazové čás-

ti je doplněna řadou příloh a přehledů. (vydala slezská univerzita v opavě; česko-

anglické texty, 297 stran; opava, 2011; isBn 978-80-7248-654-0)

-  Já, ty, my, institut tvůrčí fotografie fpf su v opavě  

(opava, 2012, isBn 978-80-7437-063-2)
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institut	tvůrčí	fOtOgrafie	
v	rOCe	2006

významné	událoSti	v	roce	2006:	
opava	na	prahu	nového	tisíciletí | první výstava fotografií fotografického projektu studentů a peda-
gogů itf fpf su v opavě, kabinet fotografie Domu umění v opavě | do 15. ledna 2006

Patnáct	–	fifteen,	patnáctý	rok	itf	fPf	Su	v	opavě	|	výstava uspořádaná k 15. výročí založení itf 
v galerii opera v Divadle Jiřího Myrona |	15. prosince 2005 - 18. ledna 2006

Patnáct	–	fifteen,	patnáctý	rok	itf	fPf	Su	v	opavě	| výstava v galerii zpaf ve varšavě, polsko 
(stará galerie svazu polských umělců fotografů) | 20. dubna - 11. května 2006

14	studentů	itf	-	výstava	fotografií	| galerie atmosphere, praha | 8. června. - 9. srpna 2006

absolventi	institutu	tvůrčí	fotografie	fPf	Su	v	opavě	1991	–	2006	| Dům umění v opavě, Městská 
knihovna petra Bezruče, základní umělecká škola, galerie u Jakoba, filozoficko-přírodovědecká 
fakulta slezské univerzity v opavě. | 22. června - 20. srpna 2006  

Prezentace	itf	na	letní	filmové	škole	uherské	hradiště | 21. - 30. července 2006

Prezentace	itf	v	rámci	academy	meets	Photokina	| photokina 2006, kolín nad rýnem | 25. září - 
1. října 2006

Šestka	/	šest	českých	fotografických	škol		-	institut	tvůrčí	fotografie	fPf	Su	v	opavě	|	přehlídka 
šesti českých vysokých škol se samostatným oborem fotografie | 26. října - 19. listopadu 2006

diplomové	práce	2006	-	institut	tvůrčí	fotografie	fPf	Su	v	opavě | společná výstava v kabinetu 
fotografie v Domě umění v opavě | 28. listopadu - 30. prosince 2006

absolventi	 institutu	 tvůrčí	 fotografie	 fPf	 Su	 v	opavě	 1991	 –	 2006	 | výstava v galerii opera,  
Divadlo Jiřího Myrona, ostrava | 14. prosince 2006 - 18. ledna 2007

Horní Bečva, 26. června 2006.  
Foto Pavel Mára.
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Konzultace	Pro	Studenty	na	horní	Bečvě:

3. - 5. března 2006  6. - 8. října 2006
28. - 30. dubna 2006  15. - 17. prosince 2006
23. - 25. června 2006

výStavy	v	galerii	oPera	v	divadle	Jiřího	myrona	v	oStravě:
Patnáct	–	fifteen,	patnáctý	rok	itf	fPf	Su	v	opavě	|	15. prosince 2005 - 18. ledna 2006

robert	Knoth	-	Poloviční	život	| 19. ledna 2006 - 28. února 2006    

Jindřich	Štreit	-	dost	strachu	| 16. března - 5. dubna 2006   

andrzej	Kramarz	a	Weronika	lodzińska	-	1,62	m2	domova | 6. - 25. dubna 2006  

filip	Singer	-	daleko	od	moskvy | 28. dubna - 31. května 2006   

absolventi	itf	fPf	Su	v	opavě	1991	-	2006 |  14. prosince 2006 - 18. ledna 2007  

výStavy	v	KaBinetu	fotografie	domu	umění	v	oPavě:
opava	na	prahu	nového	tisíciletí	| 8. prosince 2005 - 15. ledna 2006 

tomáš	Pospěch	-	look	at	the	future | 26. ledna - 26. února 2006   

gustav	aulehla	-	takoví	jsme	byli	-	fotografie	z	60.	-	80.	let	| 2. března - 23. dubna 2006 

miloslav	Stibor	-	fotografie	1960	–	1970	| 2. května - 11. června 2006  

absolventi	itf	fPf	Su	v	opavě	1991	–	2006 | 22. června - 20. srpna 2006   

Jan	dyntera	| 24. října - 23. listopadu 2006 

diplomové	práce	2006	-	itf	fPf	Su	v	opavě	| 28. listopadu - 30. prosince 2006 	

repríza jubilejní výstavy Patnáct	 -	fifteen	uspořádaná k patnáctému výročí itf 

fpf su byla k vidění v galerii opera v Divadle Jiřího Myrona až do 18.	ledna	2006.

nahradila ji výstava předního nizozemského fotografa roberta	Knotha	Poloviční	

Život. soubor černobílých dokumentárních fotografií vypovídal o každodenním živo-

tě lidí z ruské vesnice Musljumovo a blízkého okolí, jejichž osudy jsou poznamenány 

radioaktivním zářením v důsledku nezodpovědného zacházení s jaderným odpadem 

z největšího jaderného komplexu na světě Maják. výstavu pořádanou itf fpf su ve 

spolupráci s národním divadlem moravskoslezským v ostravě a institutem a ekologic-

kou organizací greenpeace zahájili 19.	ledna	2006	v 17.00 hodin vladimír Birgus a Jiří 

siostrzonek.

5.	ledna	2006	vystavil v galerii g v olomouci soubor fotografií tuŠení	Souladu	

děkan fpf su v opavě zdeněk	Stuchlík,	světově uznávaný odborník v oblasti teoretic-

ké fyziky. olomoucká výstava byla první retrospektivou stuchlíkovy pětileté fotografic-

ké práce. Další rozsáhlejší představení jeho tvorby proběhlo v červenci 2006 na letní 
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filmové škole v uherském hradišti. kurátorem jeho olomoucké výstavy byl Jindřich 

štreit.

v průběhu celého roku pokračovala práce více než 30 studentů itf v rámci fotografic-

kého projektu opava na prahu nového tisíciletí pod pedagogickým vedením vojtěcha 

Bartka, vladimíra Birguse, václava podestáta, tomáše pospěcha, Jiřího siostrzonka  

a Jindřicha štreita. Další výstavu otevřenou již na sklonku předešlého roku, která před-

stavila první výstup projektu oPava	na	Prahu	nového	tiSíciletí, si mohli diváci 

prohlédnout v kabinetu fotografie Domu umění v opavě do 15.	ledna	2006. 

od 26.	ledna	2006	ji vystřídala další výstava fotografa, kurátora a pedagoga itf tomá-

še	Pospěcha looK	at	the	future. Barevné fotografie tohoto pospěchova souboru 

zobrazují okamžiky ze života lidí, pracovníků v průběhu výstavby technologického 

centra na výrobu obrazovek philips Displays v hranicích na Moravě, a nabízí tak di-

vákovi příležitost k zamyšlení nad novým fenoménem firemní kultury, který do našeho 

prostředí přinesly nadnárodní korporace. fotografie vznikaly postupně v letech 2001 

až 2005. výstavu 30 fotografií formátu 40 x 60 cm uvedl Jindřich štreit. současně byla 

v Domě umění v opavě také otevřena multimediální výstava hermovo ucho v kurátor-

ské koncepci Jozefe cserese. ve stejném období vystavil tomáš pospěch svůj cyklus 

krajinky v galerii vysoké školy uměleckoprůmyslové v praze.

ve stejný den, 26.	ledna	2006, proběhla v ateliéru itf v budově fpf su v opavě od 

9.00 hodin první ze dvou jednodenních tvůrčích	dílen	zaměřených na fotografo-

vání skleněných předmětů a v obecnější rovině také na ateliérovou fotografii a práci 

s velkoformátovou kamerou. o dílny vedené miroslavem	vojtěchovským	projevovali 

studenti vždy značný zájem. tentokrát se na dílny koncipované maximálně pro 15 

tvůrčí dílna Miroslava vojtěchovského v ateliéru itf v opavě. 27. ledna 2006. foto vojtěch Bartek.
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studentů přihlásilo bezmála 60 zájemců. prof. vojtěchovský je nejenom zkušeným 

odborníkem v oblasti ateliérové fotografie, ale také skvělým pedagogem s nezvykle 

otevřeným přístupem. se svým asistentem Marianem Benešem předvedli mnoho tech-

nických postupů a fines, které si studenti hned na místě mohli ověřit v praxi. Účastníci 

dílny získali od lektora pDf prezentaci shrnující všechny probrané postupy a modelo-

vé ukázky svícení. Druhá dílna se stejným tematickým zaměřením proběhla  v sobotu 

28. ledna 2006.

21.	 ledna	 2006	 proběhla v budově fpf su na hauerově ulici v opavě Úvodní	

Konzultace	Pro	uchazeče	o studium oboru tvůrčí fotografie na itf. více než 

dvě stovky zájemců ze všech koutů naší země, ale i ze slovenska, polska, a dokonce  

i Japonska zcela zaplnili aulu a přilehlé třídy. v úvodní přednášce s projekcí představil 

prof. Birgus se svými kolegy nejnovější práce studentů itf, seznámil je s celkovým 

fungováním školy a důležitými informacemi ohledně přijímacího řízení. následně pro-

běhly konzultace s jednotlivými pedagogy, které mohly zájemcům o studium usnadnit 

zvládnutí talentové zkoušky, která je nedílnou součástí přijímacího řízení.

v opavském ateliéru itf v budově fpf su proběhla 17.	a	18.	února	2006	první dvou-

denní tvůrčí	dílna zaměřená na fotografii portrétu a aktu pod vedením Pavla	máry.  

vzhledem k velkému zájmu ze strany studentů proběhly další dvě dvoudenní dílny se 

stejnou náplní 17.	a	18.	března	2006 a 7.	a	8.	dubna	2006. část prvního dne věnoval 

pavel Mára teoretickému úvodu do problematiky zobrazování lidského těla a tváře  

s množstvím ukázek fotografií starších spolužáků a absolventů studia na itf, ve druhé 

hlavní části pak proběhlo fotografování s modelem v ateliéru. výuka začínala ráno  

v 9.00 hodin a končila ve večerních hodinách. v průběhu dílny studenti plnili pět stano-

společná fotografie účastníků tvůrčí 
dílny vedené pavlem Márou.

foto pavel Mára.
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vených zadání, ve kterých si ověřili práci se světlem s využitím různých barev pozadí, 

hledání výrazné kompozice, výtvarné řešení figurálního detailu apod. tvůrčí dílny pav-

la Máry, určené především pro studenty magisterského studia, byly důležitým doplně-

ním především výuky předmětů akt ve třetím ročníku bakalářského studia a předmětu 

akt a figurální detail v pátém ročníku magisterského studia tvůrčí fotografie na itf.

ve spolupráci slezské univerzity v opavě a slezského zemského muzea v opavě byla 

otevřena od 15.	února	do	23.	dubna	2006	v prostorech památníku petra Bezruče na 

ostrožné ulici v opavě výjimečná výstava unikátní knihy poesie a typografie rePoe-

titorium, která tematizuje vztah poezie a typografie. kniha je sestavená z původně 

čtyř samostatných knih, které vznikaly v období 1983 - 1989, a byla poprvé vydána za 

podpory Ministerstva kultury v roce 1994. texty jsou dílem Přemysla	ruta, typografii 

částí početnice, slabikář a umění lhát jako když tiskne obstaral hlavní iniciátor výstavy 

otakar	Karlas, knihu věrouka ztvárnil typograf Karel	čapek. vernisáž a křest knihy 

proběhly ale až ve čtvrtek 2.	března	2006	v 18.30 hodin. zúčastnila se jí řada význam-

ných představitelů slezské univerzity v opavě a slezského zemského muzea v opavě. 

přemysl rut doprovodil zahájení hrou na klavír a zpěvem. slezská univerzita k výsta-

vě vydala sborník obsahující čtyři samostatné dvoustrany z repoetitoria a texty prof. 

Jana solpery a přemysla ruta. výstava připomněla 15. výročí vzniku slezské univerzity  

v opavě i blížící se padesátiny otakara karlase.

vernisáži v památníku petra Bezruče předcházelo otevření retrospektivní výstavy 

krnovského fotografa gustava	aulehly	nazvané taKoví	 JSme	Byli,	 fotografie	

z	60.	 -	80.	let	v	kabinetu fotografie Domu umění v opavě. výstavu v 17.00 hodin 

v přítomnosti autora zahájil 2.	března	2006 její kurátor vladimír Birgus. šlo o jednu 

vladimír Birgus a Jiří siostrzonek zahajují výstavu takoví jsme byli, fotografie z 60. - 80. let gustava aulehly (zcela vlevo)  
v kabinetu fotografie Domu umění v opavě. 2. března 2006. foto vojtěch Bartek.
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z prvních rozsáhlejších výstav, která představila fotografie dříve veřejnosti prakticky 

neznámého autora. „Přestože Gustav Aulehla už fotografuje téměř šedesát let a ve 

svém archivu má na 90 tisíc negativů, jeho dílo je širší veřejnosti téměř neznámé. 

Přitom bychom u nás asi nenašli druhého fotografa, který by dokázal tak pravdivě 

zobrazit život v československém maloměstě na začátku 60. let.“ (vladimír Birgus, 

katalog k výstavě takoví jsme byli, nakladatelství kant (karel kerlický), 2006). re-

príza rozšířené výstavy proběhla v květnu 2006 v pražském domě fotografie v praze,  

v galerii artotéka v rámci 16. ročníku Měsíce fotografie v Bratislavě a později v březnu 

2007 v galerii opera v Divadle Jiřího Myrona v ostravě. Jeho fotografie byly zařazeny 

i do několika skupinových výstav a v roce 2009 mu vyšla monografie u nakladatelství 

kant (karel kerlický), kterou sestavil a text do ní napsal vladimír Birgus. objevení tak 

výrazného pozapomenutého autora s rozsáhlou a přitom ucelenou tvorbou není čas-

tým jevem. zřejmě i proto věnovala opavské výstavě značnou pozornost média, včetně 

české televize, která zařadila do kulturního zpravodaje panorama o aulehlovi krátký 

medailonek. k výstavě byl v nakladatelství kant (karel kerlický) vytištěn jednoduchý 

katalog obsahující ukázky aulehlovy tvorby a text vladimíra Birguse. 

aby se zahájení obou výstav měli možnost zúčastnit i studenti přijíždějící z větší dálky, 

bylo záměrně nastaveno na čtvrtek před březnovou Konzultací	itf na horní Bečvě. 

po tradiční delší povánoční přestávce způsobené především větší turistickou zátěží na 

ubytovací zařízení v Beskydech v zimním období se v pátek 3.	března	2006	v 9.00 ho-

din ráno rozběhly na chatě rališka - pekárny přednášky a konzultace pro studenty itf. 

sobotní večer vyplnil po předešlých úspěších veselou estrádou student sváťa klesnil.

v průběhu březnové konzultace bylo ještě v Beskydech 
hodně sněhu. pohled z okna společenské místnosti v cha-
tě rališka - pekárny, kde probíhá výuka prvního ročníku.  
foto vojtěch Bartek.

večerní setkání studentů a pedagogů v blízké hospůdce  
„u mrtvoly". na kytaru hraje antonín Braný. 
foto Marek Malůšek.
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v březnu ožila celá ostrava fotografiemi celosvětově uznávaného fotografa a pedago-

ga itf Jindřicha	Štreita. velká výstava koncipovaná jako celoŽivotní	retroSPeK-

tiva	byla	v Domě umění v ostravě a dalších dvanáct výstav v ostravském muzeu, 

ve výtvarném centru chagall, v galerii opera, v Divadle loutek ostrava, v galerii 7, 

v galerii Budoucnost, na Dole Michal a řadě dalších míst. šest z nich, včetně velké 

retrospektivy Domě umění, bylo otevřeno 7.	března	2006. retrospektivní výstavu rea-

lizovanou pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje ing. evžena tošenovského 

uvedli ředitel gvuo petr Beránek, antonín Dufek a kurátor výstavy tomáš pospěch. 

výstava sestavená z výběru téměř dvou stovek fotografií pořízených od roku 1965, 

pracovala se zajímavou koncepcí zvětšení některých štreitových fotografií do monu-

mentálních rozměrů 100 x 130 cm. „Při výběru zastoupených děl jsme byli vedeni 

přesvědčením, že Štreitovo dílo je navzdory řazení do dílčích cyklů vymezených téma-

ticky i časově, především systematickou prací na jednom rozsáhlém souboru. Největší 

část ze zastoupených fotografií zaujímají záběry z venkova, neboť právě zobrazování 

vesnice, soukromí a vztahů mezi lidmi považujeme za nejosobitější přínos tohoto fo-

tografa.“ (tomáš pospěch, úryvek z textu k výstavě Jindřicha štreita). hudební úvod 

obstarala dcera Jindřicha štreita Monika štreitová na příčnou flétnu a Dixieland zuš 

krnov. výstavu provázela i rozsáhlá monografie vydaná nakladatelstvím kant (karel 

kerlický),  která na 260 stranách představuje fotografie z let 1965 až 2005, které vybral 

tomáš pospěch. v ostravě se 7. března 2006 sešla řada studentů a pedagogů itf, kteří 

postupně procházeli ostravské výstavní prostory. pro snadnou orientaci v ulicích i za-

hajovacích časech jednotlivých výstav byl připraven přehledný průvodce výstavami.

zajímavým výtvarným počinem byla výstava nazvaná Kalendáře	 Pro	 Jindru	

Štreita	instalovaná taktéž v Domě umění, která představovala práce širokého okruhu 

Jiří siostrzonek a zdeněk stuchlík uvádějí výstavu Dost strachu Jindřicha štreita v galerii opera v Divadle Jiřího Myrona  
v ostravě. součástí vernisáže byla i přednáška Jiřího siostrzonka na téma "holubí letka". foto Marek Malůšek.
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významných českých a slovenských umělců, kteří vzdávali hold Jindřichu štreitovi pří-

značným způsobem - uměleckou interpretací  jeho fotografie. při vernisáži této výstavy 

proběhl i křest štreitovy monografické knihy.

16.	března	2006	v 17.00 hodin zahájili vojtěch Bartek, zdeněk stuchlík a Jiří siostrzo-

nek v galerii opera v Divadle Jiřího Myrona v ostravě výstavu méně známých starších 

prací Jindřicha	Štreita	nazvanou doSt	Strachu.

oSoBnoStmi	čeSKé	fotografie	za	roK	2005 se stali fotograf, pedagog a kurátor 

vladimír	Birgus	a kurátor fotografické sbírky uměleckoprůmyslového muzea v praze 

Jan	mlčoch. cenu jim udělila 28.	 března	 2006 asociace profesionálních fotografů 

české republiky při své valné hromadě v pražském Mánesu za výběr fotografií a kon-

cepci výstavy česká fotografie 20. století. asociace udělila cenu již potřetí. předešlými 

laureáty byli fotograf Josef koudelka, oceněný za svou retrospektivní výstavu v národní 

galerii v praze v roce 2003, a kurátor Jaroslav anděl za projekt česká fotografie 1840 

- 1950 vystavený v roce 2004 galerii rudolfinum.

od 6.	dubna	2006	byla v galerii opera v Divadle Jiřího Myrona v ostravě otevřena 

výstava andrzeje	Kramarze	a	Weroniky	lodzińske nazvaná 1,62	m2	domova.„Zku-

šenost ze studia na ITF FPF SU má i Andrzej Kramarz, autor řady výborných sociolo-

gicky i subjektivně dokumentárních souborů,  který v posledních letech vytvořil spolu 

s historičkou umění, fotografkou a majitelkou výborné krakovské galerie Camelot We-

ronikou Łodzińskou několik cyklů pod souhrnným názvem Domov. Všechny zachy-

cují statické detaily různých životních a pracovních prostředí, jež vypovídají mnoho 

o lidech i bez jejich přítomnosti. První z nich pod názvem 1, 62 m2 domova vznikl  

v Městské noclehárně pro muže v Krakově, která je od roku 1992 největším zařízením 

andrzej kramarz a Weronika lodzińska spolu s vladimírem Birgusem a Jindřichem štreitem těsně před zahájením výstavy 
1,62 m2 domova v galerii opera v Divadle Jiřího Myrona v ostravě. foto vojtěch Bartek.
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tohoto typu v celém Polsku.“ (vladimír Birgus, text k výstavě, fotografie Magazín kvě-

ten 2005). k výstavě byl vydán přehledný jednoduchý katalog s ukázkami fotografií  

a textem kurátora výstavy vladimíra Birguse. uskutečnila se ve spolupráci itf s nadací 

imago Mundi v krakově.

v rámci varšavského festivalu umělecké fotografie ve varšavě byla v galerii zpaf (sta-

rá galerie svazu polských umělců fotografů) na zámeckém náměstí proti královskému 

zámku od 21.	dubna	2006	vystavena doplněná podoba výstavy patnáct – patnáctý rok 

institutu tvůrčí fotografie slezské univerzity v opavě, nazvaný tentokrát polsky Piet-

naStKa. výstava již byla uvedena v praze, vilniusu a ostravě, ale pro varšavu byla 

výrazně rozšířena o další práce.  představila práce studentů a absolventů itf andreje 

Balca, petry Benešové, Michaely cibulkové, lucie čermákově, grzegorze Dabrowske-

ho, Jana Dyntery, Mariusze foreckeho, libora fojtíka, petra hasala, grzegorze klatky, 

Barbory kuklíkové, Jana langera, václava petáka, viktora szemzö, vojtěcha slámy, 

Marcela Žušky a dvojice zuzana Blochová a Dita lamačová. Jako doplnění ke kata-

logu výstavy patnáct - fifteen byl vydán i dvoulist v polském jazyce. „Vernisáž výsta-

vy se konala ve slavnostním duchu za přítomnosti předsedy Svazu polských umělců 

fotografů Mariusze Wideryńského, zástupců velvyslanectví ČR a Českého centra ve 

Varšavě a polského Ministerstva kultury a národního dědictví i mnoha polských foto-

grafů. Nebylo jen zdvořilostním připomenutím v úvodních proslovech, že se polská 

fotografie radikálně proměnila právě novým pohledem a tvorbou mladých lidí, kteří 

prošli studiem na ITF Slezské univerzity...“. (václav podestát, www.photorevue.com, 

16.5.2006). polský ministr kultury a národního dědictví kazimierz Michal ujazdowski 

udělil vladimíru Birgusovi nejvyšší polské vyznamenání v oblasti kultury, řád gloria 

rafał Milach a vladimír Birgus na zahájení výstavy pietnastka 
v galerii zpaf ve varšavě. 20. 4. 2006. foto Jiří siostrzonek.

Blok přednášek pedagogů itf fpf su v galerii zpaf ve var-
šavě. 21. 4. 2006. foto Jiří siostrzonek.
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artis za dlouholetý přínos v oblasti fotografie v rámci česko-polských vztahů. Dalšího 

dne proběhl pro zájemce o historii české fotografie blok přednášek pedagogů itf fpf 

su vladimíra Birguse, aleše kuneše, václava podestáta a Jiřího siostrzonka. výstava 

byla v galerii zpaf instalována do 11. května 2006.

od 4.	května	2006 probíhal 4. ročník měSíce	fotografie	v	KraKově v polsku. 

„Mladí organizátoři v čele s ředitelem Tomaszem Gutkowskim a uměleckým ředite-

lem Karolem Hordziejem (studentem 2. ročníku ITF) připravili s minimem finančních 

prostředků, ale s obrovským nadšením v hlavním programu 21 výstav, v takzvaném 

programu Off dalších 45. Mezi nimi byly i expozice světoznámých tvůrců Olivera Bar-

bieriho, Michaela Ackermana či Paola Ventury“. (václav podestát, www.photorevue.

com, 16.5.2006). v galerii zpag prizmat proběhla v rámci festivalu výstava dokumen-

tárních fotografií Jindřicha štreita. samostatnými výstavami se na festivalu prezentovali 

také studenti a nedávní absolventi itf Jan Dyntera, Jaroslav Dufek a Jakub Dąbrowski. 

Řada dalších byla zastoupena ve společné výstavě polsko nyní. v galerii camelot prof.

vladimír Birgus prezentoval itf v kontextu české fotografie a Jiří siostrzonek přednesl 

přednášku na téma sociologie a fotografie. obě přednášky se setkaly se značným zá-

jmem. Do krakova se za výstavami na festival vypravilo mnoho studentů itf. 

Dům kultury města ostravy a výtvarné centrum chagall uspořádali od 25. dubna do 

27. června 2006 výstavu inStitut	tvůrčí	fotografie	fPf	SlezSKé	univerzity	

v	oPavě.	společné výstavy v galerie gaudeamus se zúčastnili studenti lucie čermá-

ková, libor fojtík, grzegorz klatka, Barbora kuklíková, David Macháč, lenka ouřa-

dová, hana pokorná, pavel M. smejkal, veronika steinmetz, viktor szemszö, antonín 

válek a Marcel Žuška. vernisáž 25.	dubna	2006 uvedl Jindřich štreit.

laura Witteková, Milan illík, vladimír Birgus a václav podestát 
na Měsíci fotografie v krakově. v pozadí je vidět instalaci vý-
stavy fotografií  Jana Dyntery. 5. 5. 2006. foto Jiří siostrzonek.

přednáška Jiřího siostrzonka v galerii camelot v krakově.  
6. 5. 2006. foto Marek Malůšek.
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od 27.	dubna	do	28.	května	2006	proběhla v pražském domě fotografie na václav-

ském náměstí v praze repríza doplněné výstavy černobílých dokumentárních fotografií 

gustava	aulehly	s názvem taKoví	JSme	Byli	-	fotografie	z	50.	-	80.	let. výsta-

vu zahájil její kurátor vladimír Birgus.

v galerii opera v Divadle Jiřího Myrona v ostravě proběhla výstava pětadvacetiletého  

dokumentaristy a reportéra filipa	Singera daleKo	od	moSKvy.	Jejími kurátory byli 

vladimír Birgus a aleš kuneš. „Fotograf se vydává za svými snímky do nejzapadlejších 

regionů Ruska, ale i dalších zemí bývalého Sovětského svazu, jimž věnuje spolu se 

svým přítelem Martinem Wágnerem pozornost prakticky od ukončení střední fotogra-

fické školy v pražských Vysočanech.“ (aleš kuneš, text k výstavě, www.photorevue.

com, 01. 05. 2006). výstavu zahájili 27.	dubna	2006	aleš kuneš a Martin Wágner.

od pátku	28.	do	neděle	30.	dubna	2006	se uskutečnila Konzultace	itf	na horní 

Bečvě. v pátek večer v rámci předmětu současná fotografie proběhla komentovaná 

projekce vladimíra Birguse, který představil největší americký fotografický festival fo-

tofest v houstonu, jehož se za itf úspěšně zúčastnili studenti vojtěch sláma a Milan 

Blatný.

2.	května	2006	zahájil v 17.00 hodin vladimír Birgus v kabinetu fotografie v Domě 

umění v opavě výstavu fotografií miloslava	Stibora nazvanou fotografie	1960	-	

1970.	výstava představila mnoho dosud nepublikovaných fotografií i snímky z počátků 

stiborovy tvorby z žánrové oblasti živé a dokumentární fotografie či nalezených zátiší. 

„Dnes je Stibor znám především svými vytříbeně komponovanými a technicky preciz-

ně provedenými výtvarnými fotografiemi, ale v jeho tvorbě z přelomu padesátých a še-

desátých let najdeme i řadu dodnes svěžích dokumentárních záběrů. Patří k nim třeba 

zahájení výstavy nestora pedagogické sboru itf Miloslava stibora v kabinetu fotogrfie Domu umění v opavě, 2. května 2006. 
foto vojtěch Bartek.
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snímky vesnických dětí z Dobšiné, diváků olomoucké spartakiády, hledajících nejlepší 

výhled na vysokých kůlech, nebo chlapců na jezírku s odlesky slunce. Zatímco tyto zá-

běry patří do optimisticky laděné žánrové fotografie, dnes prakticky neznámá dvojice 

snímků společensky unavených návštěvníků folklórních slavností ve Strážnici překvapí 

svou syrovostí, jaká se v tehdejší české fotografii příliš nenosila...“ (vladimír Birgus, 

text katalogu Miloslav stibor - fotografie 1960 - 1970, slezská univerzita opava, 2006).  

k výstavě vydal itf fpf su v opavě katalog s úvodním textem kurátora výstavy vladi-

míra Birguse a přehledem umělecké činnosti Miloslava stibora.

pedagog itf tomáš pospěch a studenti Milan Biegoń, Marek Malůšek a hana pokorná 

reprezentovali itf od 15.	do	18.	května	2006	na mezinárodním	fotografic-

Kém	 Plenéru	na	zámKu	ve	 SKoKách v polsku, který organizovala akademie 

výtvarných umění v poznani.

od 16.	května	2006	vystavil děkan fpf su zdeněk	Stuchlík	své fotografie v oxfordu. 

výstava více než třiceti velkoformátových zvětšenin se konala pod záštitou velvysla-

nectví české republiky ve velké Británii. fpf su vydalo k výstavě katalog, do nějž 

přispěl textem václav podestát.

v polské lodži proběhl od 18.	května	2006		5. ročník mezinárodního	feStivalu	

fotografie. itf zde na výstavě v objektu bývalé tovární haly - factory of photogra-

phy reprezentovali studenti libor fojtík, Jan langer a pavel Maria smejkal. 

26.	a	27.	května se uskutečnily pod vedením nového pedagoga itf Karla	Poneše	první 

ze série tvůrčích	dílen	zaměřených na zpracování digitálního obrazu. první den 

skupinová fotografie účastníků Mezinárodního fotografického 
plenéru před zamkem ve skokách. 17. května 2006. 
foto Marek Malůšek.

Mezinárodní fotografický plenér ve skokách. Milan Biegoň  
a tomáš pospěch při exponování daguerrotypických desek. 
18. května 2006. foto Marek Malůšek.
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byl věnován základům práce v adopbe photoshop cs2, druhý byl určen zkušenějším 

studentům. Dílny a přístup karla poneše se setkaly s velmi kladnými ohlasy.

pod záštitou vladimíra špidly (evropského komisaře pro zaměstnánost, sociální zále-

žitosti a rovné příležitosti) se od 30.	května	2006	v prostorách foyeru piazza-palace 

Berlaymont v Bruselu konala výstava fotografií nazvaná Jan	reich:	Bohemia	a	Jin-

dřich	Štreit:	moravia. uspořádalo ji občanské sdružení ano pro evropu. zahá-

jení se vedle špidly zúčastnil například i předseda evropské komise Manuel Barroso  

a václav havel.

pod vedením pedagoga itf petra velkoborského proběhla od 1.	června	do	4.	června	

2006	v pořadí již druhá tvůrčí	dílna	krajinářské fotografie na šumavě v oblasti 

rašelinišť Mrtvý luh. 

galerie české plastiky a designové studio atmosphere uspořádalo od	9.	června	do	9.	

srpna	2006	výstavu nazvanou 14	Studentů	itf.	společné výstavy se zúčastnili stu-

první z tvůrčích dílen karla poneše.  
Digitální učebna itf v opavě. 
26. května 2006.

foto vojtěch Bartek.

zahájení výstavy Jan reich: Bohemia a Jindřich štreit: Moravia v prostorách foyeru piazza-palace Berlaymont v Bruselu.  

30. května 2006. foto Jiří siostrzonek.
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denti Markéta Bendová, Marie Brousilová, Jan Branč, Martin cenkl, Markéta hritzová,  

alena krásná, Jan langer, Branislav neupauer, radka pavlíková, Michal popeiluch,  

zbyňek prys, Bára prášilová, Jitka teubalová a Miloš vorel. výstavu uvedl pavel Mára.

na 7.	 fotofeStivalu	v	moravSKé	 třeBové	 zastupovali itf vladimír Birgus, 

václav podestát, Jindřich štreit a studenti andrej Balco a Jan Dyntera. výstavy v rámci 

festivalu probíhaly od 17.	června	do	30.	července	2006.

cestou na závěrečnou konzultaci akademického roku 2005 - 2006 si řada studentů 

udělala zastávku v opavě. ve čtvrtek	 22.	 června	2006	v 19.00 hodin proběhla ver-

nisáž největší výstavy v dosavadní historii itf, která představila ve všech výstavních 

prostorech Domu umění v opavě a na dalších místech stovky fotografií nejvýrazněj-

ších absolventů itf za uplynulých 15 let. zahájení výstavy aBSolventi	inStitutu	

tvůrčí	fotografie	SlezSKé	univerzity	v	oPavě	1991	-	2006 se účastnili rek-

tor su prof. zdeněk Jirásek, děkan fpf su prof. zdeněk stuchlík a všichni pedagogové 

itf. výstava byla uspořádaná v rámci oslav 15. výročí založení su v opavě, a kromě 

Domu umění probíhala současně také v Městské knihovně petra Bezruče, základní 

umělecké škole, ateliéru fotografie galerie u Jakoba a filozoficko-přírodovědecké fa-

kultě slezské univerzity v opavě. autorem koncepce, výběru fotografií a kurátorem vý-

stavy byl vladimír Birgus. „Na výstavě absolventů Institutu tvůrčí fotografie převládají 

nové práce, proto tato expozice poskytuje poměrně plastický obraz aktuálních tvůrčích 

trendů. Při srovnání s deset let starou výstavou ITF 25/5  je už na první pohled zřejmé 

daleko výraznější zastoupení barevných snímků, které dnes jednoznačně dominují nad 

černobílou fotografií. A zdaleka nejde jenom o oblast výtvarně zaměřených děl, ale  

pohled do expozice výstavy václava 
podestáta v Moravské třebové. 

17. června 2006.

foto vojtěch Bartek.
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i o portrét či o dokumentární fotografii, kde jsme dříve invenční uplatnění barev vídali 

jenom zřídka. ... Výstava absolventů má silná i slabší místa, ale ve svém celku by chtěla 

přesvědčit, že Institut tvůrčí fotografie po patnácti letech působení na Slezské univerzi-

tě patří k zavedeným a respektovaným fotografickým školám a že ho vystudovala řada 

výrazných tvůrčích osobností.“ (vladimír Birgus, text k výstavě, katalog absolventi 

/ graduates, slezská univerzita v opavě, 2006). zahájení této rozsáhlé výstavy prová-

zel velkolepý raut ve vinárně u přemka, připravený pod dohledem vojtěcha Bartka. 

hudební doprovod v průběhu vernisáže i následného veselí ve vinárně u přemka za-

jistil Marek Malůšek s příležitostným vernisážovým orchestrem Bečva Band. výstavy 

byly pro veřejnost přístupné do 20. srpna 2006. Její redukovaná repríza proběhla také  

v prosinci v galerie opera v Divadle Jiřího Myrona v ostravě.

su v opavě ve spolupráci s nakladatelstvím kant (karel kerlický) v praze vydala  

k výstavě oBSáhlý	Katalog	 s grafickou úpravou pedagoga itf otakara karlase 

a studentky magisterského studia Barbory kuklíkové, který na 258 stranách představil 

ukázky z tvorby sto šestnácti absolventů bakalářského a magisterského studia oboru 

tvůrčí fotografie itf.  Úvodním slovem a odborným textem v českém a anglickém 

jazyce katalog opatřili děkan fpf su zdeněk stuchlík a vedoucí itf vladimír Birgus.  

Dále katalog přinesl řadu užitečných přehledů přibližujících činnost a aktivity itf  

a biografických údajů vystavujících studentů a absolventů. katalog absolventi institutu 

tvůrčí fotografie slezské univerzity v opavě 1991 - 2006 získal od časopisu fotografie 

magazín v červenci 2007 ocenění fotografická publikace roku 2007.

zajímavá expozice nazvaná nezaPomenutelní	aBSolventi byla instalována na 

Dolním náměstí v opavě v galerii u Jakoba. zahájení proběhlo bezprostředně před 

zahájení výstavy absolventi institutu tvůrčí fotografie slezské univerzity v opavě 1991 - 2006. Úvodní slovo Jiří siostrzonek 
(levá fotografie) a rektor su zdeněk Jirásek (na pravé fotografii). 22. června 2006. foto David Macháč.
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otevřením hlavní výstavy v prostorech Domu umění, odkud se přesunula část účast-

níků, včetně muzikantů. výstava připomínala jména dnes již mnohdy významných 

fotografů či odborníků v oblasti výtvarného umění a vzdělávání, které společně pojilo 

studium na škole výtvarné fotografie v Brně nebo institutu výtvarné fotografie svazu 

českých fotografů v praze - tedy předcházejících forem studia, z nichž vzešla dnešní 

podoba itf. Byly zde zastoupeny fotografické práce vojtěcha Bartka, Michala Bartoše, 

rudolfa Junga, antonína kanta, anny kocourkové, Michala Macků, františka nárov-

ce, václava podestáta, stanislava růžičky, zdeňka stolbenka, Jaroslava šindelky, pe-

tra šimra, Daniela šperla, Jindřicha štreita, petra velkoborského, františka zvardoně  

a rudolfa zukala. koncepci výstavy a podklady pro jednoduchý textový katalog připra-

vil václav podestát. 

na velkou výstavu itf v opavě bezprostředně navazovala závěrečná Konzultace	

akademického roku 2005 - 2006 pro studenty itf, která proběhla na horní Bečvě v re-

kreačním středisku rališka - pekárny od	pátku	23.	června	do	neděle	25.	června	2006.	

Jako obvykle se na této červnové konzultaci uzavírala většina hodnocení praktických 

cvičení a seminárních prací, hodnotily se klauzury a psaly písemné testy z mnoha 

teoretických předmětů. významnou událostí konzultace byla oslava šedesátin Jindři-

cha štreita, který se v průběhu slavnostního přípitku, který se uskutečnil v sobotu 24. 

června 2006 odpoledne, doslova koupal v šampaňském. oslavě byl přítomen i režisér 

aleš koudela se štábem české televize ostrava, který dokončoval dokument s názvem 

Jindra ze sovince (2006). proběhlo také tradiční fotografování společné fotografie pod 

velením pavla Máry. tentokrát byli všichni v neutrálních barvách, v černé a bílé, s vý-

jimkou vladimíra Birguse.

oslava šedesátých narozenin Jindřicha štreita na horní Bečvě. 
sobota 24. června 2006. foto Marek Malůšek.

Jindřich štreit a vladimír Birgus křtí nový katalog absolventi in-
stitutu tvůrčí fotografie slezské univerzity v opavě 1991 - 2006.  
24. června 2006. foto lukáš Wojciechowski.
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v kontroverzní galerii u lastury v prostorech pánských záchodků v rekreačním zaříze-

ní rališka - pekárny proběhla v pátek 23.	června	2006 ve večerních hodinách výstava 

Petra	hasala	BáSnířKy. petr hasal k výstavě uvedl: „Erotické časopisy dávají v po-

sledním období prostor dívkám básnířkám. A to je dobře. Erotické básně psané volným 

rýmem značně převyšují svou uměleckou úrovní kvalitu předváděných fotografií. Věř-

me, že v budoucnu umělecky hodnotné básně průměrné fotografie z časopisů zcela 

vytlačí. Držme jim palce! Vždyť není nic romatičtějšího, než si „drandit ta naše nád-

herná velká péra“ nad kvalitní poezií.“ (petr hasal, explikace výstavy, katalog galerie 

u lastury, nedatováno).

rozsáhlá prezentace itf se konala od 21.	do	30.	července	2006	na 32. letní	filmo-

vé	ŠKole v uherském hradišti. Jejími hlavními programovými cykly byly pro tento 

rok zvoleny africký film, kanadský film a především člověk a příroda. garant a kurátor 

převážné většiny výstav na letních filmových školách do roku 2008, fotograf a peda-

gog itf Jindřich	Štreit	obdržel v sobotu 22. července 2006 v průběhu slavnostního za-

hájení letní filmové školy z rukou Jiřího králíka a chantal poullain - polívkové zvláštní 

cenu asociace českých filmových klubů za dlouholetou spolupráci při zajišťování letní 

filmové školy. „Prostory kina Hvězda zaplnila výstava k programovému cyklu Člověk 

a příroda nazvaná Proměny krajiny. Touto neobvyklou výstavou představila řada vý-

znamných českých fotografů, z nichž někteří běžně tvoří v jiných žánrových oblastech, 

své fotografické práce související s přírodou, prostorem a krajinářskou fotografií.“ (Ma-

rek Malůšek, fotografické výstavy na letních filmových školách v uherském hradišti, 

str. 106, bakalářská práce itf fpf su, 2008). v rámci instalace výstavy Proměny	

konzultace cvičení předmětu typografie 
a užitá grafika s otakarem karlasem  
na červnové horní Bečvě. 
24. června 2006.

foto vojtěch Bartek.
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KraJiny	vystavili své fotografie ve foyer kina hvězda vojtěch Bartek, antonín Braný, 

aleš kuneš,  pavel Mára, Miroslav Myška, václav podestát, tomáš pospěch, Jiri siostr-

zonek, Miloslav stibor, Jindřich štreit a petr velkoborský. v projekčním sále kina hvěz-

da byly po obvodu instalovány velkoformátové barevné zvětšeniny magických krajin 

fotografa Jana pohribného, na straně druhé bylo instalováno sedm velkých barevných 

fotografií vedoucího itf fpf su vladimíra Birguse z let 1999 až 2004. 

na ochozu foyer klubu kultury byla instalována výstava fotografií zdeňka	Stuchlíka	

otvírání	KraJiny. „Výstava vědce, profesora fyziky a tou dobou děkana Filozoficko 

- přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě prof. Zdeňka Stuchlíka, nesla ná-

zev Otvírání krajiny a vztahovala se k programovému cyklu Člověk a příroda. Zdeněk 

Stuchlík je světově uznávaným odborníkem v oblasti teoretické fyziky, na problematiku 

inflační kosmologie a na vnitřní strukturu kvarkových hvězd. Projevuje se také jako velmi 

citlivý a vnímavý umělec a fotograf.“ (Marek Malůšek, fotografické výstavy na letních 

filmových školách v uherském hradišti, str. 105, bakalářská práce itf fpf su, 2008). 

Další expozicí, kterou se na letní filmové škole v uherském hradišti v roce 2006 pre-

zentoval itf, byla výstava KraJina	instalovaná v prostorech reduty. kurátorem spo-

lečné výstavy studentů itf fpf su byl Jan	Pohribný. „Výstava byla sestavena z prací, 

které studenti vytvářeli pro studijní předmět Krajinářská fotografie. Tento předmět je 

zařazen při studiu Institutu tvůrčí fotografie v prvním ročníku a je pro studenty jedním 

ze základních pilířů zvládnutí práce se světlem a kompozicí ve fotografii. Část foto-

grafií byla vybrána i z volné tvorby studentů a z prací, které vznikly na krajinářském 

workshopu ve Slavonicích, který organizoval Institut tvůrčí fotografie pod vedením pe-

Jindřich štreit zahajuje výstavu fotografií proměny krajiny 
ve foyer kina hvězda. zleva autoři Jindřich štreit, vojtěch 
Bartek, vladimír Birgus, Miroslav Myška, Jan pohribný, tomáš 
pospěch a pavel Mára. 22. 7. 2006. foto Marek Malůšek.

Jindřich štreit přebírá z rukou ředitele letní filmové ško-
ly Jiřího králíka cenu asociace českých filmových klubů.  
kino hvězda, uherské hradiště, 22. července 2006. 
foto Marek Malůšek.
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dagoga Jana Pohribného.“ (Marek Malůšek, fotografické výstavy na letních filmových 

školách v uherském hradišti, str. 105, bakalářská práce itf fpf su, 2008). výstava, 

která byla poprvé uvedena již v únoru 2005 v kabinetu fotografie Domu umění v opa-

vě, reagovala na programový cyklus letní filmové školy člověk a příroda a sestávala  

z 35 fotografií. zúčastnili se jí studenti petr Blažíček, Jan Dyntera, petr holub, Jan sva-

tava horník, Jan Jedlička, Jan Juránek, Jiří kroul, David kurc, Branislav neupauer, zby-

něk prys, David raub, livia romani, Jana sadloňová, vojtěch v. sláma, eva vacková, 

tomáš vodňanský, Miloš vorel, pavel Weber a veronika zapletalová. spolupráce Jin-

dřicha štreita s organizačním štábem letní filmové školy v čele s tehdejším uměleckým 

ředitelem Jiřím králíkem umožnila představit práce studentů itf v novém kontextu pře-

vážně poučenému publiku v atraktivním prostředí, jakým filmové festivaly vždy jsou. 

po březnové přehlídce tvorby Jindřicha	Štreita	v ostravě se pozměněná retrospektiv-

ní výstava přesunula do esterházyho paláce - slovenské národní galerie v Bratislavě. 

ve spolupráci s aurelem hrabušickým ji za podpory velvyslanectví české republiky 

kurátorsky připravil tomáš pospěch. „Nejvlastnějším tématem Štreitových snímků je 

každodennost života, které je ovšem někdy absurdní nebo pitoreskní. Důraz na výraz-

né lidské typy, rázovité postavy, připomene podmanivý Hrabalovský svět, se kterým 

Štreit sdílí i společnou poetiku, vliv surrealismu, obdiv k prosté existenci a potřebu 

hledání krásy člověka i přes drsnou slupku a prošpiněný vaťák.“ (tomáš pospěch, text 

k výstavě Jindřich štreit: Blátivé pastorále, www.photorevue.com, 16.10. 2006). zahá-

jení výstavy Jindřich	Štreit	-	fotografie	1965	-	2005 proběhlo 19.	září	2006 

v 17.00 hodin. ve slovenské národní galerii v Bratislavě byla představena i část expo-

vladimír Birgus (zprava), Jindřich štreit, Jan pohribný  
a vojtěch Bartek zahajují výstavu krajina studentů institutu 
tvůrčí fotografie instalovanou v chodbě reduty v uherském 
hradišti. 22. července 2006. foto Marek Malůšek.

Jindřich štreit zahajuje výstavu fotografií zdeňka stuchlíka 
v klubu kultury v uherském hradišti. 21. července 2006. 
foto Marek Malůšek.
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zice Kalendáře	Pro	 Jindru	Štreita. výstava měla na slovensku a především 

v Bratislavě připravenou skvělou propagaci. plakáty s velkou fotografií Jindřicha štreita 

a upoutávkou na výstavu byly viditelné ve všech reklamních rolovacích panelech citi-

light na nejexkluzivnějších místech centra města Bratislavy. výstava byla přístupná až 

do 12. prosince 2006, tudíž se stala regulérní součástí programu 16. ročníku Měsíce 

fotografie v Bratislavě. 

koncem září proběhl v kolíně nad rýnem největší fotografický a filmový veletrh světa 

photokina, který byl provázen řadou významných fotografických výstav. přímo součás-

tí výstaviště byla vizuální galerie photokiny a desítky dalších expozic byly rozptýleny  

v kolínských muzeích, galeriích a dalších výstavních prostorech, kde probíhal 18. 

ročník Mezinárodní fotoscény. k nejvýznamnějším výstavám patrně patřila nová re-

trospektiva  fotografa a člena agentury Magnum photos Martina parra. institut tvůrčí 

fotografie byl vybrán jako jediná škola ze zemí bývalé varšavské smlouvy na přehlídku 

23 vysokých fotografických škol academy	meetS	PhotoKina	v rámci  vizuální 

galerie photokiny v kolíně nad rýnem. expozice itf byla přístupná od 25.	září	do	

1.	října	2006	v hale číslo 1 na kolínském výstavišti během největšího světového veletr-

hu fotografické a filmové techniky photokina. na společné výstavě institut reprezento-

valy práce českých, slovenských a polských studentů Jana Dyntery, lucie čermákové, 

Barbory kuklíkové, Barbory krejčové, agaty kubień, szymona szcześniaka, vojtěcha 

v. slámy, zuzany Blochové a Dity lamačové, adama tuchlińskeho, Martiny novozá-

mské a Dušana kochola. veletrh photokina v kolíně nad rýnem navštívilo v roce 2006 

přes 162 tisíc lidí ze 153 států světa.

vladimír Birgus (zleva) a Martin parr  
v expozici itf v rámci academy meets 

photokina v kolíně nad rýnem.  
25. září 2006.

foto vojtěch Bartek.
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od 6.	do	8.	října	2006	proběhla na horní Bečva v rekreačním středisku rališka - pe-

kárny Úvodní	Konzultace nového akademického roku 2006 - 2007. v souvislosti 

s příchodem nového člena pedagogického sboru karla poneše byly upraveny studij-

ní plány ve všech ročnících a inovovány sylaby. Došlo také k úpravě obsahu výuky  

v některých předmětech i ke změnám jejich názvů. v prvním ročníku došlo k inovaci 

předmětu technika černobíle fotografie a k jeho přejmenování na technika fotografie, 

senzitometrie. nově přibyl povinný předmět s kredity typu a. počítačové zpracování 

obrazu i. vyučovaný karlem ponešem. předmět ukončený zápočtem i zkouškou od-

povídal 4 kreditům. ve druhém ročníku se přestal vyučovat dříve povinný předmět 

technologie fotografie, exponometrie a senzitometrie. nově přibyl povinný předmět 

počítačové zpracování obrazu ii s ponešem a přestal se vyučovat ne příliš prakticky za-

měřený předmět základy digitální fotografie ii s Jiřím votýpkou. ve třetím ročníku opět 

přibyl povinný předmět počítačové zpracování obrazu iii s karlem ponešem a studenty 

velmi oblíbený předmět petra velkoborského seminář zonálního systému byl změněn 

na obecnější technologii fotografie. také byla ukončena výuka předmětu počítačová 

archivace dat. ve čtvrtém ročníku studia přibyly dva povinně volitelné předměty - po-

kročilé techniky v Dtp s ponešem a aktuální tendence digitální technologie s votýp-

kou. přibyl také předmět s kredity B. fotografická dílna i, který studentům umožnil širší 

zapojování do praktických tvůrčích dílen. přestaly se vyučovat předměty Diplomový 

teoretický seminář, technika digitální fotografie a počítačová grafika a Dtp ii. v pátém 

ročníku došlo k transformaci předmětu Dějiny české a slovenské fotografie 20. století 

ii. na aktuální tendence ve fotografii. předmět aplikovaná digitální fotografie byl zru-

šen a nahrazen předmětem počítačové techniky v Dtp karla poneše. Došlo také ke 

zrušení předmětu fotografická technika ii, který vyučoval petr velkoborský. skladba 

předmětů i obsah výuky se tak co možná nejvíce přiblížil novým tendencím v oblasti 

fotografie reagujícím na masivní nástup digitálních technologií. ale především byly 

změny významnou reakcí vedení itf na požadavky studentů. 

v průběhu celého roku probíhala pod vedením vladimíra Birguse intenzivní příprava 

akreditace doktorského studijního programu filmové, televizní a fotografické umění 

a nová média, studijního oboru tvůrčí fotografie. Do prvního ročníku bakalářského 

studia nastoupilo 42 nových studentů, do čtvrtého ročníku magisterského studia oboru 

tvůrčí fotografie bylo přijato 22 studentů. v sobotu večer proběhl tradiční rituál  přijetí 

nových studentů slavnostní imatrikulace, tentokrát po vzoru malých prvňáčků nastupu-

jících na základní školu, s aktovkami na zádech, s culíčky. ke stvrzení imatrikulačního 

slibu se tentokrát připíjelo s mlékem...
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ateliér reklamní fotografie fakulty Multimediálních komunikací univerzity tomáše 

Bati ve zlíně uspořádal ve zlíně velkou přehlídku studentských a absolventských pra-

cí devátá	SKlizeň, která byla zahájena vernisáží 13.	října	2006	v 18.00 hodin ve 

výstavní síni alternativa ve zlíně. Úvodní slovo pronesli vedoucí ateliéru reklamní 

fotografie Jaroslav prokop a tomáš pospěch, který působil jako pedagog současně na 

itf fpf su v opavě a fakultě Multimediálních komunikací univerzity tomáše Bati ve 

zlíně. rozsáhlé výstavy shrnující devět let existence ateliéru, která probíhala na více 

místech ve zlíně se zúčastnila řada studentů a pedagogů itf. po vernisáži se konal 

společenský večer. akce koncipovaná jako setkání pedagogů a studentů vysokých škol 

s výukovým programem fotografie s českých zemí a slovenska pokračovalo v sobotu 

14. října 2006 prezentací jednotlivých institucí v oblasti fotografického vzdělávání. 

setkání přineslo významný důkaz snahy o vytvoření prostředí pro komunikaci mezi 

jednotlivými školami jak na úrovni pedagogů, tak i studentů.

20.	a	21.	října	2006 proběhly v ateliéru Miroslava Myšky v Brně dvě tvůrčí	dílny	

zaměřené na studiové svícení. Dílny byly určeny především pro studenty bakalářského 

studia a zúčastnilo se jich dvakrát dvanáct studentů.

slavnostní imatrikulace nových studentů itf. vpravo moderátor večera Jiří siostrzonek. 7. října 2006. foto Marek Malůšek.

tvůrčí dílna studiového osvětlování vedená pedagogem itf Miroslavem Myškou v Brně. 20. října 2006. foto vojtěch Bartek.
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v úterý 24.	října	2006	zahájil Jiří siostrzonek výstavu barevných panoramatických fo-

tografií	Jana	dyntery	ze souboru Butterfly	age	v kabinetu fotografie Domu umění 

v opavě. výstava byla veřejnosti přístupná do 23. listopadu  2006.

ve středu 25.	října	2006 v 18.00 hodin byla v pražském domě fotografie na václavském 

náměstí 31 otevřena výstava itf, kterou začala velká přehlídka všech šesti českých 

vysokých škol se samostatným oborem fotografie. rozsáhlý výstavní cyklus ŠeStKa	

-	ŠeSt	čeSKých	fotograficKých	ŠKol	představil postupně v jednotlivých výsta-

vách v prostorech pražského domu fotografie práce studentů a čerstvých absolventů 

itf fpf su (26.10. - 19.11. 2006) , ateliéru nových médií ii - školy veroniky Bromové 

(23.11. - 17.12. 2006),  katedry fotografie fakulty užitého umění a designu univerzity 

J. e. purkyně v Ústí nad labem (21.12. 2006 - 21.1. 2007), ateliéru reklamní fotogra-

fie fakulty multimediální komunikace univerzity tomáše Bati ve zlíně (25.1. - 18.2. 

2007), ateliéru fotografie vysoké školy uměleckoprůmyslové v praze (22.2. - 18.3. 

2007) a katedry fotografie filmové a televizní fakulty akademie múzických umění  

v praze (22.3. - 15.4.2007), která celou přehlídku uzavírala. vznikla tak jedinečná pří-

ležitost posoudit směřování a vývoj jednotlivých škol. prostřednictvím výstav, v jejichž 

průběhu probíhaly i prezentace jednotlivých kateder a ateliérů, projekce studentských 

prací, komentované prohlídky a především setkání s přednášejícími pedagogy, měli 

potenciální zájemci o studium fotografie možnost získat přehled o podmínkách a prů-

běhu studia. „Jedním z hlavních cílů programové koncepce Pražského domu fotogra-

fie – Prague House of Photography, o.p.s. je vytvoření platformy pro mezigenerační 

komunikaci, která umožní studentům a mladým autorům snazší vstup do oblasti pro-

fesionálního umění a na veřejnost.“ (eva Marlene hodek, úvodní text katalogu šestka, 

str. 5, pražský dům fotografie, 2006 praha). tento unikátní výstavní projekt umožnil 

laické i odborné veřejnosti seznámit se s tvorbou studentů a absolventů a zároveň  

i s rozdílnými přístupy a pojetím výuky fotografie na vysokých školách u nás. Jednalo 

se bezesporu o nejvýznamnější událost ve spolupráci jednotlivých vzdělávacích insti-

tucí od roku 2002, kdy v pražském domě fotografie proběhl projekt konfrontace, který 

představil výstupy čtyř vysokých škol poskytujících ve své době vzdělání v oblasti fo-

tografie. autorkou koncepce celého cyklu výstav šestka - šest českých fotografických 

škol je eva Marlene hodek - ředitelka pražského domu fotografie.
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ke každé výstavě byla vytištěna samostatná pozvánka v českém a anglickém jazyce 

na dvoulistu a5, která mimo jiné připomínala i další výstavy této jedinečné přehlídky. 

pražský dům fotografie o. p. s. vydal později k výstavnímu cyklu šestka s podtitulem  

6 českých fotografických škol i obsáhlý českoanglický katalog o 276 stranách, věno-

vaný prezentaci českých vysokých škol s výukou fotografie. Jeho křest se konal v praž-

ském domě fotografie 21. února v 17.00 před zahájením výstavy ateliéru fotografie 

vysoké školy uměleckoprůmyslová v praze. 

kurátory dílčích výstav byli vedoucí ateliérů jednotlivých škol, v případě výstavy itf 

vladimír Birgus. na výstavě byly představeny ukázky fotografických cyklů zuzany Blo-

chové, lucie čermákové, libora fojtíka, Dušana kochola, Barbory krejčové, Daniely 

kroupové, Mikuláše křepelky, agaty kubień, Barbory kuklíkové, Dity lamačové, Jany 

langera, Jana Mahra, Davida Macháče, radky pavlíkové, Barbory prášilové, vojtěcha 

v. slámy, pavla smejkala,  szymona szcześniaka, viktora szemzö a adama tuch-

lińskeho. výhoda podzimního termínu zahájení výstavy itf přinesla s dobrým počasím 

možnost zorganizovat vernisáž venku v prostorech dvorního traktu nadace aBf před 

vchodem do výstavního prostoru pražského domu fotografie. výstavu uvedl 25.	října	

2006 v 18.00 hodin vedoucí itf vladimír Birgus, ředitelka pražského domu fotografie 

eva Marlene hodek, a děkan filozoficko-přírodovědecké fakulty slezské univerzity  

v opavě zdeněk stuchlík. po zahájení následoval raut a hudební produkce příležitost-

ného vernisážového orchestru Bečva Band Marka Malůška. ve dvorním traktu archi-

tektonické nadace aBf se tančilo, v přilehlém sále promítal Martin plitz své filmové 

lahůdky. po vernisáži od 20.00 hodin pokračovala oslava výstavy v nedaleké hospůdce 

v britském duchu tlustá koala v senovážné ulici. 

zahájení první výstavy z cyklu šestka - šest českých fotografických škol v pražském domě fotografie na václavském náměstí 
v praze. eva Marlene hodek uvádí vernisáž výstavy fotografií itf fpf su v opavě (vlevo). vladimír Birgus provází Jiřího 
Davida právě připravovanou expozicí itf (vpravo). 25. října 2006. foto vojtěch Bartek.
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výstavu provázely 1. a 8. listopadu 2006 od 17.00 hodin dvě komentované prohlídky, 

první s vladimírem Birgusem a druhá s alešem kunešem. v hlavním zpravodajství na 

čt1 se objevili o výstavě dva šoty, na čt4 byl odvysílán skoro dvacetiminutový pořad, 

hodinový pořad o výstavě připravil také český rozhlas - vltava. s výbornými ohlasy 

ji navštívila řada významných osobností světa umění, zástupců výstavních institucí  

a předních světových fotografických kurátorů.

28.	 října	2006	převzal na pražském hradě významný český fotograf a pedagog itf 

Jindřich	Štreit	z rukou prezidenta české republiky václava klause medaili	za	zá-

Sluhy	i.	stupně	- prestižní ocenění za zásluhy o stát v oblasti kultury, výchovy a škol-

ství. Je úsměvné, že oficiálním fotografem předávání cen za zásluhy byl absolvent itf  

a fotograf Mf Dnes Jan zátorský.

od 2.	listopadu	2006	proběhla ve výstavních prostorech kina hvězda v uherském hra-

dišti společná výstava devíti mladých českých fotografek, studentek a absolventek itf 

prezident republiky václav klaus  
udělil 28. října 2006 Jindřichu štreitovi 
na pražském hradě státní vyznamenání 
Medaili za zásluhy. 

foto vojtěch Bartek.

zahájení výstavy Diva Divas Divam v galerii kina hvězda v uherském hradišti (vlevo). vernisáže a zahajovacího rautu  
se zúčastnili fotografky zuzana zbořilová, Markéta Bendová, Barbora krejčová, Martina novozámská a kurátor výstavy 
Marek Malůšek (fotografie vpravo). 2. listopadu 2006. foto eva Malůšková.
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nazvaná diva	divaS	divam, která představila ukázky ze souborů fotografií Markéty 

Bendové, zuzany Blochové, Barbory krejčové, Barbory kuklíkové, Dity lamačové, 

Martiny novozámské, Barbory prášilové, veroniky zapletalové a zuzany zbořilové. 

výstava fotografií byla součástí programu 52. čtenářské konference s  tématem Žena 

jako osobnost v umění. Jejím kurátorem byl student itf Marek Malůšek.

v listopadu se v Bratislavě uskutečnil 16. ročník měSíce	fotografie	v	BratiSla-

vě. studenti a pedagogové itf se opět společně zúčastnili vernisážového víkendu 

od 3.	do	5.	listopadu	2006, kdy proběhla většina důležitých událostí a byla zahájena 

převážná část výstav. novinkou festivalu byla sekce na východ od východu, zaměřená 

na fotografickou tvorbu autorů z koreje a číny. 

patrně největší událostí festivalu byla retroSPeKtiva	českého dokumentaristy	Jindři-

cha	Štreita	ve dvou podlažích slovenské národní galerie, která byla poprvé uvedená 

v menším rozsahu na jaře v Domě umění v ostravě. Jejím kurátorem byl tomáš po-

spěch. „Pospěch se nebál nerespektovat chronologickou posloupnost cyklů či elimino-

vat podružnější práce. Vybral tak - a v mnohdy překvapivých souvislostech představil 

- skutečně nejlepší díla, byť některá z nich do té doby existovala jenom v negativech. 

Především syrové a přitom vizuálně silné snímky z každodenního života vesničanů na 

Rýmařovsku a Bruntálsku, v nichž Štreit  mistrovsky propojil obraz konkrétní skupiny 

lidí v určitém prostředí a čase se zobecňujícími nadčasovými hodnotami. V Bratislavě 

se to povedlo ještě více než na jarní premiéře výstavy v poněkud stísněných prostorách 

ostravské galerie, kde některé obří zvětšeniny neměly dostatečný prostor. Expozice tak 

skvěle představila nejenom ohromný rozsah, ale i mimořádnou kvalitu a historický, 

sociologický i filozofický význam Štreitova díla.“ (vladimír Birgus, fotografie Magazín 

komentovaná prohlídka velké retrospektivní výstavy Jindřicha štreita ve slovenské národní galerii v Bratislavě. 
4. listopadu 2006. foto vojtěch Bartek.
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leden 2007). v sobotu 4. listopadu v 11.00 hodin proběhla nejenom pro studenty itf ve 

slovenské národní galerii komentovaná prohlídka retrospektivní výstavy v doprovodu 

autora fotografií Jindřicha štreita a kurátora tomáše pospěcha. 

itf představilo v galerii artotéka v Městské knihovně v Bratislavě reprízu výstavy fo-

tografií gustava	aulehly taKoví	JSme	Byli,	fotografie	z	50.	-	80.	let, kterou 

zahájil 3. listopadu v 15.00 hodin vladimír Birgus. v divadle studio l+s proběhla 

v pátek 3. listopadu od 19.00 hodin unikátní akce - koncert z tvorby slovenských hudeb-

ních skladatelů inspirovaný fotografiemi, mj. i pracemi studenta itf vojtěcha	v.	Slámy. 

na jeho tvorbu reagovali skladatelé Jozef vlk a petra krajniaka.	v galerii univerzitní 

knihovny na Michalské ulici v centru Bratislavy proběhla samostatná výstava StarS	

studenta itf Pavla	m.	Smejkala. Řada studentů se zúčastnila tvůrčích dílen s význam-

nými slovenskými fotografy (Miro švolík, kamil varga, andrej Bán) nebo konferen-

ce, která proběhla v neděli od 11.00 hodin v budově vysoké školy výtvarných umění 

na hvezdoslavovie náměstí. v pátek i v sobotu večer se sešli studenti i pedagogové  

v prvním slovenském pubu na obchodní ulici v centru Bratislavy, což byl první pokus 

o náhradu tradičního místa setkávání fotografů v průběhu Měsíce fotografie v Brati-

slavě. tímto místem byla dříve legendární divadelní krčmě stoka. Jak jsem již uvedl, 

musela bohužel ustoupit výstavbě nové gigantické obchodní galerie na břehu Dunaje.

od 23.	listopadu	2006	představil vladimír	Birgus	v rámci vídeňského Měsíce fotogra-

fie svou fotografickou tvorbu v českém centru ve vídni. 

v listopadu a na začátku prosince proběhly pod vedením karla poneše čtyři dlouho 

očekávané tvůrčí	dílny. první z nich ve čtvrtek 23.	 listopadu	2006 byla určená 

zahájení výstavy gustava aulehly 
takoví jsme byli, fotografie z 50. - 80. let 
v galerii artotéka v Bratslavě. 

3. listopadu 2006. foto vojtěch Bartek.
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především žákům prvního ročníku a byla zaměřená na základy práce s bitmapovým 

editorem photoshop cs2. Další tvůrčí dílna v pátek 24. listopadu 2006 určená přede-

vším žákům druhého a třetího ročníku bakalářského studia byla zaměřená na techniky 

digitální reprodukce. pro velký zájem studentů proběhlo opakování dílen se shodným 

programem 30. listopadu a 1. prosince 2006.

v kabinetu fotografie v Domě umění v opavě byla od 28.	listopadu.	do	30.	prosince	

2006	instalována výstava diPlomové	Práce	2006	-	inStitut	tvůrčí	fotogra-

fie	fPf	Su	v	oPavě. výstava představila jen nejaktuálnější práce čerstvých absolven-

tů itf ze zářijových obhajob. starší bakalářské a diplomové praktické soubory již byly 

zařazeny do rozsáhlé výstavy absolventi itf fpf su v opavě 1991 - 2006, uvedené  

v létě v opavském Domě umění, nebo do projektu šestka v pražském domě fotografie. 

na výstavě byli zastoupeni absolventi itf gabriela albrechtová, Jan horník, peter Ja-

vorík, Daniela hrubá-kroupová, Michal luczak, David Macháč, tomáš tichý, klára 

Řezníčková, Miloš vorel a Jiří Žižka. výstavu uvedl 28. listopadu 2006 v 17.00 hodin 

pedagog tomáš pospěch.

v Místodržitelském paláci v Moravská galerii v Brně byly od 11.	do	24.	prosince	2006	

instalovány vítězné soubory fotografické soutěže frame	006. témata druhého ročníku 

soutěže organizované studentem itf ondřejem Žižkou a absolventem a pedagogem 

itf evženem sobkem byla pro rok 2006 cesta, Manipulace a krása.

poslední výstavou uvedenou itf v roce 2006 byla repríza aBSolventi	inStitutu	

tvůrčí	fotografie	SlezSKé	univerzity	v	oPavě	1991	-	2006.	výstavu, která 

byla z původního rozsahu redukována a přizpůsobena s ohledem na omezenou kapa-

tvůrčí dílna vedená karlem ponešem  
v digitální učebně itf v opavě.

24. listopadu 2006.

foto vojtěch Bartek.
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citu výstavního prostoru, zahájil ve čtvrtek 14.	prosince	2006	v 17.00 hodin  v galerii 

opera v Divadle Jiřího Myrona v ostravě vladimír Birgus.

hned následující den v pátek 15.	 prosince	 2006	odstartovala na horní Bečvě po-

slední Konzultace	 roku 2006. páteční večer byl věnován Birgusově přednášce 

o současné fotografii s virtuální návštěvou Měsíců fotografie v Bratislavě, paříži a víd-

ni a přednášce historičky módy Jany Máchalové o vztazích módy, výtvarného umění  

a fotografie. v sobotu večer po skončení výuky se studenti i pedagogové sešli při tradiční 

mikulášsko-ježíškovské besídce v režii prvního ročníku s koledováním a dárečky. v ne-

děli dopoledne proběhla komentovaná projekce klauzurních prací a souborů fotografií  

z přijímacích zkoušek.

rok 2006 byl velmi náročný, přinesl množství výstav, které itf organizoval, nebo se 

jejich organizace účastnil, řadu úspěchů a ocenění studentů i pedagogů. uskutečnilo 

se mnoho autorských a společných výstav, kterými se studenti a pedagogové itf úspěš-

ně prezentovali na veřejnosti. postihnout je v plném rozsahu je bohužel nad možnosti 

této práce. na závěr je nutné zdůraznit významné úspěchy studentů a absolventů itf.

ve druhém ročníku mezinárodní fotografické soutěže určené fotografům a studentům 

fotografie z oblasti visegrádské čtyřky frame	006,	bylo oceněno šest studentů a absol-

ventů itf. andrej	Balco	získal první cenu v kategorii cesta za soubor nedel´né želania. 

ve stejné kategorii byla oceněna agáta	marzecová	třetí cenu za soubor life in between 

days. absolventka bakalářského studia na itf daniela	dostálková	získala první cenu 

za soubor fotografií the town i like v kategorii Manipulace. daniela	Kroupová	získala 

v této kategorii druhou cenu za soubor uzjsmezabavili.cz. Barbora	Kuklíková	dostala 

první cenu v kategorii krása za soubor in-ty-My-ta a vojtěch	Sláma	druhou cenu za 

soubor z deníku vlka. 

výuka na předvánoční kunzultaci itf na horní Bečvě. vlevo vyučující aleš kuneš. 17. prosince 2006. foto vojtěch Bartek.
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Barbora	Kuklíková	dále získala druhou cenu v mezinárodní soutěži mladých fotografů 

Mio photo award v Ósace v Japonsku a třetí cenu v kategorii každodenní život na 

czech press photo 2006. na czech press photo se dále umístnil milan	illík, který si 

odnesl třetí cenu v kategorii umění, a Jan	Schejbal,	který obdržel druhou cenu v kate-

gorii aktualita. Bývalý student Jozef	ondzik	získal titul osobnost nikonu, další čerstvý 

absolvent viktor	Szemszö	dostal za svou diplomovou práci petržalka grant photodoku-

ment.sk ve výši 120.000 sk. porota jej vybrala z 28 zájemců. roman	vondrouš	získal 

cenu 100 let dostihového závodiště velká chuchle.

Důležité je také připomenout významné úspěchy pedagogů itf. vladimíru	Birgusovi 

spolu s Janem Mlčochem byla ve výstavní síni Mánes v praze udělena asociací pro-

fesionálních fotografů české republiky cena osobnosti české fotografie za rok 2006. 

tomáš	Pospěch	se stal finalistou shots young photographers ve velké Británii. získal 

také hlavní cenu sittcomm award pro mladé fotografy ze střední evropy v Bratisla-

vě. zástupci vedoucího itf Jiřímu	Siostrzonkovi	byla udělena v olomouci třetí cena 

v mezinárodní fotografické soutěži putování. v červnu 2006 siostrzonek úspěšně 

ukončil doktorandské studium na filozofické fakultě univerzity palackého v olomou-

ci. prezident republiky václav klaus udělil Jindřichu	Štreitovi	na pražském hradě státní 

vyznamenání Medaili za zásluhy. Jindřich štreit také získal stříbrnou medaili slezské 

univerzity v opavě a cenu asociace českých filmových klubů  na letní filmové škole 

v uherském hradišti.
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institut	tvůrčí	fOtOgrafie	
v	rOCe	2007

významné	událoSti	v	roce	2007:	
Šestka	/	šest	českých	fotografických	škol | pokračování série dílčích výstav studentů a absolventů 
českých vysokých škol poskytujících vzdělání v oblasti fotografie v pražském domě fotografie, praha

diplomové	a	klauzurní	práce	2006	–	2007 | výstava v kongresovém centru české národní banky, 
praha | 2. května - 30. září 2007

institut	tvůrčí	fotografie	Slezské	univerzity	v	opavě | výstava v českém centru ve vídni, rakousko 
| 14. června - 27. srpna 2007

Krajina	studentů	itf | výstava v ostravském muzeum, ostrava | 13. září - 30. listopadu 2007

mladí	čeští	fotografové | výstava klauzurních a diplomových prací studentů institutu tvůrčí fotogra-
fie fpf su v opavě v galerii prospektos, vilnius, litva | září 2007

czech	Start! | tři výstavy institutu tvůrčí fotografie fpf su v opavě v Berlíně  
9. listopadu 2007 - 5. ledna 2008 

diplomové	a	klauzurní	práce	studentů	itf	| výstava v rámci 17. Měsíce fotografie v Bratislavě, 
české centrum, Bratislava | 3. listopadu - 2. prosince 2007

Konzultace	Pro	Studenty	na	horní	Bečvě	v	roce	2007:

9. - 11. března 2007  28. - 30. září 2007
20. - 22. dubna 2007  14. - 16. prosince 2007
22. - 24. června 2007

Horní Bečva, 23. června 2007.  
Foto Pavel Mára.
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výStavy	v	galerii	oPera	v	divadle	Jiřího	myrona	v	oStravě:	

absolventi	institutu	tvůrčí	fotografie	fPf	Su	v	opavě	1991	–	2006	| 14. prosince 2006 - 18. ledna 2007 

absolventi	SuŠ	ostrava	oboru	užitá	fotografie	a	média	2001	-	2006 | 15. února - 14. března 2007

gustav	aulehla	-	takoví	jsme	byli,	fotografie	z	50.	-	80.	let	| 15. března - 18. dubna 2007

mariusz	forecki	a	rafa³	milach	| 19. dubna - 16. května 2007

Piotr	Szymon	-	fotografie	| 17. května - 6. června 2007

evžen	Sobek	-	má	vlast,	modrý	život | 7. června - 30. června 2007

Plyš	myslí,	že	je	víc -	diplomové	práce	studentů	ateliéru	reklamní	fotografie	fmK	utB	ve	zlíně  
3. října - 11. listopadu 2007

andrej	Balco	a	Petr	nagy	-	fotografie | 13. listopadu - 12. prosince 2007 

miloslav	Stibor	-	fotografie	1960	-	1970 | 13. prosince 2007 - 23. ledna 2008

výStavy	v	KaBinetu	fotografie	domu	umění	v	oPavě:

Sylva	francová	-	Portréty	žen	| 9. ledna - 11. února 2007  

michal	Popieluch	-	cestograf	a	Jiří	Žižka	-	den	bez	konce | 20. února - 25. března 2007 

Pavel	maria	Smejkal	–	Stars	| 3. dubna - 15. května 2007   

otakar	Karlas	-	typografie,	plakáty,	knižní	grafika	| 22. května - 1. července 2007 

Současná	litevská	fotografie	| 17. července - 19. srpna 2007  

Werner	herzog	-	film	musí	být	fyzický	| 11. září - 14. října 2007   

Klauzurní	práce	z	institutu	tvůrčí	fotografie	fPf	Su	v	opavě	2007	| 23. října - 25. listopadu 2007

fotografické	publikace	studentů	itf	Su	v	opavě	| 29. listopadu - 30. prosince 2007  

repríza rozsáhlé výstavy aBSolventi	inStitutu	tvůrčí	fotografie	fPf	Slez-

SKé	univerzity	v	oPavě	1991	-	2006 uspořádaná k 15. letům existence itf, byla 

k vidění v prostorech galerie opera v ostravském divadle Jiřího Myrona až do 18.	

ledna	2007. 

od 15. února ji nahradila výstava aBSolventi	SuŠ	oStrava	oBoru	uŽitá	fo-

tografie	a	média	2001	-	2006, jejímž kurátorem byl pedagog a vedoucí oboru uži-

tá fotografie a média střední umělecké školy ostrava a absolvent itf tomáš Macíček. 

zahájení výstavy připravované ve spolupráci s itf proběhlo ve čtvrtek 15.	února	2007 

v 17.00 hodin. 

na konec roku 2007 bylo předběžně plánováno uzavření fotografického projektu oPa-

va	na	Prahu	nového	tiSíciletí. vyvrcholení projektu, do kterého se od roku 

2003 zapojila řada studentů a pedagogů itf, mělo proběhnout v podobě souhrnné 

výstavy ve všech prostorech Domu umění v opavě od 29. listopadu do konce prosince 

2007. to se nakonec z organizačních a finančních důvodů podařilo až v září 2008. 
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první soubory fotografií z projektu oPava	na	 Prahu	nového	 tiSíciletí	byly 

představeny již na konci roku 2005 dílčí výstavou v kabinetu fotografie Domu umění 

v opavě. v roce 2007 proběhla série autorských výstav, které prezentovaly práce stu-

dentů itf zapojených do projektu. Dílčí výstavy, jejichž kurátorem byl vojtěch	Bar-

tek, probíhaly v měsíčních cyklech ve vestibulu univerzitní budovy na hauerově ulici 

v opavě. k jednotlivým výstavám byl v nákladu 250 až 350 ks vydáván jednoduchý 

skládací katalog, který na čtyřech nebo šesti stranách informoval o myšlence projektu 

opava na prahu nového tisíciletí, a formou rozhovoru představil autora i s ukázkami 

jeho fotografií. rozhovor se studenty byl bohužel postaven vždy na třech stejných 

otázkách: 1. proč jsi vstoupil do fotografického projektu, 2. co pro tebe a tvou tvorbu 

projekt znamená, 3. Jak ti práce na projektu pomáhá ve studiu. takové směřování roz-

hovoru samozřejmě nedává potřebný prostor k individuálnímu vyjádření a odpovědi 

směřuje k předvídatelnému výsledku. 

první výstava pořádaná v prostorech su na hauerově ulici od poloviny ledna do polo-

viny února 2007, představila soubor portrétů osobností slezské univerzity v opavě da-

vida	macháče, od 15. února následovala výstava černobílých dokumentárních snímků 

marka	malůška zachycujících opavské teenagery. v březnu své fotografie z prostředí 

církevní konzervatoře v opavě, základní umělecké školy václava kálika či klubu vo-

jenské historie opava prezentoval Jiří	Žižka. Dále následovaly výstavy studentů milana	

illíka, Williama	Besta, Krzysztofa	golucha	a marcina	liberskeho. v žádném případě 

nelze říct, že se všechny soubory fotografií představené v těchto autorských výstavách 

později staly součástí celku finální výstavy představené v Domě umění v opavě 4. září 

2008. většina autorů rozpracovávaná témata prohlubovala či rozšiřovala a hlouběji 

poznávala zvolené prostředí. Domnívám se, že průběh fotografického projektu opava 

na prahu nového tisíciletí umožňuje pozorovat znatelný posun od počáteční doku-

mentární polohy k hlubšímu subjektivnímu poznávání a hodnocení zpracovávaných 

témat. proto není možné tyto dílčí výstavy několika vybraných studentů brát jako plno-

hodnotný finální výsledek, ale jen jako ukázky dokládající činnosti na projektu v něko-

lika studenty sledovaných tematických oblastech. samotná myšlenka pořádání jakých-

si vhledů do probíhajícího projektu byla jistě zajímavá a smysluplná, ale zasloužila by 

si komplexnější pojetí a kvalitnější produkci. toho je dokladem i ne příliš kvalitní výběr 

fotografií, jejich tisk a samotná adjustace s ohledem na možnosti výstavního prostoru. 

„Cílem dílčích výstav, které Institut od poloviny ledna 2007 prezentuje v prostorech 
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univerzitního objektu na Hauerově ulici, je veřejná prezentace tvůrčích přístupů jed-

notlivých autorů. Akademická obec Slezské univerzity má tak možnost seznámit se  

s prací studentů a pedagogů na projektu, jehož řešení je s očekáváním sledováno také 

samosprávou města. Výstavy, přístupné i širší veřejnosti, přinášejí pohled na to, jak stu-

denti obrazově vnímají univerzitu, Opavu, její obyvatele a události.“ (vojtěch Bartek: 

katalog k výstavě Milana illíka v prostorech slezské univerzity, opava květen 2007).

výstavy také provázely články publikované redaktorem ivanem augustinem nebo zu-

zanou urbánkovou v opavském a hlučínském deníku v příloze Moje opava, týde-

níku opavský a hlučínský region, ale také v Mladé frontě Dnes a novinách slezské 

univerzity. články informovaly o vývoji a směřování projektu opava na prahu nového 

tisíciletí, přinášely bohatý obrazový materiál, a formou rozhovorů představovaly zapo-

jené studenty a jejich zkušenosti z práce na projektu. část rozhovorů publikovaných 

v opavském a hlučínském deníku bohužel vycházela ze tří již výše uvedených otázek 

publikovaných v katalozích dílčích autorských výstav. v regionálním opavském tisku 

tak byli představeni například studenti William Best, Jiří hrdina, Milan illík, hana kal-

vachová, Marcin Łiberski, David Macháč, Marek Malůšek, Michal popieluch nebo Jiří 

Žižka. fotografické práce dalších studentů se objevily například v souvislosti s články  

o workshopech pořádaných v rámci projektu opava na prahu nového tisíciletí peda-

gogy itf fpf su v opavě.

v prostorech kabinetu fotografie Domu umění v opavě byla jako první v roce 2007 

uvedena výstava absolventky pedagogické fakulty univerzity karlovy v praze, akade-

mie výtvarných umění v praze a v současné době studentky doktorandského studia 

fakulty umění a designu univerzity J. e. purkyně v Ústí nad labem Sylvy	francové	

nazvaná	Portréty	Žen. výstavu, která sestávala ze sedmi velkoformátových pano-

zahájení výstavy sylvy francové v kabinetu fotografie Domu umění v opavě. 9. ledna 2007. foto vojtěch Bartek.
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ramatických fotografických montáží, zahájil v úterý 9.	ledna	2007	v 17.00 hodin prů-

vodním slovem vladimír Birgus. sylva francová popisuje soubor vytvořený v letech 

2003 - 2004 slovy: „Člověk ve své jedinečnosti a neopakovatelnosti a naproti tomu 

společné lidské motivy, společné vzorce chování, společné rituály. Denní činnosti člo-

věka ve své jedinečnosti i jako variace na stejné téma. To jsem chtěla postihnout, když 

jsem začala portrétovat ženy ze svého okolí. ... Příběh obyčejných denních činností 

vázaných na osobní prostředí. Ženy jsou v něm zachyceny nejen v různých rolích, ale 

i jak ze svých rolí vystupují a jsou jen samy sebou. ...“ (Úryvek textu k souboru portréty 

žen, www.sylvafrancova.com). současně byly v Domě umění v opavě otevřeny také 

výstavy pedagoga institutu pro umělecká studia ostravské univerzity zbyňka Janáčka, 

německého výtvarníka a hudebníka Jeefa Beera a instalace absolventky akademie vý-

tvarných umění v praze opavské rodačky ivany štenclové.

vedle rozsáhlého projektu opava očima studentů institutu tvůrčí fotografie fpf slezské 

univerzity v opavě se pedagogové a studenti zapojovali i do dalších fotografických 

projektů, které nebyly přímo organizovány itf. Jedním z nich byl dokumentární pro-

jekt týden	v	Životě	hranicKa. týdenní pracovní setkání pod odborným vede-

ním Jindřicha štreita a tomáše pospěcha proběhlo na přelomu května a června 2006  

v oblasti 23 obcí sdružených do Mikroregionu hranicko. projektu se kromě zmíněných 

pedagogů zúčastnili studenti itf libor fojtík, petr nagy, Martina novozámská, Jiří 

sosna a Jaroslav vraj. 

výstava pak postupně putovala po většině obcí mikroregionu tak, aby mohla být před-

stavena co největší části jeho obyvatel. od 15. prosince do 14. ledna 2006 byla vysta-

vena také na krajském úřadu olomouckého kraje. 

vyvrcholení a ukončení projektu týden v životě hranicka	proběhlo 18.	ledna	2007	

v podobě dvojvernisáže výstav fotografií. první byla zahájena v 17.00 hodin na sta-

ré radnici v prostorech Městského muzea a galerie v hranicích, druhá v 17.45 hodin 

v galerie v severním křídle zámku v hranicích na Moravě. Jejich kurátorem byl tomáš 

pospěch, který také spolu s Jindřichem štreitem a starostou města hranice a předsedou 

mikroregionu hranicko Miroslavem Wildnerem výstavy zahájil. výstavy byly pro ve-

řejnost otevřeny do 18. března 2007.

v sobotu 20.	ledna	2007	proběhl v budově fpf su na Bezručově náměstí 13 v opa-

vě  Konzultační	den	Pro	uchazeče	o	Studium	oboru tvůrčí fotografie na 
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itf. o možnost konzultovat své fotografie s převážnou většinou pedagogů itf projevil 

zájem nebývale velký počet zájemců. přihlášku spolu s pracemi k první talentové při-

jímací zkoušce později odeslalo 296 uchazečů.

po úspěšné prezentaci institutu tvůrčí fotografie fpf slezské univerzity v opavě,  aka-

demie výtvarných umění praha - ateliéru nových medií ii a katedry fotografie fakulty 

užitého umění a designu univerzity J. e. purkyně v Ústí nad labem následovala další, 

čtvrtá dílčí výstava z cyklu ŠeStKa	/	ŠeSt	čeSKých	fotograficKých	ŠKol, která 

představila práce studentů ateliéru	reklamní	fotografie	fakulty	multimediální	komu-

nikace	univerzity	tomáše	Bati	ve	zlíně. vernisáž proběhla ve středu 24.	ledna	2007	

v 18.00 hodin v pražském domě fotografie na václavském náměstí. výstava byla pro 

veřejnost otevřená do 18. února 2007. 

ve středu 21.	února	2007	v 17.00 hodin proběhl v pražském domě fotografie za účasti 

představitelů všech škol KřeSt	Katalogu výstavního cyklu šestka s podtitulem šest 

českých fotografických škol. obsáhlý katalog v českém a anglickém jazyce prezentuje 

na 276 stranách práce studentů vystavené v cyklu šestka od 26. října 2006 do 15. dub-

na 2007, přináší přehled o činnosti a informace o směřování jednotlivých fotografic-

kých škol uvedené vedoucími pedagogy jednotlivých ateliérů. katalog vydal nákladem 

1500 kusů pražský dům fotografie za podpory Ministerstva kultury čr, hlavního města 

praha, Městské části praha 1 a dalších sponzorů. vznikla tak jedinečná a kvalitní publi-

kace, která nabízí možnost  konfrontovat zaměření jednotlivých vzdělávacích institucí 

a posoudit výsledky jejich činnosti. především je ale významným dokladem vzájemné 

spolupráce šesti českých vysokých škol na kterých se v současné době vyučuje foto-

grafie, jejich schopnosti komunikovat a předávat si informace a zkušenosti na úrovni 

konzultační den pro uchazeče o studium oboru tvůrčí fotografie na itf fpf su v opavě. 20. ledna 2007. foto vojtěch Bartek.
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pedagogů i studentů. od 18.00 hodin následovala vernisáž páté výstavy cyklu šestka, 

/ šest českých fotografických škol, která představila práce studentů ateliéru	fotogra-

fie	vysoké	školy	uměleckoprůmyslové	v	Praze. 7. března 2007 následoval v kavárně 

krásný ztráty doprovodný program výstavy v podobě zahájení předjarní výstavy ateli-

éru fotografie vysoké školy uměleckoprůmyslové s komentovanáou projekcí, fotoshow  

a přátelské setkání s hudbou. cyklus šestka uzavřela 22. března 2007	 závěrečnou 

výstavou Katedra	fotografie	filmové	a	televizní	fakulty	akademie	múzických	umění	

v	Praze	(faMu).

i v kalendářním roce 2007 se uskutečnilo pod vedením Karla	Poneše několik work-

shopů zaměřených na práci s bitmapovou grafikou a ovládání digitální fotografické 

techniky. karel poneš působil jako externí pedagog na itf od začátku akademického 

roku 2006 - 2007, od října 2007 byl zařazen na žádost vedoucího itf vladimíra Bir-

guse jako kmenový pedagog. o předměty počítačové zpracování obrazu i-iii (baka-

lářské studium) a pokročilé techniky v Dtp (Magisterské studium), které poneš nově 

vyučoval, projevili studenti od počátku nebývalý zájem, a potvrdili tak význam jejich 

zařazení do studijních plánů. Bylo dokonce běžným jevem, že studenti magisterského 

studia navštěvovali přednášky karla poneše určené pro první až třetí ročník bakalářské-

ho studia, aby tak v době ohromného vzrůstu významu digitální fotografie načerpali co 

nejvíc praktických i teoretických zkušeností. 

tvůrčí	dílna	zpracování digitálního obrazu pod vedením karla poneše určená pře-

vážně začátečníkům proběhla v digitální pracovně v prostorech itf v univerzitní bu-

dově na Bezručově náměstí 13 v opavě 8.	února	2007. následně 9.	a	10.	února	2007 

proběhla další dvoudenní tvůrčí dílna určená středně pokročilým studentům s tématem 

správa barev a předtisková příprava.	Dílna připravená pro maximální počet deseti stu-

Účastníci únorových a březnových tvůrčích dílen správa barev a předtisková příprava vedených karlem ponešem. foto vojtěch Bartek.
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dentů nemohla uspokojit požadavky všech zájemců, kterých se přihlásilo celkem 42. 

proto se 16.	a	17.	března	2007	konala jeho repríza. přednostně byli zařazeni studenti 

druhého a třetího ročníku, kterým byla svým obsahem určena.

v prostorech kabinetu fotografie v Domě umění v opavě byla uvedena od 20.	února	

do	 25.	 března	 2007	 výstava dvou absolventů bakalářského studia, kteří představili 

dlouhodobě rozvíjené soubory předložené na závěr bakalářského studia na itf. mi-

chal	Popieluch představil soubor fotografií ceStograf a Jiří	Žižka soubor den	Bez	

Konce. „Výstava Michala Popielucha a Jiřího Žižky je souborem snímků, pojednáva-

jících o osobních prožitcích a náladách autorů a zprostředkovaně i o regionu morav-

sko-slezského pomezí. Oba autory spojuje snaha reagovat prostřednictvím subjektivně 

- dokumentárních fotografií na podněty bezprostředního okolí. Zatímco Popieluch se 

vyjadřuje v barvou ozvláštněných snímcích, Žižka kombinuje klasické černobílé pro-

vedení s barevným.“ (václav podestát, text k výstavě, www.photorevue.com, 16. 2. 

2007). výstavu zahájil v 17.00 hodin zástupce vedoucího itf Jiří siostrzonek.

od 22.	února	2007	byla v Muzeu podhradí v Buchlovicích otevřena výstava fotografií 

nazvaná SetKání	Pod	Buchlovem. výstava, jejímž kurátorem byl Marek Malů-

šek, uzavírala pětidenní pracovní setkání studentů a absolventů itf v oblasti chřibů, 

které proběhlo v říjnu 2006 ve spolupráci s Mikroregionem Buchlov. na výstavě byli 

zastoupeni následující studenti a absolventi itf: Milan Biegoń, alexandr hudeček, Jiří 

kudělka, Marek Malůšek, Martina novozámská, Michal popieluch a pavel Maria smej-

kal. výstava byla uvedena od 14. června 2007 také ve foyer kina hvězda v uherském 

hradišti a na dalších místech.

Jiří siostrzonek uvádí výstavu Michala popielucha a Jiřího Žižky v kabinetu fotografie Domu umění v opavě. 20. února 2007.  
foto vojtěch Bartek.
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od 1.	března	do	13.	května	2007	uvedlo Muzeum umění olomouc - Muzeum mo-

derního umění rozsáhlou retroSPeKtivu pedagoga itf Jindřicha	Štreita, už dříve 

představenou v ostravě a Bratislavě. zahájení výstavy uvedl od v 18.30 hodin ředitel 

Muzea umění olomouc pavel zatloukal, kurátor výstavy tomáš pospěch a autor foto-

grafií Jindřich štreit. 12. března 2007 se uskutečnilo setkání s Jindřichem štreitem a dvě 

komentované prohlídky pro veřejnost. 

od pátku	9.	března	do	neděle	11.	března	2007	proběhla Konzultace	itf	pro stu-

denty	v rekreačním středisku rališka - pekárny na horní Bečvě. událostí této konzul-

tace  bylo setkání s významným hostem, světoznámým fotografem a členem agentury 

seven v new yorku antonínem	Kratochvílem. studenti s ním měli možnost absolvovat 

v pátek v průběhu dne několik přednášek a také večerní prezentaci jeho tvorby v rámci 

předmětu současná fotografie. v sobotu večer zavítala mezi studenty se svou hudebně 

divadelní exhibicí kabaretní skupina děsně	fajn. v čele s Jiřím siostrzonkem pobavili 

studenty i pedagogy itf písničkami, anekdotami a scénkami. zábava i muzicírování 

následně pokračovalo v blízké hospodě u mrtvoly.

Marek Malůšek uvádí výstavu setkání pod Buchlovem v Muzeu podhradí v Buchlovicích. 22. února 2007. foto eva Malůšková.

Besedy s hostem březnové konzultace antonínem kratochvílem. 9. března 2007. foto vojtěch Bartek (vlevo) a františek nárovec.
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setkání s antonínem kratochvílem inspirovalo 10.	března	2007 studenta františka	ná-

rovce	k vytvoření instalace v galerii u lastury nazvané tady	chcal... Jednalo se 

zřejmě o poslední výstavu v této netradiční výstavní síni založené 3. prosince 1999 

studenty petrem hasalem a vladimírem skýpalou. hasal a skýpala uvedli: „František 

Narowetz je vášnivý dokumentarista a tak není divu, že se mu podařilo zdokumentovat 

okamžik, kdy světoznámý fotograf Antonín Kratochvíl chcal v Galerii u lastury. Foto-

grafie byly druhý den, když již umělec odjel zpět do New Yorku, s náležitou pietou vy-

staveny na místě činu. Náležité pocty byly projeveny i ze strany pedagogického sboru 

v čele s Prof. Vladimírem Birgusem.“ (petr hasal, vladimír skýpala, explikace výstavy, 

katalog výstav galerie u lastury).

v galerii opera v Divadle Jiřího Myrona v ostravě zahájil 15.	března	2007	v 17.00 

hodin	vladimír Birgus výstavu taKoví	 JSme	Byli	 s podtextem fotografie z 50. až 

80. let. po výstavách v kabinetu fotografie opavského Domu umění, pražském domě 

Miloslav stibor zahajuje výstavu v galerii Daleko od baru na 
březnové konzultaci. 10. března 2007. foto Marek Malůšek.

sobotní večer zpestřilo vystoupení skupiny Děsně fajn.  
10. března 2007. foto Marek Malůšek.

vladimír Birgus byl požádán petrem hasalem, jedním  
z kurátorů galerie u lastury, aby zahájil výstavu františka 
nárovce. 10. března 2007. foto Marek Malůšek.

pohled do instalace výstavy tady chcal... v galerii u lastury. 
10. března 2007. foto františek nárovec.
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fotografie a v galerii artotéka v Bratislavě v roce 2006 se tak jednalo o další významné 

připomenutí dokumentární tvorby neprávem opomíjeného krnovského fotografa gus-

tava	aulehly. 

od 23.	března	do	23.	dubna	2007	představili své práce v rámci festivalu fotografie 

v polském rybniku také studenti itf Mariusz forecki, arkadiusz gola, stanislaw hey-

da a Marcin liberski.

absolventka a pedagožka itf dita	Pepe	představila od 23.	března	do	19.	května	2007		

svůj fotografický cyklus autoPortréty	v českém centru v paříži. výstavu uvedl 22. 

března 2007 v 19.00 hodin její kurátor vladimír Birgus a ředitel českého centra Mi-

chael Wellner-pospíšil. Dílo Dity pepe se v paříži setkalo s velkým diváckým zájmem  

i ohlasy v médiích. Magazín photos nouvelles jí věnoval celou stranu v dubnovém čísle  

a víkendová příloha deníku le Monde ji představila hned na čtyřech stranách. z čes-

kého centra v paříži byla výstava autoportrétů Dity pepe od 13. června do 8. července 

2007 přenesena do muzea Bibracte u Dijonu.

v kabinetu fotografie Domu umění v opavě proběhla od 3. dubna do 13. května 2007	

výstava úspěšného souboru studenta magisterského studia Pavla	m.	Smejkala	StarS. 

uvedl ji 3.	dubna	2007	v 17.00 hodin Jiří siostrzonek. opavský a hlučínský deník věno-

val pavlu M. smejkalovi 2. dubna 2007 celou stránku s ukázkami fotografií a dokonce 

otiskl i smejkalovu úvahu nad událostmi druhé světové války a jejich projekcí do sou-

časnosti.

od 4.	dubna	2007	byla v základní umělecké škole Miloslava stibora v olomouci ote-

vřena menší výstava nazvaná aBSolventi	itf	s pracemi Mariusze foreckého, petra 

David Macháč instaluje výstavu  
pavla Mária smejkala v kabinetu 
fotografie Domu umění v opavě.

3. dubna 2007.

foto vojtěch Bartek.
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hasala, Jitky horázné, karla poneše, pavla rozsívala, vladimíra skýpaly, tomáše ve-

selého a Jana zátorského.

národní divadlo moravskoslezské v ostravě, itf fpf su v opavě a generální konzu-

lát polské republiky v ostravě uvedli v galerii opera v Divadlo Jiřího Myrona výstavu 

dvou polských absolventů bakalářského studia itf rafała	milacha	a mariusze	forec-

kého. rafal Milach představil v ostravě soubor Wunderland pojednávající o jedné 

z největších bývalých bezcelních nákupních zón ve středoevropském regionu na čes-

ko-rakouských hranicích. Mariusz forecki vystavil své úspěšné soubory Blue Box a 

střepy dne. zahájení výstavy, kterého se zhostil vladimír Birgus, bylo záměrně nasta-

veno na čtvrtek 19.	dubna	2007	před konzultací itf, díky čemuž se jej cestou na horní 

Bečvu mohla zúčastnit řada pedagogů a studentů. výstava byla veřejnosti otevřena do 

16. května 2007. 

v pátek 20.	dubna	2007	ráno v 9.00 hodin odstartoval na horní Bečvě řadou přednášek 

a seminářů program předposlední Konzultace	akademického roku 2006 - 2007	pro 

studenty itf. v pátek večer v rámci předmětu současná fotografie představil vladimír 

Birgus v předpremiéře fotografickou část prague Biennale 3. následoval tzv. polský 

večer, v jehož průběhu představili svou tvorbou absolvent rafał Milach a studenti Ma-

riusz forecki, andrzej kramarz a další. představen byl také program Měsíce fotografie 

v krakově. 

v pátek 20.	dubna	2007	proběhla také první českobudějovická fotoJatKa, kterých 

se s prezentací svých fotografií zúčastnilo několik stávajících i budoucích studentů itf. 

v prostorech předsálí kongresového centra české národní banky na senovážném ná-

městí v praze zahájil ve středu 2.	května	2007	v 17.00 hodin vladimír Birgus spolu s před-

vladimír Birgus uvádí výstavu rafała Milacha a Mariusze foreckého v galerii opera v Divadle Jiřího Myrona v ostravě.  
19. dubna 2007. foto vojtěch Bartek.
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staviteli české národní banky výstavu inStitut	tvůrčí	fotografie	fPf	SlezSKé	

univerzity	-	diPlomové	a	Klauzurní	Práce	2006	-	2007. k výstavě byl připra-

ven jednoduchý skládací katalog s ukázkami studentských prací a textem představují-

cím itf. o hudební doprovod v průběhu vernisáže, po níž následoval raut, se postarali 

studenti Jana Bauerová a Marek Malůšek. od 19.00 hodin pokračovali vystavující i ná-

vštěvníci v „zahajování“ v blízké hospůdce v cípu. výstava, která představila ukázky fo-

tografií andreje Balca, ivana fleischera, libora fojtíka, Mariusze foreckého, Jana hor-

níka, grzegorze klatky, Barbory kuklíkové, Davida Macháče, Marka Malůška, kamily 

Musilové, petra nagyho, Jaromíra santlera, gity skaličkové, Julie štýbnarové, adama 

tuchlińského a Miloše vorla, zdobila reprezentativní prostory banky až do září 2007.

ve dnech 4.	-	8.	května	2007	navštívili někteří studenti a pedagogové itf 5. ročník 

měSíce	fotografie	v	KraKově, k jehož hlavním organizátorům patřili i studenti 

itf karol hordziej a andrzej kramarz. 

v létě 2005 v průběhu dovolené u černého moře nešťastnou náhodou tragicky zahy-

nul uznávaný polský fotograf, pedagog a absolvent itf Piotr	Szymon. patřil k prvním 

polským studentům, kteří přišli studovat na itf. za svou diplomovou práci byl vyzna-

zahájení výstavy institut tvůrčí fotografie fpf slezské univerzity - diplomové a klauzurní práce 2006 - 2007 v prostorech předsálí 
kongresového centra české národní banky. 2. května 2007. foto David Macháč.
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menán cenou pro nejlepšího studenta, bronzovou medailí slezské univerzity a soubor 

jeho absolventských fotografií nazvaný poutníci byl věnován v roce 1999 jako oficiální 

dar univerzity papeži Janu pavlovi ii. stal se příkladem pro řadu mladších polských 

fotografů a i po ukončení studia neustále udržoval vztahy s českými kolegy a přáteli.  

k připomenutí jeho nedožitých 50. let uspořádal itf fpf su v opavě, národní diva-

dlo moravskoslezské v ostravě, fotogalerie B&B v Bielsku-Białe a generální konzulát 

polské republiky v ostravě v galerie opera v Divadle Jiřího Myrona v ostravě jeho re-

troSPeKtivní	výStavu. zahájení výstavy, které proběhlo 17.	května	2007	v 17.00 

hodin, se ujali jeho bývalí učitelé, kolegové a blízcí přátelé vladimír Birgus a Jindřich 

štreit. výstava byla otevřena do 6. června 2007. k výstavě byl pořadateli výstavy vydán 

jednoduchý katalog s texty Boženy czastka - szymon,  vladimíra Birguse a Jindřicha 

štreita ilustorvaný fotografiemi piotra szymona.

19.	května	2007	se v ateliéru itf v budově fpf su v opavě uskutečnila pod vedením 

pavla Máry tvůrčí	dílna	 tělo,	 zaměřená na základy ateliérové fotografie aktu 

a portrétu.	program dílny byl oproti dřívějším letům upraven z dvoudenní na jeden 

den. v souvislosti s touto dílnou se bohužel projevila nezodpovědnost studentů. z osmi 

vybraných se dva na poslední chvíli omluvili a dva se bez předešlé omluvy nedostavili.  

Je mrzuté, že tak znemožnili dalším zájemcům zúčastnit se atraktivní tvůrčí dílny.

po komorní výstavě výjimečné knihy poesie a typografie repoetitorium v opavském 

památníku petra Bezruče v roce 2006 byla představena další tvorba pedagoga itf  

a vysoké školy uměleckoprůmyslové v praze otakara	Karlase, tentokrát v prostorech 

kabinetu fotografie Domu umění v opavě. výstavu nazvanou tyPografie,	PlaKá-

zahájení retrospektivní výstavy  
piotra szymona v galerii opera  
v Divadle Jiřího Myrona v ostravě.

17. května 2007.

foto vojtěch Bartek.
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ty,	KniŽní	grafiKa	uvedli 22.	května	2007	Bohuslav holý a Jiří siostrzonek. kurá-

tory výstavy byli aleš kuneš a václav podestát. výstava byla uspořádána k autorovým 

padesátinám. provázel ji výjimečně zpracovaný katalog vydaný slezskou univerzitou  

v opavě ve spolupráci s nakladatelstvím kant (karel kerlický) s texty Bohuslava holé-

ho, prof. Jana solpery a prof. ivana vyskočila, s nápaditou a zároveň citlivou grafickou 

úpravou vytvořenou samotným autorem výstavy.

25.	května	2007	v 16.00 hodin byl zahájen již třetí ročník jedné z největších meziná-

rodních přehlídek výtvarného umění ve střední evropě Prague	Bienalle	3	v prostorách 

bývalých továrních hal v pražském karlíně. v sekci mladých českých a slovenských 

fotografek glocal	girlS, jejímž kurátorem byl vladimír Birgus, vystavovala i řada 

studentek a absolventek itf, například Bára kuklíková, lucia nimcová, Dita pepe, 

zuzana Blochová s Ditou lamačovou a další. fotografka Dita pepe získala za sérii 

autoportréty s muži prestižní cenu diváků. Byla jí udělena na základě ankety, v níž 

hlasovalo bezmála 40 tisíc návštěvníků bienále.

1.	a	2.	června	2007	se v Brně v ateliéru Miroslava Myšky uskutečnily dvě tvůrčí	díl-

ny	oSvětlování	zaměřené na práci se světlem v podmínkách ateliéru. zúčastnilo 

se jich celkem 22 studentů itf.

od 7.	do 26.	června	2007	proběhla v galerie opera v Divadle Jiřího Myrona v ostra-

vě výstava evžena sobka uspořádaná k autorovým čtyřicátinám. výstava představila  

v ostravě sobkovy soubory Má vlast a Modrý život.

v českém centru ve vídni byla instalována od 14.	června	do 27.	července	2007	spo-

lečná výstava fotografií studentů a nedávných absolventů nazvaná jednoduše inSti-

tut	tvůrčí	fotografie	SlezSKé	univerzity	v	oPavě.

Jiří siostrzonek uvádí výstavu otakara karlase v kabinetu fotografie Domu umění v opavě. 22. 5. 2007. foto vojtěch Bartek.
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v pražském domě fotografie na václavském náměstí v praze byla 19.	června	2007	 

uvedena repríza výstavy Weroniky	lodzińske	a	andrzeje	Kramarze	domov. „We-

ronika Lodzińska s Andrzejem Kramarzem v tomto cyklu spojili pevný obsahový kon-

cept, tak typický pro polskou fotografii posledního půlstoletí, s technickou dokonalostí  

velkoformátových barevných fotografií, připomínajících třeba tvorbu reprezentantů 

Dűsseldorfské školy... Celý cyklus je obsahově i stylově velmi kompaktní, ovšem jeho 

jednotlivé části se neopakují a nerozmělňují, ale navzájem umocňují. Jeho různé části 

byly vystaveny na Měsíci fotografie 2004 v Krakově, na festivalu Transphotographi-

ques 2005 v Lille, na měsíci fotografie 2005 v Bratislavě, ve Spitz Gallerry v Londýně,  

v Yours Gallery ve Varšavě, v galerii Opera v Ostravě, v Za Gallery v Berlíně a byly publi-

kovány v časopisech Newsweek, Imago, Photonews, Foto Pozytyw, Polityka, Magazyn 

Sztuki, Fotografie Magazín aj. Nepochybně patří k nejvýraznějším dílům současné pol-

ské fotografie.“ (vladimír Birgus, text k výstavě, www.photorevue.com, 02. 07. 2007).

od 22.	do	24.	června	2007	proběhla závěrečná Konzultace	Pro	Studenty	itf	

na horní Bečvě. na této konzultaci se po předchozím oznámení jen několik dnů před 

výročím svých 80. narozenin definitivně rozloučil se studenty i kolegy z pedagogické-

ho sboru miloslav	Stibor,	který na itf působil nepřetržitě od roku 1990. ivanu augus-

tinovi se v rozhovoru pro noviny slezské univerzity svěřil: „Těžko se loučím, ale není 

to definitivní loučení. Vždyť se tu setkávají mně osobně tak blízcí lidé, a pak, mám  

v nedalekém Novém Hrozenkově chalupu, a tak je jasné, že se přijedu kouknout...

Vznik Institutu je mimo jiné uctěním odkazu prof. K. O. Hrubého, který na počátku se-

dmdesátých let inicioval myšlenku založení Školy výtvarné fotografie v Brně. Novému 

vzdělávacímu pracovišti v Opavě se dostalo podpory zevnitř i zvenku a z utilitárního 

Jindřich štreit vybírá fotografie na závěrečné červnové 
kozultaci na horní Bečvě. 22. 6. 2007. foto David Macháč.

v sobotu večer se u táboráku studenti a pedagogové rozloučili  
s Miloslavem stiborem. 23. 6. 2007. foto David Macháč.
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hlediska bych ho označil za společenskou záležitost. Je místem živých kontaktů a vzá-

jemného myšlenkového i tvůrčího ovlivňování. Z pohledu na jeho podíl na prezentaci 

fotografie v širokém měřítku jej považuji za nenahraditelný. A v neposlední řadě ho 

ctí kolegiální vztahy fotografů - pedagogů.“ (rozhovor ivana augustina s Miloslavem 

stiborem, noviny slezské univerzity, listopad 2007).

k významnému životnímu jubileu miloslava	Stibora	proběhla v Muzeu umění olo-

mouc od 12.	 července	 2007	 výstava, jejíž kurátorkou byla štěpánka Bieleszová. 

k výstavě vydalo Muzeum umění olomouc v nákladu 500 kusů obsáhlý katalog, který  

představuje stiborovo celoživotní dílo bohatou fotodokumentací, soupisem umělco-

vých výstav a řadou odborných i vzpomínkových textů, k nimž například přispívali  

i vladimír Birgus a tomáš pospěch. výstava byla z olomouce přenesena v říjnu 2007 

do národního muzea fotografie v Jindřichově hradci, kde zůstala až do začátku roku 

2008.

v červencovém čísle měsíčníku pro klasickou a digitální fotografii fotografie magazín 

vyhlásila redakce výsledky 13. ročníku soutěže o titul fotograficKá	PuBliKace	

roKu	2007. z více než čtyřiceti přihlášených publikací získal prvenství v kategorii 

katalogů katalog absolventi	-	graduates vydaný itf fpf su v opavě za spolupráce 

s nakladatelstvím kant (karel kerlický) v praze. katalog s grafickou úpravou otakara 

karlase a Barbory kuklíkově v roce 2006 doprovázel rozsáhlou výstavu prací absolven-

tů itf v Domě umění v opavě. Další prvenství získal kalendář s fotografiemi vladimíra	

Birguse.

z dlouhodobé spolupráce itf fpf su a svazu litevských uměleckých fotografů vze-

šla další zajímavá výstava SoučaSné	litevSKé	fotografie, kterou uvedli v úterý 

17.	července	2007	v 17.00 hodin Jiří siostrzonek a její kurátorka egle Deltuvaite. výsta-

vu, která představila aktuální tvůrčí tendence různých generací fotografů z litvy, bylo 

možné zhlédnout výhradně v prostorech kabinetu fotografie Domu umění v opavě.

ve stejné době byla v hlavních prostorách Domu umění v opavě zahájena další re-

príza retrospektivní výstavy fotografií Jindřicha	Štreita	nazvaná fotografie	1965	

-	2005.	vernisáž výstavy zahájil její kurátor tomáš pospěch. výstava byla již dříve k vi-

dění např. v galerii výtvarného umění v ostravě, slovenské národní galerii v Bratislavě  

a Muzeu umění v olomouci. v Domě umění v opavě byla i přes rozlehlé prostory vy-

stavena jen větší polovina z celkového počtu 190 zvětšenin. na podzim 2007 byla re-
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trospektiva Jindřich štreita představena také v praze na staroměstském náměstí v domě 

u kamenného zvonu, odkud pokračovala do dalších míst české republiky. opavskou 

výstavu se rozhodl Jindřich štreit ozvláštnit speciálním dle jeho představ připraveným 

osvětlením expozice. proto bylo nutné celý opavský Dům umění zatemnit, k čemuž 

dopomáhali se svou technikou i místní hasiči. „Přál bych si, aby mé fotky byly nasvět-

lené tak, že návštěvník bude mít pocit, jako kdyby vstupoval do chrámu. Do chrámu 

umění. Chci, aby tato výstava byla intimní a krásná.“ (rozhovor s Jindřichem šteritem, 

Deník Moje opava, 7. července 2007). podle ředitele Domu umění v opavě Marti-

na klimeše byla štreitova výstava jedním z největších kulturních zážitků posledního 

období v opavě. pro účely opavské expozice byl vytvořen samostatný menší katalog 

s úvodním textem tomáše pospěcha, vydaný jeho vlastním nakladatelstvím Dost  

v hranicích na Moravě. výstava litevské fotografie i retrospektiva Jindřicha štreita v 

opavě vzbudila značný zájem ze strany médií. 

od 20.	července	2007	probíhala v uherském hradišti letní	filmová	ŠKola. pro 

její 33. ročník byly zvoleny programové cykly Brazilský film, kavkazský film, ale pře-

devším téma člověk a stáří. „Výstavní prostor foyer kina naplnily černobílé fotografie 

osobnosti českého dokumentu Jindřicha Štreita. Soubor, který představil na 33. Let-

ní filmové škole, byl sestaven z fotografií vybraných z několika rozsáhlejších cyklů 

s ohledem na téma stáří - především z cyklů Člověk (1972 – 1974), Vesnice je svět 

(1978 – 1990) a Lidé olomouckého okresu 90. let 20. století očima Jindřicha Štreita 

(1993 – 1995). ... Další výstava fotografií k tématu Člověk a stáří byla instalována  

v nově využívaných prostorech Vzdělávacího centra Univerzity Tomáše Bati v Uher-

ském Hradišti. Institut tvůrčí fotografie Filozoficko - přírodovědecké fakulty Slezské 

univerzity v Opavě představil práce studentů a především absolventů, kteří se ve své 

tomáš pospěch uvádí výstavu Jindřicha štreita fotografie 1965 - 2005 v Domě umění v opavě. 17. 7. 2007. foto David Macháč.
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tvorbě věnovali otázkám seniorů, stáří a pomíjivosti. Souborná výstava se jmenovala 

jednoduše Stáří a jejím kurátorem byl Jindřich Štreit, který také provedl výběr fotogra-

fií z archívu Institutu tvůrčí fotografie. Vystaveny byly práce Markéty Fialové, Jakuba 

Chlebouna, Petra Karoly, Tomáše Macíčka, Jana Misiarze, Martina Popeláře, Tomáše 

Pospěcha, Igora Slavíka, Jana Světlíka, Piotra Szymona, Víta Šimánka, Lucie Škvorové, 

Petra Vilguse, Petry Vinárkové a Tomasze Zwyrteka. “ (Marek Malůšek, fotografické 

výstavy na letních filmových školách v uherském hradišti, str. 118, bakalářská práce 

itf fpf su, 2008).

13.	září	2007	byla v ostravském muzeu v ostravě uvedena repríza výstava KraJina	

Studentů	itf,	která byla poprvé vystavena již v únoru 2005 v kabinetu fotografie 

Domu umění v opavě a později také v roce 2006 na 32. letní filmové škole v uher-

ském hradišti. Jejím kurátorem byl Jan pohribný. expozice byla ostravské veřejnosti 

přístupná až do 30. listopadu 2007. 

v pátek 14.	září	2007	v 16.00 hodin byla zahájena ve fotografické galerii	Prospektos	ve	

vilniusu	(litva) výstava mladí	čeŠtí	fotografové, na jejíž organizaci se spolupo-

díleli itf fpf su, svaz litevských uměleckých fotografů, velvyslanectví české repub-

liky v litvě, svaz litevsko-českého přátelství, Ministerstvo kultury litevské republiky  

a kulturní a sportovní fond litevské republiky. na výstavě byly představeny jak čerstvé 

klauzurní a diplomové práce, tak i starší ceněné soubory dvaceti studentů a absolventů 

itf. Byly uvedeny práce studentů zuzany Blochové a Dity lamačové, lucie čermá-

kové, grzegorze Dąbrowskeho, libora fojtíka, Markéty hritzové, grzegorze klatky, 

Jiřího křenka, Dušana kochola, agaty kubieñ, Barbory kuklíkové, Jana Mahra, Da-

Jindřich štreit před výstavou svých fotografií ve foyer kina 
hvězda v uherském hradišti. natáčení české televize pro 
pořad kultura.cz. 25. 7. 2007. foto Marek Malůšek.

pohled do instalace výstavy fotografií studentů itf na 
letní filmové škole v prostorech vzdělávacího centra utB  
v uherském hradišti. 27. 7. 2007. foto Marek Malůšek.
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vida Macháče, Dity pepe, Barbory prášilové, szymona szceszniaka, pavla smejkala, 

Julie štýbnarové, viktora szemzöho a adama tuchliñskeho. výstava byla otevřena do 

30. září 2007. pedagogové se také již podruhé zúčastnili mezinárodního fotografické-

ho sympozia v litevské nidě, kde vladimír Birgus prezentoval nejnovější aktivity itf  

a přednesl přednášku o české fotografi 60. a 70. let minulého století.

od 28.	do	30.	září	2007	proběhla první zářijová Konzultace	akademického roku 

2007 - 2008 pro studenty itf na horní Bečvě. proběhla nepatrně dříve než v přede-

šlých letech. Důvodem bylo nové zavedení studijního informačního systému stag, 

který zcela nekompromisně stanovoval termín pro doložení příslušných údajů o ab-

solvovaných zkouškách a zápočtech. Došlo ke zdůraznění povinné 80% účasti stu-

dentů na přednáškách na základě prezenčních listin. výsledky zkoušek se od tohoto 

roku začaly zapisovat podle hodnotící stupnice ects. v průběhu konzultace proběhly 

úvodní přednášky ze všech předmětů a studentům byly zadány první úkoly. v pátek 

večer proběhla přednáška věnovaná současné fotografii a prezentaci fotografického 

festivalu v arles.

Do prvního ročníku bakalářského studia oboru tvůrčí fotografie bylo přijato 37 nových 

studentů. sobotní večer byl již tradičně věnován seznámení nových studentů s povin-

nostmi a průběhem studia na itf formou imatrikulačního	 slibu. tentokrát proběhla 

imatrikulace na lékařské téma. po oficiální části programu imatrikulace a složení slibu 

pokračoval večer v poněkud volnější podobě tanců a nenucené konverzace, která se 

protáhla až do času snídaně. to nemile zaskočilo pracovnice studijního oddělení fpf 

su, které přijely v neděli ráno z opavy na Bečvu, bohužel dříve, než byly očekávány, 

aby provedly zápis do 1. ročníku. Důsledkem tohoto nešťastného nedorozumění pro-

zahájení výstavy Mladí čeští fotografové v galerii prospektos 
ve vilniusu v litvě. 14. září 2007. foto vojtěch Bartek.

přednáška vladimíra Birguse o české fotografii v litevském 
městě nida. 18. září 2007. foto vojtěch Bartek.
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hloubeného nevhodným chováním i oblečením některých studentů byly pracovnice 

studijního oddělení na horní Bečvě v záležitosti zápisu provždy naposled.

od středy 3.	října	2007	uvedl itf v galerii opera v Divadle Jiřího Myrona výstavu 

čerstvých diplomové souborů studentů ateliéru reklamní fotografie fakulty multimedi-

álních komunikací univerzity tomáše Bati ve zlíně nazvanou PlyŠ	mySlí,	Že	Je	víc.	

vernisáž zahájil vedoucí ateliéru reklamní fotografie Jaroslav prokop a kurátor výstavy 

tomáš pospěch. své práce představili studenti a absolventi kamila Musilová, lucie 

prášilová, tereza vlčková, Jakub vrhel a petr Willert. fakulta multimediálních komu-

nikací univerzity tomáše Bati ve zlíně vydala k výstavě jednoduchý katalog.

v sobotu 6.	října	2007	navštívili společně někteří studenti a pedagogové úvodní den 

festivalu funKeho	 Kolín. Mezi mnoha dalšími výstavami představily své práce 

i absolventky a studentky itf Dita pepe, zuzana Blochová, Dita lamačová a další.

19.	října	2007	proběhl 2. ročník BlatenSKého	fotofeStivalu	doKumentární	

fotografie	v Blatné. itf zde reprezentovali tomáš pospěch se souborem look at 

the future a v rámci otevřené scény studenti Jan Dyntera a alisa shutova. pedagogové 

itf tomáš pospěch a Jiří siostrzonek se zde také aktivně zapojili do programu před-

nášek.

v úterý 23.	října	2007	byla v kabinetu fotografie Domu umění v opavě otevřena vý-

stava Klauzurní	Práce	z	 inStitutu	tvůrčí	fotografie	fPf	Su	v	oPavě	

2007.		výstavu v 17.00 hodin zahájil její kurátor aleš kuneš a vladimír Birgus. výstava 

doplňovala bohatý výstavní program itf konce roku 2007 a zúčastnili se jí studenti 

andrej Balco,  konrad Dwornik, richard navara, Jaroslav kocián, svatopluk klesnil, 

Jonáš richter, Martin čechvala, roman vondrouš, Barbora a radim Žůrkovi, pavel 

v sobotu proběhla na konzultaci itf na horní Bečvě tradiční imatriklace studentů prvního ročníku. 29. září 2007. foto eva Malúšová.



| 159

Maria smejkal, hana pokorná a eva Malúšová. k výstavě byl připraven jednoduchý 

skládací katalog s ukázkami fotografií a textem aleše kuneše.

o víkendu od 2.	do	4.	listopadu	2007 proběhla tradiční společná exkurze měSíc	fo-

tografie	v	BratiSlavě, které se každoročně zúčastní kolem stovky studentů a pe-

dagogů itf. Mezi nejvýraznější osobnosti 17. ročníku patrně patřili členové agentury 

Magnum photos carl De keyzer a paolo pellegrin. kvalitní prezentaci zde měl v roce 

2007 i itf. v prostorech českého centra v Bratislavě byla instalována menší výstava 

nejnovějších diplomových a klauzurních prací inStitut	tvůrčí	fotografie	fPf	

SlezSKé	univerzity	oPava	2007.	tam se také uskutečnil křest nové knihy peda-

goga itf Jana	Pohribného Magické kameny.	pestrý program sestávající z více než čty-

řiceti výstav doplnila i expozice mladé	čeSKé	fotografKy, jejímž kurátorem byl 

rovněž vladimír Birgus. výstava instalovaná v krásném prostředí na západní terase Bra-

tislavského hradu představila i tvorbu řady studentek a  absolventek itf (a také jednoho 

studenta). výstava vycházela z expozice glocal girls prezentované v květnu 2007 na 

prague Biennale 3 a byla rozšířená o další autorky a fotografie. součástí výstavy vítě-

zů grantu photodokument.sk byly i práce studentů a absolventů itf andreje	Balca, 

Jozefa	ondzika	a viktora	Szemzöho. na vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě 

proběhl od 2.	do	4.	listopadu	2007	již 5. ročník SetKání	fotograficKých	ŠKol	

ze slovenska, české republiky, polska a Maďarska, kde proběhla i prezentace itf fpf 

su. páteční a sobotní večery byly opět věnovány přátelskému setkání a muzicírování v 

prvním slovenském pubu na obchodní ulici v centru Bratislavy.

v galerie artotéka v Bratislavě byla od 2.	listopadu	2007	uvedena repríza výstavy mi-

loSlav	StiBor:	fotografie	1960	-	1970,	jejímž kurátorem byl vladimír Birgus. 

zahájení výstavy Mladé české fotografky v rámci Měsíce 
fotografie v Bratislavě. 3. 11. 2007. foto vojtěch Bartek.

vladimír Birgus prezentuje itf na setkání fotografických 
škol na všvu v Bratislavě. 3. 11. 2007. foto vojtěch Bartek.
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poprvé byla k vidění v kabinetu fotografie Domu umění v opavě v květnu 2006, kdy  

k ní byl také vydán doprovodný katalog. výstava přinesla řadu dosud nepublikovaných 

snímků, především z počátků jeho tvorby, kdy vedle fotografií aktu představila stibora 

v širším pohledu také jako dokumentaristu, fotografa zátiší či portrétu. Další uvedení 

stiborovy výstavy proběhlo na přelomu roku od  13.	prosince	2007	v galerii opera 

v ostravském Divadle Jiřího Myrona.

fanoušek fotografie a příznivec itf, prorektor slezské univerzity v opavě pro vědu  

a zahraniční styky zdeněk	Stuchlík,	pokřtil na půdě pedagogické fakulty ostravské uni-

verzity 5.	listopadu	2007	novou knihu svých fotografií nazvanou hledání souvislostí. 

křest doprovodila výstava 18 velkoformátových fotografií, které prof. stuchlík pořídil  

v australském sydney.

ani ne týden po návštěvě Bratislavy proběhly další tři zahraniční výstavy prací studen-

tů a absolventů itf v Berlíně v německu, kde ve stejné době probíhal i fotografický 

veletrh fotoBilD s mnoha doprovodnými akcemi. ve čtvrtek 8.	listopadu	2007	byly 

zahájeny dvě výstavy nazvané czech	Start!.  první v 19.00 hodin v fotogalerie fri-

edrichshein na helsingforsplatzu a druhá ve 21.00 hodin v Brotfabrik galerii v Berlí-

ně. vernisáží se zúčastnili i rektor slezské univerzity rudolf Žáček, prorektor zdeněk 

stuchlík a děkan zdeněk Jirásek. v pátek 9.	listopadu	2007	proběhla od 16.00 hodin 

v Brotfabrik galerii beseda s pedagogy itf a přítomnými vystavujícími autory a v 19.00 

hodin byla zahájena třetí výstava v českém centru v Berlíně. tam následně proběhla  

i prezentace itf v podání vladimíra Birguse. výstav a přednášek v Berlíně se zúčastnilo 

téměř 20 studentů itf a řada pedagogů. výstavy se uskutečnily s pomocí českého cen-

tra v Berlíně, berlínského kulturringu a česko-německého fondu budoucnosti.

vladimír Birgus uvádí výstavu Miloslava stibora v galerii 
artotéka v Bratislavě. 2. 11. 2007. foto David Macháč.

křest nové knihy Jana pohribného v prostorech českého 
centra v Bratislavě. 2. 11. 2007. foto David Macháč.
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v praze ve staroměstské radnici se uskutečnilo 15. prosince 2007 slavnostní předání 

cen autorům souborů oceněných v soutěži czech	Press	Photo. Mezi oceněnými byla 

i řada studentů a absolventů itf.

v galerie opera v Divadlo Jiřího Myrona v ostravě proběhla výstava diPlomové	

Práce	2007, která představila fotografické soubory andreje	Balca	a Petra	nagyho. 

výstavu uvedl v 13.	listopadu	2007 v 17.00 hodin Jiří siostrzonek.

Dvě tvůrčí	dílny	pod vedením	miroslava	vojtěchovského zaměřené na fotografo-

vání skla v ateliéru proběhly v opavě o víkendu 24.	a	25.	listopadu	2007. Dílny se jako 

v předešlých letech setkaly s velkým zájmem ze strany studentů.

od 29.	listopadu	do	30.	prosince	2007	byla instalována v kabinetu fotografie v Domě 

umění v opavě netradiční výstava nazvaná fotograficKé	PuBliKace	Studen-

tů	inStitutu	tvůrčí	fotografie	Su. výstava, jejímž kurátorem Jindřich štreit, 

představila práce studentů ii. ročníku bakalářského studia itf z oblasti dokumentární 

fotografie zpracované do podoby autorské knihy.

v sobotu 8.	prosince	2007	proběhla v pražském ateliéru pavla Máry tvůrčí	dílna	

zaměřená na skenování filmových a odrazných předloh na plošných stolních skene-

zahájení berlínských výstav czech start. 8. a 9. listopadu 2007. foto David Macháč.
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rech.  Dílna vedená Karlem	Ponešem	byla určená pěti studentům itf z prahy a blízké-

ho okolí. 

od 6.	do	30.	prosince	2007	byla k vidění v Domě umění města Brna přehlídka fotogra-

fických souborů oceněných v soutěži frame	007. v této soutěži uspěla i řada studentů 

a absolventů itf. reprízy výstavy proběhly v roce 2008 v galerii Měsíc ve dne v čes-

kých Budějovicích a v prostorech novoměstské radnice v praze.

poslední událostí kalendářního roku 2007 byla předvánoční Konzultace	Pro	Stu-

denty	itf	v rekreační chatě pekárny rališka na horní Bečvě, která proběhla od 14.	

do	 16.	 prosince	 2007. hosty na konzultaci byli pracovníci společnosti hp a legia 

Brno v čele s panem Štefanem	doktorem, kteří studentům představili nejmodernější 

technologie inkoustového tisku společnosti hp. součástí prezentace, patrně jako malá 

vánoční upomínka, byla i možnost kvalitního tisku tří fotografií zdarma technologií hp. 

Dalším milým, žádaným a oblíbeným hostem byla paní Jana	máchalová, která vyplnila 

páteční večer skvělou přednáškou nejen o módě, módní fotografii a životním stylu 70. 

let. v bloku současné fotografie představil vladimír Birgus výstavy itf v Berlíně, Brati-

slavě a v litevském vilniusu, a připomenul bratislavský Měsíc fotografie a paris photo. 

v sobotu večer se odehrála tradiční vánoční besídka převážně v režii studentů prvního 

ročníku.

Řada studentů získala v roce 2007 významná ocenění. ve třetím ročníku mezinárod-

ní fotografické soutěže frame	007, určené profesionálním fotografům a studentům 

fotografie z české republiky, slovenska, Maďarska a polska, se na předních pozicích 

umístnilo sedm studentů itf. soutěž byla ohraničena tématy štěstí, v.i.p. a závislost 

a členy odborné poroty byli Miroslav vojtěchovský, Jana Bömerová, Michal hladík, 

zahájení výstavy fotografické publikace studentů institutu tvůrčí fotografie su. 29. listopadu 2007. foto vojtěch Bartek.
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aleš kuneš, Josef Moucha a Jindřich štreit. andrej	Balco	získal	první cenu v kategorii 

závislost za soubor Domesticas. Druhou cenu ve stejné kategorii získala anna	gutová	

za soubor kotrmelec. i třetí místo této kategorie obsadili studenti itf Pawel	olejnic-

zak	a marcin	morawicki	se souborem pop pope. tereza	vlčková	obdržela v kategorii 

štěstí třetí cenu za soubor a perfect day, elise... v kategorii v.i.p. získal první cenu za 

soubor india tourist vojtěch	v.	Sláma	a druhou cenu Kamila	musilová	se souborem 

plyš myslí, že je víc. 

šest studentů se umístnilo na předních místech ve fotografické soutěži czech	PreSS	

Photo. Jan	dyntera	s alisou	Shutovou získali druhou cenu v kategorii každodenní 

život se souborem the Middle of homewhere. absolvent itf Jan	Schejbal	se umíst-

nil na druhém místě v kategorii lidé, o nichž se mluví s fotografií rozloučení s kar-

lem svobodou. Druhou cenu v kategorii příroda a životní prostředí získal se soubo-

rem truba Mir – diamantová jáma světa filip	Singer. Jan	rasch	obdržel druhou cenu 

v kategorii umění se souborem výtvarníci dnes. cenu isifa dostal roman	vondrouš	

za soubor chataři a chalupáři. andrej	Balco	dosáhl v této soutěži se souborem nedělní 

přání prvního místa v kategorii portrét. 

magdalena	 cónová	 se dostala do finále mezinárodní soutěže Mio photo awards 

v Ósace. Jiří	doležel	získal první cenu ve fotosoutěži Dokumentární fotografie a dis-

kriminace ve fotosouteži pražského festivalu rozmanitostí. Krzysztof		goluch	vyhrál 

hned několik fotografických soutěží: první cenu ve fotosoutěži evropské unie Breaking 

stereotypes v Bruselu, první cenu v celopolské soutěži všechny děti světa v pacanowě, 

druhou cenu v celopolské soutěži Moje evropa v poznaňi a první cenu v celopolském 

bienále fotografie Milovat člověka v osvětimi. ve varšavské soutěži newsreportage se 

umístili dva polští studenti itf: Krzysztof	Szewczyk	získal první cenu v kategorii kaž-

dodenní život a michal	Jedrzejowski	třetí místo v kategorii lidé. Barbora	Prášilová	se 

umístnila na druhém místě v soutěži prague fashion photo v praze a dostala se nejužší 

nominace na cenu fotograf roku czech grand Design 2007 v praze. Silvia	Senčeková	

obdržela čtvrtou cenu na světovém bienále studentské fotografie v novém sadu v srb-

sku. václav	vašků	získal druhou cenu na  celostátní fotografické soutěži štíty viléma 

heckela. oficiální bulletin závodů formule 1 vyhlásil nejlepším fotografem sezóny 

2007 formule 1 absolventa itf Jiřího	Křenka.
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michal	luczak	představil na samostatné výstavě na Mezinárodním festivalu fotografie 

v lodži  svůj soubor nikisz. na mezinárodním festivalu Měsíc fotografie v krakově vy-

stavovali marcin	morawicki	s marcinem	Pajdoszem	a Pawelem	olejniczakem. Jiřímu	

doleželovi	vyšla vlastní kniha epi center v prestižním nakladatelství kant v praze. 

student magisterského studia andrej	Balco	získal dvouměsíční uměleckou rezidenci 

v Brazílii. absolventka itf lucia	nimcová získala roční studijní grant na královské aka-

demii umění v holandsku a čeporanovu cenu pro nejlepšího mladého výtvarníka na 

slovensku. pedagog itf Jindřich	Štreit	získal cenu olomouckého kraje osobnost roku 

v oblasti kultury. Jiřímu	Siostrzonkovi	byla udělena cena statutárního města opavy za 

dlouholetý přínos v oblasti kultury a cena c. lelka za kulturní přínos na hlučínsku.
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institut	tvůrčí	fOtOgrafie	
v	rOCe	2008

významné	událoSti	v	roce	2008:	

Prague	foto	| expozice itf fpf su v opavě na prvním ročníku fotografického veletrhu v pražském 
Mánesu | 3. - 6. dubna 2008

mezinárodní	festivalu	fotografie	v	lodži | prezentace itf fpf su v opavě | 13. - 31. května 2008

festival	transphotographiques	v	lille | prezentace itf fpf su v opavě | 15. května - 29. června 2008

opava	očima	studentů	itf	fPf	Su	v	opavě | zakončení rozsáhlého fotografického projekt studentů 
a pedagogů itf, Dům umění v opavě | 4. září - 12. října 2008

přijetí prvních studentů ke studiu doktorského	studijního	programu	p8204 filmové, televizní a fo-
tografické umění a nová média, obor tvůrčí fotografie.

academy	meets	Photokina,	Kolín	nad	rýnem | expozice itf fpf su v opavě | 23. - 28. září 2008

Konzultace	Pro	Studenty	na	horní	Bečvě	v	roce	2008:

29. února - 2. března 2008   20. - 22. června 2008

25. - 27. dubna 2008   12. - 14. prosince 2008

24. - 26. října 2008

Horní Bečva, 20. června 2008.  
Foto Pavel Mára.
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výStavy	v	galerii	oPera	v	divadle	Jiřího	myrona	v	oStravě:

miloslav	Stibor	-	fotografie	1960	-	1970 | do 23. ledna 2008

institut	tvůrčí	fotografie	-	diplomové	a	klauzurní	práce	2007 |  24. ledna - 20. února 2008

mladé	české	fotografky | 27. března - 24. dubna 2008

adam	tuchliński	-	fotografie | 24. dubna - 4. června 2008

Petr	velkoborský	-	chvála	neostrosti,	zastavení	70 | 4. června - 22. června 2008

K	věci	(...),	fotografie	studentů	itf | 11. září - 22. října 2008

opava	očima	studentů	itf	fPf	Su	v	opavě | 23. října - 26. listopadu 2008

diplomky	08 | 27. listopadu - 28. prosince 2008

výStavy	v	KaBinetu	fotografie	domu	umění	v	oPavě:

miloslav	Kubeš	-	člověče,	kdo	jsi?| 15. ledna - 17. února 2008 

čtyři	polští	absolventi	itf	| 26. února - 30. března 2008

daniela	dostálková	-	instant	monument | 8. dubna - 18. května 2008

K	věci	(...),	fotografie	studentů	itf | 27. května - 29. června 2008

tereza	vlčková	-	two,	a	Perfect	day,	elise | 8. července - 10. srpna 2008

opava	očima	studentů	itf	fPf	Su	v	opavě | 4. září - 12. října 2008

Barbora	a	radim	Žůrkovi	-	Potomci,	nevidomí	| 21. října - 23. listopadu 2008

Jiří	zykmund	-	centrální	šatna | 27. listopadu - 28. prosince 2008

ve třech berlínských galeriích byla do 5.	ledna	2008	přístupná velká přehlídka fotogra-

fií studentů a absolventů itf czech	Start! v galerii opera v Divadle Jiřího Myrona 

v ostrava byla k vidění až do 23.	ledna	2008 výstava miloslava	Stibora	fotografie	

1960	-	1970. 

tu nahradila výstava inStitut	tvůrčí	fotografie	-	diPlomové	a	Klauzurní	

Práce	2007, kterou zahájil ve čtvrtek 28. ledna 2008 v 17.00 hodin vladimír Birgus. 

Jednalo se o další z pravidelných přehlídek, kterými itf představuje nejčerstvější ba-

kalářské a diplomové praktické práce. na výstavě byly zastoupeny fotografie krzysz-

tofa golucha, staszka heydy, Markéty hritzové, Jaroslava kociána, Michala luczaka,  

andrzeje Marzuka, hany pokorné, rafala siderskeho, Magdaleny sokalske, terezy 

vlčkové a Barbory a radima Žůrkových.

v kabinetu fotografie Domu umění v opavě byla od 15.	ledna	2008	instalována vý-

stava černobílých dokumentárních fotografií miloslava	Kubeše	zachycující prahu 60. 

let dvacátého století, nazvaná člověče,	Kdo	JSi?. znovuobjevitelem díla bývalého 

vysokoškolského profesora a amatérského fotografa Miloslava kubeše a kurátorem vý-
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stavy byl absolvent institutu výtvarné fotografie svazu českých fotografů a katedry foto-

grafie faMu v praze Daniel šperl. „Dílo Miloslava Kubeše je velmi osobité a svou sy-

rovostí propojenou s poetičností dosahuje vysokých výtvarných hodnot. Některá jeho 

témata doslova předběhla dobu. Povedlo se mu zaznamenat fotografiemi všedního dne 

neopakovatelnou atmosféru Prahy šedesátých let minulého století. ... Zcela nadčasově 

a nadnárodně pojímal Kubeš člověka typu homo consumens, neboli člověka pohlce-

ného spotřební společností. Vysmívá se tak názoru, že mít znamená být neboli čím víc 

toho máš, tím víc tady jsi. Snaží se odpovědět na své filozofické otázky, zda je možné 

pomocí kamery, která zachycuje lidskou tvář, lidské vztahy a události jen zlomkem 

vteřiny, spatřit pod povrchem měnících se událostí lidské hodnoty trvající staletí.“ (Da-

niel šperl, text k výstavě, fotografie Magazín, únor 2008).

v ateliéru itf v budově fpf su v opavě proběhly 1.	a	2.	února	2008	dvě tvůrčí	

dílny	zaměřené na produktovou fotografii a především na osvětlování skleněných 

předmětů. tentokrát se jich zúčastnil rekordní počet 34 studentů převážně druhého  

a třetího ročníku bakalářského studia.

konzultace pro uchazeče o studium oboru tvůrčí fotografie na itf fpf su v opavě. 26. ledna 2008. foto vojtěch Bartek.

tvůrčí dílna Miroslava vojtěchovského zaměřená na osvětlování lesklých a skleněných předmětů. ateliér itf v opavě. 
1. února 2008. foto archiv itf.
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absolvent bakalářského studia itf rafał	milach	získal první cenu v kategorii arts and 

entertainment v největší soutěži novinářské fotografie World	PreSS	Photo v am-

sterdamu za nostalgický a přitom groteskní cyklus fotografií Mizející cirkus. soutěže se 

v roce 2007 zúčastnilo 5 019 fotografů ze 125 států s počtem 80 536 fotografií, což 

bylo nejvíce v dosavadní historii. 

výstavu nazvanou čtyři	PolŠtí	aBSolventi	itf	uvedl v kabinetu fotografie Domu 

umění v opavě 26.	února	2008	v 17.00 hodin	 její kurátor vladimír Birgus. výstava 

představila praktické bakalářské práce čtveřice čerstvých absolventů bakalářského stu-

dia na itf z polského slezska krzysztofa gołucha, stanisława heydy, andrzeje Mar-

czuka a Magdaleny sokalske. výstava byla otevřena do 30. března 2008. Její repríza 

proběhla proběhla od 6. listopadu 2008 ve výstavních prostorech kina hvězda v uher-

ském hradišti jako součást programu 54. čtenářské konference.

ve dnech 29.	února	až	2.	března	2008	proběhla na horní Bečvě Konzultace	itf. 

na přání studentů byla hlavním hostem česká fotografka dana	Kyndrová, která v pátek 

večer v rámci přednášky o současné fotografii představila svou dokumentaristickou 

tvorbou a v průběhu dne se také zúčastnila některých seminářů.

asociace profesionálních fotografů čr udělovala již popáté titul oSoBnoSt	čeSKé	

fotografie. za rok 2007 se jí stal Jindřich	Štreit. cena oSoBnoStí	čeSKé	fo-

tografie	2007	za	dlouhodoBý	PřínoS	fotografii byla udělena miroslavu	

vojtěchovskému.

i v roce 2008 pokračovala ve výstavním prostoru v univerzitní budově na hauerově uli-

ci v opavě prezentace fotografických souborů studentů zapojených do projektu opava 

na prahu nového tisíciletí. v březnu	2008 byly vystaveny fotografie laury	Wittekové.

zahájení výstavy čtyři polští absolventi itf v kabinetu fotografie Domu umění v opavě. 26. 2. 2008. foto vojtěch Bartek.
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netradiční koncepce předvedení fotografií formou komentovaných projekcí spoje-

ných s hudbou, se kterou přišli českobudějovičtí organizátoři fotografického festivalu 

fotoJatKa v roce 2007, si získala od začátku pozornost studentů i pedagogů itf. 

v roce 2008 se festival rozšířil i na další místa v české republice. záštitu nad festivalem 

převzal fotograf a pedagog itf Jindřich štreit a možnosti velkoplošné projekce svých 

fotografií na promítací plátna kin v českých Budějovicích, praze a Brně využili z řad 

studentů, absolventů a pedagogů itf například David Boukal, Barbora krejčová, Jan 

Mahr, rafał Milach, kamila Musilová, františek nárovec, tereza vlčková i Jindřich 

štreit. Moderování se ujal s laskavým humorem student magisterského studia itf petr 

hasal. fotojatka bylo možné navštívit od 7. do 9. března v kině aero v praze, od 14. 

do 16. března v kulturním centru Bazilika v českých Budějovicích a 21. března 2008 

v Brně v kině art.

od 13.	března	2008	proběhla repríza výstavy souborů fotografií oceněných v soutěži 

frame	007	v prostorách novoměstské radnice v praze, ve kterých byly zastoupeny 

práce mnoha studentů a absolventů itf. první repríza této výstavy proběhla již od po-

loviny ledna v galerii Měsíc ve dne v českých Budějovicích.

ve čtvrtek 27.	 března	 2008	 v 17.00 hodin uvedl vladimír Birgus v galerii opera 

v Divadle Jiřího Myrona v ostravě výstavu mladé	čeSKé	fotografKy	vycházejí-

cí z expozice glocal girls uvedené poprvé na prague Biennale v praze v létě 2007. 

výstava byla v doplněné podobě uvedena na podzim 2007 také na Měsíci fotografie  

v Bratislavě. v ostravě byly představeny například práce Daniely Dostálkové, Barbory 

krejčové a Dity pepe. výstava byla veřejnosti přístupná do 24. dubna 2008.

Jiří siostrzonek a vladimír Birgus zahajují výstavu Mladé české fotografky v galerii opera v ostravě. 27. března 2008.  
foto vojtěch Bartek.
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ve středu 2.	 dubna	 2008	 v 18.00 hodin byl v pražské výstavní síni Mánes zahájen 

první veletrh fotografie v české republice Prague	Photo. akce byla určená nejen 

uměleckým fotografům, galeriím zabývajícím se fotografií, nakladatelstvím a vydava-

telstvím, ale i prezentaci fotografických škol. ve spodním sále výstavní síně Mánes 

byla instalována expozice itf fpf su v opavě, který se zúčastnil prvního ročníku 

veletrhu jako jediná fotografická škola. u příležitosti zahájení 1. ročníku prague photo 

byla poprvé udělena cena unicredit Bank young photo award mladému umělci do 

35 let. získala jej za soubor two tereza	vlčková, studentka itf a současně i ateliéru 

reklamní fotografie fakulty multimediálních komunikací univerzity tomáše Bati ve 

zlíně. spolu s cenou obdržela i finanční odměnu ve výši 50 000,- kč. odborná porota 

zhodnotila práce více než 30 vystavujících autorů ve věku do 35 let. Mezi finalisty byl 

například i andrej Balco, Barbora prášilová nebo manželé Žůrkovi. pro terezu vlčko-

vou znamenala účast na veletrhu zásadní zvrat v její kariéře. následně prodala řadu 

fotografií, získala mnoho kontaktů a během krátké doby se z ní stala jedna z nejzná-

mějších mladých českých fotografek. takový úspěch už žádný z dosavadních laureátů 

ceny unicredit Bank young photo award nezaznamenal. ani tereza vlčková dosud 

nevytvořila úspěšnější díla než dva uvedené cykly. v programu veletrhu byly i odborné 

diskuzní panely, kulaté stoly a přednášky. veletrh byl přístupný do 6. dubna 2008.

v prostorech kabinetu fotografie Domu umění v opavě byla od 8.	dubna	2008 výsta-

va absolventky itf a ateliéru fotografie na fakultě umění a designu uJep v Ústí nad 

labem daniely	dostálkové	inStant	monument. kurátor tomáš pospěch v kata-

logu výstavy uvedl: „Výrazně zaujala už před léty souborem nazvaným Life manual, 

jakýmsi návodem jak na život, kterým ukončila bakalářské studium na Institutu tvůrčí 

pohled do expozice itf v pražské výstavní síni Mánes  
v rámci prvního ročníku veletrhu fotografie prague photo.  
2. dubna 2007. foto vojtěch Bartek.

tereza vlčková převzala cenu unicredit Bank young 
photo award pro mladé umělce do 35 let. 2. dubna 2008.  
foto vojtěch Bartek.
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fotografie Slezské univerzity v Opavě. Ve stylu reklamních prospektů, pomocí jednot-

livých ikon, ideogramů a hesel, a stejně tak klinicky čisté, snadno čitelné fotografie  

i grafické úpravy nám přináší přehled hlavních životních úkonů. ... Volný pandám  

k této práci tvoří nejnovější soubor Instant Monument vytvořený během podzimní stá-

že ve Varšavě. Daniela Dostálková v nich reaguje na podmanivé prostory Paláce kul-

tury, sorelácké ikony poválečné Varšavy.“ (tomáš pospěch, úvodní text, katalog instant 

Monument, itf fpf su v opavě, 2008). v hlavním prostoru Domu umění v opavě 

byla instalována výstava snímky kurta gebauera a Dagmar šubrtové.

na 18.	dubna	2008	byl vyhlášen termín pro tvůrčí	dílnu	pavla Máry zaměřenou 

na fotografii portrétu, aktu a ateliérové osvětlování. na dílnu určenou maximálně pat-

nácti studentům se přihlásilo více než 40 zájemců. proto byl vypsán další termín na 

pátek 17. dubna 2008. v následujících dnech proběhly v opavě v počítačové učebně 

itf dvě tvůrčí dílny vedené karlem ponešem. první v sobotu 18. dubna 2008 s téma-

tem Úvod do digitalizace obrazu a skenování na plochých stolních skenerech a druhá 

19. dubna 2008 zaměřená na praktickou kalibraci zařízení a předtiskovou přípravu.

v galerii opera v Divadle Jiřího Myrona představil svou tvorbu student itf a výrazný 

představitel mladší generace současných polských dokumentaristů adam	tuchliński. 

výstavu nazvanou jednoduše fotografie	zahájil ve čtvrtek 24.	dubna	2008		v 17.00 

hodin	vladimír Birgus. „Jeho cyklus Sovětské Bělorusko, který Tuchliński obhájil jako 

svou bakalářskou diplomovou práci na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity  

v Opavě, je souborem vizuálně maximálně působivých pohledů na většinou zdánlivě 

banální motivy, jež však ve svém souhrnu vytvářejí sugestivní obraz komunistické-

ho skanzenu. ... Zatímco fotografie z Běloruska jsou výrazně subjektivním dokumen-

zahájení výstavy adama tuchlińského v galerii opera v Divadle Jiřího Myrona v ostravě. 24. dubna 2008.  
foto vojtěch Bartek.
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tem každodennosti, Tuchlińského fotografie z Oranžové revoluce v Kyjevě a zejména  

z demonstrací ukrajinských nacionalistů patří k reportážím o dramatických historic-

kých událostech.“ (vladimír Birgus, text k výstavě, www.photorevue.com, 6.5. 2008). 

zahájení tuchlińskeho výstavy bylo záměrně naplánováno den před dubnovou kon-

zultací, aby se jí mohli zúčastnit především polští studenti bez zbytečně najetých kilo-

metrů cestou na horní Bečvu. Konzultace	v rekreačním středisku rališka - pekárny 

proběhla od 25.	do	27.	dubna	2008. hostem konzultace a pátečního večera byl Jan	

Jindra, pedagog ateliéru reklamní fotografie univerzity tomáše Bati ve zlíně a zku-

šený autor z oblasti užité fotografie. v průběhu dne byl studentům také k dispozici  

s možností konzultování. vladimír Birgus přednesl v rámci předmětu současná fotogra-

fie přednášku o sbírání fotografií, obchodu s fotografiemi a fotografických veletrzích.  

v sobotu večer po ukončení přednášek proběhl japonský večer s vystoupením student-

ky itf yoshimi yokoyama a Jiřího siostrzonka.

od	1.	 do	 5.	 května	 2008 proběhlo mezinárodní	 SetKání	 fotograficKých	

ŠKol	 organizované akademií výtvarných umění v poznani na zámku ve skokách 

v polsku, kterého se zúčastnili i studenti itf lenka sedláčková, pavel Maria smejkal, 

Magda veselá a pedagog Jiří siostrzonek. sympozium profily i tvůrčí dílny na téma 

formování světlem probíhaly pod dohledem polského fotografa a teoretika fotografie 

stefana Wojneckého.

v počítačové učebně itf v opavě  proběhla pod vedením karla poneše 3.	a	4.	května	

2008 tvůrčí	dílna	zaměřená na oblast fotografické montáže a koláže, které se zú-

častnilo 13 studentů.

Japonský večer s vystoupením yoshimi yokoyama a Jiřího siostrzonka. 26. dubna 2008. foto David Macháč.
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na mezinárodní	feStival	fotografie	v	lodŽi se od	15.	do	18.	května	2008	

vypravila i skupina pedagogů a někteří studenti. hlavním tématem byla čínská fotogra-

fie, program tradičně nabízel řadu individuálních výstav, hodnocení portfolií, přednáš-

ky, projekce a mnoho koncertů. itf se ve vlhkých industriálních prostorech art centra, 

bývalé textilní fabriky, představil mezi mnoha dalšími fotografickými školami pracemi 

terezy vlčkové a Jaroslava kociána. tereza vlčková získala v lodži cenu diváků. 

tereza	vlčková	slavila další úspěchy jen o pár dnů později na festivalu tranSPho-

tograPhiqeS	v severofrancouzském lille, kde byla od půlky května do konce červ-

na představena na třech samostatných výstavách. kurátorem těchto výstav byl vladimír 

Birgus, který se spolu s terezou vlčkovou zúčastnil otevření festivalu a působil v lille 

i jako hodnotitel portfolií.

výstavu nazvanou K	věci	 (…) sestavil aleš kuneš na základě tří charakterizujících 

okruhů, jimiž byly deníky, cesty a situace. výběr fotografií vycházel z úspěšných fo-

tografických souborů představených v předmětu fotografické zátiší. výstava byla uve-

pohled do výstavní expozice Jaroslava kociána a terezy vlčkové na Mezinárodním festivalu fotografie v lodži.  
16. května 2008. foto iva Mikolášová.

aleš kuneš zahajuje výstavu nazvanou k věci (…) v kabinetu fotografie Domu umění v opavě. 27. května 2008.  
foto vojtěch Bartek.
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dena od	28.	května	do	29.	června	2008	v kabinetu fotografie Domu umění v opavě 

a zúčastnili se jí studenti Markéta Dlouhá - Márová, eva pandulová, kateřina průžková, 

Joanna rzepka - Dziedzic a Łukasz Dziedzic a Martin Wágner. k výstavě byl vydán  

i jednoduchý katalog s ukázkami fotografií a textem aleše kuneše. „Je to v prvním 

plánu dynamický, momentkový, autorský záznam letmých setkání s věcmi v průbě-

hu CEST, které v obraze (jak je většinou obvyklé) nejsou rekvizitami či nestojí pouze  

v pozadí jako kulisy, ale objevují se zřetelně v plném světle v podobě překvapujících 

objektů. Jejich povrch jakoby nebyl definitivně fixován, ale stává se klíčovým okamži-

kem rozvíjeného příběhu. Tento stav dále plynule přechází k velmi subjektivně ladě-

nému průzkumu autorovy vlastní situace ve světě v obrazových DENÍCÍCH  na pozadí 

neživých předmětů. Návratem zpět je pak přesný záznam SITUACE věcí, které nás 

obklopují a jejich konceptuální transformace přenesením do jiného prostoru.“ (aleš 

kuneš, text k výstavě v katalogu, opava 2008). 

ve středu 4. června 2008 v 17.00 hodin zahájil Jiří siostrzonek v galerii opera v ostravě 

výstavu chvála	neoStroSti	&	zaStavení	70 Petra	velkoborského uspořádanou 

k blížícím se autorovým sedmdesátinám. výstavu provázel i katalog zastavení 70 s tex-

tem václava podestáta. „Výstava fotografií v Divadle Jiřího Myrona je dílčím výběrem 

z období takzvaně „kinofilmového a čtvercového.“ Oba cykly se sice odlišují formáty, 

motivy se však vzájemně prolínají. Zatímco při komponování obdélníkových fotografií 

autor kombinuje pohybovou neostrost s pohotovým ovládáním lehkého fotografického 

přístroje, u druhého souboru záměrně deformuje brilantní optiku složitějšího přístro-

je nejrůznějšími předsádkami, aby byly zastřeny nedůležité detaily a upřednostněna 

nálada prchavého momentu.“ (václav podestát, text k výstavě, katalog zastavení 70, 

zahájení výstavy fotografií petra velkoborského v galerii opera v Divadle Jiřího Myrona v ostravě. 4. června 2008.  
foto vojtěch Bartek.
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2008). výstava, k níž byl vydán útlejší i rozsáhlejší katalog, byla reprízována v prosinci 

2008 v galerii Měsíc ve dne v českých Budějovicích.

pavel Mára zahájil 9.	června	2008	v galerii trafačka v praze výstavu 8	gen. „Téma 

zrození je velmi privátním a obtížně sdělitelným zážitkem. Přesto mě toto téma několik 

posledních let atakovalo a fascinován jsem se jím ve své tvorbě zabýval. Na začátku 

letošního roku jsem proto vyzval sedm autorek (renomovaných fotografek či studen-

tek fotografie), které můj pohled inspirovaly a zároveň byly modely mých snímků,  

k realizaci výstavy o zázraku i prozaičnosti stvoření člověka. Věřil jsem, že jistá forma 

přátelské konfrontace / komunikace našich prací bude zajímavá. Jsou prožitky a zkuše-

nosti žen a mužů v něčem spojité, nebo jsou zcela odlišné? Na tyto a podobné otázky 

se pokouší odpovědět naše expozice...“. (pavel Mára, text v katalogu k výstavě, praha 

2008). na výstavě své fotografie spolu s pavlem Márou vystavily veronika Bromo-

vá, nadia rovderová, Dorota sadovská a studentky itf Markéta Dlouhá-Márová, Julie 

štybnarová, Jitka teubalová a radka Doležalová-pavlíková. repríza expozice 8gen 

spolu se samostatnou výstavou pavla Máry proběhly od 1. prosince 2008 v galerii Ba-

zilika a nedaleké solnici.

od	 pátku	 20.	 do	 neděle	 22.	 června	 2008	 proběhla na horní Bečvě závěrečná	

Konzultace	akademického roku 2007 - 2008. hosty pátečního večera byli zástupci 

jedné z největších českých fotobank isifa image service Miloš ruml a její ředitel ge-

org hodek, kteří seznámili studenty s historií fotobank, jejich činností a s možnostmi 

případné spolupráce. v sobotu odpoledne proběhlo tradiční skupinové fotografová-

ní studentů a pedagogů pod velením pavla Máry. tentokrát bylo zvolené oblečení  

v kontrastu červené a černé barvy. konzultaci uzavřel v sobotu večer táborák spojený 

s oslavou sedmdesátin petra velkoborského.

pavel Mára připravuje tradiční skupinové fotografování studentů a pedagogů itf. 20. června 2008. foto David Macháč.
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Další prezentace úspěšné terezy	vlčkové	proběhla v úterý 8.	července	2008	v 17.00 

hodin v	Domě umění v opavě. výstavu uvedli Jiří siostrzonek a Jindřich štreit. Jejím 

kurátorem byl vladimír Birgus, který také k výstavě připravil obsáhlejší katalog, jehož 

vydavateli byli su a itf ve spolupráci s nakladatelstvím kant. ostravské studio české 

televize při této příležitosti natočilo medailon terezy vlčkové. 

v kabinetu fotografie byly vystaveny její práce ze souborů two a a perfect Day, elise. 

v hlavních výstavních prostorech Domu umění zahájil ve stejnou dobu Jan pohribný 

spolu s vyslancem finské republiky frankem hellstenem a ředitelem Domu umění 

Martinem klimešem výstavu finské dvojice autorek ritvi kovalainen a sanni seppo 

nazvanou stromy a lidé. fotografie a instalace odkazovaly k sepětí člověka a přírody  

a kulturním hodnotám skrytých ve finských lesích, a zároveň upozorňovala na alar-

mující stav a následky nešetrných postupů finského lesního hospodářství. expozici do-

minoval velký stan vytvořený ze stromu, pokrytý obřími fotografiemi - obrazy stromů.

zahájení výstavy terezy vlčkové v kabinetu fotografie Domu umění v opavě. 8. července 2008. foto David Macháč.

zahájení výstavy  
stromy a lidé dvojice autorek  

ritvi kovalainen a sanni seppo  
v Domě umění v opavě.

8. července 2008.

foto vojtěch Bartek.
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od 9.	července	2008	 reprezentovali současnou českou fotografii na 39.	ročníKu	

fotograficKého	feStivalu	v	arleS	kateřina Držková, Dita pepe a tereza vlč-

ková v projekci během evropské noci, kterou sestavil vladimír Birgus. tato projekce 

byla později reprízována na několika dalších festivalech.. „Vedle tradiční Noci roku, 

během níž se na desítkách míst historického centra města promítaly až do tří hodin 

ráno různé fotografické pořady, letos festival obohatila také Evropská noc. Každý z 27 

států Evropské unie se během ní představil pracemi tří fotografů, vybranými místní-

mi kurátory. Český soubor prací Kateřiny Držkové, Dity Pepe a Terezy Vlčkové patřil  

k nemnohým, které diváci odměnili silným potleskem. Všechny snímky z Evropské 

noci, jež ve svém souhrnu představují unikátní přehled hlavních tendencí současné 

fotografie našeho kontinentu, si mohou návštěvníci prohlížet až do konce festivalu.“ 

(Vladimír Birgus, MF Dnes, 8. 8. 2008). Mezinárodní porota, vedená ředitelem festi-

valu v arles franćoisem hébelem, udělila jednu z nejvýznamnějších světových cen 

v oblasti žurnalistické a dokumentární fotografie cenu oskara Barnacka leica award 

slovenské studentce doktorského studia na itf lucii	nimcové. vystavila invenční pa-

rafráze oficiálních snímků z období husákova režimu na slovensku. cena jí byla pře-

dána v antickém divadle v arles. na stejném místě proběhla s velkým úspěchem při 

závěrečném ceremoniálu úvodního týdne festivalu projekce fotografií Josefa koudelky 

z okupace prahy v srpnu 1968.

od 1.	září	2008 byla v rámci nizozemského noorderlicht	PhotofeStivalu	

v cyklu Behind Walls uvedena vedle fotografií Jiřího hankeho také menší část výsta-

vy krnovského dokumentaristy gustava	aulehly	taKoví	JSme	Byli	-	fotografie	

z	let	50.	-	80., kterou organizoval itf. v rámci obsáhlé expozice Beyond Walls před-

stavil svoje fotografie ze slovenských sídlišť také student magisterského studia itf an-

drej	Balco, promítány byly také snímky z cyklu unofficial od lucie	nimcové, která se 

spolu s vladimírem Birgusem a tomášem pospěchem zúčastnila zahájení festivalu. 

českou fotografii na festivalu zastupovali i práce václava Jiráska, pavla štechy, karla 

tůmy a již nežijícího slovenského absolventa faMu v praze Jano pavlíka.

11.	září	2008	poprvé zasedla zkušební komise pro doKtorSKé	Studium	studijního 

programu filmové televizní a fotografické umění a nová média prof. václav Macek  

z filmové fakulty vysoké školy múzických umění v Bratislavě, prof. stanislav ulver  

z filmové a televizní fakulty aMu v praze, prof. Miroslav vojtěchovský z fakulty umě-
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ní a designu uJep v Ústí nad labem, doc. otakar karlas z vysoké školy umělecko-

průmyslové v praze a  doc. aleš kuneš a doc. Jindřich štreit z itf fpf su v opavě. 

předsedou zkušební komise byl prof. vladimír Birgus. rozhodnutím komise byli do 

historicky prvního ročníku doktorského studia na itf přijati absolventi navazujícího 

magisterského studia oboru tvůrčí fotografie lucia nimcová, Martina novozámská  

a tomáš pospěch. 

v hlavním výstavním prostoru i v kabinetu fotografie Domu umění v opavě byla od	4.	

září	do	12.	října	2008 instalována závěrečná výstava z projektu oPava	očima	Stu-

dentů	inStitutu	tvůrčí	fotografie	SlezSKé	univerzity. výstavu pořádal 

itf ve spolupráci se statutárním městem opava, slezskou univerzitou v opavě a Do-

mem umění v opavě v rámci festivalu Bezručova opava. vernisáž, která proběhla  ve 

čtvrtek 4. září 2008 v 17.00 hodin, navštívila řada osobností společenského i kulturního 

života v opavě, představitelů su i zástupců jiných fotografických škol. zahajovalo 

se fanfárami v podání žesťového kvintetu a úvodního slova se vedle vladimíra Birgu-

se, Jiřího siostrzonka a tomáše pospěcha ujal například i primátor statutárního města 

opavy zbyněk stanjura.

zahájení výstavy opava očima studentů institutu tvůrčí fotografie slezské univerzity v Domě umění v opavě. 4. září 2008. 
foto Marek Malůšek.
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výstava znamenala vyvrcholení a uzavření rozsáhlého fotografického projektu, do 

kterého se od začátku roku 2003 zapojily desítky studentů itf z blízkého okolí, ale  

i odlehlých konců republiky, ze slovenska a polska. slezská univerzita v opavě vydala 

ve spolupráci s nakladatelstvím kant (karel kerlický) k výstavě stejnojmenný katalog  

o 84 stranách v češtině a angličtině, s texty rektora su rudolfa Žáčka a kurátora tomá-

še pospěcha. výběr fotografií pro výstavu i katalog provedli společně vladimír Birgus 

a tomáš pospěch. „Obrazových publikací o městě Opavě vzniklo v průběhu let ně-

kolik. Obvykle se soustředí na městské veduty, nejvýznamnější památky, krásně upra-

vená prostranství. Právě ukončený projekt Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity  

v Opavě završený výstavou a katalogem je, jak doufám, v lecčems výjimečný. Zatímco 

většina diváků si uvykla nacházet v obdobných publikacích pohledy na nejtypičtější, 

krásně opravené památky, které rámují malebné záhony květin v popředí a blankytná 

obloha v dáli, tento katalog nabízí osobní autorskou reflexi jednoho místa.“ (tomáš 

pospěch, text k výstavě, katalog opava očima studentů itf, su v opavě, 2008). 

v katalogu výstavy byly publikovány ukázky ze souborů fotografií 22 autorů: Jana Dyn-

tery, libora fojtíka, arkadiusze goly, krzysztofa gołucha, Marcina grabowieckiho, 

Jiřího hrdiny, Milana illíka, Jaroslava kociána, Jana langera, Davida Macháče, Marka 

Malůška, andrzeje Marczuka, kamily Musilové, petra nagyhy, Martiny novozámské, 

Michala popielucha, krzysztofa szewczyka, laury Wittekové a Jiřího Žižky. expozici 

doplnily i snímky pedagogů václava podestáta, tomáše pospěcha a Jindřicha štreita. 

na výstavu byly zařazeny i další zajímavé fotografie  účastníků projektu Jana Bartoše, 

Milana Biegoně, alexandra hudečka, Jana konvičky, Jakuba kožiála, Jiřího kroula, 

Dzmitryho kruhloua, vladimíra krynytskeho, Dity lamačové, Marcina liberskeho, 

zahájení výstavy opava očima studentů institutu tvůrčí fotografie slezské univerzity v Domě umění v opavě. pohledy do 
zahrady za kostelem sv. václava. 4. září 2008. foto Marek Malůšek.
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eleny liché-zábranské, kristýny Moješčíkové, evy palkovičové, romana pecháčka, 

pavla M. smejkala, Martina Wágnera nebo zuzany zbořilové. Díky pěknému počasí 

se po oficiální části zahájení výstavy mohli přesunout návštěvníci i vystavující nejenom 

na raut do přilehlé vinárny u přemka, ale také do zahrady za kostel sv. václava,  kde 

mohli posedávat na trávě a poslouchat koncert dolnobenešovského bigbandu.

od čtvrtka 11.	září	2008	byla v galerii opera v Divadle Jiřího Myrona uvedena dopl-

něná repríza výstavy K	věci	(...). spolu s fotografiemi Markéty Dlouhé - Márové, evy 

pandulové, kateřiny průžkové, autorské dvojice Joanna rzepka - Dziedzic a Łukasz 

Dziedzic a Martina Wágnera, které byly představen již v červnu v kabinetu fotogra-

fie opavského Domu umění, přibyly práce agáty Marzecové a tomáš vodňanského. 

výstavu, jejímž kurátorem byl aleš kuneš, uvedl v galerii opera v 17.00 hodin Jiří 

siostrzonek.

od	18.	září	do	12.	října	2008	byla na pátém ročníku fotografického bienále	v	lyonu	

uvedena výstava identity	mladých	čeSKých	fotografeK, v níž byly zastou-

peny například práce zuzany Blochové a Dity lamačové, Daniely Dostálkové, kateři-

ny Držkové, sylvy francové, Barbory kuklíkové, Dity pepe, terezy vlčkové, radima  

a Barbory Žůrkových a dalších. Že byly práce českých fotografek v lyonu přijaty vel-

mi kladně, dokládá i fakt, že obrazovým logem festivalu se stal jeden z autoportrétů 

Barbory Bálkové. výstava byla instalována ve výstavních prostorech Městské knihovny  

a galerie uměleckého spolku Mapra v historickém centru lyonu. kurátorem byl vladi-

mír Birgus, který vycházel z projektu glocal girls poprvé představeného v květnu 2007 

na prague Biennale v karlíně. studentce itf tereze vlčkové byla v lyonu 18. září udě-

lena cena grand prix BMW pro nejlepšího účastníka s finanční odměnou 4000,- eur. 

Jiří siostrzonek zahajuje reprízu výstavy k věci (...) v galerii opera v Divadle Jiřího Myrona v ostravě. 11. září 2008.  
foto vojtěch Bartek.
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Druhé místo získal fotograf olivier Metzger a mezi finalisty se probojovala i Dita pepe. 

česká fotografie byla v lyonu zastoupena také souborem Jiřího Davida Bez soucitu ze 

sbírek Musée d´elyséé v lausanne. v expozici slovenských fotografů v galerii Domus 

představili svou tvorbu i studenti itf pavel Maria smejkal či andrej Balco. souběžně 

s festivalem proběhlo i třídenní sympozium na téma identity, kde přednesl vladimír 

Birgus s rozsáhlou přednášku o soudobé středoevropské fotografii. 

součástí vizuální galerie photokina, největšího světového veletrhu fotografické a fil-

mové techniky na světě, který každý druhý rok probíhá v kolíně nad rýnem, byla už 

podruhé expozice academy	meetS	PhotoKina. porota na ni vybrala z 68 přihlá-

šených vysokých škol 23, mezi nimi již podruhé i itf fpf su v opavě. v roce 2006 

vidělo expozici itf v kolíně nad rýnem přes 150 tisíc diváků. výstava byla otevřená 

od 23.	do	28.	září	2008	v hale číslo 1. „V ohromné první hale kolínského výstaviště 

se tak koncem letošního září vedle expozic světoznámých fotografů Thomase Höpke-

ra, Dennise Hoppera, Sebastiaa Salgada nebo Ericha Lessinga představily fotografické 

školy z řady evropských měst, i z Turecka a z Jihoafrické republiky. Ze všech zemí bý-

valého sovětského bloku se na tuto expozici, kterou zhlédlo na 150 tisíc návštěvníků, 

kromě naší školy probojovala jenom pražská FAMU a Akademie výtvarných umění  

z Varšavy.“ (vladimír Birgus, noviny slezské univerzity, listopad 2008). expozice itf 

představila především nové práce současných studentů, soubor two terezy vlčkové, 

soubor potomci Barbory a radima Žůrkových, a cyklus Domésticas andreje Balca. 

itf vydal k výstavě i speciální katalog s ukázkami vystavených děl a s informacemi  

o studiu na itf v češtině, angličtině a němčině. přímo na veletrhu proběhla také ko-

mentovaná prohlídka s představením prací studentů itf.

vladimír Birgus prezentuje itf fpf su v opavě v rámci programu academy Meets photokina na photokině v kolíně nad rýnem.  
25. září 2008. foto vojtěch Bartek.
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studentka doktorského studia na itf lucia nimcová prezentovala v rámci vizuální 

galerie photokina již dříve oceněné fotografie z cyklu unofficial, v němž ironicky pa-

rafrázovala oficiální snímky z každodenního života v humenném během husákova 

režimu. za tento soubor fotografií získala v na photokině cenu evropské centrální ban-

ky ve frankfurtu nad Mohanem, na kterou byli nominováni autoři ze všech 27 států 

evropské unie.

v rámci mezinárodního	fotograficKého	feStivalu	v	PolSKém	ryBniKu	

předvedli své práce v areálu elektrárny v klubu energetyka od 26.	září	2008	studenti 

itf krzysztof gołuch, piotr szymon, szymon szcześniak, andrzej kramarz, Milan Bie-

goň nebo staszek heyda.

v kabinetu fotografie opavského Domu umění zahájil v úterý 21.	října	2008	v 17.00 

hodin Jiří siostrzonek výstavu studentů třetího ročníku Barbory	a	radima	Žůrkových. 

vystaveny byly jejich soubory Potomci	a	nevidomí. kurátorem výstavy byl vla-

dimír Birgus.

od čtvrtka	23.	října	2008	byla v galerii opera uvedena repríza výstavy oPava	oči-

ma	Studentů	inStitutu	tvůrčí	fotografie	fPf	Su	v	oPavě, kterou bylo 

možné premiérově vidět v září v Domě umění v opavě. rozsah výstavy byl upraven 

s ohledem na prostory galerie opera, kde byly představeny soubory fotografií libora 

fojtíka, krzysztofa golucha, Jiřího hrdiny, Milana illíka, Jana langera, Marcina li-

berskeho, Davida Macháče, Marka Malůška, andrzeje Marczuka, kamily Musilové, 

václava podestáta, tomáše pospěcha, Jindřicha štreita a Jiřího Žižky. výstavu zahájili 

vladimír Birgus a tomáš pospěch.

Úvodní Konzultace nového akademického roku proběhla ve dnech 24.	–	26.	října	

2008	na horní Bečvě v Beskydech.	na konzultaci přijeli i noví  studenti čtvrtého roční-

ku magisterského studia. proto tentokrát studenti obsadili kromě rekreačního střediska 

rališka - pekárny i sousední chaty Brion a unigeo. po úvodních přednáškách do jed-

notlivých předmětů proběhla v pátek večer prezentace fotografických festivalů v arles, 

leeuwerdenu, lyonu a photokiny v kolíně nad rýnem. v sobotu 25. října 2008 večer 

proběhla tradiční neformální imatrikulace s přijetím nových studentů. tématem byl 

tentokrát pravěk. po imatrikulaci následovala diskotéka oblíbeného DJ petra kukuly, 

bývalého studenta itf. 
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ke 31. říjnu 2008	odešel na vlastní žádost z řad pedagogického sboru itf odborný  

asistent vojtěch	Bartek. Žádost o rozvázání pracovního poměru podal 14.	října	2008. 

vojtěch Bartek patřil k zakladatelům itf na slezské univerzitě v opavě a po dlouhá 

léta neodmyslitelně patřil k zásadním osobnostem institutu. vztahy mezi ním a někte-

rými pedagogy a především vedoucím itf vladimírem Birgusem a sekretářkou ivanou 

Mikolášovou byly už delší dobu napjaté. i když to bylo pro všechny bolestné řešení,  

s přijetím jeho žádosti o ukončení pracovního poměru písemně souhlasili všichni kme-

noví pedagogové a přijal ji i děkan prof. zdeněk Jirásek. Jeho pracovní činnost pře-

vzali nová tajemnice itf ivana Mikolášová a asistenti David Macháč, správce ateliéru  

a počítačové učebny, a lukáš lamla, správce knihovny a archivu. vojtěch Bartek se 

stal fotografem národního divadla moravskoslezského v ostravě a jeho pedagogické 

působení zahrnuje i výuku na Ústavu fyziky fpf su.

itf pořádal několik výstav v rámci evroPSKého	měSíce	fotografie	ve	vídni. 

od 30.	října	2008	byla ve výzkumném centru pro historické menšiny	vystavena re-

príza výstavy dokumentárních fotografií gustava	aulehly	fotografie	1950	-	1980.  

v  galerii auf der pawlatsche na vídeňské univerzitě, v prostorách, kde dříve působil 

sigmund freud, byla představena tvorba václava	Podestáta. zahájení výstavy proběh-

lo 5. listopadu 2008 a po vernisáži se hosté a především řada pedagogů a studentů itf  

společně přesunuli do nedaleké hospůdky. k výstavě vyšel malý katalog v němčině. 

třetí výstavou uvedenou ve vídni ve spolupráci s itf byla expozice KlaSici	čeSKé	

avantgardní	fotografie	-	drtiKol,	roeSSler,	WiŠKovSKý, která byla za-

hájena v prostorech českého centra ve vídni 6. listopadu 2008 v 18.00 hodin. ve vídni 

byla řada dalších zajímavých výstav z oblasti výtvarného umění, například expozice 

Western hotel edwarda hoppera, velká výstava van gogha v albertině, retrospektiva 

imatrikulace nových studentů v duchu pravěku na říjnové konzultaci na horní Bečvě. 25. října 2008. foto Marek Malůšek.
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christiana schada v leopoldově muzeu a další.  pedagogové a desítka studentů itf se 

společně zúčastnili výstav ve vídni od 5 do 7. listopadu 2008. 

z vídně se v pátek 7.	listopadu	2008	dopoledne přesunuli do Bratislavy, kde do ne-

děle 9. listopadu probíhal zahajovací víkend, kdy byla otevřena většina výstav v rámci 

18.	ročníKu	měSíce	fotografie	v	BratiSlavě. Mezi nejvýznamnější expozice 

patřila například výstava invaze 1968 od Josefa koudelky, nebo společná výstava za 

železnou oponou - východní evropa před rokem 1989 v Domě umění, která se do 

Bratislavy dostala hned po zářijové premiéře na nizozemském festivalu noorderlicht  

v leeuwardenu. v této expozici byly zařazeny i fotografie gustava aulehly. na hviez-

doslavově náměstí byly instalovány velkoformátové ateliérové fotografie oslíků od oli-

viera toscaniho. v Domě umění byla k vidění rozsáhlá retrospektiva italského foto-

grafa Maria giacomelliho. itf se prezentoval samostatnou výstavou studentky terezy	

vlčkové	v prostorech českého centra v Bratislavě, kterou zahájil 8. listopadu 2008 

v 17.00 hodin vladimír Birgus. na vernisáž se sešlo takové množství diváků, že bezna-

dějně zaplnili prostor a část musela zůstat venku na ulici. festival opět provázely work-

shopy, křty několika fotografických knih (mimo jiné i publikace václava Macka a lu-

cie l. fišerové nová slovenská fotografie) a v neděli 9. listopadu dopoledne proběhla 

Mezinárodní konference v budově vysoké školy výtvarných umění na hviezdoslavově 

náměstí. ta měla odpoledne pokračovat všemi očekávanou přednáškou kontroverzní-

ho italského fotografa módy oliviera toscaniho, který ale nakonec do Bratislavy vůbec 

nepřijel. proběhla také soutěž o nejlepší fotografickou knihu střední a východní evropy 

2007 - 2008, ve které zvítězily koudelkova publikace invaze 68 a velká monografie 

českého fotografa vladimíra Židlického. v pátek večer se stejně jako v roce 2007 sešli 

studenti a pedagogové v prvním slovenském pubu na obchodní ulici v centru Bratisla-

vy. komerční orientace tohoto podniku a celková neochota personálu jen prohloubila 

všeobecný názor, že se nejedná o adekvátní náhradu za legendární, ale už bohužel 

zbouranou krčmu stoka. vzájemné neporozumění bylo oboustranné, na straně provo-

zovatele prohloubené i nevhodným chováním některých studentů.

od 14.	listopadu	2008	byla na staroměstské radnici otevřena výstava vítězných prací 

czech	PreSS	Photo	2008, na níž bylo zastoupeno přes 20 studentů a absolventů 

itf. 
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ve čtvrtek 27.	 listopadu	2008	v 17.00 hodin byla v galerii opera zahájena výstava 

ukázek nejnovějších diplomových prací Martina cenkla, Magdaleny cónové, anny 

gutové, petra nagyho a hany pokorné. výstavu nazvanou diPlomKy	08	uvedl to-

máš pospěch.

ve stejný den a ve stejnou hodinu začala v kabinetu fotografie Domu umění v opavě 

výstava brněnského fotografa a absolventa oboru kamera na pražské faMu Jiřího	zyk-

munda	centrální	Šatna. kurátorem této výstavy byl evžen sobek. „Centrální šatna 

je místem, kam si Jiří Zykmund denodenně odkládá své niterné prožitky, postřehy, 

starosti i radosti. Ty tu ale nezůstávají pouze ležet, jejich koncentrace vede ke vzájem-

ným interakcím, které Jiří Zykmund se zaujetím sleduje. Elementární pocity se  začínají 

propojovat a pozvolna se proměňují v obrazy, které představují osobité vizuální  frag-

menty současného životního stylu.“ (evžen sobek, text k výstavě, www.photorevue.

com, 24. 11. 2008). výstava byla přístupná veřejnosti do 28.	prosince	2008. Jednalo se 

o (dočasně) poslední výstavu itf realizovanou v opavském Domě umění ve spolupráci 

s občanským sdružením Bludný kámen v čele s Martinem klimešem. Bludný kámen 

byl provozovatelem městské galerie Domu umění v opavě od roku 1999. po deseti 

letech v roce 2008 dostal výpověď. oficiálním důvodem byly připravované rekonstruk-

ce objektu. ve skutečnosti ale město opava zřídilo novou příspěvkovou organizaci 

oko, pod kterou Dům umění nadále spadal. i přes podporu řady institucí, nemalou 

pozornost médií a přímluvy významných odborníků v oblasti výtvarného umění se 

nezdařilo rozhodnutí magistrátu zvrátit. „Skutečným důvodem byl nesouhlas města 

s činností, kterou Bludný kámen uskutečňoval. Trnem v oku  byl důraz Bludného ka-

mene na představování aktuálního soudobého umění bez ohledu na to, co tomu řekne 

průměrný občan...“ (historie o.s. Bludný kámen, http://bludnykamen.cz, 20.6. 2011). 

tomáš pospěch uvádí výstavu Diplomky 08 v galerii opera v Divadle Jiřího Myrona v ostravě. 27. listopadu 2008.  
foto David Macháč.
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v Domě umění a v kabinetu fotografie Bludný kámen uskutečnil do roku 2008 okolo 

250 výstav soudobého výtvarného umění, fotografie, videoartu, architektury, designu, 

instalací atd. spolupracoval s kurátory vladimírem Birgusem, tomášem pospěchem, 

zbyňkem sedláčkem, tomášem skalíkem, Jiřím valochem a dalšími. vydal řadu kata-

logů a publikací. Další spolupráci navázal itf s novým vedením Domu umění v opavě 

až na podzim roku 2011.

od 6.	 prosince	 2008	proběhla v uherském hradišti ve výstavních prostorech kina 

hvězda repríza výstavy čtyři	PolŠtí	aBSolventi	itf	s pracemi krzysztofa golu-

cha, staszka heydy, andrzeje Marczuka a Magdy sokalske a v další expozici se před-

stavil adam	tuchliński	a Krzysztof	Szewczyk. výstavy, připravené Markem Malůškem, 

proběhly ve spolupráci s občanským sdružením fotoMosty.

poslední událostí roku 2008 byla pro studenty a pedagogy itf Konzultace	na hor-

ní Bečvě, která proběhla od	12.	 do	14.	 prosince	2008. v pátek večer byla hostem 

Jana	máchalová, která přednesla přednášku o vztazích módy, společnosti, politiky 

a fotografie. v sobotu večer proběhla tradiční vánoční oslava v režii studentů prvního 

ročníku. ti v čele se šimonem pikousem a radovanem koderou přišli se zajímavým 

nápadem, uspořádat vánoční fotografickou tombolu, do které každý student a pedagog 

vložil svou autorskou fotografii a získal výměnnou jinou cizí. akce měla pozitivní ohla-

sy, nicméně byla velmi zdlouhavá. 

18.	prosince	2008	byla v pražské leica gallery prague otevřena výstava vítězných pra-

cí čtvrtého ročníku mezinárodní fotografické soutěže určené profesionálním fotogra-

fům a studentům fotografických škol z české republiky, slovenska, Maďarska a polska 

frame	008. vyhlášení výsledků soutěže a úvodní výstava oceněných prací probíhala 

zahájení výstavy čtyři polští absolventi itf ve výstavních prostorech kina hvězda v uherském hradišti. 6. listopadu 2008.  
foto Marek Malůšek a eva Malůšková.
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v předešlých letech vždy v prosinci v Domě umění města Brna. v roce 2008 bylo slav-

nostní vyhlášení výsledků z důvodů rekonstrukce Domu umění města Brna přesunuto 

právě do leica gallery prague. soutěž byla v roce 2008 vymezena třemi tematickými 

okruhy - láska, identita a síla. v kategorii láska získala první cenu studentka itf tere-

za	vlčková. absolventka itf Barbora	Krejčová	-	Ponešová	byla oceněna druhou cenou 

v kategorii síla za soubor opustit Bystroušku. za tento soubor jí byla udělena také 

zvláštní cena isifa - More Deep. absolvent bakalářského studia Pavel	matela	obdržel 

druhou cenu v kategorii identita za soubor fotografií reunion of strangers. soutěž hod-

notila porota ve složení: eva heyd - fotografka a ředitelka pražského domu fotografie, 

Jana Bömerová - galeristka a fotografka, Josef Moucha - fotograf, publicista a kurátor, 

Jindřich štreit - fotograf a pedagog a peter korniss - fotograf.

čtrnáctého ročníku soutěže fotožurnalistické fotografie czech	PreSS	Photo	2008	

se zúčastnilo 299 fotografů s trvalým bydlištěm v české a slovenské republice a s cel-

kovým počtem 4352 fotografií. výstava oceněných fotografií na staroměstské radnici  

v praze byla pro veřejnost otevřena od 14.	listopadu	2008. vyhlášení výsledků a zahá-

jení výstavy proběhlo ve čtvrtek 13. listopadu 2008 v 17.00 hodin za účasti prezidenta 

vánoční fotografická tombola uspořádaná na prosincové konzultaci na horní Bečvě studenty šimonem pikousem a radovanem 
koderou. sobota 13. prosince 2008. foto David Macháč.
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republiky václava klause. ocenění opět získalo i mnoho studentů a absolventů itf. 

cenu sony Junior award v kategorii umění a zábava obdržela Pavla	ortová. roman	

vondrouš	dostal cenu nikonu, absolvent Jan	Bartoš	cenu isifa, martin	Štěrba	cenu 

časopisu Digi foto a čestné uznání v kategorii příroda a životní prostředí, matěj	Strán-

ský	čestné uznání v kategorii umění a zábava. čestné uznání v kategorii portrét obdr-

želi manželé Barbora	a	radim	Žůrkovi. martin	Wágner získal druhou cenu v kategorii 

každodenní život a dále obdržel dvě první ceny v soutěži štíty viléma heckela v kate-

goriích venkovská a městská krajina a člověk a životní prostředí. 

studenti a absolventi itf získali v roce 2008 i další významná ocenění a uznání. první 

cenu ve fotografické soutěži polské televize tvp Dolina kreatywna získala anna	Bys-

trowska. student magisterského studia Krzysztof	goluch	dostal v tomto roce dvě oce-

nění - první cenu v kategorii sport, BzWBk press foto 2008 ve varšavě a první cenu  

v 8. celopolské fotografické soutěži portrét. michal	Jędrzejowski	a tomasz	liboska	ob-

drželi společně první cenu v kategorii reportáž – lidé v grand press foto ve varšavě. 

student bakalářského studia martin	Kašpar	získal první místo ve fotografické soutěži 

lidových novin. na prvním fotografickém veletrhu prague photo v pražském Mánesu 

byla udělena za cyklus two cena unicredit Bank young photo award tereze	vlčkové. 

vlčková byla také oceněna cenou publika na Mezinárodním festivalu fotografie v lod-

ži a na fotografickém bienále v lyonu jí byla udělena grand prix BMW. Mezinárodní 

porota v arles udělila oskar Barnack leica award, jednu z nejvýznamnějších světo-

vých cen v oblasti žurnalistické a dokumentární fotografie, absolventce itf lucii	nim-

cové. nimcové byla dále na photokině v kolíně nad rýnem udělena cena evropské 

centrální banky. Další absolvent itf polák rafał	milach se proslavil v amsterdamu, kde 

byly vyhlášeny výsledky největší světové soutěže novinářské fotografie World press 

photo. zúčastnilo se jí 5019 fotografů ze 125 států s 80536 fotografiemi. Milach  získal 

první cenu v kategorii umění za cyklus fotografií Mizející cirkus. Je to jistě jeden z nej-

větších dosavadních absolventských úspěchů. v časopise fotografie Magazín 2/2008 

vyšel o Milachovi desetistránkový článek.

Do výčtu aktivit a úspěchů studentů, absolventů a pedagogů itf není možné zahrnout 

všechny samostatné výstavy a prezentace. některé je ale důležité alespoň zmínit. an-

drej	Balco	měl v roce 2008 samostatnou výstavu v leica gallery prague a v Domě 

fotografie v liptovském Mikuláši. k jeho cyklu Domésticas, který vnikl v průběhu 
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dvouměsíční umělecké rezidence v Brazílii, byla vydána autorská publikace. milanu	

Blatnému	byla uspořádána autorská výstava ve philadelphia Museum of art ve filadel-

fii a výstava v pDnB gallery v Dallasu. v pDnB gallery v Dallasu a v českém centru 

v Berlíně vystavoval také vojtěch	v.	Sláma. samostatnou výstavou na Měsíci fotografie 

v krakově se může pochlubit tomasz	liboska. lucia	nimcová	svoji práci prezentovala 

v mnoha výstavních prostorech převážně v zahraničí, například v solms v německu, 

v koninklijke ahrend fellowship v nizozemí nebo v kunstforu Bank austria ve vídni. 

samostatnou výstavu nazvanou ukrajina měl adam	tuchliński v paláci kultury a vědy 

ve varšavě. Krzysztof	goluch	získali stipendium slezského vojvodství na fotografic-

ký projekt překonání stereotypů a Pawel	grześ	získal stipendium Ministerstva kultury 

polské republiky na roční fotografický projekt. Pavel	m.	Smejkal	organizoval putovní 

výstavu second city v košicích. Jindřich	Štreit	získal stříbrnou pamětní medaili pro 

rozvoj města uničova v oblasti kultury a cenu města vsetína při příležitosti oslav 700. 

výročí města.
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institut	tvůrčí	fOtOgrafie	
v	rOCe	2009

významné	událoSti	v	roce	2009:	

česká	fotografie	20.	století	| Bundeskunsthalle Bonn, německo | 12. března - 26. července 2009

identity	mladých	českých	fotografek	| Maďarský dům fotografie Mai Manó, Budapešť, Maďarsko  
2. dubna - 3. května 2009

5.	 varšavský	 festival	 umělecké	 fotografie	 | rozsáhlá prezentace aktivit itf, např. výstavy itf 
v opavě - mladé české fotografky, Mladá polská fotografie v čechách, itf v opavě - mladá česká 
fotografie a další výstavy | 27. dubna - 20. května 2009

Prague	Biennale	4.	-	Prague	Biennale	Photo	i. | karlínská hala v praha, prezentace studentů a absol-
ventů itf v různých programových sekcích | 14. května - 26. července 2009

malé	improvizace	o	americe,	franzi	Kafkovi	a	dalších	věcech	| společná výstava 17 studentů itf 
v rámci filmového festivalu festivalu nad řekou v písku | 31. července - 9. srpna 2009

Konzultace	Pro	Studenty	na	horní	Bečvě	v	roce	2009:

6. - 8. března 2009  2. - 4. října 2009

1. - 3. května 2009  11. - 13. prosince 2009

26. - 28. června 2009

Horní Bečva, 26. června 2009.  
Foto Pavel Mára.
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výStavy	v	galerii	oPera	v	divadle	Jiřího	myrona	v	oStravě:

nad	hladinou	ženy	| 8. ledna - 4. února 2009

Kosovo	-	andrej	Bán | 5. března - 8. dubna 2009

Slovenské	speciality	| 17. dubna - 5. května 2009

Polští	studenti	institutu	tvůrčí	fotografie | 28. května - 25. června 2009

Klauzurní	a	diplomové	práce	itf	za	rok	2009,	1.	část:	Portrét	| 29. října - 9. prosince 2009

Klauzurní	a	diplomové	práce	itf	za	rok	2009,	2.	část:	hranice	dokumentu			
10.	prosince 2009 - 20. ledna 2010

Do 18.	ledna	2009	byly v leica gallery prague v praze instalovány vítězné soubory 

čtvrtého ročníku mezinárodní fotografické soutěže frame	008.	přehlídka vítězných 

souborů byla později od 7. srpna do 4. září 2009 vystavena díky spolupráci s absol-

ventkou itf Michaelou cibulkovou také v Barokním divadle zámku valtice.

až do 31.	ledna	2009	byla ve staroměstské radnici v praze k vidění výstava oceněných 

prací soutěže  czech	PreSS	Photo	2008, na které byla zastoupena i řada studentů 

a absolventů itf.

první výstava organizovaná itf v roce 2009 nazvaná nad	hladinou	Ženy pro-

běhla v galerii opera v Divadle Jiřího Myrona v ostravě. přehlídku klauzurních prací 

studentů bakalářského studia itf konrada Dwornika, evy Malúšové, Julie štybnarové, 

lukáše cetery, lukáše horkého a renaty štěpařové uvedl ve čtvrtek 8.	 ledna	2009	

v 17.00 hodin její kurátor aleš kuneš spolu s Jiřím siostrzonkem. „Jako kurátor jsem 

hledal okamžik nádechu, okamžik, který má (nebo teprve nachází) svou důležitost. 

Studentské klauzurní práce Institutu tvůrčí fotografie v bakalářském studiu bývají velice 

živým proudem různých pokusů, objevů - a samozřejmě i omylů - kterými se poslu-

zahájení výstavy nad hladinou ženy v galerii opera v Divadle Jiřího Myrona v ostravě. 8. ledna 2009.  foto David Macháč.
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chači postupně prodírají k samostatné tvorbě. Zamítl jsem standardní způsob různoro-

dého výběru pedagogy nejlépe hodnocených prací . Potenciál několika desítek autorů 

může být (když se objeví více pramínků směřujících k jednomu soutoku) také výzvou.  

V letošním roce jsem se proto soustředil právě k tomuto tématickému slévání.“ (aleš ku-

neš, text k výstavě, www.photorevue.com, 1. 1. 2009). výstavu veřejnosti přibližovalo  

i několik článků v regionálním tisku.

v prestižní leica gallery v new yorku představili od 16.	ledna	2009	v cyklu czech  

photography viii své fotografie pedagogové itf vladimír	Birgus	a Jindřich	Štreit	a již 

nežijící český fotograf Jindřich	marco. společná výstava nazvaná euroPeanS	přiná-

šela neobvyklou konfrontaci pohledů tří významných českých dokumentárních foto-

grafů na různá evropská místa a města v různých dobách. fotografie Jindřicha Marca 

pochází z období 1945 až 1947, kdy fotografoval návraty lidí do svých domovů ve 

válkou zničených evropských městech. po výstavách františka Drtikola, václava cho-

choly, Bohdana holomíčka, viktora koláře nebo antonína kratochvíla se jednalo od 

roku 2000 již o osmé pokračování každoročních prezentací české fotografie na Man-

hattanu, které bylo připraveno ve spolupráci vladimíra Birguse s rose a Jayem Deu-

tchovými, majiteli leica gallery new york a Marcelem sauerem, ředitelem českého 

centra v new yorku. vladimír Birgus se jako kurátor podílel i na několika předešlých 

výstavách uvedených v newyorské leica gallery. vernisáži výstavy předcházela be-

seda s vladimírem Birgusem, antonínem kratochvílem a Jindřichem štreitem, kterou 

vedl lektor Muzea umění v olomouci, moderátor David hrbek. Mezi významné hosty 

výstavy patřila například i zpěvačka suzanne vega nebo filmový režisér vojtěch Jasný  

a zúčastnilo se jí dokonce i několik studentů itf. zpráva o významné prezentaci českých 

fotografů v leica gallery, kde své práce vystavovali například i henri cartier-Bresson, 

susan vega, Jindřich štreit  
a vladimír Birgus v leica gallery  
v new yorku.

16. ledna 2009.

foto Brian rose.
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robert capa nebo Werner Bischof, se objevila v řadě českých i zahraničních médií.

v sobotu 24.	ledna	2009	od 9.00 hodin	proběhl v budově fpf su na Bezručově náměstí 

v opavě Konzultační	den	pro zájemce o bakalářské studium na itf. v první části 

byli uchazeči seznámeni s organizací studia oboru tvůrčí fotografie, se zaměřením 

přijímacích zkoušek a doporučenou literaturou. Mohli si také zakoupit skripta, sylaby 

a odborné publikace vydané itf a su. v hlavní části opět proběhly individuální kon-

zultace s pedagogy itf, s cílem napomoci uchazečům sestavit kvalitní a vyváženou 

kolekci fotografií pro přijímací talentové zkoušky.

na konci ledna a v první polovině měsíce února se mohli studenti itf zúčastnit něko-

lika tvůrčích	dílen. 23.	ledna	2009	od 9.30 hodin proběhla v počítačové učebně 

itf v budově fpf su na Bezručově náměstí v opavě dílna pod vedením karla poneše, 

zaměřená na digitální reprodukci obrazu, které se zúčastnilo 13 studentů. Dílna byla 

určena především pro studenty prvního ročníku. 13.	a	14.	února	2009	od 9.00 do 16.00 

hodin proběhly v ateliéru itf v opavě dvě jednodenní dílny fotografie aktu pod vede-

ním pavla Máry, kterých se zúčastnilo celkem 26 studentů. Další dvě tvůrčí dílny se 

uskutečnily na Moravském náměstí v Brně v tiskovém centru fotografiks s.r.o. karla 

poneše a ondřeje Žižky. 14.	února	2009	proběhla dílna na téma správa barev, kalibra-

ce monitoru a předtisková příprava a 15.	února	2009	na téma	skenování na plochých 

a filmových skenerech. Dílen vedených karlem ponešem se i přes původně omezený 

počet šesti účastníků v jedné skupině zúčastnilo bez ohledu na stísněné prostory kolem 

řezacího stolu celkem 19 studentů.

Dceřiná společnost finanční skupiny ppf group petra kellnera ppf art a.s., která mimo 

jiné provozuje galerii václava špály, galerii české pojišťovny a také ateliér Josefa 

sudka na pražském Újezdě, zakoupila v rámci kulturního projektu sbírka české a slo-

venské fotografie skupiny ppf soubory two a a perfect Day, elise terezy	vlčKové. 

tyto soubory byly od 19.	února	do	19.	dubna	2009 vystaveny v galerii fotografie lou-

vre na národní třídě v praze v rámci páté prezentace sbírek fotografií ppf art. výstava, 

kterou připravil kurátor sbírek ppf art a.s. pavel lagner, byla doplněna o další fotogra-

fie zapůjčené autorkou. Byl k ní vydán i jednoduchý skládací katalog.

v galerii opera v Divadle Jiřího Myrona v ostravě byla uvedena autorská výstava 

slovenského fotografa andreje	Bána KoSovo. výstavu zahájil 5.	března	2009	v 17.00 

hodin Jiří siostrzonek. Bánovy barevné fotografie představily dlouhé období od války  

v kosovu na jaře 1999 do vyhlášení nezávislosti 17. února 2008.
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od	12.	března	do	26.	července	2009	se uskutečnila dosud největší prezentace čes-

ké fotografie v zahraničí v Bundeskunsthalle v Bonnu.	výstava čeSKá	fotografie	

20.	Století	představila na dvě stě autorů a čítala celkem 451 exponátů. vznikla ve 

spolupráci kunst – und ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland v Bonnu  

a uměleckoprůmyslového musea v praze. Jejími hlavními kurátory byli vladimír Bir-

gus a Jan Mlčoch. základem expozice byla rozsáhlá výstava česká fotografie 20. stole-

tí, premiérově uvedená v roce 2005 v praze v uměleckoprůmyslovém museu, v Domě 

u kamenného zvonu a v Městské knihovně galerie hlavního města prahy, za kterou 

získali oba kurátoři od asociace profesionálních fotografů české republiky ocenění 

osobnost české fotografie 2005. pro uvedení v německém Bonnu byla z původních 

1300 fotografií redukována a upravena tak, aby přehledně akcentovala nejvýznamnější 

osobnosti a období v historii české fotografie. rozsáhlá expozice byla chronologicky  

a tematicky členěna do 17 oddílů, ve kterých představila jednotlivé kapitoly vývoje 

české fotografie a tvůrčí trendy od piktorialismu až po postmodernismus. Byly zde 

zastoupeny práce významných osobností období meziválečné fotografie - františka 

Drtikola, Jindřicha štyrského, karla teige, Jaromíra funkeho, Jaroslava rösslera, eu-

gena Wiškovského nebo Josefa sudka, ale také méně známé dokumentární fotografie 

z období druhé světové války, období stalinistické ideologie až k humanistickým po-

hledům, které se rozvíjely se zpožděním po složitém období padesátých let. „Je logic-

ké, že pro německého diváka jsou nejpůsobivější částí výstavy právě okruhy hledající 

nelehkou cestu v česko-německých vztazích až do poválečného období, kdy byly na 

dlouhou dobu přerušeny nebo komplikovány politickým rozdělením Německa. Kurá-

torům se nepochybně daří ukázat tyto vztahy ve značné šíři jejich problematičnosti, 

vernisáž výstavy česká fotografie 20. století v Bonnu 
navštívila i manželka prezidenta srn eva luise köhlerová.  
12. března 2009. foto natalie Bothur.

zahájení výstavy česká fotografie 20. století v Bundeskunsthalle 
v Bonnu. 12. března 2009.  foto pavel Mára.
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kontextů, oboustranné emigrace umělců, střídání totalitních diktatur, rasistické likvi-

dace, kolaborace, odplaty i zlovolné pomsty či posledních útěků přes Prahu krátce 

před pádem Berlínské zdi.“ (aleš kuneš, ateliér č.9, 2009, str. 1 - 6). vystaveny zde 

byly například i snímky dokumentující ponižování německého obyvatelstva při odsunu  

z prahy po druhé světové válce od svatopluka sovy, nebo poslední veřejnou popravu 

pražského primátora Dr. Josefa pfitznera v roce 1945, které dlouhodobě nebylo možné 

publikovat. Byla zde zastoupena i díla raoula hausmanna z roku 1937 nebo Johna 

heartfielda z období jeho pražského exilu po nástupu hitlera k moci. k doprovodným 

programům výstavy patřily přednášky, komentované prohlídky i ukázky českých avant-

gardních filmů. německá televize k výstavě připravila půlhodinový průvodní doku-

ment nazvaný od sudka k saudkovi, který představil vedle Jana saudka a Jiřího Davida 

i pedagogy itf Jindřicha štreita a Ditu pepe. film byl určen pro projekci v německé, 

švýcarské, české a rakouské televizi a promítal se také na výstavě. výstavu provázel 

stejnojmenný rozsáhlý katalog o 359 stranách, v němčině Bendeskunsthalle v Bonnu 

ve spolupráci s nakladatelstvím kant. zahájení výstavy se 13. března zúčastnili minis-

tr kultury václav Jehlička a ředitelka upM helena koenigsmarková. itf reprezentovali 

pedagogové vladimír Birgus, Jindřich štreit, aleš kuneš, pavel Mára, václav podestát  

a Dita pepe. vedle jejich fotografií byly součástí expozice také práce Jana pohribného 

a tomáše pospěcha a absolventů itf Jolany havelkové, Michala Macků, Jana glozara, 

Jiřího křenka a evžena sobka. výstava se konala pod záštitou evy louise köhler, choti 

prezidenta srn, a paní livie klausové, choti prezidenta čr.

v sobotu 21.	března	2009	byl ve stavovském divadle v praze slavnostní večer vyhlá-

šení cen czech	grand	deSign	2008. výroční cenu akademie designu čr za rok 

2008 v kategorii fotograf roku získali historicky již podruhé salim issa a štěpánka stein, 

pohled do expozice výstavy česká fotografie 20. století v Bundeskunsthalle v Bonnu. 12. března 2009. foto pavel Mára.
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nominovaní za kolekci fotografií pro Designguide, kalendář Jablonex 08 a autorskou 

výstavu fotografií little hanoi. Mezi nominovanými byly i studentky a absolventky itf 

Bára prášilová, Daniela Dostálková a tereza vlčková. tereza vlčková se umístila mezi 

3 finalisty soutěže a její fotografie byla použita pro vizuál třetího ročníku cen czech 

grand Design.

od 27.	do	29.	března	2009 proběhl v polském v rybniku 6.	mezinárodní	feSti-

val	fotografie, na kterém se prezentovali také studenti itf arkadiusz gola, Bartek 

pogoda a Mariusz forecki.

v loutkovém divadle v opavě se od 30.	března	do	2.	dubna	2009 uskutečnila projek-

ce vybraných snímků 11. ročníku festivalu dokumentárních filmů Jeden	Svět	, kterou 

každoročně pořádá nadace člověk v tísni v praze. o uvedení této přehlídky v opavě se 

s přispěním opavského filmového klubu stará již od roku 2002 itf fpf su. přehlídka, 

jejímž garantem byl Jiří siostrzonek, se uskutečnila pod záštitou primátora statutárního 

města opavy zbyňka stanjury a rektora su rudolfa Žáčka.

Jiří siostrzonek byl také organizátorem ozvěn	mezinárodního	feStivalu	do-

Kumentárních	 filmů	 Jihlava, které v roce 2009 proběhly v opavě poprvé. 

Dvoudení přehlídka filmů proběhla v nových prostorech su ve výukovém areálu na 

hradecké ulici. v průběhu přehlídky byl uveden i nový český dokument černá srdce 

Moniky rychlíkové a Břetislava rychlíka o životě v romských komunitách s využitím 

fotografií Jindřicha štreita a tragicky zesnulé Marie zachovalové.

v Maďarském domě fotografie Mai Manó house v Budapešti zahájil 2.	dubna	2009	

v 18.00 hodin velvyslanec české republiky v Maďarsku Jaromír plíšek a fotografka luca 

gõbölyös výstavu identita	mladých	čeSKých	fotografeK, na níž byly pre-

zentovány fotografie zuzany Blochové, Dity lamačové, terezy vlčkové, Dity pepe, 

sylvy francové, Barbory Žůrkové a radima Žůrka, kateřiny Držkové, Barbory Bálkové, 

Barbory kuklíkové, Julie štybnarové a Daniely Dostálkové. šlo o další výstavní projekt 

vycházející z expozice glocal girls poprvé představené v květnu 2007 na prague Bi-

ennale v karlíně. výstavu pořádanou itf a českým centrem v Budapešti spolu s Buda-

pešťským jarním festivalem a Maďarským domem fotografie připravil kurátor vladimír 

Birgus ve spolupráci s ředitelem Maďarského muzea fotografie károly kincsesem. ve-

řejnosti byla přístupná do 3. května 2009. 
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5.	dubna	2009	proběhla v prostorech tiskového centra fotografiks s.r.o v Brně další 

tvůrčí	dílna	pro studenty itf zaměřená na správu barev a předtiskovou přípravu. 

tvůrčí dílna měla proběhnout také 4. dubna 2009, ale byla přesunuta na pozdější ter-

mín z důvodu účasti karla poneše na výstavě v Budapešti. 

Druhý ročník veletrhu fotografie Prague	Photo	se uskutečnil od 7. do  12. dubna 

2009 ve výstavní síni Mánes v praze. zahájení proběhlo v pondělí 6.	dubna	2009	

v 18.00 hodin. zvláštní cenu unicredit Bank young photo award pro mladého umělce 

do 35 let získal tentokrát absolvent faMu Milan Jaroš. itf na tomto ročníku veletrhu 

společnou prezentaci studentů neorganizoval. zúčastnili se jej ale samostatně někteří 

studenti a absolventi. v úterý 7. dubna 2009 od 16.00 hodin proběhl ve spodním patře 

výstavní síně Mánes křest a představení německé verze knihy česká fotografie 20. 

století autorské dvojice vladimír Birgus a Jan Mlčoch, jehož součástí byla i přednáška. 

současně byly představeny i nové publikace fotografů Jana reicha a Dušana pálky  

a uskutečnila se autogramiáda autorů.

v galerii opera v Divadle Jiřiho Myrona v ostravě byly na společné výstavě předsta-

veny práce studentů katedry fotografie a nových médií vysoké školy výtvarných umění  

v Bratislavě. expozici nazvanou SlovenSKé	SPeciality zahájila ve čtvrtek 16.	dub-

na	2009 v 17.00 hodin vedoucí katedry fotografie a nových médií všvu v Bratislavě 

Jana hojstričová a vedoucí pedagog ateliéru Ľubo stacho. výstavy se zúčastnili i dal-

ší pedagogové a studenti z bratislavské školy, kteří při této příležitosti také navštívili 

opavskou fakultu.

v počítačové učebně itf v budově na Bezručově náměstí v opavě proběhly 17.	a	18.	

dubna	2009	další dvě fotograficKé	dílny	pod vedením karla poneše s tématem 

fotografická koláž a montáž. obou dílen se zúčastnilo 23 studentů.

ve výstavních prostorech leica gallery prague ve školské ulici v praze byla zahájena 

21.	dubna	2009 v 19.00 hodin autorská výstava fotografií vladimíra	Birguse oKraJe	

reality. podnázev výstavy 55 připomínal autorovo životní výročí. výstava představi-

la převážně výběr barevných fotografií z posledních pěti let. v menší míře byly zastou-

peny i starší černobílé snímky ze 70. a 80. let minulého století. 

v galerii auf der pawlatsche na vídeňské univerzitě byly od 22.	dubna	2009	vystaveny 

cykly fotografií tomáše	Pospěcha	s tematikou architektury.
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od 24. dubna do 7. června 2009 proběhla na 5.	feStivalu	umělecKé	fotogra-

fie	ve	varŠavě	v polsku velká přehlídka itf, který pro festival připravil sedm výstav 

české fotografie, z toho 3 výstavy studentů itf. součástí oficiálního zahájení festivalu 

24.	dubna	2009 v 18.00 hodin v galerii sztuki Mediów akademii sztuk pieknych bylo 

i otevření výstavy KlaSiKů	čeSKé	avantgardní	fotografie, která představila 

tvorbu františka Drtikola, Jaromíra funkeho, eugena Wiškovského a Jaroslava rössle-

ra. Jejím kurátorem byl vladimír Birgus. ve stejný den večer ve 20.00 hodin proběhla 

derniéra výstavy PolSKé	Sumo	polské studentky itf Katarzyny	Sagatowské	v galerii 

luksfera na ulici zabkowske. v sobotu a v neděli 25. a 26. dubna 2009 instalovali 

pedagogové a studenti všechny tři studentské výstavy, které byly zahájeny v pondělí 

27.	dubna	2009. nejprve byla v 18.00 hodin otevřena výstava současných polských 

studentů nazvaná inStitut	tvůrčí	fotografie	v	oPavě	-	mladá	PolSKá	fo-

tografie	v	čechách	v galerii ateneum Młodych na varšavském starém Městě. na 

výstavě představily své práce Łukasz Brzeskiewicz, Mariusz forecki, krzysztof gołuch, 

Marcin grabowiecki, staszek heyda, tomasz liboska, Michał Łuczak, andrzej Mar-

czuk, Marcin Morawicki, paweł olejniczak, Marcin pajdosz, tomasz ratter, Joanna 

rzepka, Magda sokalska, rafał siderski, paweł supernak, szymon szcześniak, adam 

tuchliński a filip zawada.výstavu přístupnou do 14. května 2009 připravili vladimír 

Birgus a aleš kuneš ve spolupráci s václavem podestátem i Jiřím siostrzonkem. 

ve stejný den ve 20.30 hodin proběhla na druhé straně řeky visly v bývalém továr-

ním komplexu fabryka Wódek na ulici zabkowske další vernisáž výstavy inStitut	

tvůrčí	fotografie	 -	mladé	čeSKé	fotografKy	v galerii luksfera. výstavní 

projekt vladimíra Birguse představil tvorbu Barbory Bálkové, zuzany Blochové a Dity 

lamačové, Daniely Dostálkové, sylvy francové, Barbory kuklíkové, Barbory Mrázko-

zahájení výstavy institut tvůrčí fotografie - Mladé české fotografky v galerii luksfera ve varšavě. 27. dubna 2009.  
foto Marek Malůšek.
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vé a filipa lába, štěpánky steinové a salima issy, terezy vlčkové a Barbory a  radima 

Žůrkových. tato výstava, která měla být původně ukončena 27. dubna 2009, byla pro-

dloužena až do 6. června 2009 a 16. května byla otevřena do pozdních nočních hodin 

v rámci Muzejní noci ve varšavě. 

o půl hodiny později ve 21.00 hodin byla v sousední galerii klimy Bocheńskiej zahá-

jena třetí velká společná výstava inStitut	tvůrčí	fotografie	v	oPavě	-	mla-

dá	čeSKá	fotografie,	která představila tvorbu	českých studentů	andreje Balca, 

lukáše cetery, anny gutové, lukáše horkého, Martina kašpara, Jaroslava kociána, 

Davida Macháče, Jana Mahra, evy Malúšové, Marka Malůška, agáty Marzecové, ka-

mily Musilové, petra nagyho, pavly ortové, hany pokorné, Barbory prášilové filipa 

singera, vojtěcha v. slámy, pavla M. smejkala, renaty štěpařové a Barbory a radima 

Žůrkových. výstavu připravili vladimír Birgus a aleš kuneš ve spolupráci s václavem 

podestátem a Jiřím siostrzonkem, který také výstavu uvedl. veřejnosti byla přístupná 

do 7. května 2009. atmosféra studentských vernisáží byla velmi příjemná a nenucená, 

provázená hudbou, zpěvem a dokonce i tancem. po zahájení výstavy polských studen-

tů itf ještě dlouho postávaly skupinky návštěvníků a vystavujících se skleničkou vína 

na náměstí před galerií ateneum Młodych.

zahájení výstavy institut tvůrčí fotografie v opavě - mladá česká fotografie v galerii klimy Bocheńskiej ve varšavě.  
27. dubna 2009. foto Marek Malůšek (nahoře) a Michal popieluch (dole).
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o týden později, v pondělí 4.	května	2009	v 19.00 hodin byla ve staré galerii zpaf na-

proti královskému zámku otevřena expozice aKt	v	čeSKé	fotografii	1960	-	2000,	

která prezentovala prostřednictvím padesáti exponátů tvorbu pavla Baňky, Milana 

Borovičky, Michaely Brachtlové, Jiřího Davida, václava chocholy, pavla Jasanského, 

václava Jiráska, Jiřího koláře, rostislava košťála, tarase kuščynského, Michala Mac-

ků, pavla Máry, ivana pinkavy, ladislava postupy, viléma reichmanna, Jana saudka, 

romana sejkota, petra sikuly, vasila stanka, Miloslava stibora, tona stana, Jana šplí-

chala, Jiřího štencka a vladimíra Židlického. expozice uvedená ve varšavě vycházela 

z projektu akt v české fotografii, který připravili kurátoři vladimír Birgus a Jan Mlčoch 

ve spolupráci s uměleckoprůmyslovým museem v praze, který byl poprvé představen 

na přelomu roku 2000 a 2001 v císařské konírně pražského hradu. 

21.	května	2009 v 18.00 hodin ji vystřídala autorská výstava fotografií vladimíra	Birgu-

se, která byla přístupná až do 7. června 2009. v pátek 22.	května	2009 od 15.00 hodin 

proběhly v přednáškovém sále č. 17 v budově institutu sztuki Mediów asp na ulici 

spokojna přednášky pedagogů itf vladimíra Birguse, tomáše pospěcha, Jiřího siostr-

zonka a Jindřicha štreita o české fotografii. 

zahájení výstavy fotografií vladimíra Birguse ve staré galerii zpaf ve varšavě. 21. května 2009. foto David Macháč.

Magdalena Durda uvádí retrospektivní výstavu Jindřicha štreita v galerii sztuki Mediów akademii sztuk pieknych ve 
varšavě. 22. května 2009. foto David Macháč.
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ve stejný den večer v 19.00 hodin byla v galerii sztuki Mediów akademii sztuk piek-

nych zahájena retrospektiva Jindřicha	Štreita	připravená kurátorem tomášem pospě-

chem.  Do varšavy se vypravila především v termínu od 23. do 28. dubna 2009 řada 

polských i českých studentů itf. expozice v rámci festivalu probíhaly na 27 místech. 

vstup na všechny výstavy v rámci festivalu umělecké fotografie ve varšavě byl volný. 

k festivalu vyšel velký reprezentativní katalog.

na horní Bečvě proběhla od 1.	do	3.	 května	2009 májová konzultace pro studen-

ty bakalářského a magisterského studia tvůrčí fotografie. v pátek 1. května proběhly  

v rámci výuky pavla Máry tvůrčí dílny fotografování aktu v exteriérech s využitím zá-

bleskových světel s bateriovým zdrojem. hosty pátečního večera byli pražský fotograf, 

kurátor, kritik a publicista Josef	moucha a český fotograf žijící v kolíně nad rýnem 

Josef	 Šnobl, kteří představili studentům své aktivity a tvorbu a byli také účastni na 

některých přednáškách v průběhu dne. hlavní pořadatel fotojatek student itf Martin 

šálek a moderátor letošního ročníku Jiří siostrzonek představili v pátek večer výběr 

nejzajímavějších pořadů tohoto originálního festivalu, který probíhal v měsíci březnu  

pohled do výstavní expozice fotografií Jindřicha štreita v galerii sztuki Mediów akademii sztuk pieknych ve varšavě.  
22. května 2009. foto David Macháč.

na květnové konzultaci na horní Bečvě proběhla v sobotu večer recesistická oslava svátku práce s lampiónovým průvodem. 
2. května 2009. foto Marek Malůšek.
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v kině art v Brně, v kulturní epicentrum Bazilika v českých Budějovicích a v kině aero 

v praze. své práce na fotojatkách v roce 2009 odprezentovali absolventi itf Barbora 

kuklíková, tomáš pospěch a Jan zátorský. v sobotu 2. května 2009 večer po skončení 

výuky proběhla recesistická oslava svátku práce s lampiónovým průvodem.

speciálním hostem měSíce	fotografie	v	KraKově	byla v roce 2009 česká re-

publika. od 5.	května	2009	ji prezentovaly dvě společné a několik autorských výstav. 

Mezi nejvýznamnější patřila retrospektiva viktora koláře v galerii starmach, kterou 

připravil kurátor tomáš	Pospěch	a kolektivní výstava any-instant-Whatever v Bunkier 

sztuki, kterou připravil teoretik a kurátor karel císař. Dále byla v krakově prezentová-

na tvorba Jiřího Davida nebo Miroslava tichého a dalších. v rámci off programu se 

představil i student itf michał	Łuczak.

ve shodném termínu od	7.	do	31.	května	2009	probíhal v polsku i další fotografický 

festival v lodži. z 580 přihlášených výstavních projektů na mezinárodním	foto-

graficKém	feStivalu	v	lodŽi	byl vybrán mezi 12 vystavujících finalistů soutěže 

grand prix i slovenský student itf andrej	Balco	se svým souborem Domésticas. za 

tento soubor nakonec získal speciální cenu udělenou vedle grand prix. na festivalu se 

prezentoval i absolvent itf rafał	milach se souborem portrétů Mizející cirkus. v rámci 

programového bloku factory of photography se v roce 2009 v lodži neprezentovala 

žádná česká fotografická škola.

od 14.	května	2009 se na festivalu tranSPhotograPhiqueS	v severofrancouz-

ském lille prezentovali i čeští, slovenští a polští studenti a absolventi itf. andrej	Bal-

co	prezentoval svůj soubor portrétu ukrajinských dělníků na slovensku sunday Wis-

hes. dita	Pepe	vystavila ukázky ze svých cyklů autoportréty s ženami a autoportréty 

s muži. představila i soubor módních fotografií z cyklu Bodysofa, který vytvořila spo-

lečně s Petrem	hrubešem. Bára	Prášilová	vystavila v impozantních prostorách paláce 

rameau velké zvětšeniny  fotografií formátu 2 x 2 metry z cyklu never happened. 

tomáš	Pospěch	vystavil subjektivně dokumentární barevné snímky z cyklu look at 

the future vytvořené během stavby a začátku provozu továrny lg.philips Displays 

v hranicích na Moravě. součástí přehlídky současného umění ze střední a východní 

evropy byly i fotografie veroniky	zapletalové	ze soubory chatařství. „Zatímco ještě 

nedávno se naše fotografie dostávala na francouzské festivaly jenom výjimečně a vět-

šinou bývala zastoupena pouze Sudkem a Koudelkou, loňské úspěchy našich mladých 
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fotografů v Lille a v Lyonu i na Evropské noci v Arles a retrospektiva Miroslava Tichého 

v Pompidouově centru v Paříži nepochybně přispěly tomu, že se ve Francii o současné 

české fotografii ví více než dříve.“ (vladimír Birgus, text: na festivalu v lille domino-

vali polští a čeští fotografové, Digi foto 7-8 / 2009).

čtvrtý ročník mezinárodní přehlídky současného umění Prague	Biennale	4,	v jehož 

čele stojí kurátorský pár helena kontová a giancarlo politi, vydavatelé renomovaného 

časopisu o umění flash art, byl 14.	května	2009 otevřen v bývalé tovární karlínské 

hale na thámově ulici v praze. novinou roku 2009 bylo osamostatnění fotografické 

sekce Prague	Biennale	Photo	1, což může být vnímáno dle slov heleny kontové 

jako logické vyústění úspěšného uvedené fotografické sekce glocal girls sestavené 

vladimírem Birgusem v předešlém roce na prague Biennale 3. expozice se dělila na 

čtyři sekce s různými kurátory. sekce nový	život,	nový	dokument,	spravovaná kurá-

tory vladimírem Birgusem a tomášem pospěchem, představovala současnou podo-

bu dokumentární fotografie ve střední evropě. sekce prezentovala práce 15 fotografů  

z české republiky, slovenska, polska a Maďarska, mezi nimi i ukázky ze souborů fo-

tografií studentů a absolventů itf Mariusze foreckého, grzegorze klatky, rafała Mi-

lacha, Jozefa ondzika a Jana vacy. Další sekce nazvaná nová	slovenská	fotografia, 

kterou zaštítili kurátoři lucia l. fišerová a václav Macek, podala obraz o proměnách 

média fotografie na slovensku po roce 2000. Mezi třinácti zastoupenými autory byly  

i andrej Balco, pavel Maria smejkal a viktor szemzö. třetí výstavní sekce real	unreal, 

připravená kurátorem vladimírem Birgusem, představila spolu s Barborou Bálkovou  

i tvorbu studentů itf terezy vlčkové a Barbory a radima Žůrkových - autory, jež spolu 

pojí téma identity a snahy zkoumání a posouvání jejich hranic. poslední sekce nazvaná 

prague Biennale photo 1. vladimír Birgus a Barbora Žůrková  
před expozicí sekce real unreal v karlínské hale v praze.  
13. května 2009. foto archiv prague Biennale.

prague Biennale photo 1. tomáš pospěch dokončuje insta-
laci sekce nový život, nový dokument. 2. května 2009. foto  
archiv prague Biennale.
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the	newest	new	york, kterou zaštítili mladí kurátoři lina Bertucci a Michael Mckin-

ney, představovala kurátorskou reflexi dění na mezinárodní fotografické scéně na téma 

stability či nestability vztahů, přání, úzkosti a pocitu ohrožení v důsledku světové krize. 

rozsáhlá expozice v karlínské hale byla veřejnosti přístupná do 26. července 2009.

od 22.	května	do	6.	září	2009	uvedla leica gallery prague ve školské ulici v praze 

autorskou výstavu studenta itf vojtěcha	Slámy	vlčí	med. 

od	28.	května	do	25.	června	2009	byla v galerii opera v ostravě instalována výstava 

PolŠtí	Studenti	itf s pracemi Mariusze foreckého, krzysztofa golucha, staszka 

heydy, Michala Jedrzejowského s tomaszem liboskou, pawla olejniczaka, rafala si-

derského, Magdy sokalske, pawla supernaka, szymona szcześniaka a filipa zawady. 

Jednalo se o zúženou a s ohledem na prostory galerie opera přepracovanou reprízu 

výstavy uvedené na festivalu umělecké fotografie ve varšavě. 

od	1.	do	3.	června	2009	proběhly v budově fpf su na Bezručově náměstí v opavě  

PřiJímací	zKouŠKy do bakalářského studia tvůrčí fotografie itf. z více než 300 

zájemců navrhla zkušební komise k přijetí 37 nových studentů.

19.	 června	2009	 v	17.00 hodin byla ve výstavních prostorách Městského muzea ve 

flemmichově vile v hlubčické ulici v krnově otevřena výstava gustava	aulehly fo-

tografie	1957	-	1990 a pokřtěna jeho nová stejnojmenná monografie s texty vladi-

míra Birguse, zahrnující jeho mnohé dosud nepublikované fotografie. výstavu uvedla 

spolu s vladimírem Birgusem paní renata ramazanová, starostka města krnova. itf 

se na výstavě podílel v rámci grantu česká fotografie 20. století. Monografii gustav 

aulehla - fotografie 1957 - 1990 s českými a anglickými texty vydalo nakladatelství 

kant v praze.

křest nové knihy vladimíra Birguse gustav aulehla - fotografie 1957 - 1990 ve flemmichově vile v krnově. 19. června 2009. 
foto David Macháč.
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24.	června	2009	proběhlo v opavě zasedání oborové rady doktorského studia oboru 

tvůrčí fotografie na fpf su, které rozhodlo o přijetí tří nových studentů. Do doktor-

ského studia oboru tvůrčí fotografie byli od školního roku 2009 - 2010 přijati Dušan 

kochol, pavel smejkal a  krzysztof Wlodek.

ve dnech 26.	-	28.	června	2009	proběhla v rekreačním středisku pekárny-rališka na 

horní Bečvě závěrečná	Konzultace akademického roku 2008 - 2009. Během 

náročného pracovního setkání studenti napsali řadu zkušebních testů z teoretických 

předmětů, odevzdávali poslední praktická cvičení, recenze a klauzurní práce. v pá-

tek odpoledne pořídil pavel Mára společnou skupinovou fotografii všech studentů  

a pedagogů. sjednocujícím tématem byla tentokrát bílá barva. večer v rámci přednášky  

o současné fotografii prezentoval vladimír Birgus festival transphotographiques v lille, 

karlínské prague Biennale photo i. a 5. festival umělecké fotografie ve varšavě. v so-

botu večer proběhl tradiční táborák s opékáním špekáčků.

Barbora	a	radim	Žůrkovi	představili od 1.	7.	2009 v galerii fotografic v praze na 

starém Městě výstavní projekt domácí	ÚKoly sestavený ze souborů fotografií vy-

tvořených během bakalářského studia na institutu tvůrčí fotografie slezské univerzity 

v opavě. hlavní část výstavy tvořily dvě klauzurní práce s názvy potomci a zástupní.

galerie umění karlovy vary uvedla v rámci doprovodného programu 44. Mezinárod-

ního filmového festivalu karlovy vary výstavu Pavla	máry	nazvanou negativ	etc. 

výstavu zahájila v sobotu 4.	července	2009	v 17.30 hodin umělecká ředitelka Meziná-

rodního filmového festivalu karlovy vary eva zaoralová a ředitel galerie umění kar-

lovy vary Jan samec a kurátorka výstavy eva neumannová. karlovarská výstava byla 

výběrem z rozsáhlého díla pavla Máry.

pavel Mára připravuje skupinové fotografování studentů a pedagogů itf. 26. června 2009. foto Marek Malůšek.
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v kulturním domě v písku byla uvedena od	31.	července	do	9.	srpna	2009 v rámci 

filmového festivalu festivalu nad řekou výstava malé	 imProvizace	o	americe,	

franzi	KafKovi	a	dalŠích	věcech. společná výstava na kafkovské téma předsta-

vila práce sedmnácti studentů itf, které vznikly ve školním roce 2008 - 2009 v rámci 

předmětu fotografická ilustrace. zahájil ji 5. srpna 2009 její kurátor aleš kuneš. spo-

luautorem koncepce výstavy byl Jindřich štreit.

Během léta byl vybudován v budově bývalého okresního úřadu v opavě nový	de-

Pozitář	a	archiv	 itf	o 6 suchých místnostech bez denního světla, určený pře-

devším pro správnou archivaci diplomových a klauzurních prací. sklepní prostory  

v budově fpf su na Bezručově náměstí byly již dlouhodobě nevyhovující pro nadměr-

nou vzdušnou vlhkost a malý prostor nedovoloval kvalitní uložení fotografií tak, aby 

nedocházelo při manipulaci k jejich poškozování. 

na doporučení prof. vladimíra Birguse absolvoval Jindřich štreit profesorské řízení na 

vysoké škole uměleckoprůmyslové v praze, kde také v pátek 29. května 2009 pronesl 

profesorskou přednášku. umělecká rada všup jej všemi 15 hlasy svých členů dopo-

ručila ke jmenování profesorem. 18.	září	2009	ve 14.00 hodin byl doc.	mgr.	Jindřich	

Štreit	prezidentem české republiky václavem klausem v pražském karolinu jmenován 

profesorem v oblasti volného a užitého umění. 

v pátek 18.	září	2009 ve vrbovské zahradě v praze na Malé straně spolu uzavřeli sňa-

tek eva	linhartová	a tomáš	Pospěch. 

v sobotu a neděli 26.	a	27.	září	2009	proběhl na více místech v Blatné 4. ročník Bla-

tenSKého	 fotofeStivalu, tentokrát na téma WoMen. v Městské muzeum byl 

již od 15. září 2009 vystaven soubor černobílých fotografií miloslava	Stibora	anima. 

zahájení výstavy proběhlo za doprovodu písničkáře pepy nose 26. září 2009. výstava 

byla přístupná až do 18. října 2009. na zámku Blatná se představil vedle Miro švo-

líka a vladimíra Židlického i absolvent itf a provozovatel školy kreativní fotografie  

v praze miroslav	němeček, který vystavil v přízemí Bavorovského paláce soubor Mod-

ly. v rámci programu otevřená scéna se představili se svými pracemi v sokolovně  

a na dalších místech studenti itf Markéta hritzová, sylwia nikko Biernacka, tomáš 

klepal, Jonáš richter a Magda veselá. výstavní program tohoto komorního festivalu, 

jehož hlavním protagonistou a organizátorem byl student itf pavel štěrba, doprovázely  

i přednášky, setkání s autory, ochutnávky vína a hudební vystoupení.
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zajímavou výstavní koncepci představila studentka itf eva Malúšová od	30.	září	do	

31.	října	2009	v kavárně loft 577 ve zlíně. výstava nazvaná rozhovory	/	WyWia-

dy	/	talKS  představila práce šesti žen fotografek a studentek itf z různých míst světa 

- silvie senčekové, slovenky žijící ve vídni, Justyny pasierkiewicz, narozené v polsku 

a žijící v anglii, Magdaleny sokalske a  anny Matuszne z polska, yoshimi yokoyamy, 

Japonky žijící v praze, a evy Malúšové ze zlína. cílem výstavy bylo vytvořit fiktivní 

obrazový rozhovor autorek na volně pojaté téma žena. Úspěšná koncepce výstavy 

se dočkala dvou repríz, v českých Budějovicích v galerii pod kamennou žábou na 

přelomu července a srpna 2010, a v Brně v kavárně falk v listopadu 2010. Byla před-

stavená také na prosincové konzultaci 2009 v galerii daleko od Baru (galerie Milana 

Borovičky).

od	2.	do	4.	října	2009	proběhla první Konzultace	akademického roku 2009 - 2010 

pro studenty bakalářského a magisterského studia oboru tvůrčí fotografie v rekreačním 

středisku rališka - pekárny na horní Bečvě. novinkou bylo zřízení veřejné Wifi, kte-

ré v některých místech chaty rališka-pekárny umožňovalo studentům a pedagogům 

yoshimi yokoyamy zahajuje společnou výstavu rozhovory / Wywiady / talks v kavárně loft 577 ve zlíně. 26. června 2009. 
foto eva Malúšová.

imatrikulace nových studentů itf v duchu Divokého západu. 3. října 2009. foto Marek Malůšek.
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připojení k internetu. v rámci předmětu současná fotografie proběhla v pátek večer 

projekce nových klauzurních a diplomových prací s komentáři vedoucích pedagogů 

a vladimír Birgus představil fotografické festivaly v arles a v lille. v sobotu večer po 

skončení výuky proběhla tradiční neoficiální imatrikulace nových studentů, tentokrát 

v duchu Divokého západu.

od	4.	října	do	1.	listopadu	2009	se uskutečnil 8. ročník fotografického festivalu fun-

Keho	Kolín, jehož tématem byly stopy a záznamy. výstavy byly instalovány ve 14 

objektech a zahájení proběhlo v sobotu 3. října 2009 ve 12.30 hodin v kolínské synago-

ze. v galerii naivní anděl vystavila soubor ztracená místa studentka itf anna	gutová.  

kurátorkou její výstavy byla naďa kovaříková. 

institut fotografie profotografia ve spolupráci se školou humanitních studií a žurnalis-

tiky v poznani uvedli v galeria 2pir v poznani v polsku výstavu studentů a absolventů 

itf andreje Balca, svatopluka klesnila a evžena sobka nazvanou humor	czy	iro-

nia. zahájení výstavy proběhlo 14.	října	2009. andrej	Balco	vystavil výběr ze souborů 

places a suburbs, evžen	Sobek fotografie ze souborů home sweet home a life in Blue, 

a Svatopluk	Klesnil představil svůj úspěšný soubor chvíle šampiónů, který odevzdal 

jako praktickou bakalářskou práci na itf. při takto koncipovaném výběru fotografií lze 

v jejich tvorbě nacházet propojení v podobě linie melancholického humoru.

v galerie hlavního města prahy v Domě u kamenného zvonu na staroměstském ná-

městí byl k vidění od	28.	října	2009	do	3.	 ledna	2010	kurátorský projekt vladimíra 

Birguse a tomáše pospěcha tenKrát	na	východě	-	čeŠi	očima	fotografů	

1948	-	1989. výstavu uspořádala galerie hlavního města prahy ve spolupráci s umě-

leckoprůmyslovým museem v praze a fotobankou čtk. nakladatelství kant - karel 

kerlický ve spolupráci s itf fpf su v opavě k ní vydalo katalog v českém a anglickém 

jazyce o 128 stranách s texty obou kurátorů. výstava prezentovala vedle fotografií 

klasiků českého dokumentu i snímky zcela neznámé, u kterých někdy nad umělecký-

mi či estetickými hodnotami převládala dobová výpověď dokládající na prostupující 

časové ose společenskou atmosféru, život obyčejných lidí i ideologickou propagandu 

a oficiózní komunistické oslavy. první snímky na výstavě zachycovaly komunistický 

převrat v únoru 1948, závěr patřil zvolení václava havla do funkce prezidenta repub-

liky 29. prosince 1989. příkladem hledání nových souvislostí může být například série 

snímků polibků a obětí předních státníků při oficiálním přivítaní z archivu fotobanky 
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čtk. Řadu fotografií poskytli jejich autoři ze svých soukromých sbírek, část pocházela 

z české tiskové kanceláře a uměleckoprůmyslového muzea v praze. koudelkovy fo-

tografie z cyklu invaze zapůjčila agentura Magnum photos v paříži. Mezi více než 50 

autory byly na výstavě zastoupeny i fotografie Jindřicha štreita a václava podestáta.

výstava vedle dokumentárních snímků představila i fotografie konceptuální, módní či 

reklamní, ale také například fotografie z archivu bezpečnostních složek pořizované 

agenty stB zapůjčené z Ústavu pro studium totalitních režimů v praze. výstavu prová-

zelo i několik komentovaných prohlídek.

na konec roku byla připravena pro galerii opera v Divadlo Jiřího Myrona v ostravě 

rozsáhlá prezentace Klauzurních	a	diPlomových	Prací	Studentů	itf	za	

roK	2009. Její první část s podtitulem Portrét	zahájil ve čtvrtek 29.	 října	 2009 

v 17.00 hodin Jiří siostrzonek. Byly zde představeny práce ester erdélyové, Joanny gor-

lach, eleny halické, Jacka hajdugy, agaty Marzecové, Marka pavaly, Jitky teubalové 

a Davida Macháče. kurátorem výstavy otevřené do 9. prosince 2009 byl aleš kuneš. 

„Zatímco studentské klauzury Institutu tvůrčí fotografie v bakalářském studiu bývají 

velice živým proudem různých pokusů, tendencí, proudů i objevů - a samozřejmě také 

omylů - kterými se posluchači  postupně prodírají  k samostatné tvorbě, u diplomových 

prací očekáváme určitou stabilitu a vyhraněnost názoru. V letošním roce jsme se proto 

rozhodli, že obě tyto části spojíme do společné výstavy a setkávají se tak vedle sebe 

první impulsy ze vstupního bakalářského ročníku s vyzrálou prací z magisterských di-

plomek.“ (aleš kuneš, ateliér č. 24, str. 6, 2009).

v pražské galerii velryba v opatovické ulici byla 2.	listopadu	2009	v 18.00 hodin zahá-

jena výstava Jitky	teubalové, která představila svoji diplomovou práci z itf nazvanou 

ona.

zahájení výstavy klauzurních a diplomových prací studentů itf v galerii opera v Divadle Jiřího Myrona v ostravě.  
29. října 2009. foto David Macháč.
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mga.	Pavel	mára	zakončil 4.	listopadu	2009	habilitační řízení na vysoké škole výtvar-

ných umění v Bratislavě a byl jmenován docentem v oboru výtvarné umění - studijní 

program fotografie a nová média. před uměleckou radou všvu v Bratislavě obhájil 

habilitační přednášku na téma velkoformátová fotografie jako umělecká výzva.

od	čtvrtku	5.	do	neděle	8.	listopadu	2009 proběhla tradiční skupinová exkurze stu-

dentů a pedagogů na měSíc	fotografie	v	BratiSlavě, jehož program částečně 

připomínal 20. výročí pádu komunistických totalitních režimů ve střední evropě. itf 

se opět podílel na přípravě několika výstav. v Domě umění na náměstí snp zahájil 

3. listopadu 2009 v 18.00 hodin Jiří siostrzonek výstavu vladimír	BirguS	-	foto-

grafie	1972	-	2009. výstava připravená ve spolupráci se středoevropským domem 

fotografie v Bratislavě, itf fpf su v opavě, národním osvětovým centrem v Bratislavě 

a českým centrem v Bratislavě byla otevřená do 29. listopadu 2009. v Domě umění 

byla uvedena také repríza výstavy via	luciS	1989	 -	2009	 -	čeSKá	SPolečnoSt	

ve	fotografii, která byla poprvé představena na jaře 2009 v Bruselu v rámci čes-

kého předsednictví v radě evropské unie. expozice představila na tři desítky souborů 

předních českých i zahraničních umělců, kteří se ve své tvorbě vyjadřovali k sociální 

a politické proměně české republiky po listopadu 1989. autorem koncepce výstavy 

byl tomáš	Pospěch, který ji připravil ve spolupráci s národním muzeem fotografie 

v Jindřichově hradci. ve středoevropském domě fotografie byla ve středu 4. listopadu 

v 16.00 hodin otevřena výstava nový	Život,	nový	doKument	kurátorů vladimíra 

Birguse a tomáše pospěcha, která vycházela ze stejnojmenné programové sekce na 

prague Biennale photo 1. v praze. na rozdíl od pražské premiéry nebyli v Bratislavě 

vystaveni slovenští autoři a také tvorba adama holého. v galerii artotéka byla k vidění 

výstava studentů itf Barbory	a	radima	Žůrkových,	 sestavená z úspěšných souborů 

Potomci	a	záStuPní, kterou zahájil 6. listopadu 2009 v 18.30 hodin její kurátor 

vladimír Birgus. 

k největším lákadlům 19. ročníku Měsíce fotografie v Bratislavě patrně patřila retro-

spektiva slavného amerického fotografa a člena skupiny f64 ansela adamse v galerii 

města Bratislavy. v středoevropském domě fotografie byly vystaveny reprodukce fo-

tografií další členky skupiny f64 fotografky imogen cunninghamové. po jedenáctileté 

pauze se do Bratislavy vrátila přehlídka vítězných snímků z World press phota. čeští 

autoři včetně Jindřicha štreita byli zastoupeni i na souborné výstavě pád komunizmu,  
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instalované v kostkách s kukátky přímo na hviezdoslavově náměstí, kterou připravili 

slovenští kurátoři václav Macek a pavol Meluš. pavel schuefler představil v galerii 

Michalský dvůr výstavu počátky aktu v čechách, která připomínala tvorbu alfonse 

Muchy, Jana srpa, aloise zycha i dalších méně známých autorů. v českém centru 

vystavila štěpánka stein a salim issa soubor little hanoi. součástí festivalu bylo opět  

i hodnocení portfolií, teoretické přednášky a další doprovodný program. vedle oficiál-

ního výstavního programu proběhlo v Bratislavě i několik dalších výstav, které lze vní-

mat jako jakýsi zárodek off-festivalu, který začal v dalších letech organizovat student 

itf Dušan kochol. například v galerii X v zámočnické ulici byla výstava studentů itf 

silvie senčekové a Dušana kochola, nebo v photoportgallery na gröslingově ulici pro-

běhla výstava slovenských fotografů topografie bezprostrednej súčasnosti s pracemi 

agáty Marzcecové, Maroše krivého a tomáše Wernera. 

Jindřich	Štreit vystavil v Muzeu kroměřížska dosud málo známé fotografie z období 

totality. vernisáž výstavy (aB)normalizace	1969	-	1989 společně uvedli 14.	listo-

padu	2009 v 17.00 hodin kurátor fotografické sbírky Moravské galerie v Brně antonín 

Dufek a spisovatel ludvík vaculík, který je autorem názvu výstavy. hudební doprovod 

při zahájení obstaral písničkář Jaromír nohavica.

od 10.	prosince	2009	byla v galerii opera v Divadle Jiřího Myrona v ostravě uvede-

na druhá výstava představující klauzurní a diplomové práce z itf fpf su v opavě za 

rok 2009 s podnázvem hranice		doKumentu, kterou mohli studenti itf navštívit 

cestou na závěrečnou konzultaci roku 2009. na společné výstavě, kterou sestavili vla-

dimír Birgus a václav podestát, se představili studenti natálie Benešová, Martin cáb, 

Marco ceccaroni, arkadiusz gola, svatopluk klesnil, Michal popieluch, Matěj třešňák 

a zuzana zbořilová.

vyhlášení výsledků obhajob diplomových prací a závěrečných zkoušek z dějin a teorie fotografie na itf fpf su v opavě. 
foto David Macháč.
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ve dnech 11.	-	13.	prosince	2009	proběhla na horní Bečvě předvánoční Konzul-

tace	pro studenty itf. v galerii Daleko od baru (Milana Borovičky) představila eva 

Malúšová výběr z výstavy studentek itf rozhovory / Wywiady / talks. v sobotu večer 

měla proběhnout v režii prvního ročníku tradiční vánoční besídka s pokračováním  

v podobě diskotéky s již osvědčeným DJ petrem kukulou. Besídka se ale nakonec  

z organizačních důvodů nekonala. 

Do 15. ročníku soutěže czech	PreSS	Photo	2009 se sešlo 4310 snímků od 281 

fotografů. Mezi autory, kteří byli ocenění mezinárodní odbornou porotou a jejichž 

práce byly od 16.	listopadu	2009 až do konce ledna 2010 vystaveny na staroměstské 

radnici v praze, byla opět řada studentů a absolventů itf fpf su. studentka prvního 

ročníku veronika	lukášová	obdržela 1. cenu v kategorii portrét a cenu zlaté oko za 

portréty sportovců v důchodovém věku hlavního města usa, Svatopluk	Klesnil	2. cenu 

v kategorii každodenní život za sérii snímků z výstavy skotu ve francii, matěj	třešnák 

1. cenu v kategorii umění a zábava za sérii fotografií vytvořenou v Dánsku nazvanou 

víkend ve stylu 50. let, roman	vondrouš	si odnesl hned dvě ocenění - 2. cenu v ka-

tegorii lidé, o kterých se mluví za sérii fotografií z návštěvy papeže Benedikta Xvi.  

v praze a 2. cenu v kategorii umění a zábava za soubor fragmenty metropole z pro-

středí prahy. martin	Wágner	byl oceněn 3. místem v kategorii každodenní život za 

sérii fotografií rodiny žijící v ruské vesnici kamenka.   

i	 v	dalších	 soutěžích	a	přehlídkách	 se	mnozí	posluchači	 itf	umístnili	 na	předních	

pozicích.	v soutěži frame	009	získal v kategorii in 1. cenu libor	fojtík	se souborem 

absurdistán - domov můj a marek	Pavala	3. cenu za soubor Daniel. v kategorii show 

získala 2. cenu Jitka	horázná	za soubor fotografií nedělní odpoledne a tereza	vlčko-

vá	3. místo za soubor Mirrors inside. 

martin	Wágner	získal dvě první ceny v soutěži štíty viléma heckela pořádané v pra-

ze. matěj	třešňák	získal druhou cenu v soutěži caddilac v praze. andrej	Balco	dostal 

speciální ocenění na Mezinárodním fotografickém festivalu v lodži. Jana	hunterová	

získala 2. cenu v liberecké soutěži s názvem Motiv 2009.  rafał	 Siderski	uspěl ve 

finále	v 30. ročníku soutěže Mio photo award v Ósaka v Japonsku, dušan	Kochol	

v	soutěži shots Directory 2009 young photographers competition a Barbora	Prášilová 

v soutěži hasselblad Masters 2009 v kategorii fashion/Beauty. Barbora prášilová	získala 

v roce 2009 také nominaci na titul fotograf roku v soutěži czech grand Design 2009  
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v praze  a její fotografie byly součástí dvoudenní Quicksilver tony hawk show  

v grand palais, která proběhla 20. a 21. listopadu 2009 v paříži. arkadiusz	gola	získal 

3. cenu v celopolské fotografické soutěži na 11. Mezinárodním trienále architektury  

a 3. cenu v kategorii portrét v celopolské soutěži BzWBk pressfoto 2009. Jeho foto-

grafie byly publikovány v knize gliwickie inspiracje. Krzysztof	gołuch	si odnesl 2. 

a 3. cenu z vi. ogólnopolskie Biennale fotografii za soubor kochać człowieka v cen-

tru kultury v osvětimi, dostalo se mu čestného uznání v 8. celopolské fotografické 

soutěži portret 2009, čestného uznání ve 3. celopolské fotografické soutěži pokaż swój 

świat a vyznamenání na laur knurowa 2009.  krzysztof goluch získal také 2. a 4. 

ocenění na otevřeném fotografickém mistrovství v olsztynu. lucia	nimcová	převzala 

cenu tatra Banky art award v Bratislavě. tomasz	Wiech	obdržel třetí cenu v kategorii 

každodenní život v celosvětové soutěži novinářské fotografie World press photo v am-

sterodamu a 1. cenu v kategorii každodenní život v celopolské soutěži newsreportaź 

2009 ve varšavě. soubory fotografií Barbory	a	radima	Žůrkových a terezy	vlčko-

vé	byly vybrány na prestižní putovní výstavu nejtalentovanějších mladých fotografů 

regeneration 2: tomorrow’s photographers today, pořádanou elysejským muzeem 

v lausanne, a také do stejnojmenné knihy londýnského nakladatelství thames and 

hudson. galerie lefebvre na rue du pré aux clercs v paříži vystavila od 20. listopadu 

2009 ukázky ze čtyř cyklů terezy	vlčkové. v soutěži czech grand Design 2008 se 

dostala tereza vlčková do nejužší nominace a získala 2. cenu. také v paříži v soutěži 

pX3, prix de la photographie získala 1. cenu v kategorii Book proposal a Book proposal 

(series only) - other B. Jindřich	Štreit	obdržel v roce 2009 stříbrnou medaili slezské 

univerzity v opavě a pamětní medaili palackého univerzity v olomouci. 
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institut	tvůrčí	fOtOgrafie	
v	rOCe	2010

významné	událoSti	v	roce	2010:	

36	slezských	studentů	a	absolventů	itf	| galeria rondo sztuki, katovice, polsko  
11. března - 14. dubna 2010

dvacátý	rok	institutu	tvůrčí	fotografie	fPf	Slezské	univerzity	v	opavě | Divadlo reduta, Brno 
31. března - 2. května 2010

nový	život	/	nový	dokument | v rámci festivalu umělecké fotografie ve varšavě, galerie klimy 
Bocheńskiej, varšava, polsko | 14. - 29. dubna 2010 

dvacátý	rok	institutu	tvůrčí	fotografie	fPf	Slezské	univerzity	v	opavě | galerie aMu, praha  
4. května - 11. června 2010 

dvacátý	 rok	 institutu	 tvůrčí	 fotografie	 fPf	 Slezské	 univerzity	 v	opavě | university of oxford, 
linacre college, oxford, uk | 19. května - 6. září 2010

Polští	studenti	institutu	tvůrčí	fotografie	Slezské	univerzity	v	opavě | v rámci filmového festivalu 
festivalu nad řekou, kulturní dům, písek | 30. července - 5. srpna 2010

dvacátý	rok	institutu	tvůrčí	fotografie	fPf	Slezské	univerzity	v	opavě | v rámci veletrhu photokina 
2010, academy Meets photokina a visual gallery of photokina | 21. - 26. září 2010

opavská	 škola	 fotografie	 -	 20.	 rok	 institutu	 tvůrčí	 fotografie	 fPf	 Slezské	 univerzity	 v	 opavě 
v rámci Měsíce fotografie v Bratislavě, open gallery, Bratislava, slovensko | 5. - 30. listopadu 2010

Horní Bečva, 26. června 2010.  
Foto Pavel Mára.
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Konzultace	Pro	Studenty	na	horní	Bečvě	v	roce	2010:

12. - 14. března 2010  25. - 27. června 2010

23. - 25. dubna 2010  17. - 19. prosince 2010

22. - 24. října 2010

výStavy	v	galerii	oPera	v	divadle	Jiřího	myrona	v	oStravě:

hranice	dokumentu		| do 20. ledna 2010

Barbora	Žůrková	a	radim	Žůrek	-	Potomci	/	zástupní		| 21. ledna - 17. února 2010

nový	život	/	nový	dokument | 18. února - 17. března 2010

vladimír	Birgus	-	fotografie | 22. dubna - 26. května 2010

Jiří	Žižka	-	fotografie | 2. - 19. září 2010

dvacátý	rok	institutu	tvůrčí	fotografie,	1.	část | 14. října - 10. listopadu 2010

Bez	kulis	-	inscenovaná	fotografie,	dvacátý	rok	itf,	2.	část	| 11. listopadu - 15. prosince 2010

Šedá	romantika,	dvacátý	rok	itf,	3.	část | 15. prosince 2010 - 19. ledna 2011

výStavy	v	café	amadeuS		

v	muzeu	umění	olomouc	-	arcidiecézním	muzeu	olomouc:

arkadiusz	gola	-	Ženy	z	dolů	| 9. února - 28. března 2010

lukáš	cetera	-	uchvácení	/	ravissment	| 30. března - 9. května 2010

Svatopluk	Klesnil	-	chvíle	šampiónů	| 11. května - 20. června 2010

Jitka	horázná	-	nedělní	odpoledne | 22. června - 5. září 2010

Jan	Branč	-	navštívení	| 21. září - 28. listopadu 2010

Jitka	teubalová	-	ona | 30. listopadu 2010 - 9. ledna 2011

v galerii školská 28 v praze vystavil tomáš	Pospěch	od	8.	do	29.	ledna	2010	soubor 

BezÚčelná	ProcházKa, který vznikal v letech 2004 - 2008 a byl poprvé vystaven 

v galerii artistů v Brně. zahájení výstavy provázené projekcí proběhlo ve čtvrtek  

7. ledna 2010 v 18.00 hodin s úvodním slovem autora tomáše pospěcha, kurátorky 

výstavy lucie l. fišerové a výtvarníka, teoretika a dramaturga výstavního prostoru škol-

ská 28 Miloše vojtěchovského. lucia l. fišerová připravila k výstavě průvodní text, 

který byl publikován ve čtrnáctideníku ateliér a dalších médiích.

Do 20. ledna 2010 byla v galerii opera v Divadle Jiřího Myrona v ostravě veřejnosti 

přístupná druhá část výstavy klauzurních a diplomových prací studentů itf hranice	

doKumentu, kterou vystřídala výstava dvou úspěšných souborů manželů Barbory	
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a	radima	Žůrkových záStuPní	a	Potomci. výstavu uvedl 21.	ledna	2010 v 17.00 

hodin vladimír Birgus. o hodinu později byla otevřena v blízké galerii fiducia, kterou 

spravuje spolu s romanem poláškem student itf Martin popelář, výstava absolventa 

institutu výtvarné fotografie antonína	Kanty	ze Žďáru nad sázavou. uvedl ji básník, 

teoretik umění, publicista, kurátor výstav a konceptuální umělec Jiří valoch. v ostravě 

byla také o den dříve 20.	ledna	2010	v chelčického ulici v galerii 7 otevřena výstava 

absolventky itf a pražské faMu Jitky	horázné.

23.	ledna	2010	se uskutečnila každoroční lednová konzultace pro uchazeče o studium 

oboru tvůrčí fotogrfie na itf fpf su v opavě. prezence účastníků začala v 8.00 hodin  

ráno v budově fpf su na Bezručově náměstí v opavě. od 9.00 hodin proběhla úvodní 

přednáška, po níž mohli zájemci o studium, kterých se sešlo kolem 250, konzultovat 

své fotografické práce s pedagogy itf. kurzovné činilo 150,- kč.

v neděli 24.	 ledna	 2010	 se v uskutečnila v počítačové učebně itf v opavě první 

tvůrčí	dílna	zaměřená na technickou a reprodukční fotografii. Byla vhodná pře-

devším pro první ročník a zúčastnilo se jí osm studentů. Další tvůrčí dílna určená stu-

dentům druhého a třetího ročníku proběhla v sobotu 30.	ledna	2010	v tiskovém centru 

fotografiks s.r.o.	na Moravském náměstí v Brně. Jejím lektorem byl rovněž karel poneš 

a byla zaměřená na předtiskovou přípravu a správu barev s účastí dvanácti studentů.

Dům umění města Brna uvedl od	26.	ledna	do	14.	února	2010	v galerie g99 v Brně 

přehlídku vítězů oceněných ve fotografické soutěži frame	009	určené	profesionál-

ním fotografům a studentům fotografických škol z české republiky, slovenska, polska  

a Maďarska,	jejíž technickou část organizují od prvního ročníku evžen sobek a on-

dřej Žižka. výsledky soutěže vyhodnocené odbornou porotou byly zveřejněny již  

v prosinci 2009. porota zasedla ve složení pedagog a fotograf Miroslav vojtěchovský, 

pedagog, fotograf a publicista aleš kuneš, ředitelka leica gallery prague Jana Böme-

rová, fotograf petér korniss a fotograf, teoretik fotografie a kurátor Josef Moucha. Mezi 

oceněnými byli i studenti a absolventi itf libor fojtík, Jitka horázná, Marek pavala,  

a tereza vlčková. reprízy přehlídky vítězných prací pátého ročníku mezinárodní foto-

grafické soutěže fraMe 009 proběhly od 28. května do 27. srpna 2010 v leica gallery 

prague v praze a později v listopadu v rámci 20. ročníku Měsíce fotografie v Bratislavě 

ve slovenském národním muzeu ve výstavním pavilonu podhradí na Žižkově ulici.
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Jindřich štreit spolu s kurátorkou sbírky fotografie Muzea moderního umění olomouc 

štěpánkou Bieleszovou zahájil v úterý 9.	února	2010 v 17.00 hodin v arcidiecézním mu-

zeu - Muzeu umění v olomouci v prostorech kafe amadeus na václavském náměstí vý-

stavu fotografií arkadiusze	goly	Ženy	z	dolů. touto výstavou začal pravidelný cyklus 

výstav představujících tvorbu studentů itf, ve kterém se jen do konce roku 2010 předsta-

vilo dalších pět autorů a který pokračuje dodnes. po zahájení výstavy proběhla v besed-

ním sále Muzea umění olomouc beseda o olomoucké fotografické scéně 70. a 80. let.  

kurátor Jiří pátek připravil pro Moravskou galerii v Brně výstavu ÚniKy	a	návraty, 

která byla zahájena 12.	února	2010	v 18.00 hodin. výstava s podtitulem českosloven-

ská fotografie a surrealismus představila v prostorách camera Moravské galerie v Brně  

na husově ulici fotografie českých tvůrců, které se dotýkaly surrealismu. expozice od-

kazovala k myšlence, že surrealismus byl a je natolik výrazným výtvarným směrem, že 

oslovuje i současnou generaci výtvarníků, kteří se primárně k surrealistickému hnutí 

nehlásí. Mezi třiapadesáti převážně černobílými exponáty od dvaačtyřiceti autorů byly 

proto zařazeny vedle fotografií emily Medkové, eugena Wiškovského, viléma reich-

manna či alexandra hackenschmieda i práce současných autorů vladimíra Birguse, 

vojtěcha v. slámy, evžena sobka nebo Jindřicha štreita. většina vystavených exponátů 

pocházela ze sbírek Moravské galerie Brno a byla doplněna několika zápůjčkami ze 

soukromých zdrojů.

v karlin group & kotelna karlin gallery v praze byla 16.	února	2010 uvedena výstava 

memory	Pavla	máry	jako volná repríza výstavy negativ etc. uvedené v červenci 2009 

v galerii umění v karlových varech v rámci 44. Mezinárodního filmového festivalu. 

na rozdíl od karlovarské výstavy Mára tentokrát představil v rozšířené podobě svou 

aktuální tvorbu.

tomáš pospěch zahajuje výstavu nový život / nový dokument v galerii opera v Divadle Jiřího Myrona v ostravě.  
18. února 2010  foto David Macháč.
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v rámci společné expozice nový	Život	/	nový	doKument	sestavené již v roce 

2009 kurátory vladimírem Birgusem a tomášem pospěchem se v galerii opera v Di-

vadle Jiřího Myrona v ostravě představili slovenští, polští a maďarští autoři Mátyás 

Misetics, péter szabó pettendi, grzegorz klatka, urszula tarasiewicz, šymon kliman 

a Martin kollár. vernisáž zahájil ve čtvrtek 18.	února	2010 v 17.00 hodin tomáš po-

spěch. výstava, připravená ve spolupráci itf fpf su v opavě a národního divadla 

moravskoslezského v ostravě byla poprvé představena v rámci prague Biennale photo 

1. od května do 26. července 2009 v karlínské hale v praze. první repríza výstavy 

proběhla v listopadu 2009 na 19. ročníku Měsíce fotografie v Bratislavě. stejně jako 

v Bratislavě doznala i ostravská repríza změn. ve srovnání s premiérou v praze nebyli 

tentokrát uvedeni čeští autoři. 

ve druhé polovině února se v prostorech itf v budově fpf su na Bezručově náměstí 

v opavě uskutečnily tři tvůrčí	dílny. první z nich, která proběhla v sobotu a ne-

děli 20.	a	21.	února	2010	pod vedením karla poneše, byla zaměřená na fotomontáže 

a koláže. Byla určená především pro druhý a třetí ročník bakalářského studia a zúčast-

nilo se jí 13 studentů. Další dvě dílny s tématem fotografického aktu se uskutečnily  

v pátek a v sobotu 26.	a	27.	února	2010 v ateliéru itf v opavě. Dílen vedených tradič-

ně pavlem Márou a určených primárně pro třetí ročník bakalářského studia se zúčast-

nilo celkem 28 studentů.

akademie designu české republiky vyhlásila 6.	 března	 2010	 laureáty cen czech	

grand	deSign	2009. vítězkou v kategorii fotografie se stala studentka 5. ročníku 

magisterského studia itf Bára	Prášilová. záznam slavnostního večera vyhlášení vý-

sledků ve stavovském divadle v praze odvysílala česká televize. vítězné práce byly vy-

pohled do instalace výstavy nový život / nový dokument. galerie opera, Divadlo Jiřího Myrona v ostravě. 18. února 2010.  
foto David Macháč.
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staveny v uměleckoprůmyslovém muzeu v praze od 10. do 21. března 2010. „Stejně 

jako se nám většina velkých firem nesnaží prodat své „kecky“, ale životní pocit, který 

vás k nákupu sportovních bot dovede, i když dávno neběháte už ani za tramvajemi, 

fotografie Báry Prášilové vás nenechávají na pochybách, že o nový střih šortek v nich 

asi nejde. Její obrázky prodávají atmosféru, náladu, která se lepí i na rekvizity zavěšené 

na modelce, a v neposlední řadě, svou specifickou osobitostí, infantilně snově pohád-

kovým stylem prodávají i samotnou autorku. Není tedy divu, že Bára Prášilová dosáhla 

v posledních letech mnoha úspěchů v soutěžích a má za sebou fotografování editorialů 

pro řadu zajímavých klientů, značek a magazínů.“ (tomáš pospěch, fotograf č. 14 

/ 2009). Do nejužší nominace soutěže byli vedle Báry prášilové navrženi ester havlová 

a robert vano.

Den před březnovou konzultací na horní Bečvě byla v centru v katovic polsku v ga-

lerii rondo sztuki otevřena velká společná výstava slezských absolventů a studentů 

itf, pořádaná akademií výtvarných umění v katovicích spolu s itf fpf su v opavě. 

výstavu 36	SlezSKých	Studentů	a	aBSolventů	itf připravila absolventka itf 

anna sielska, která vyučuje fotografii na akademii výtvarných umění v katovicích, 

ve spolupráci s arkadiuszem golou, Michalem luczakem a krzysztofem szewczy-

kem. Byla věnována  vzpomínce tragicky zesnulého polského fotografa, pedagoga a 

absolventa itf piotra szymona. výstavu zahájili společně ve čtvrtek 11.	března	2010	

v 18.00 hodin kurátorka anna sielska, rektor akademie výtvarných umění v katovicích 

prof. Marian oslislo, zástupce vedoucího itf Jiří siostrzonek, rektor su v opavě doc. 

rudolf Žáček a prof. Jindřich štreit. na vernisáži, která byla záměrně plánována tak, 

aby ji mohli studenti navštívit cestou na konzultaci, zahrála od 19.00 hodin česká elec-

tro undergroundová kapela režiséra, divadelníka a hudebníka petra Marka Midi lidi.  

zahájení výstavy 36 slezských studentů a absolventů itf v galerii rondo sztuki v katovicích. 11. března 2010.   
foto David Macháč.
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„Z Institutu se postupně v Polsku stal fenomén. Jeho studijní systém, kombinující in-

tenzivní konzultace s dálkovým a korespondenčním studiem, do značné míry převzala 

Akademie múzických umění v Poznani ve svém dálkovém studiu. Z mnoha polských 

absolventů se stali špičkoví fotoreportéři předních časopisů a agentur nebo působí jako 

pedagogové uměleckých škol nebo obrazoví redaktoři, další se úspěšně živí užitou 

fotografií, jiní vedou fotografické galerie i festivaly. Především však získali významné 

místo v kontextu současné polské fotografie a výrazně se podíleli na jejích převratných 

změnách po desetiletích vlády konceptuální a intemediální tvorby. Zásadně se podí-

leli na vzniku polského „nového dokumentu“ i na renesanci fotografického portrétu, 

přinesli svěží impulsy do módní a reklamní fotografie, vytvořili příklady invenčního 

využití nových technologií. Zdaleka už nejsou jenom ze Slezska – mnoho dnešních 

studentů ITF pochází z Białystoku, kde podobnou roli jako Piotr Szymon v Katovicích 

sehrál Grzegorz Dąbrowski, z Varšavy nebo Krakova. Škola, kde jsou dnes i studenti 

nejenom z České republiky, Slovenska a Polska, ale i z Japonska, Itálie nebo Ruska, 

má dnes výrazně mezinárodní charakter. Poláci však stále hrají zásadní roli.“ (vladimír 

Birgus, úryvek z textu v katalogu 36 slezských studentů a absolventů itf, 2010, ka-

towice). výstava, kterou hned první den navštívily stovky návštěvníků, byla otevřena 

do 14. dubna 2010. Byl k ní vydán v nákladu 700 kusů katalog o 96 stranách s texty 

vladimíra Birguse a Bozeny czastka-szymon v polštině a angličtině, který obsahoval  

i medailonky jednotlivých autorů.

ve dnech 12.	-	14.	března	2010	v rekreačním středisku rališka-pekárny na horní Beč-

vě proběhla Konzultace	pro studenty itf. na přání mnohých studentů byl hlavním 

hostem konzultace a pátečního večera věnovaného pravidelně přednáškám o součas-

né fotografii, spoluzakladatel skupiny Bratrstvo fotograf václav Jirásek. krom večerní 

prezentace své tvorby měl také besedy s menšími skupinami studentů vyšších ročníků.

zahájení výstavy 36 slezských studentů a absolventů itf v katovicích. 11. března 2010. foto David Macháč.
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v sobotu 13.	března	2010	od 13.30 hodin proběhlo na turistické ubytovně unigeo za-

hájení prvního ročníku unigeo	art	feStivalu, jehož iniciátory byli studenti eva 

Malúšová, agáta Marzecová a Jonáš richter. expozice realizovaná formou otevřené 

scény měla dva základní tematické okruhy. první okruh nazvaný progress vybízel stu-

denty k vystavení konfrontace dvou fotografií. Jedné pořízené v době před započetím 

studia na itf, nebo nejlépe vůbec nejstarší dochované autorovy fotografie, a druhé, 

aktuální fotografie charakteristické pro současnou autorovu tvorbu tak, aby byl co 

možná nejvíc patrný pokrok, kterého student v průběhu studia dosáhl. Druhý okruh 

nazvaný unigeo měl představit fotografické práce, které by přímo reagovaly na spe-

cifickou estetiku a architekturu chaty unigeo, nebo se vyjadřovaly k významu chaty 

unigeo ve vztahu ke studiu na itf. „Chata Unigeo v Horní Bečvě je významným feno-

ménem v historii Institutu tvůrčí fotografie. Přestože je toto místo vnímáno především 

prostřednictvím jeho utilitární funkce a zůstává jistým šedivým prostorem, představu-

je paradoxně pro některé studenty tvorbu podněcující a inspirativní prostor. Festival 

chce tento rozpor překlenout spojením dvou hlavních myšlenek. Jednak představuje 

tvořivé procesy, které přímo na Unigeu probíhají a zároveň tvoří otevřenou platformu 

pro spontánní kolektivní sdílení uměleckých prací.“ (agáta Marzecová, text k prvnímu 

ročníku unigeo art festivalu, www.unigeo.org, 5.8. 2012). odezva ze strany studentů 

byla nad očekávání organizátorů této recesistické akce velmi dobrá a bizarní barevné 

plochy sololitů a umakartů v interiérech ubytovny se rázem proměnily na výstavní 

plochy. Do festivalu se zapojily desítky studentů ze všech ročníků. fotografie nebyly 

instalovány jen v chodbách a společných prostorech, ale i na společných záchodcích, 

a v mnoha pokojích, které posloužily nejrůznějším instalacím a projekcím. organi-

zátoři připravili festivalu i webovou prezentaci, která dokládá i následující ročníky 

této výjimečné akce, která volně navazuje na aktivity petra hasala, vladimíra skýpaly  

a františka nárovce v galerii u lastury.

instalace v turistické ubytovně unigeo v rámci prvního ročníku unigeo art festivalu na horní Bečvě. 11. března 2010.  
foto eva Malúšová.
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v Brně se 19.	března	2010	uskutečnilo první ze série zastavení festivalu tvůrčí fotogra-

fie fotoJatKa organizovaného studenty itf Martinem šálkem a Milanem krištůfkem. 

projekce, ve které byla představena i tvorba pavla Mária smejkala a evžena sobka, pro-

bíhala v kině art od 18.30 do 23.00 hodin. Další zastavení festivalu proběhlo 26. března 

2010 v praze v kině aero. hlavní část programu fotojatek se odehrála od 8. dubna 

2010 na více místech v českých Budějovicích.

27.	a	28.	března	2010 se v tiskovém centru fotografiks s.r.o.	na Moravském náměstí 

v Brně uskutečnily další dvě tvůrčí	dílny	karla poneše. sobotní byla zaměřená na 

předtiskovou přípravu a správu barev a nedělní na téma technické a reprodukční foto-

grafie. obou dílen se dohromady zúčastnilo 23 studentů.

v pořadí již druhou prezentací studentů itf v arcidiecézním muzeu olomouc v café 

amadeus byla výstava lukáše	cetery	nazvaná uchvácení	/	raviSSment. výstavu  

30.	března	2010	v 17.00 hodin společně uvedli kurátorka štěpánka Bieleszová a Jin-

dřich štreit.

největší událostí itf v roce 2010 byla výstava dvacátý	roK	inStitutu	tvůrčí	

fotografie	 fPf	 SlezSKé	univerzity	v	oPavě	otevřená ve středu 31.	 března	

2010	v 17.00 hodin v národním divadle Brno v budově reduty na zelném trhu v Brně. 

Jednalo se o první ze série výstav připravených k připomenutí dvacátého výročí existen-

ce itf, které probíhaly následně ve více městech a zemích v průběhu celého roku 2010 

a pokračovaly i na začátku roku 2011. prostory brněnské reduty, které byly dostatečně 

velké pro přehlídku k dvacátému výročí itf, doporučil student vladimír novotný, kte-

rý s redutou již dříve spolupracoval. Domácí výstavní instituce Dům umění v opavě 

tou dobou ještě stále procházel rozsáhlou rekonstrukcí. na brněnské premiéře bylo ve 

vladimír Birgus zahajuje výstavu Dvacátý rok institutu tvůrčí 
fotografie fpf slezské univerzity v opavě v brněnské redu-
tě. 31. března 2010. foto imrich veber.

společná fotografie pedagogů a vystavujících studentů itf 
v redutě v Brně. 31. března 2010. foto pavel Mára.
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třech podlažích reduty vystaveno 147 fotografií, které doplňovala projekce připravená 

studentem lukášem horkým s dalšími 270 fotografiemi. nejednalo se o dvacetiletou 

retrospektivu školy bilancující nejúspěšnější práce studentů v uplynulém období, jako 

tomu bylo u například u výstav připravených dříve k desátému a patnáctému výročí 

uvedených v premiéře v opavském Domě umění. v Brně byly představeny výhradně 

práce současných studentů a nedávných absolventů. skutečnost, že bylo možné sesta-

vit tak rozsáhlou a kvalitní expozici z klauzurních a diplomových prací studentů vytvo-

řených v relativně krátkém období, dávala návštěvníkům příležitost zhodnotit úspěchy 

a posoudit kvalitu vzdělávání na itf. Řada vystavených souborů fotografií byla navíc 

oceněna v nejrůznějších soutěžích a na festivalech u nás i v zahraničí. „Expozice ne-

vymezuje a ani nepreferuje určitou část hlavního proudu, ale snaží se o otevřenost  

k souběžným (a momentálně třeba i okrajovým) impulzům. Samozřejmě se nevyhýbá 

známým jménům, které v posledních letech získaly prestižní české i evropské ceny. Po 

zlomu milénia (zdá se) vyrostla nová generace, s jistotou se pohybující po evropských 

centrech, tvořící nebo studující souběžně v zahraničí, jež snese srovnání s meziná-

rodní mladou scénou hlavně díky nové schopnosti se bezpečně orientovat a uplatnit.“ 

(aleš kuneš, www.photorevue.com, 3. 06. 2010).

na výstavě nebo v projekci byli zastoupeni natálie Benešová, Milan fano Blatný, lu-

kasz Brzeskiewicz, Martin cáb, Marco ceccaroni, Markéta Dlouhá, petr Drábek, ester 

erdélyová, libor fojtík, Mariusz forecki, roman franc, arkadiusz gola, krzysztof go-

luch, anna gutová, Jacek hajduga, elena halická, attila hazay, tomáš hliva, lukáš 

horký, Jana hunterová, Milan illík, filip Jandourek, Juraj Janiš, Martin kašpar, robert 

kiss, svatopluk klesnil, Jaroslav kocián, Dušan kochol, kryzstof kowalczyk, Jakub ko-

žial, Maroš krivý, Jan langer, Michal lichtański, lea lovišková, Michal luczak, Jan 

vernisáž výstavy Dvacátý rok institutu tvůrčí fotografie fpf slezské univerzity v opavě v brněnské redutě. 31. března 2010.  
foto václav podestát.
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Mahr, David Macháč, David Maixner, Marek Malůšek, eva Malůšová, andrzej Marc-

zuk, agáta Marzecová, kamila Musilová, David Mužík, petr nagy, Maciej nieslony, 

vladimír novotný, pavla ortová, Marek pavala, šimon pikous, Michal popieluch, eva 

pospěchová, Bára prášilová, Maurycy prodeus, tomasz ratter, pavla rečková, yan 

renelt, Jonáš richter, Joanna rzepka Dzedzic, lenka sedláčková, silvia senčeková, 

rafal siderski, vojtěch v. sláma, pavel Maria smejkal, Drahomír štulír, szymon szcze-

szniak, Branislav štěpánek, renáta štěpařová, Julie štýbnarová, Matěj třešňák, václav 

vašků, imrich veber, tomáš verner, tereza vlčková, roman vondrouš, Martin Wág-

ner, yoshi yokoyama, filip zawada, Martin zeman, Jiří Žižka, ondřej Žižka a Barbora 

a radim Žůrkovi. 

expozice byla s ohledem na prostory členěna převážně tematicky. ve vstupních pro-

storech v přízemí reduty převládaly velkoformátové fotografie terezy vlčkové, man-

želů Žůrkových a Jaroslava kociána. v poschodí byly instalovány převážně ukázky 

dokumentárních a konceptuálních souborů. vystaveny byly i ukázky úspěšných teo-

retických diplomových prací, dokumentárních publikací ze semináře Jindřicha štreita  

a katalogů vydaných itf a su v opavě. v přítomnosti proděkanky fpf su evy klímové 

a tajemníka fpf su Josefa svobody výstavu zahájil vedoucí itf a kurátor výstavy vla-

dimír Birgus. po vernisáži byl pro návštěvníky připraven výstavy velký raut. zahájení 

výstavy i následující setkání pedagogů, studentů a absolventů itf v hospodě špalíček 

na protější straně zelném trhu provázelo hudbou příležitostné hudební seskupení Mla-

tevňa Marka Malůška. k výstavě byl vydán su v opavě ve spolupráci s nakladatelstvím 

kant menší česko-anglický katalog, který na 28 stranách představoval ukázky ze sou-

borů nejvýraznějších studentů, doplněné základními informacemi o škole i o výstavě. 

tento katalog byl později doplněn obsáhlým téměř třísetstránkovým katalogem s do-

vernisáž výstavy Dvacátý rok institutu tvůrčí fotografie fpf slezské univerzity v opavě v brněnské redutě. hudební doprovod 
obstaralo příležitostné hudební seskupení Mlatevňa Marka Malůška.  31. března 2010. foto archiv Marka Malůška.
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statečnou prezentací zastoupených studentů. výstavě věnovala dostatečnou pozornost 

i média. informace, články a recenze výstavy vyšly například ve čtrnáctideníku ateliér, 

v magazínu Digi foto, Mladé frontě Dnes, rovnosti, opavském a hlučínském Deníku, 

Brněnském deníku, Břeclavském deníku a dalších regionálních denících Jihomorav-

ského kraje, a také na internetových portálech www.fotografovani.cz, www.denikrefe-

rendum.cz, domácím internetovém časopise www.photorevue.com i jinde. veřejnosti 

byla výstava přístupná až do 2. května 2010, kdy se část expozice přesunula do galerie 

aMu na Malostranském náměstí v praze.

národní památkový ústav Úop plzeň uvedl v prvním patře galerie Jízdárny státního 

zámku kozel u plzně retrospektivu k životnímu jubileu václava	Podestáta, kterou ve 

středu 26.	května	2010	v 17.00 hodin zahájil vladimír Birgus. výstava byla přístupná od 

3. dubna až do 30. června 2010. expozice představila i autorovu nejnovější barevnou 

tvorbu, která byla do té doby ve větší míře vystavena pouze galerie auf der pawlatsche 

v kampusu vídeňské univerzity v listopadu 2008 v rámci třetího evropského měsíce 

fotografie ve vídni.

v hlavní budově slováckého muzea ve smetanových sadech v uherském hradišti byla 

od 9.	dubna	2010	otevřena repríza výstavy (aB)normalizace	1969	-	1989	Jindřicha	

Štreita. tento nový výběr fotografií z archívu čítajícího více než 300 000 záběrů poří-

zených před rokem 1990  byl premiérově představen v listopadu 2009 v Muzeu kro-

měřížska v kroměříži. Úvodní slovo přednesla spolu s Jindřichem štreitem i kurátorka 

výstavy a pracovnice galerie slováckého muzea v uherském hradišti Milada frolco-

vá. citlivý hudební doprovod na vernisáži obstaral Jiří pavlica. výstava byla později 

uvedena také v prostějově, zlíně, vsetíně, Bruntále, klatovech a na dalších místech.  

k výstavě vyšla stejnojmenná česko-anglická publikace s texty antonína Dufka a lud-

víka vaculíka.

v rámci festivalu umělecké fotografie ve varšavě, jehož hlavním hostem v roce 2010 

bylo po české republice německo, byla 14.	dubna	2010 v 19.00 hodin v galerii klimy 

Bocheńske na ulici zabkowske ve varšavě v polsku otevřena výstava nový	Život,	

nový	doKument. vzhledem ke státnímu smutku v souvislosti s tragickou smrtí pol-

ského prezidenta lecha kaczyńskeho a dalších 95 lidí proběhla jen skromná oficiální 

vernisáž. na varšavské repríze byly představeny spolu s dalšími autory i práce studentů 

a absolventů itf libora fojtíka, svatopluka klesnila, andreje Balca a Jozefa ondzika. 
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tentokrát nebyli na rozdíl od původní koncepce představené na prague Biennale pho-

to 1. v karlíně v praze uvedeni polští dokumentaristé.

italský student itf marco	ceccaroni	představil v rámci programu 14. ročníku festivalu 

divadla, filmu, hudby a poezie Další břehy výstavu anonimo	veneziano	instalo-

vanou v prostorách Minoritského kláštera v opavě. výstavu , kterou zahájil 15.	dubna	

2010	v 16.00 hodin Jindřich štreit, mohli návštěvníci festivalu vidět až do 28. května 

2010. festival pod titulem Benátky - město, kde lvi létají a holubi chodí pěšky uspořá-

dalo statutární město opava.

17.	dubna	2010	od 17.00 hodin proběhlo v národním muzeu fotografie v Jindřichově 

hradci vyvrcholení projektu via	luciS. cílem tohoto projektu bylo fotograficky zma-

povat novodobé české dějiny v období od sametové revoluce po současnost. projekt 

byl rozdělen na dvě základní části. první část představovala výstava via	luciS	1989	

-	2009	/	čeSKá	SPolečnoSt	ve	fotografii sestavená kurátorem tomášem	Po-

spěchem	z děl profesionálních fotografů a studentů fotografických škol. výstavě byl 

udělen statut oficiální doprovodné akce českého předsednictví v radě evropské unie 

a poprvé byla představena v březnu 2009 v prostorách stálého zastoupení české re-

publiky při eu v Bruselu. Druhá repríza proběhla v listopadu 2009 na festivalu Měsíc 

fotografie v Bratislavě. Druhou částí projektu národního muzea fotografie v Jindřicho-

vě hradci byla soutěž via lucis vyhlášená v roce 2007. soutěž měla čtyři kola, během 

nichž se sešlo celkem 3 125 soutěžních fotografií. z těch porota sestavila výstavu před-

stavující práce 41 amatérských i profesionálních fotografů. uzávěrka posledního kola 

soutěže proběhla 17. listopadu 2009. v expozicích obou výstav byly zařazeny i práce 

studentů, absolventů a pedagogů itf rafała Milacha, petra nagyho, vojtěcha slámy, 

Jindřicha štreita a trojice Martina novozámská, Jan vaca a Jaroslav vraj. v sobotu 17. 

dubna 2010 v 16.00 hodin provedl tomáš pospěch komentovanou prohlídku výstavy 

via lucis 1989 - 2009 / česká společnost ve fotografii, které předcházela beseda s Jin-

dřichem štreitem spojená s vyhlášením výsledků soutěže via lucis. v 17.00 hodin pro-

běhly slavnostní vernisáže obou výstav, které byly přístupné až do do 20. června 2010. 

ve čtvrtek 22.	dubna	2010	v 17.00 hodin zahájil Jiří siostrzonek v galerii opera v Diva-

dle Jiřího Myrona výstavu fotografií vladimíra	Birguse. vernisáže provázené bohatým 

rautem se zúčastnila i řada studentů a pedagogů itf cestou na dubnovou konzultaci 

na horní Bečvě.
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ve stejný den byla ve výstavní síni kleisthausu v Berlíně v 19.00 hodin zahájena společ-

ná výstava tří českých fotografek terezy vlčkové, Dity pepe a Míly preislové nazvaná 

Women	in	czech	PhotograPhy. provozovatel galerie kleisthaus, jímž byl Úřad 

zmocněnce spolkové vlády pro záležitosti postižených, donutil Mílu preslovou a te-

rezu vlčkovou vyřadit z expozice pět fotografií kvůli jejich údajně pornografickém 

obsahu. fotografky byly den před zahájením výstavy postaveny před volbu, buď svá 

díla sundají, nebo se půl roku připravovaná výstava neuskuteční. vlčková byla nucena 

svěsit fotografie zachycují její malou sestřenici ve spodním dílu plavek krmící lamy. 

tyto fotografie byly již dříve oceněny prvním místem ve fotografické soutěži frame 

008 v kategorii láska. preslová musela sundat tři fotografie znázorňující jejího syna 

schouleného do klubíčka na červeném pozadí. projevy jednoznačně neoprávněného 

cenzurního jednání probudily nadnárodní skandál, kterým se zabývala řada českých, 

německých i zahraničních médií.

od 23.	do	25.	dubna	2010	proběhla Konzultace	pro studenty v rekreačním středis-

ku rališka - pekárny na horní Bečvě. hlavním hostem konzultace byl slovensko-český 

fotograf a kurátor Miro švolík. kromě pátečního večerního setkání určeného všem stu-

dentům proběhly v pátek odpoledne také besedy se studenty 3. a 5. ročníku. v rámci 

přednášky o současné fotografii představil Milan krištůfek nejzajímavější projekce čtvr-

tého ročníku festivalu tvůrčí fotografie fotojatka. v sobotu 29. dubna 2010 večer po 

skončení výuky proběhla v nedaleké hospodě pod vlekem společná oslava narozenin 

vladimíra Birguse, václava podestáta a Mira švolíka a jmenin Marka Malůška s hud-

bou a zpíváním do ranních hodin.

Jiří siostrzonek zahajuje výstavu vladimíra Birguse v galerii opera v Divadle Jiřího Myrona v ostravě. 22. dubna 2010.  
foto David Macháč.
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inovovaná, ale s ohledy na prostory také značně redukovaná repríza výstavy dvacá-

tý	roK	 inStitutu	tvůrčí	fotografie	fPf	SlezSKé	univerzity	v	oPavě,	

byla zahájena v úterý 4.	května	2010 v 18.00 hodin v galerii aMu na Malostranském 

náměstí v praze. na deinstalaci, balení a převoz části exponátů z brněnské reduty, kde 

byla expozice otevřená až do 2. května 2010, a na následnou instalaci v praze bylo 

jen velmi málo času. proto v Brně i praze vypomáhali dobrovolníci z řad studentů. ve 

srovnání s brněnskou redutou byla v praze vystavena jen třetina fotografií. Do poně-

kud stísněných prostorů galerii aMu se vměstnalo 58 fotografií od devatenácti auto-

rů. proto výstavu doplňovaly hned tři projekce, které představily tvorbu jednapadesáti 

dalších studentů a absolventů. Druhou z řady přehlídek uspořádaných k dvacátému 

výročí založení itf zahájili společně s vladimírem Birgusem také rektor su v opavě 

rudolf Žáček a rektor aMu v praze ivo Mathé. na vernisáž přišlo velké množství ná-

vštěvníků, kteří zcela neprostupně zaplnili prostory galerie. po vernisáži a následném 

rautu se část společnosti pedagogů, studentů a absolventů přesunula do nedaleké re-

staurace všebaráčnická rychta, kde oslavy zahájení výstavy pokračovaly, bohužel za 

malé ochoty tamního personálu.

zahájení první reprízy výstavy Dvacátý rok institutu tvůrčí fotografie fpf slezské univerzity v opavě v prostorech pražské 
galerie aMu. 4. května 2010. foto David Macháč.

tvůrčí dílna Miroslava vojtěchovského v ateliéru itf v opavě. 7. května 2010. foto Marek Malůšek.
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od pátku 7.	května	do neděle	9.	května	2010 proběhly v ateliéru itf v budově fpf su 

na Bezručově náměstí v opavě tři jednodenní tvůrčí	dílny	pod vedením Miroslava 

vojtěchovského zaměřené na ateliérovou a produktovou fotografii a především foto-

grafování skla. Dílen se zúčastnilo celkem 47 studentů.

třetím studentem itf, který své práce představil v arcidiecézním muzeu olomouc  

v prostorech kafe amadeus, byl Svatopluk	Klesnil. vystavený soubor chvíle	Šam-

Piónů, který předložil v roce 2009 jako svou praktickou bakalářskou práci, byl ve 

stejném roce také oceněn druhou cenou v soutěži czech press photo v kategorii kaž-

dodenní život. zahájení výstavy proběhlo vzhledem k velkému počtu návštěvníků  

11.	května	2010 v 17.30 hodin na nádvoří arcidiecézního muzea olomouc před kavár-

nou. Úvodní slovo pronesl spolu s kurátorkou výstavy štěpánkou Bieleszovou i garant 

výstavního programu Jindřich štreit.

po brněnském divadle reduta a galerii aMu v praze proběhla v pořadí třetí výstava 

uspořádaná u příležitosti 20. výročí založení itf fpf su v linacre college na oxford-

ské univerzitě v anglii. Možnost prezentace itf na oxfordské univerzitě vznikla díky 

dobrým vztahům a dlouhodobé úspěšné spolupráci s Ústavem fyziky fpf su v opavě, 

vedeném prof. zdeňkem stuchlíkem. 

výstavní prostory linacre college v oxfordu byly ve srovnání s brněnskou redutou či 

galerií aMu v praze poněkud komornější. tomu byl kurátorem výstavy vladimírem 

Birgusem přizpůsoben i výběr fotografií výstavy dvacátý	roK	inStitutu	tvůrčí	

fotografie	fPf	SlezSKé	univerzity	v	oPavě. i tato výstava pracovala s koncep-

tem představení nejnovějších klauzurních a diplomových prací studentů a absolventů 

itf. ve třech prostorách koleje byly instalovány fotografie z cyklu two terezy vlčko-

zahájení výstavy chvíle šampiónů svatopluka klesnila v arcidiecézním muzeu olomouc v prostorech kafe amadeus.   
11. května 2010. foto archiv svatopluka klesnila.
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vé. Dále byl představen soubor Domésticas andreje Balca, portréty Davida Macháče  

z diplomového souboru sousedé, subjektivní snímky z cyklu Bazény petra nagyho, do-

kumentární fotografie ze souboru absurdistán libora fojtíka, ukázky ze souboru yes, it 

happened Matěje třešňáka, eye of providence Dušana kochola a také soubor zástupní 

manželů Barbory a radima Žůrkových. výstavu zahájili 19.	května	2010	prof. sonia 

scott-fleming a prof. John Miller z oxfordské univerzity a prof. zdeněk stuchlík a prof. 

vladimír Birgus ze fpf su v opavě. součástí zahájení výstavy byla také přednáška  

s projekcí vladimíra Birguse, ve které představil opavskou fotografickou školu a úspěš-

né práce dalších studentů. výstavy a přednášky se zúčastnila i řada českých studentů 

vzdělávajících se na oxfordské univerzitě. Úspěšná výstava, která měla být původně 

ukončena 20. června 2010, byla prodloužena až do září.

od	čtvrtku	27.	do	neděle	30.	května	2010	se ve slavonicích uskutečnila první ze dvou 

tvůrčích	dílen zaměřených na zvládnutí základů práce s velkoformátovou kame-

rou. Dílnu vedl petr velkoborský.

v rámci jubilejního 10. ročníku česko-slovenského semináře kognice a umělý život,   

který pořádal na přelomu května a června Ústav informatiky fpf su v opavě v hotelu 

sepetná v ostravici v Beskydech, byla při zahájení 31.	května	2010	uvedena výstava 

Pavla	máry. výstava zahrnovala soubory Madony, Mechanické corpusy, černé corpu-

sy a Memory z roku 2009. uvedl ji Jiří siostrzonek. k výstavě vydala su jednoduchý 

skládací katalog s textem vladimíra Birguse

ve dnech 7.	 až	 9.	 června	 2010 proběhly v budově fpf su na Bezručově náměstí 

v opavě PřiJímací	zKouŠKy	do bakalářského studia oboru tvůrčí fotografie.

vernisáž výstavy pavla Máry v rámci semináře kognice a umělý život v hotelu sepetná v ostravici v Beskydech.  
31. května 2010. foto David Macháč.
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v prestižní shiseido gallery na hlavní tokijské třídě ginza proběhla od	19.	června	do	

8.	srpna	2010	výstava darKneSSeS	for	light	-	czech	PhotograPhy	today. 

Jednalo se o dosud největší výstavní projekt představující českou fotografii na japon-

ském území, který se uskutečnil v úzké spolupráci slavné shiseido gallery s českým 

centrem tokio. výstava prací deseti českých fotografů byla zahájena v pátek 18. červ-

na 2010 v přítomnosti prezidenta a nejvyšších představitelů mezinárodní kosmetic-

ké společnosti shiseido co. ltd. zahájení se zúčastnil i velvyslanec české republiky  

v Japonsku Jaromír novotný a ředitel českého centra tokio petr holý. v expozici byli 

zastoupeni fotografové vladimír Birgus, václav Jirásek, antonín kratochvíl, Michal 

Macků, Dita pepe, ivan pinkava, rudo prekop, tono stano, Jindřich štreit a tereza 

vlčková. kurátorem výstavy byl byli yu iseki a vladimír Birgus, který spolu s druhým 

přítomným autorem ivanem pinkavou přednesli v neděli 20. června 2010 v shiseido 

gallery téměř tříhodinovou přednášku, v níž byla kromě historických souvislostí české 

fotografie představena i nejmladší generace českých fotografů a práce mnoha studentů 

a absolventů itf. výstavu provázel i obsáhlý japonsko-anglický katalog s texty vladi-

míra Birguse a kotaro iizawy, který se stal vůbec první ucelenější publikací pojednáva-

jící o české fotografii na japonském trhu. výstava i publikace se těšila velké pozornosti 

sdělovacích prostředků.

od	19.	června	do	26.	září	2010	byla otevřena v lausanne ve švýcarsku výstava rege-

neration	2, na niž kurátoři z elysejského muzea vybrali ze sedmi stovek nominovaných 

studentů fotografie ze 120 škol od harvardu přes londýnskou královskou kolej umění 

až po akademii výtvarných umění v tokiu, ty, kteří podle jejich představ nejlépe repre-

zentovali aktuální tvůrčí tendence. Do konečného výběru osmdesáti autorů z osmačty-

řiceti škol z pětadvaceti zemí byli vybráni i čtyři studenti itf fpf su v opavě - tereza 

vlčková, Barbora a radim Žůrkovi a polská studentka anna orlowská. expozice byla 

později představena také na festivalu v arles a v galerii aperture v new yorku. v lon-

dýnském nakladatelství thames and hudson k ní byl vydán velký prestižní katalog.

po svatopluku klesnilovi se v café amadeus v arcidiecézním muzeu olomouc před-

stavila od 22.	 června	 2010 Jitka	horázná	 se souborem panoramatických fotografií 

nedělní	odPoledne, se kterým ve stejném roce uspěla v mezinárodní fotografické 

soutěži frame. výstavu opět uvedl Jindřich štreit spolu s kurátorkou výstavy štěpánkou 

Bieleszovou.
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od	25.	do	27.	června	2010 se uskutečnila v rekreačním středisku rališka - pekárny na 

horní Bečvě závěrečná Konzultace	akademického roku 2009 - 2010. v sobotu 26. 

června 2010 zhotovil pavel Mára další ze skupinových portrétů pedagogů a studentů 

itf. záměrem tohoto roku bylo vytvoření obrazce české vlajky, kde studentky tvořily 

bílé pole, studenti červené a pedagogové v popředí utvářeli modrý klín. v sobotu večer 

se uskutečnilo za chatou rališka - pekárny tradiční setkání u táboráku.

na 41. ročníku nejstaršího fotografického festivalu rencontres	2010	d‘arles ve fran-

couzském arles byla od	3.	července	do	19.	září	2010	představena repríza rozsáhlé 

výstavy regeneration	2	připravené elysejským muzeem v lausanne ve švýcarsku, kde 

mezi osmdesáti mladými fotografy z celého světa své fotografie představili i studenti 

itf anna orlowská, tereza vlčková a manželé Barbora a radim Žůrkovi. Manželé 

Žůrkovi a tereza vlčková se festivalu osobně zúčastnili. vladimír Birgus byl tradičně 

jedním z hodnotitelů portfolií.

studenti petr Drábek a petr omelka založili občanské sdružení fotokošt s úmyslem 

vytvářet výstavní a kulturní aktivity v místě svého bydliště, v hodoníně na jihu Moravy. 

vůbec první akcí, kterou zorganizovali, bylo setkání fotografů a studentů itf spojené 

s výstavou v industriálním objektu výKloPníK	na Baťově kanále u sudoměřic. areál 

výklopníku dnes slouží především jako půjčovna lodí a k rekreačním účelům. tema-

tická výstava 8+2	cesty	byla zahájena 10.	července	2010	a své práce na ní představili

Milan Biegoň, Martin cáb, Jiří Doležel, petr Drábek, petr kiška, Jakub kožial, Marek 

Malůšek, václav němec, petr omelka, lenka sedláčková a Magda veselá. večer po 

vernisáži proběhlo setkání vystavujících a návštěvníků výstavy na ostrově na Baťově 

kanále spojené s opékáním vepříka, koštem vína a popíjením piva za doprovodu cim-

bálové muzika galán. výstava byla přístupná návštěvníkům výklopníku a turistům  

v průběhu celého léta až do konce září 2010. 

pavel Mára připravuje společné fotografování studentů a pedagogů itf na horní Bečvě. 26. 6. 2010. foto pavel Mára.
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v českých Budějovicích v galerii pod kamennou žábou proběhla od 16.	 července	

2010	repríza výstavy rozhovory	/	WyWiady	/	talKS, která představila práce šes-

tice spolužaček, studentek itf silvie senčekové, Justyny pasierkiewicz, Magdaleny so-

kalske, anny Matuszne, yoshimi yokoyamy a evy Malúšové, která výstavu připravila. 

výstava byla premiérově uvedena v v kavárně loft 577 ve zlíně. Další repríza výstavy  

byla uvedena od 25. října 2010 v kafe falk v Brně.

od	15.	července	do	13.	srpna	2010	byla jako jedna z prvních v nově otevřeném mul-

tifunkčním centru fotograf gallery ve školské ulici 28 v praze instalována výstava Jana	

mahra Syntetic. výstavu uvedl pavel Baňka.

od	30.	července	do	5.	srpna	2010 byla jako součást doprovodného programu ne-

soutěžní filmové přehlídky festivalu nad řekou v písku uvedena společná výstava Pol-

Ští	Studenti	inStitutu	tvůrčí	fotografie	SlezSKé	univerzity	v	oPavě. 

hlavní programová část druhého ročníku festivalu byla totiž věnována právě polské 

kinematografii morálního neklidu. za organizací a koncepcí výstavy stáli garant výstav-

ního programu festivalu nad řekou  Jindřich štreit a kurátor výstavy vladimír Birgus. 

expozice byla instalována přímo ve festivalovém centru v Domě kultury v písku. zahá-

jení výstavy proběhlo 30. července 2010 v 19.00 hodin.

od září	2010	byly spuštěny nové	WeBové	StránKy itf, které prošly nejenom vý-

raznou proměnou vzhledu, ale především funkčních a obslužných možností. základ 

byl postaven na redakčním systému s funkcí vyhledávače. o vytvoření nové webové 

prezentace se zasloužil ponejvíc lukáš horký a David Macháč s pomocí dalších stu-

dentů itf.

v galerii opera v Divadle Jiřího Myrona v ostravě byla 2.	září	2010	v 17.00 hodin 

zahájena výstava čerstvého absolventa itf Jiřího	Žižky	s názvem fotografie, která 

zahájení výstavy Jiřího Žižky v galerii opera v Divadle Jiřího Myrona v ostravě. 2. září 2010. foto David Macháč.
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představila jeho práce vytvořené v průběhu bakalářského a především v závěru magis-

terského studia na itf. základem výstavy byly snímky vytvořené v rámci fotografické-

ho projektu opava očima studentů itf a především fotografie z cyklu Den bez konce  

z prostředí psychiatrické léčebny, který odevzdal v závěru studia jako svou praktickou 

magisterskou práci. výstavu zahájil Jindřich štreit.

v košicích se v měsíci září a říjnu uskutečnil festival současné fotografie fotofeSt	

2010. Jeho hlavním iniciátorem byl student doktorského studia na itf pavel Maria 

smejkal. zahájení festivalu proběhlo 14.	září	2010	současně s otevřením výstavy an-

dreje Balca Domésticas v slovenském technickém muzeu v košicích, po níž následo-

vala beseda s alanem hýžou. své práce na festivalu představila i řada dalších studentů 

a absolventů itf. 29. října 2010 se ve východoslovenské galerii prezentovali vedle 

robo kočana i polští studenti Mariusz forecki a andrzej Marczuk. Dále se z řad itf 

v košicích představili například lena Jakubčáková, Maroš krivý, Jaroslav Malík, Jožo 

ondzik nebo Bára prášilová. proběhly zde také ozvěny festivalu fotojatka a představe-

ní vítězů mezinárodní soutěže frame. projekt byl s přispěním města košice spolufinan-

covaný z dotací Ministerstva kultury sr.

od	18.	září	do	31.	října	2010	uspořádalo občanské sdružení fotokošt petra Drábka 

a petra omelky v hodoníně první ročník fotografického festivalu PhotoKoŠt. te-

matické zaměření bylo ohraničeno všeobjímajícím heslem dny	všední,	dny	 sváteč-

ní. organizátoři se vedle prezentace regionálních fotoklubů zaměřili především na 

představení tvorby svých spolužáků a pedagogů z itf. zahájení výstav a hlavní část 

programu festivalu se uskutečnila v hodoníně v sobotu 18. září 2010. na zámečku  

v Masarykově muzeu byl vystaven dlouhodobě rozvíjený cyklus lidé václava podestá-

ta a černobílé subjektivně laděné dokumentární fotografie Martina popeláře z prostředí 

první ročník fotografického festivalu photokošt v hodoníně. 18. září 2010. foto petr omelka.
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města ostravy. obě výstavy byly zahájeny v 10.00 hodin dopoledne. o hodinu později 

byly v hlavní budově Masarykova muzea na národní třídě v hodoníně otevřeny výsta-

vy tří polských fotografů a studentů itf. Mariusz forecki vystavil svůj úspěšný doku-

mentární soubor i love poland, filip zawada představil soubor Wooden anniversary, 

který byl zařazen i do expozice ke dvacátému výročí itf, a Joanna gorlach představila 

svou klauzurní práci za první ročník nazvanou sukior. v klubu pohoda byly vystaveny 

fotografie Branislava štěpánka ze souboru svátky ticha, které předkládaly pohledy na 

prázdné parkoviště u velkých nákupních center. v kavárně kina svět byla v 15.00 ho-

din zahájena výstava Martina šálka tapetárium. v 17.00 hodin proběhla v sále evropa 

v Masarykově muzeu projekce fotografií s tématem hodonín všední a sváteční, kterou 

komentoval nejenom pohledem sociologa Jiří siostrzonek. večer bylo v prostorách 

country hospůdky v hodoníně společné setkání vystavujících a návštěvníků festivalu 

s koncertem skupiny helemese. na první ročník photokoštu se kromě místních na jih 

Moravy vypravilo i několik studentů a absolventů itf. zahájení výstav se zúčastnil  

i Jindřich štreit. spolupráce s Masarykovým muzeem i dalšími regionálními institucemi 

v hodoníně a bezproblémový průběh zahajovacího dne, který provázel odlehčeným 

moderováním Jiří siostrzonek, byly dobrým základem i opodstatněným důvodem pro 

organizaci dalšího ročníku festivalu photokošt v nadcházejícím roce.

součástí nekomerční kulturní části největšího fotografického veletrhu Photokina byla 

výstava vysokých škol academy	meets	Photokina,	která probíhala	v hale číslo 1 na 

kolínském výstavišti. itf byl již potřetí po sobě vybrán mezi třiadvacet vystavených 

vysokých fotografických škol z mnohonásobně vyššího počtu zájemců. spolu s ate-

liérem reklamní tvorby fMk univerzity tomáše Bati ve zlíně tak na photokině od	od	

21.	do	26.	září	2010 reprezentoval české fotografické školství. po velkých společných 

výstavách v Brně, praze a oxfordu se i v kolíně nad rýnem jednalo o další připome-

nutí dvacátého výročí založení itf na slezské univerzitě s cílem představit výhradně 

tvorbu současných studentů. stánek s expozicí itf byl situován přímo u vchodu do 

výstavních prostorů a navíc oproti pódiu, na kterém po celou dobu konání veletr-

hu probíhaly přednášky a prezentace, které přitahovaly diváky. největší prostor v ex-

pozici itf byl věnován portrétům z cyklu zástupní od Barbory a radima Žůrkových  

a portrétům členů vlastní rodiny od Jaroslava kociána. Dále byly v kolíně uvedeny prá-

ce polského studenta filipa zawady z cyklu Wooden anniversary a módní fotografie  

a portréty od Barbory prášilové. práce mnoha dalších studentů byly představeny ve 
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dvou odlišných projekcích. Jedna z nich probíhala nepřetržitě přímo v expozici itf. 

Druhá byla několikrát denně promítána v kině visual gallery of photokina v rámci tzv. 

Blue Boxu, kde bylo možné shlédnout i prezentace dalších zastoupených škol. výstava 

itf se setkala se značným ohlasem. veletrh photokina v roce 2010 navštívilo bezmála 

150 tisíc registrovaných návštěvníků a díky tomu, že do vizuální galerie byl volný pří-

stup, i řada dalších diváků. 

v prostorech arcidiecézního muzea olomouc v café amadeus představil své fotogra-

fie absolvent itf Jan	Branč. zahájení výstavy nazvané navŠtívení,	která představila 

ukázky z jeho časosběrných projektů z let 2004 až 2009, proběhlo 21.	 září	 2010	

v 16.30 hodin. Úvodní slovo spolu s kurátorkou výstavy štěpánkou Bieleszovou pronesl 

Jindřich štreit.

25.	a	26.	září	2010	proběhl zahajovací víkend 5.	ročníKu	BlatenSKého	foto-

feStivalu, v týmu jehož organizátorů byl i student itf pavel štěrba. hlavním tématem 

festivalu byla Dvojice. na hlavní scéně vystavovaly například autorské dvojice Marie 

a Josef šechtlovi, alena Dvořáková s viktorem fischerem, lukáš Jasanský a Martin po-

lák, ale také absolventi bakalářského studia na itf manželé Barbora a radim Žůrkovi, 

jejichž soubory zástupní a potomci byly instalovány v rytířském sále Bavorovského 

paláce na zámku Blatná. v rámci otevřené scény se představili další studenti a absol-

venti itf - eva pandulová se souborem Back to the future, roman Dobeš se souborem 

vnitřní hlas, absolvent ivf Jan schýbal s fotografickým cyklem Diptychálně a Magda 

veselá se souborem sweet. vedle výstav proběhla i řada besed s přítomnými autory, 

přednášek, diskuzí a také již tradiční ochutnávky vína v kaplance. alena Dvořáková 

a viktor fischer představili novou knihu voda. průběh fotofestivalu provázel hudbou 

zpěvák, kytarista a hitmaker  Matthew Devereux.

3.	října	2010 se v praze uskutečnila první tvůrčí	dílna	pro studenty itf vedená 

štěpánkou stein a salimem issou, která předznamenávala další spolupráci s touto au-

torskou dvojicí. Dílny se zúčastnilo 12 studentů a součástí byla i konzultace portfolií.

vladimír		Birgus	a Jan	mlčoch	pokřtili 4.	října	2010	v 18.00 hodin v literární kavárně 

v Řetězové ulici českou a anglickou podobu knihy čeSKá	fotografie	20.	Století. 

knihu vydanou nakladatelstvím kant ve spolupráci s uměleckoprůmyslovým muse-

em v praze pokřtila jeho ředitelka helena koenigsmarková a dcera Jaromíra funkeho 

Miloslava rupešová. téměř čtyřsetstránková publikace s 517 kvalitně vytištěnými re-
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produkcemi byla završením osmileté práce na projektu české fotografie 20. století, 

jehož součástí byla i velká přehlídka české fotografie uvedená v roce 2005 na třech 

místech v praze a její redukovaná repríza v Bundeskunsthalle v Bonnu, kterou prová-

zela německá mutace křtěné knihy. za výstavu Ćeská fotografie 20. století získali oba 

kurátoři od profesní asociace cenění osobnost roku a výstava také v roce 2009 vyhrála 

v anketě odborníků v reflexu coby nejlepší fotografická expozice uplynulých dvaceti 

let. Distribuci anglické verze knihy na mnoha místech světa zajistila newyorská společ-

nost Distributed art publishers. 

ve slavonicích se od	6.	do	10.	října	2010 uskutečnila druhá tvůrčí	dílna	zaměře-

ná na oblast práce s velkoformátovou kamerou. Dílny vedené petrem velkoborským 

se zúčastnilo devět studentů, kteří měli zázemí v galerii muzea města slavonic. po-

zornost byla věnována především fotografii drobných produktů, portrétu, krajině a ar-

chitektuře. technice práce s vekoformátovou kamerou a zpracování plchých filmů 

věnoval petr velkoborský dvě večerní přednášky. každý účastník obdržel v začátku 

dílny dvanáct plochých filmů 4 x 5 in., které exponoval v kameře sinar nebo cam-

bo a následně i klasickým způsobem vyvolal. závěr dílny patřil digitalizaci negativů  

a večerní přednášce petra vermouzka o archivaci fotografií.

v závěru roku 2010 byla v galerie opera v ostravském divadle Jiřího Myrona uvedena 

třídílná přehlídka doplňující program oslav dvacátého výročí založení itf. Její první 

část nazvaná dvacátý	roK	inStitutu	tvůrčí	fotografie	byla věnovaná por-

trétu. uvedl ji ve čtvrtek 14.	října	2010	v 17.00 hodin její kurátor vladimír Birgus spolu 

s Jiřím siostrzonkem. na výstavě byly představeny fotografie antona Baši, karolíny 

kedrové, Jaroslava kociána, Jakuba kožiála, krzysztofa kowalczyka, anny Matuszne, 

gity skaličkové a Julie štybnarové.

zahájení výstavy Dvacátý rok institutu tvůrčí fotografie v galerii opera v ostravském divadle Jiřího Myrona.  
14. října 2010. foto David Macháč.
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15.	října	2010	se konalo v obřadní síni krematoria v praze strašnicích poslední roz-

loučení s fotografem, muzikantem a dlouholetým pedagogem itf antonínem	Braným, 

který zemřel po těžké nemoci 11. října 2010. 

první výstava nového fotografického projektu Jindřicha	Štreita	lidé	vítKovSKa	byla 

představena 21.	října	2010 právě v kulturním domě ve vítkově. na vernisáži, kterou 

spolu se starostou města vítkova pavlem smolkou uvedl Jiří siostrzonek, vystoupila  

s akordeonem česká šansoniérka a herečka sylvie krobová. Malé městečko vítkov lidé 

často vnímají především v souvislosti s tragickým osudem Jana zajíce. v poslední době 

se také nechvalně proslavilo rasisticky směřovanými žhářskými útoky. Jindřich štreit 

se vracel s fotoaparátem do vítkova celé dva roky a z mnoha negativů sestavil soubor 

padesáti černobílých fotografií, který ještě stále putuje republikou. na svých dokumen-

tárních snímcích zachytil obyčejný život obyčejných lidí. Další zastávka výstavy byla 

od 1. prosince 2010 v Minoritském klášteře v opavě, kde se výstavy zúčastnila i řada 

osobností ze su. pak následovala další města - rajhrad, ostrava, příbor, přerov, Brun-

tál, litovel, Mariánské lázně... v prosinci 2011 měla výstava svou zahraniční premiéru 

v tarnowskich górach v polsku.

první Konzultace	nového akademického roku proběhla v rekreačním středisku ra-

liška-pekárny na horní Bečvě ve dnech 22.	-	24.	října	2010. v pátek večer a v neděli 

dopoledne proběhly komentované projekce klauzurních a diplomových prací s ko-

mentáři hodnotících pedagogů. v páteční přednášce ze současné fotografie představil 

vladimír Birgus nejvýznamnější události fotografického festivalu rencontres v arles  

a photokiny v kolíně nad rýnem. v sobotu večer proběhla tradiční neformální imatri-

kulace nových studentů, která se odehrála v duchu hippies a nálady 60. let v kalifornii. 

imatrikulace nových studentů prvního ročníku v duchu hippies na říjnové konzultaci itf. 23. října 2010.  
foto Marek Malůšek.
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stylizace a kostýmy slušely nejenom studentům, ale i také pedagogům. na parkovišti 

před vchodem do chaty rališka-pekárny po celou dobu konzultace poskytoval občer-

stvení kavárenský autobus ve stylu hippies.

v sobotu 30.	 října	 2010	 ve 14.00 hodin byl v galerii solnice v českých Budějovi-

cích  zahájen festival tvůrčí fotografie jihočeských fotografů JihočeSKý	výlov	3, je-

hož  hlavním organizátorem je fotograf, pedagog a kurátor galerie Bazilika v českých 

Budějovicích Miro švolík. v dílčích výstavách se v rámci festivalu představili napří-

klad absolvent itf Jan tabery nebo student tomáš chadim. nejvýznamnější událostí  

v souvislosti s itf byla výstava JihočeŠtí	Studenti,	aBSolventi	a	učitelé	z	itf	

v	oPavě	v galerii Měsíc ve dne a literární kavárně Měsíc ve dne v českých Budějo-

vicích, kterou společně připravili Miro švolík a františek nárovec. společné výstavy, 

která byla zahájena 30. října 2010 v 19.00 hodin, se zúčastnili gabriela albrechtová, 

David Boukal, pavel černý, radka Doležalová, petr hasal, tomáš chadim, václav 

němec, Miroslav němeček, věra stuchelová, Milan pinta krištůfek, Milan karel kníže, 

Jan Mahr, pavel Mára, Mína Mládková, františek nárovec, lenka pužmanová,  Martin 

šálek, pavel štěrba, Jan tabery a petr velkoborský.

od	5.	do	7.	listopadu	2010	se uskutečnila tradiční společná exkurze studentů a peda-

gogů itf na měSíc	fotografie	v	BratiSlavě. v těchto dnech proběhla většina 

vernisáží, tvůrčích dílen, přednášek i hodnocení portfolií. lákadlem dvacátého jubi-

lejního ročníku byla velká přehlídka ruské fotografie z období 1840 - 1950, výstava 

Martina parra a Marcose lópeze v Domě umění i zajímavě pojatá expozice fotografií 

františka Drtikola ve slovenské národní galerii připravená Janem Mlčochem. Divácky 

zajímavá byla i výstava nepokojné médium v Domě umění, která reflektovala vývoj 

slovenské fotografie v posledních dvaceti letech. od pátku 5. listopadu 2010 byla v 

open gallery na Baštové ulici otevřena výstava oPavSKá	ŠKola	fotografie	itf	

-	20.	roK	inStitutu	tvůrčí	fotografie	SlezSKé	univerzity	v	oPavě. Její 

vernisáž, které se zúčastnil i významný fotograf a člen agentury Magnum photos Martin 

parr, proběhla s velkou účastí  studentů a pedagogů itf až v sobotu 6. listopadu 2010 

v 18.30 hodin. Jednalo se o další výstavu připomínající událost výročí založení itf, 

která představovala výhradně nejnovější práce studentů a absolventů školy. vzhledem 

k omezeným prostorům galerie byl opět vystaven jen zlomek rozsahu výstavy premié-

rované v brněnské redutě. vystaveny byly práce Martina cába, ester erdelyové, leny 
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Jakubčákové, Jaroslava kociána, petra omelky, anny orlowske, Báry prášilové, pavla 

Mária smejkala, Branislava štěpánka, romana vondrouše a dalších studentů. práce 

studentů itf byly zastoupeny také v repríze přehlídky vítězných snímků mezinárodní 

soutěže frame 009, která byla zahájena již 5. listopadu v 17.00 hodin ve výstavním 

pavilonu podhradí ve slovenském národním muzeu na Žižkove ulici. ve stejný den  

v podvečer proběhla v budově vysoké školy múzických umění na svoradově ulici 

přednáška Martina parra.

na 20. mezinárodním festivalu Měsíc fotografie v Bratislavě proběhla také soutěž  

o nejlepší fotografickou knihu střední a východní evropy, vydanou v letech 2009 - 

2010. Mezi 115 nominovanými publikacemi zvítězila kniha vladimíra Birguse a Jana 

Mlčocha čeSKá	fotografie	20.	 Století, kterou na podzim vydalo pražské na-

kladatelství kant ve spolupráci s uměleckoprůmyslovým museem v praze. výsledky 

byly vyhlášeny 6. listopadu 2010 ve středoevropském domě fotografie.

v roce 2010 student doktorského studia na itf dušan	Kochol	poprvé zorganizoval 

off	 Photo	 feStival, který příjemně osvěžil oficiální nabídku Měsíce fotografie 

v Bratislavě dalšími osmi výstavami. uvedl například výstavu stranger than ordinary  

s pracemi agáty Marzecové, Justyny pasierkiewicz, Maroše krivého a tomaše Werne-

ra, která byla zahájena 4. listopadu 2010 ve 20.00 hodin v bývalém továrním komplexu 

a současném sídle mladých bratislavských umělců cvernovce. v galerii X v zamoč-

nické ulici byla výstava Jet lagged prezentující fotografie Dušana kochola a simony 

Janišové a v galerii portos byly fotografie absolventky itf laury Wittek. 

v pátek i v sobotu byla na doporučení studenta roberta kisse rezervovaná od 20.00 

hodin hospoda zlatý jelen v bezprostřední blízkosti obchodní ulice, což měla být ná-

výstava opavská škola fotografie itf - 20. rok institutu tvůrčí fotografie slezské univerzity v opavě instalovaná 
v rámci Měsice fotografie v Bratislavě v open gallery. v pozadí je vidět instalaci fotografií Branislava štěpánka.  
6. listopadu 2010. foto Marek Malůšek.
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hrada za nezdařilou volbu restaurace slovak pub z předešlého roku. Díky překrásnému 

počasí, které rozhodně není pro zahajovací týden festivalu obvyklé, proběhlo večerní 

setkání itf s muzikou a výbornou atmosférou v atriu před vchodem do zlatého jelena. 

Mnohostranná prezentace itf na jubilejním 20. ročníku Měsíce fotografie v Bratislavě 

byla bezesporu vydařená. hlavní host festivalu Martin parr byl příjemně překvapený 

výstavou opavská škola fotografie uspořádanou ke dvacátému výročí školy a pochva-

loval si i atmosférou vernisáže off photo festivalu v cernovce. fotografie pavla Maria 

smejkala představil o rok později na festivalu v arles.

Druhá část třídílné přehlídky uspořádané v galerii opera v Divadle Jiřího Myrona  

v ostravě ke dvacátému výročí itf byla zahájena ve čtvrtek 11.	listopadu	2010	v 17.00 

hodin. kurátorem výstavy nazvané Bez	KuliS	 -	 inScenovaná	fotografie	byl 

aleš kuneš, který expozici sestavil z fotografií Martina hrubého, karoliny karwan, 

Martina kašpara, Marka pavaly, renáty štěpařové, Matěje švadleny, Mateusze torbuse 

a Magdy veselé. výstava byla otevřena do 15. prosince 2010.

setkání pedagogů, studentů a absolventů itf v hospůdce u zlatého Jelena v Bratislavě. 6. 11. 2010. foto Marek Malůšek.

vernisáž výstavy Bez kulis - inscenovaná fotografie v galerii opera v Divadle Jiřího Myrona v ostravě. výstavu zahajuje  
její kurátor aleš kuneš. 11. listopadu 2010. foto David Macháč.
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ze spolupráce Jindřicha	Štreita	a Svatopluka	Klesnila	vzešla skupinová výstava lid-

SKé	Stáří	uvedená v nových prostorech galerie sociální fotografie katedry sociologie 

a andragogiky filozofické fakulty univerzity palackého v olomouci. téma expozi-

ce vybral vedoucí katedry sociologie a andragogiky Dušan šimek. výstavu v pondělí  

15.	 listopadu	2010	v 16.00 hodin zahájil první polistopadový rektor univerzity Josef 

Jařab. expozice, která byla sestavena z téměř dvou set fotografií, představila práce 

osmnácti autorů - profesionálů, studentů i amatérů. Byly na ní zastoupeny i snímky ku-

rátorů Jindřicha štreita a svatopluka klesnila a dále renaty štěpařové a Magdy veselé 

z itf. veřejnosti byla přístupna až do 28. února 2011.

ve dnech 8. - 10. října 2010 zasedla v praze mezinárodní porota 16. ročníku soutě-

že czech	PreSS	Photo. soutěže se v roce 2010 zúčastnilo 299 autorů s trvalým 

bydlištěm v české a slovenské republice, kteří poslali 4236 fotografií. porota udělila 

hlavní cenu - titul fotografie roku, a dále v 8 kategoriích udělila 8 prvních, 8 druhých 

a 8 třetích cen s finančním ohodnocením a 9 čestných uznání. udělila i cenu unhcr 

a 8 cen pro mladé fotografy do 25 let canon Junior awards. 16 cen si odnesli studenti 

a nedávní absolventi itf, což byl zatím největší úspěch itf v této soutěži (viz. úspě-

chy studentů, absolventů a pedagogů itf na konci této kapitoly). prezident republiky 

václav klaus při vernisáži výstavy 18.	listopadu	2010	předal v Brožíkově síni na staro-

městské radnici v praze hlavní cenu soutěže křišťálové oko s peněžitou odměnou 120 

000,- kč, kterou získal volný fotograf Martin Bandžák. pražský primátor udělil grant 

města prahy czech press photo 2010 se stipendiem 120 000,- kč studentu itf romanu 

vondroušovi za soubor fragmenty pražské metropole. výstava oceněných prací byla 

otevřena do 31. ledna 2011 v křížové chodbě a rytířském sále staroměstské radnice 

v praze. 

od	18.	do	21.	listopadu	2010	probíhal v pařížském caroussel du louvre nejvýznam-

nější evropský veletrh fotografie PariS	Photo. v roce 2010 jej během pěti dnů na-

vštívilo více než 38 tisíc návštěvníků z celého světa. v jednotlivých expozicích se 

prezentovalo 106 vystavovatelů a přes tisíc umělců. z české republiky se ho zúčastnila 

pražská leica gallery, galerie hunt kastner a nakladatelství torst a kant. v expozi-

ci leica gallery prague byla vedle václava Jiráska, ivana pinkavy, tona stana, Jiřího 

turka a emily Medkově představena i tvorba terezy	vlčkové. hlavním tématem byla 

střední evropa - česká republika, Maďarsko, polsko, slovensko a slovinsko, které v pa-
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říži zastupovaly práce více než 90 autorů. pořadatelé představili tento region výstavou 

avantgardní fotografie 20. a 30. let 20. století, na které se objevily i práce františka Dr-

tikola, Jaromíra funkeho, lubomíra linharta, Jaroslava rösslera, Josefa sudka a dalších 

autorů. své práce v paříži představili i mladší čeští fotografové hana Jakrlová, štěpánka 

stein a salim issa, Marketa luskačová, Miroslav tichý, Jindřich	Štreit a další.

v Janáčkově sále českého kulturního centra v paříži proběhla v sobotu 20.	listopadu	

2010	v 18.30 hodin v rámci programu paris photo 2010 panelová diskuse czech visi-

ons o historii a současnosti české fotografie. zúčastnili se jí historik fotografie a kurátor 

vladimír	 Birgus, ředitelka uměleckoprůmyslového musea v praze helena koenigs-

marková a ředitelka hunt kastner gallery v praze camille hunt. Diskusi v angličtině 

moderovala historička umění Markéta theinhardt. po ní následovala beseda s vladimí-

rem Birgusem s následnou autogramiádou knihy česká fotografie 20. století.

cyklus moderních madon ona	Jitky	teubalové	byl	vystaven od 30.	listopadu	2010	

v café amadeus v arcidiecézním muzeu olomouc. Úvodní slovo pronesl spolu  

s kurátorkou výstavy štěpánkou Bieleszovou i garant výstavního programu itf v café 

amadeus Jindřich štreit. autorka se výstavy nezúčastnila, ale návštěvníky pozdravila 

pomocí videohovoru prostřednictvím monitoru.

v leica gallery prague ve školské 28 v praze proběhla v pondělí 13.	prosince	2010	

v 19.00 hodin beseda s autory a nakladatelem nově vydané knihy čeSKá	fotogra-

fie	20.	Století	vladimírem Birgusem, Janem Mlčochem a karlem kerlickým. touto 

besedou se znovuobnovila tradice večerních setkání s fotografy, umělci a teoretiky  

a historiky umění v leica gallery prague. 

třetí závěrečná část přehlídky ke dvacátému výročí itf v ostravské galerii opera  

v Divadle Jiřího Myrona byla zahájena 15.	prosince	2010 v 17.00 hodin. sestavil ji pod 

názvem Šedá	romantiKa	kurátor tomáš pospěch z fotografických souborů Maroše 

krivého, agáty Marzecové, yana renelta, silvia senčekové a tomáše Wernera. „Tito 

umělci se ve své práci nejrůznějšími přístupy vztahují k reflexi soudobého veřejného 

prostoru i neurčitých industriálních prostředí na pomezí města a krajiny. Všechny fo-

tografie na výstavě tématizují – navzdory své barevnosti – šedou. Ta je zpřítomněna 

jen výjimečně přímo, spíše ji nacházíme zastoupenu přes krajinu předměstských be-

tonových suburbií, katalogizaci přírody v archivním systému nebo ve všední den na 

panelovém sídlišti.“ (tomáš pospěch, text k výstavě, www.itf.cz, 8.12.2010).
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poslední Konzultace roku 2010 na horní Bečvě proběhla od	pátku	17.	do	neděle	

19.	prosince	2010. hostem konzultace byl český výtvarník a vedoucí vedoucí ateliéru 

intermediální konfrontace na vysoké škole uměleckoprůmyslové v praze Jiří David.  

v pátek a sobotu měl několik neformálních besed v některých ročnících. v pátek večer 

představil svou tvorbu v rámci společné přednášky o současné fotografii. tu završil 

vladimír Birgus projekcí čerstvých novinek z paris phota, Měsíce fotografie v Bratislavě 

a paříži a czech press phota. sobotní večer byl tradičně věnován Ježíškovi a vánoční 

besídce. příprav besídky se spolu se studenty prvního ročníku ujal i svatopluk klesnil 

ze 4. ročníku.

v ateliéru Josefa sudka na pražském Újezdě vystavila soubor nedělní	odPoledne 

Jitka	horázná. tento soubor byl již prezentován na mnoha výstavách a horázná za něj 

získala druhou cenu v soutěži frame 009. vernisáž proběhla v úterý 21. prosince 2010 

v 18.00 hodin. výstava se uskutečnila s podporou finanční skupiny ppf, kurátorem byla 

lucie Mlynářová.

kromě toho, že se studenti itf prezentovali na řadě samostatných i skupinových výstav 

u nás i v zahraničí, získali také mnohá ocenění.

ke konci roku 2010 proběhlo vyhodnocení vítězů mezinárodní fotografické soutěže 

pro profesionální fotografy a studenty fotografických škol z česka, polska, slovenka  

a Maďarska frame	2010. slavnostní vernisáž oceněných souborů spojená s vyhlášením 

vítězů soutěže byla zahájena ve čtvrtek 6. ledna 2011 v 19.00 hodin v leica galle-

ry prague ve školské ulici praze. šestý ročník byl vymezen tematickými kategoriemi 

Bůh, klasika a rekreace. Do soutěže se přihlásilo 77 autorů s 97 soutěžními soubory. 

nejvíce byla zastoupena česká republika. ocenění získali opět i studenti itf. lukasz	

tomáš pospěch uvádí výstavu šedá romantika v galerii opera v Divadle Jiřího Myrona v ostravě. 15. prosince 2010.  
foto David Macháč.
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Pienkowski	získal první místo v kategorii Bůh za soubor hermitage, tomáš	trojan	ve 

stejné kategorii třetí místo za soubor ve stínu psa. v kategorii rekreace získal milan	

Bureš	první místo se souborem cestování v čase a rafal	Siderski	místo druhé za soubor 

fotografií Do or Die.

Řada studentů a absolventů itf získala významné ceny i v 16. ročníku soutěže czech	

Press	Photo. grant primátora města prahy se stipendiem ve výši 120 000,- kč, druhou 

cenu v kategorii příroda a životní prostředí a třetí cenu v kategorii umění a zábava 

získal student magisterského studia a fotoreportér čtk roman	vondrouš. první cena 

v kategorii každodenní život byla udělena studentovi 5. ročníku liboru	fojtíkovi. první 

cenu v kategorii umění a zábava získal absolvent itf Jan	rasch. Další prvenství v kate-

gorii portrét si odnesl student 3. ročníku Jiří	doležel. martin	Wágner	obdržel třetí cena 

v kategorii reportáž, manželé Barbora	a	radim	Žůrkovi	třetí cenu v kategorii příroda 

a životní prostředí, milan	Bureš	získal čestné uznání v kategorii umění a zábava a dále 

získal spolu s matějem	Švadlenou	cenu canon Junior awards. nedávný absolvent Jiří	

Žižka	dostal třetí cenu v kategorii každodenní život.

Kristýna	erbenová	dosáhla čtvrtého místa v mezinárodní fotografické soutěži shots: 

young photographers competition 2011. arkadiusz	gola	získal první místo v soutě-

ži slezská novinářská fotografie ve slezské knihovně v katovicích. zuzana	halanová	

obdržela druhé místo v soutěži mladých talentů v rámci festivalu současné fotografie 

foto fest v košicích. cenu czech grand Design award v kategorii fotograf roku obdr-

žela Bára	Prášilová. robert	Kiss	byl přijat za člena člena ypu (young photographers 

united). tomáš	Werner	získal grant Ministerstva kultury lucemburska. tomasz	Wiech	

získal stipendium Ministra kultury a národního dědictví polska na realizaci projektu  

v polsku.

významná ocenění získali i pedagogové itf. vladimír	Birgus	a Jan Mlčoch	získali na 

20. ročníku festivalu Měsíc fotografie v Bratislavě první cenu za knihu česká fotografie 

20. století v soutěži o nejlepší fotografickou publikaci vydanou ve střední a východní 

evropě v letech 2009-2010. za tuto knihu dále získal cenu top Digi photo 2010 za 

nejlepší fotografickou publikaci roku. stříbrná medaile slezské univerzity za dlouhole-

tý přínos slezské univerzitě v opavě byla udělena Jiřímu siostrzonkovi. Jindřich štreit 

byl nominován na cenu ministra kultury české republiky.
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svou diplomovou práci nazvanou institut tvůrčí fotografie fpf slezské univerzity  

v opavě v letech 2006 - 2010 jsem zpracovával v období dvou let. v první pozvolnější 

fázi jsem se soustředil na shromáždění všech potřebných materiálů a podkladů. čerpal 

jsem  z archívu itf, ale i ze soukromých archívů jednotlivých pedagogů, především od 

vedoucího itf prof. vladimíra Birguse. veškeré materiály jsem přebral a setřídil chro-

nologicky i podle jejich významu. 

ve druhé fázi jsem s využitím všech dostupných materiálů, publikací, pozvánek, ka-

talogů, novinových výstřižku, dokumentů, stránek školy i dalších zdrojů na internetu 

sestavil chronologicky řazené seznamy významných i méně důležitých událostí v prů-

běhu zpracovávaných let. z těchto seznamů vzešly také nejrůznější výčty událostí, 

výstav, úspěchů a ocenění i sestavy studentů přijatých ke studiu nebo absolventů školy, 

které jsou součástí příloh mé diplomové práce.    

ve třetí fázi jsem se zaměřil na sběr informací v osobní rovině, především formou 

rozhovorů s pedagogy itf. přepisy některých rozhovorů jsou součástí této práce a po-

važuji je za velmi důležité. představují vybrané kmenové pedagogy itf jako osobnosti 

české fotografie, především ale vypovídají o jejich vztahu k itf a pedagogické profesi. 

zařazení rozhovorů má význam i z hlediska obsahové stavby diplomové práce, proto-

že propojují její dvě hlavní části. 

poslední a také nejobtížnější fází bylo vypracování a sestavení celé práce. i přesto,  

že jsem navyklý pracovat s odborným textem, jsem byl náročností a dobou, kterou vy-

žadovala, překvapen. Bylo neustále zapotřebí souběžně čerpat z více zdrojů, mnohdy 

obsáhlých textů, a průběžně ověřovat jejich pravdivost. obtížnost samozřejmě prohlu-

boval i fakt, že sám nejsem očitým svědkem všech popisovaných událostí a k některým 

závěr
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z nich se dochovaly jen velmi stručné podklady. pak bylo nutné vyhledat účastníky  

a svědky a využít jejich výpovědí. 

celou práci jsem rozdělil do dvou obsáhlých základních kapitol, kterým předchází 

stručné připomenutí historie institutu tvůrčí fotografie. Jeho zařazení považuji za ne-

zbytné, protože dává vyniknout mnohým souvislostem a tvoří prvek kontinuity nava-

zujících významů i historických událostí.           

v první kapitole nazvané studium na institutu tvůrčí fotografie charakterizuji jeho po-

stavení v českém prostředí, popisuji průběh a okolnosti studia, charakterizuji jednotlivé 

studijní programy, snažím se postihnout specifickou atmosféru a další okolnosti studia. 

kapitola představuje pedagogický sbor a podává základní informace o výstavní a pub-

likační činnosti itf ve zpracovávaném období.

Druhá kapitola nazvaná institut tvůrčí fotografie v letech 2006 - 2010 představuje ka-

lendárium chronologicky řazených výstav, fotografických festivalů a dalších událostí  

v životě školy, studentů i pedagogů. přináší také přehledy významných ocenění a úspě-

chů, které studenti a pedagogové získali. poučen z chyb mých předchůdců, kteří zpra-

covávali předešlá období historie itf, jsem se snažil dosáhnout co největší přehled-

nosti a logičnosti zařazení dílčích informací. i proto každé kapitole předchází stručný 

seznam nejdůležitéjších událostí daného roku, který má posloužit rychlejší orientaci  

v obsáhlém textu.

když jsem diplomovou práci zpracovával, popisoval jsem i část svého života. různá 

dobrodružství, úspěchy, ale také promarněné příležitosti a zklamání. prožít studium 

na itf, stejně jako na jiné výrazné umělecké škole, člověka formuje a svým způsobem 

i poznamená. Má práce je tedy dopsaná, studium ukončeno a nezbývá, než s tímto 

znamením vykročit do dalšího života... 
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zurní práce 1998 - 2003. opava: slezská univerzita v opavě a kant- karel kerlický, 2003. isBn 
80-7248-210-6.

Birgus, vlaDiMír: Patnáct / Fifteen. Patnáctý rok Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity 
v Opavě. opava: slezská univerzita v opavě a kant- karel kerlický, 2005. isBn 80-7248-313-7.

Birgus, vlaDiMír; pospěch, toMÁš: Opava očima studentů Institutu tvůrčí fotografie FPF 
Slezské univerzity v Opavě. opava: slezská univerzita v opavě a nakladatelství kant - karel ker-
lický, 2008. isBn 978-80-86970-73-8.

Birgus, vlaDiMír; czastka-szyMon, Bożena: 36. Fotografie polských studentů a absolven-
tů Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. katowice: akademia sztuk pieknych 
w katowicach, rondo sztuki, 2010. isBn 978-83-61424-20-8.

Birgus, vlaDiMír: Dvacátý rok Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. opava: slezská univerzita 
v opavě, 2010. isBn 978-80-7437-020-5. 

Birgus, vlaDiMír a kolektiv: Opavská škola fotografie. Dvacet let Institutu tvůrčí fotografie 
FPF Slezské univerzity v Opavě. opava: slezská univerzita v opavě, 2011. isBn 978-80-7248-654-0. 
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poDestÁt, vÁclav a kolektiv: Petr Velkoborský - Fotografie 1986-2007.  opava: agentura 
ef, 2008. isBn 978-80-7248-475-1.

Birgus, vlaDiMír: Miloslav Stibor, fotografie 1960 - 1970. opava: protisk české Budějovice, 
2006. isBn 80-7248-354-4.

kolektiv autorů: Šestka / šest českých fotografických škol. praha: pražský dům fotografie, 
2006. isBn 80-903872-0-9.

Michal koleček a kolektiv autorů: Obraz, ve kterém žijeme. Ústí nad labem: fakulta umě-
ní a designu univerzity Jana evangelisty purkyně v Ústí nad labem, 2011. isBn 974-80-7414-422-6.

Birgus, vlaDiMír a kolektiv autorů: Sylaby 2006 / 2007. opava: itf fpf su v opavě, 2006. 

Birgus, vlaDiMír a kolektiv autorů: Sylaby 2007 / 2008. opava: itf fpf su v opavě, 2007. 

Birgus, vlaDiMír a kolektiv autorů: Sylaby 2008 / 2009. opava: itf fpf su v opavě, 2008.

Birgus, vlaDiMír a kolektiv autorů: Sylaby 2009 / 2010. opava: itf fpf su v opavě, 2009. 

Birgus, vlaDiMír a kolektiv autorů: Sylaby 2010 / 2011. opava: itf fpf su v opavě, 2010. 

Malůšek, Marek: Fotografické výstavy na Letních filmových školách v Uherském Hradišti, baka-
lářská diplomová práce. itf fpf su v opavě. opava, 2008. 

zůnovÁ, petra: Dokumentární fotografie na Institutu tvůrčí fotografie na přelomu 2. a 3. tisíci-
letí, bakalářská diplomová práce. itf fpf su v opavě. opava, 2002. 

BŘichÁček, pavel: Institut výtvarné fotografie Svazu českých fotografů, bakalářská diplomová 
práce. itf fpf su v opavě. opava, 1997. 

kuBíček, Michal: 10 let Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, bakalářská diplo-
mová práce. itf fpf su v opavě. opava, 2002. 

kuBíček, Michal: Institut tvůrčí fotografie 1971 - 2005, magisterská diplomová práce. itf fpf 
su v opavě. opava, 2005. 

kolektiv autorů: Ročenka Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě za rok 2006. opava: 
slezská univerzita v opavě filozoficko-přírodovědecká fakulta v opavě, 2007. nemá isBn.

kolektiv autorů: Ročenka Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě za rok 2007. opava: 
slezská univerzita v opavě filozoficko-přírodovědecká fakulta v opavě, 2008. nemá isBn.

JirÁsek, zDeněk a kolektiv autorů: Ročenka Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě 
za rok 2008. opava: slezská univerzita v opavě filozoficko-přírodovědecká fakulta v opavě, 2009. 
nemá isBn.

JirÁsek, zDeněk a kolektiv autorů: Ročenka Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě 
za rok 2009. opava: slezská univerzita v opavě filozoficko-přírodovědecká fakulta v opavě, 2010. 
isBn 978-80-7248-572-7.

JirÁsek, zDeněk a kolektiv autorů: Ročenka Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě 
za rok 2010. opava: slezská univerzita v opavě filozoficko-přírodovědecká fakulta v opavě, 2011. 
isBn 978-80-7248-664-9.
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archivní	materiály,	dokumenty	a	fotografie:

- soukromý archiv prof. vladimíra Birguse

- archiv a kronika itf fpf su v opavě

- vlastní archiv fotografií, pozvánek a dokumentů

- pozvánky na výstavy, korespondence a další materiály 

Prezentace	institutu	tvůrčí	fotografie	fPf	Su	v	opavě | www.itf.cz

magazín	Photorevue.com	| www.photorevue.com

noviny	Slezské	univerzity	| www.slu.cz/slu/cz/pr/noviny-su

Stránky	filozoficko-přírodovědecké	fakulty	Slezské	univerzity	v	opavě | www.slu.cz

další	internetové	stránky:

informace internetových stránek jsem čerpal v období od 5. května 2010 do 20. srpna 2012.

rozhovory

rozhovor: Marek Malůšek s prof. vladimírem Birgusem, uherské hradiště, 24. července 2012.

rozhovor: Marek Malůšek s doc. pavlem Márou, praha, 20. srpna 2012.

rozhovor: Marek Malůšek s václavem podestátem, horní Bečva, 23. června 2012.

rozhovor: Marek Malůšek s václavem podestátem, horní Bečva, 23. června 2012.

rozhovor: Marek Malůšek s karlem ponešem, uherské hradiště, 28. července 2012.

rozhovor: Marek Malůšek s tomášem pospěchem, uherské hradiště 27. července 2012.

rozhovor: Marek Malůšek s Jiřím siostrzonkem, horní Bečva 23. června 2012.

rozhovor: Marek Malůšek s Jindřichem štreitem, sovinec, 25. srpna 2012.

Seznam	užitých	zkratek:

fPf	Su  filozoficko-přírodovědecká fakulta slezské univerzity v opavě

itf  institut tvůrčí fotografie

Su  slezská univerzita v opavě

itf	fPf	Su institut tvůrčí fotografie filozoficko-přírodovědecké fakulty slezské univerzity v 
opavě

www.bludnykamen.cz

www.praguebiennale.org

www.pospech.com

www.olmuart.cz

www.birgus.com

http://fotoframe.net

http://festivalunion.com

www.praguefoto.cz

www.fotofestiwal.com

www.noorderlicht.com

www.photomonth.com

www.sedf.sk

www.fotomosty.info

http://foto.amu.cz

www.vsup.cz

www.photogether.org

www.avu.cz

http://fud.ujep.cz

http://skolska28.cz

www.lgp.cz

http://czechpressphoto.cz

http://2011.czechgranddesign.cz

www.fotopolis.pl

www.bundeskunsthalle.de

www.elysee.ch

www.rencontres-arles.com
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přílOhy:

seznam	přílOh:
252 studenti přijatí ke studiu bakalářského stupně studia v akademickém roce 2005 / 2006 
252 studenti přijatí ke studiu bakalářského stupně studia v akademickém roce 2006 / 2007
253 studenti přijatí ke studiu bakalářského stupně studia v akademickém roce 2007 / 2008
253 studenti přijatí ke studiu bakalářského stupně studia v akademickém roce 2008 / 2009
254 studenti přijatí ke studiu bakalářského stupně studia v akademickém roce 2009 / 2010
254 studenti přijatí ke studiu bakalářského stupně studia v akademickém roce 2010 / 2011
255 studenti přijatí ke studiu magisterského stupně studia v akademickém roce 2006 / 2007 
255 studenti přijatí ke studiu magisterského stupně studia v akademickém roce 2008 / 2009
255 studenti přijatí ke studiu magisterského stupně studia v akademickém roce 2008 / 2009

256 seznam bakalářských teoretických prací v roce 2006
257 seznam diplomových teoretických prací v roce 2006
258 seznam bakalářských teoretických prací v roce 2007
259 seznam diplomových teoretických prací v roce 2007
260 seznam bakalářských teoretických prací v roce 2008
261 seznam diplomových teoretických prací v roce 2008
262 seznam bakalářských teoretických prací v roce 2009
263 seznam diplomových teoretických prací v roce 2009
264 seznam bakalářských teoretických prací v roce 2010
265 seznam diplomových teoretických prací v roce 2010 

267 seznam praktických bakalářských prací v roce 2006
268 seznam praktických diplomových prací v roce 2006
269 seznam praktických bakalářských prací v roce 2007
270 seznam praktických diplomových prací v roce 2007
271 seznam praktických bakalářských prací v roce 2008
272 seznam praktických diplomových prací v roce 2008
272 seznam praktických bakalářských prací v roce 2009
273 seznam praktických diplomových prací v roce 2009
274 seznam praktických bakalářských prací v roce 2010
275 seznam praktických diplomových prací v roce 2010

276 laureáti ocenění zlatý křeček 
276 laureáti ocenění oskar

277 pedagogové itf v akademickém roce 2005 / 2006
277 pedagogové itf v akademickém roce 2006 / 2007
278 pedagogové itf v akademickém roce 2007 / 2008
278 pedagogové itf v akademickém roce 2008 / 2009
279 pedagogové itf v akademickém roce 2009 / 2010
279 pedagogové itf v akademickém roce 2010 / 2011
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Baša anton
Best William
Beznoska radim
cetera lukáš
cónová Magdalena
Diviš Jan
Dwornik konrad
gola arkadiusz
hanychová agáta
hasíková Michaela
herskovič Mikoláš
hiltawsky adam
hritzová Markéta
chytilová kateřina
Jandourek filip
Jirmásek tomáš

arendt Bartosz
Bauerová Jana, paeDr.
čechvala Martin 
Drábek petr
erbenová kristýna
erdélyiová ester
franc roman
havelka tomáš
hrubešová Jaroslava
Jakubčáková lena
Jędrzejowski Michal
kašpar Martin
kedrová karolína
kowalczyk krzysztof

klepal tomáš
kluiber luboš
kolich tomáš
kubeš pavel
Málková radka
Moravcová Jana
Morgowitz anna
orybkiewitz Justyna
ozogán peter
palenta adam
petrlík ondřej
plieštik hynek
pokorná hana
prášilová Barbora
reszko artur
sekyra libor

králová Michaela
krivý Maroš
krša Miroslav
liboska tomasz
Malúšová eva
Marzecová agáta
Matuszna anna
Moravec tomáš
němec václav
obermajerová Monika
olejniczak pawel
Ölveczký tomáš
omelka petr
otýpka aleš

shutova alisa
siderski rafał
sienkiewicz Wojciech
sita Michal
supernak pawel
szmorag katazryna
škraban Jakub
štěrba pavel
vašíček aleš
vogelová tereza
vondrouš roman
vyhnálková Dagmar
Wójcik aneta
zmítková zuzana

pajdosz Marcin
pastor ivan
posltová Monika
richter Jonáš
sagatowska katarzyna
senčeková silvia
schwarz petr
sokołowski Jędrzej
šeplavá Barbora
štěpařová renata
štybnarová Julie
yokoyama yoshimi
Žižka ondřej
Žůrek radim

Studenti	přijatí	ke	studiu	bakalářského	stupně	studia	oboru	tvůrčí	fotografie
v	akademickém	roce	2005	-	2006	(přijato	46	studentů)

Studenti	přijatí	ke	studiu	bakalářského	stupně	studia	oboru	tvůrčí	fotografie
v	akademickém	roce	2006	-	2007	(přijato	42	studentů)



| 253

Benešová natálie
Brześkiewicz Łukasz
Bystrowka anna
cáb Martin
čermák Jindřich
Doležel Jiří
Dusík David
grocholski Michał
herskovič Michaela
hliva tomáš
horký lukáš
hunterová Jana
Johnová Magda

Barteková Dáša
Beránek filip
Březina David
ceccaroni Marco
černý pavel
Dobeš roman
gorczakowski Martin 
krzysztof
gorlach Joanna
grygoruk karol
hajduga Jacek
halická elena
hauner andrew Jan
hazay attila

kožiál Jakub
lovišková lea
Márová Markéta
Menzel anna
Morawicki Marcin
niesłony Maciej
novotný vladimír
pajdosz Marcin
pandulová eva
pogoda Bartłomiej
ratter tomasz
rečková pavla
rzepka-Dziedzic Joanna

hlavica Martin
Janica Michał
Janiš Juraj
Jedwabny piotr
kiška petr
kodera radovan
lichtański Michal
linhartová eva. Mgr.
Machek roman, ing.
Mentberger petr
Mužík David, Dis.
orłowska anna
pavala Marek
pieńkowski Łukasz

sedláčková lenka
singer filip
Śnieźek aleksandra ewa
stulír Drahomír
tichá anna
vašků václav
vermouzek Jan
vídenová kateřina
Wágner Martin
zawada filip
zeman Martin

pikous šimon
prodeus Maurycy konneol
radecki lech
renelt yan
rokicka kamila
spáčilová - leonidová  
lenka, Bc.
šálek Martin, ing.
šmídová alice
veber imrich
Werner tomáš
zyguła Dorota
Žabžová Michaela

Studenti	přijatí	ke	studiu	bakalářského	stupně	studia	oboru	tvůrčí	fotografie
v	akademickém	roce	2007	-	2008	(přijato	37	studentů)

Studenti	přijatí	ke	studiu	bakalářského	stupně	studia	oboru	tvůrčí	fotografie
v	akademickém	roce	2008	-	2009	(přijato	39	studentů)
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Bajorek anna, Mgr.
Belina Brzozowski andrzej
Bláhová lenka
Blumajerová greta
Buriánová klára
Drobina Maciej Wojciech
fogiel Michał
gruntová tereza
hajduk tatiana
hromková Martina
chadim tomáš, ing.
Jackuliaková Dominika
karwan karolina

ambrožová Daniela
amler Jakub
Bílek Michal
Bujko Maciej
cieślikowska Marta
Detko Marek
Dorozanski ireneusz
Dyszlewicz ewa
frenczak pawel
grzelewska anna
halánová zuzana
hlaváčková Mirka
Jašminská ivana, Mgr.

karwowski Jakub Jan
kiss robert
klakurková Michaela
krátká zuzana
kratochvílová hana
krištůfek Milan
kuttelvašerová  
stuchelová věra, phDr. 
Mga. Mgr. ph.D.
lukášová veronika, Mgr.
Maixner David, Mgr.
nováček Jiří
opatovská andrea

konečná lenka
kowalski krzysztof
lach adrian
lurka Bartłomiej
Macháček Jaroslav
Meletzký vladimír
němeček Jan
němeček lukáš
pacholak krzysztof
panáček roman
poláček Daniel, ing.
prugar aleksander
sláma patrik

rohárik lukáš
škoda tomáš
štěpánek Branislav, ing.
švadlena Matěj
tomalka Marcin, Bc. Mgr.
torbus Mateusz, Mgr.
vadila Michal
vurma petr
Wiech tomasz, Mgr.
Wrześniak agnieszka

zylla Bartlomiej

stránská iva
studený Martin
szymborski Marcin
štěpán petr
tofan lukáš
trojan tomáš
Wiercińska Marta
Willmann artur
zajączkowska karolina
ziajka Joanna
ziemiański grzegorz

żubrowska elżbieta

Studenti	přijatí	ke	studiu	bakalářského	stupně	studia	oboru	tvůrčí	fotografie
v	akademickém	roce	2009	-	2010	(přijato	35	studentů)

Studenti	přijatí	ke	studiu	bakalářského	stupně	studia	oboru	tvůrčí	fotografie
v	akademickém	roce	2010	-	2011	(přijato	38	studentů)
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Balco andrej,Bca.
Blochová zuzana, Bca.
čermáková hana, Bca.
čermáková lucie, Bca.
Dyntera Jan, Bca.
giba Marcin, Bca.
gratz adam, Bca.
handrejch Jan, Bca.

Biegoń Milan, ing., Bca.
Blatný Milan, Bca.
cónová Magdalena, Bca.
fischerová hana, Bca.
fojtík libor, Bca.
forecki Mariusz, Bca.
gołuch krzysztof, Bca. Mgr.
gutová anna, Bca.
heyda stanislaw, Bca.
illík Milan, Bca.
Jílková eliška, Bca.

Bureš Milan, Bca.
Danelová Michaela
Drábek petr, Bca.
erdélyová ester, Bc. Bca.
fragner gabriel, Bca.
franc roman, Mgr. Bca.
gola arkadiusz, Bca.
grabowiecki Marcin, Bca.
hunterová Jana, Bca.
Jakubčáková lena, Bca. Mgr.

horázná Jitka, Bca.
hrubý Martin, Bca.
kocián Jaroslav, Bca.
kochol Dušan, Bca.
Łuczak Michał, Bca.
Mahr Jan, Mgr., Bca.
Macháč David, Bca.
navara richard, Bca.

laktiš štefan, Bca.
langer Jan, Bca.
Malůšek Marek, Bca.
Marczuk andrzej, Bca.
nagy petr, Bca.
nováková Jana, Bca.
ortová pavla, Bca.
ozogán peter, Bca.
pokorná hana, Bca.
popelář Martin, Bca.
popieluch Michal, Bca.

klesnil svatopluk, Bca.
kluiber luboš, Bca.
kowalczyk krzysztof,  
Bca. Mgr.
kožiál Jakub, Bca.
Matuszna anna, Bca.
novotný vladimír, Bca.
olejniczak paweł, Bca.
poneš karel, Bca.
sagatowska katarzyna, Bca.

panská zuzana, Bca.
rasch Jan, Bca.
smejkal pavel, MvDr., Bca.
szewczyk krzysztof, Bca.
tuchliński adam, Bca.

Žižka Jiří, Bca.

prášilová Barbora, Bca.
skaličková gita, Bca.
sokalska Magdalena, Bca.
supernak paweł, Bca.
szczesniak szymon, Bca.
tománek Dušan, Bca.
třešňák Matěj, Bca.
vlčková tereza, Bca.
zbořilová zuzana, Bca.  
ing. arch..

senčeková silvia, Bca. phDr.
siderski rafał, Bca.
sienkiewicz Wojciech, Bca.
štěpařová renata, Bca.
štybnarová Julie, Bca. ing.
veselá Magda, Bca. Mga.
vondrouš roman, Bca.
Wágner Martin, Bca.
Žůrek radim, Bca.
Žůrková Barbora, Bca.

Studenti	přijatí	ke	studiu	magisterského	stupně	studia	oboru	tvůrčí	fotografie
v	akademickém	roce	2006	-	2007	(přijato	22	studentů)

Studenti	přijatí	ke	studiu	magisterského	stupně	studia	oboru	tvůrčí	fotografie
v	akademickém	roce	2008	-	2009	(přijato	31	studentů)

Studenti	přijatí	ke	studiu	magisterského	stupně	studia	oboru	tvůrčí	fotografie
v	akademickém	roce	2008	-	2009	(přijato	29	studentů)
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absolventi	bakalářského	stupně	studia	tvůrčí	fotografie	itf	fPf	Su	v	opavě
a	seznam	bakalářských	teoretických	prací	v	roce	2006

	 absolvent	 název	teoretické	práce		 	 		Počet	stran				vedoucí	práce

 andrej	Balco stano pekár     42 Birgus

 adam	gratz fotografie ve společenských týdenících  27 Birgus
  reflex, týden a instinkt

 alexandr	hudeček  současné české reklamní agentury  42 pohribný

 Barbora	Krejčová fotomontáže Jiřího krohy mezi dvěma  96 Birgus
  světovými válkami

	 vladimír	Krynytsky alexandr glyadyelov. Jeden z mála …  111 podestát

 Jan	rasch naďa rovderová    44 pohribný 

 Jan	Bartoš Dvojí pojetí fotografie fotografie v kontextu 46 pospěch 
  umění v letech 1990 - 2005

	gabriela	albrechtová Michal tůma a Dana vitásková fotografie,  54 Myška
  práce, život, umění

 vlasta	casadiová fototerapie     41 siostrzonek 
 Pavlíková

	michaela	cibulková vývoj fotografie na kubě   51 Birgus

 anastasia	goliková krátká analýza ruského videoartu 1980 - 2003 53 kuneš

	 Jan	handrejch střední průmyslová škola grafická v praze 31 velkoborský

 Jitka	horázná fotograf robert vano    61 kuneš

 Jan	horník příběh člověka a krajiny   23 kuneš

 Peter	Javorík tabu ve fotografii    159 pospěch

	 dušan	Kochol Britská módná fotografia šesťdesiatych rokov 44 Birgus

 daniela	Kroupová fotodílna Židovské náboženské obce v praze  34 pospěch 
  v letech 1942-1944 

 Štěpán	látal vznik a vývoj stereofotografie do roku 1918 51 scheufler

 marcin	liberski fotograf na cestě    52 Bartek

	elena	lichá-zábranská Ľuba lauffová     201 Birgus

 michał	Łuczak Dokumentární a reportážní fotografie  64 pospěch 
  varšavského povstání v roce 1944

	 david	macháč gustav aulehla     82 Birgus

	Branislav	neupauer Jana hojstričová    39 pospěch

	 michal	Popieluch Dokumentární fotografie ostravských autorů 65 Birgus
  po roce 1989 do současnosti

 Klára	řezníčková fotosalón vítkovice    59 Bartek
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 veronika Brněnské fotografické školství   53 Myška   
 Schweigerová

 vojtěch	Sláma fotografie v mém životě   57 siostrzonek

	Pavel	maria	Smejkal yuri Dojc     103 Mára

 Jiří	Sosna Jaroslav vávra, fotograf    68 stibor

	Krzysztof	Szewczyk Mieczysław szczuka    54 Birgus

 tomáš	tichý fotografie ve službách konzumní společnosti 53 kuneš 

	 adam	tuchliński fotograf s posláním    58 Birgus

	 david	turecký ester havlová     32 kuneš

 Petra	vinárková ostravská divadelní fotografie   82 Bartek
  a fotografie v divadle

 miloš	vorel fotooddělení hasičského sboru praha  41 Braný
  ve 20. a 30. letech 20. století

	lukasz	Wołagiewicz Dokumentární fotografie a multimediální 27 pospěch 
  prezentace

	 zuzana	zbořilová česká fotografie architektury 70. a 80. let 36 kuneš 
  20. století

	 Jiří	Žižka ateliér reklamní fotografie fMk   100 pospěch 
  univerzity tomáše Bati ve zlíně

absolventi	magisterského	stupně	studia	tvůrčí	fotografie	itf	fPf	Su	v	opavě
a	seznam	diplomových	teoretických	prací	v	roce	2006	
	

	 absolvent	 název	teoretické	práce		 	 		Počet	stran				vedoucí	práce

	 magda	Bartkiewicz analýza pramenů a vývoj polského   39 Birgus
  fotografického plakátu 

	grzegorz	dąbrowski augustis     93 Birgus

	 andrzej	górski	 fotografický folklór    57 kuneš

	 Jiří	hrdina ostravské fotografické školství po roce 1948,  110 Bartek
  výuka fotografie na střední umělecké škole 
  v ostravě

	 marek	hrubý fotomontáž mezi světovými válkami   81 Birgus
  v německu

	 grzegorz	Kłatka polské obrázkové novinové tituly  78 Birgus

	 václav	Peták vztah filmu a fotografie ve 20. století  84 Birgus
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absolventi	bakalářského	stupně	studia	tvůrčí	fotografie	itf	fPf	Su	v	opavě
a	seznam	bakalářských	teoretických	prací	v	roce	2007	

	 absolvent	 název	teoretické	práce		 	 		Počet	stran				vedoucí	práce

 marcel	Žuška  čeští horolezečtí a lezečtí fotografové   133  Bartek

	 zbyněk	hrbata  Dětský akt ve fotografii     51  Birgus

	 gabriela	angelová  Miroslav vojtěchovský     96  Birgus

 marie	Brousilová  česká fotomontáž na přelomu    86  kuneš 
  20. a 21. století  

 maja	duljevič leica gallery prague     85  sobek

	 Jaroslav	dufek  antonín gribovský     31  pospěch

	 Jacek	dziubdziela	 zdzisław Beksiński     61  kuneš

	 mariusz	forecki  fotografie v poznani po roce 2000   68  Birgus

 Krzysztof	goluch  Můj svět - moje realita, fotografický projekt,  88  štreit
  mentálně postižení fotografují

 Stanisław	heyda	 fotografická reportáž z týdeníku „itD“ 81  57  siostrzonek

 milan	illík  Barva v současné slovenské    64  pospěch
  dokumentární fotografii

	 Jan	Juránek  revue fotografie 1968 - 1991    18  sobek

 Štefan	laktiš  občianske združenie slovenská   152  pospěch 
  dokumentárna fotografia

 Jan	langer  Jaroslav pulicar     76  Birgus

	 hana	němečková  izraelsko - palestinský konflikt a fotografie  46  sobek

 andrzej	Kramarz  Měsíc fotografie v krakově    49  Birgus

 alena	Krásná	 česká fotografie v odborných    52  pospěch 
  architektonických publikacích (1989 - 2007)

 andrzej	marczuk  subjektivní vidění skutečnosti v současné  56  sobek 
  dokumentární fotografii prezentované na 
  vybraných příkladech

 miroslav	miklas  antonín podstráský - kronikář života   31  pospěch

 Kristýna	moješčíková  Děti v současné české fotografii   52  štreit

 Pavla	ortová  fotografie českých a slovenských kameramanů  74  Birgus 
  po 2.světové válce

 Paweł	Palusiak  vliv civilizačního a technologického vývoje  48  pospěch 
  na fotografii sledovaný na příkladu válečné 
  reportážní fotografie

 zbyněk	Prys  ibra ibrahimovič, fotografický dokumentarista  106  podestát
  severních čech

 lenka	reiterová  české fotografky 21. století    84  Birgus
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	magdalena	Sokalska  pushing the pause. filmová a fotografická  40  kuneš
  tvorba sarah Moon

	 Paweł	Supernak  Manipulace v polské reportážní fotografii  38  sobek

	 eva	vacková  fotografické výstavy na pražském hradě  60  kuneš 
  v letech 1993-2004

absolventi	magisterského	stupně	studia	tvůrčí	fotografie	itf	fPf	Su	v	opavě
a	seznam	diplomových	teoretických	prací	v	roce	2007
	

	 absolvent	 název	teoretické	práce		 	 		Počet	stran				vedoucí	práce

	 Barbora	Kuklíková česká fotografická ilustrace od počátku  137 Birgus
  do současnosti 

	 Jan	vaca  fotografové mezi šlechtici v českých zemích  65  scheufler
  v letech 1839 - 1918

	 markéta	Bendová  arteterapie formou fotografie v čr   102  siostrzonek

	 Jana	frýdlová	 fotografie na grafické škole v praze   200  Birgus

	 hana	Kalvachová  ruce ve světové fotografii    101  podestát

	 Josef	mirovský  roztoky u prahy a fotografie    65  pohribný

	 laura	Witteková	 Měsíc fotografie v Bratislavě    62  pospěch

	 martin	říha  fotografická tvorba Jaromíra funkeho   103  Birgus
  po roce 1924

	 Jan	Schejbal  české dokumentární fotografie    102  Birgus
  90. let 20. století

	 martin	Štěrba  čtk - redakce obrazového zpravodajství  42  Birgus

	 Jan	zátorský  česká novinářská fotografie na přelomu  57  Birgus
  20. a 21. století
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absolventi	bakalářského	stupně	studia	tvůrčí	fotografie	itf	fPf	Su	v	opavě
a	seznam	bakalářských	teoretických	prací	v	roce	2008

		 absolvent	 název	teoretické	práce		 	 		Počet	stran				vedoucí	práce

	 miroslav	zeman  Dokumentární tvorba Miloše poláška   100  pospěch

	 milan	Blatný  vojta Dukát      54  Myška

	 richard	fuksa	 Minimalismus v české fotografii   33  pospěch

	 eliška	Jílková	 využití fotografie v terapeutické práci   50  siostrzonek
  s problémovými uživateli návykových látek

	 alžběta	rubešová  steven klein      66  Birgus

	 gita	Skaličková  současná česká portrétní fotografie   73  Birgus
  v tvorbě nejmladších autorů

	 tomáš	Šipka  revue fotografie za redigování václava Jírů  67  pospěch

	 matěj	třešnák	 fotografický blesk v současné české fotografii  56  pospěch

	 milan	Biegoň  využití fotografie v klauzurních   96  pospěch
  a diplomových pracích studentů intermediální 
  tvorby a grafiky katedry výtvarné tvorby 
  ostravské univerzity v ostravě

	 david	Bruner  fotografka olga Michálková    45  sobek

	 martin	cenkl	 vojtěch sapara – člen fotoskupiny Dofo  150  štreit

	 magdalena	cónová	 Jaroslav Malík – osobnost a dílo   79  Myška

	 hana	fischerová	 galerie g4 v chebu     155  podestát

	 libor	fojtík  fotograf rudolf Jarnot     66  Birgus

	Katarína	fremalová	 sergej protopopov     36  Birgus

	 vladimír	groš  Miroslav tichý      56  kuneš

	 anna	gutová  cesta antonína střížka od malby k fotografii  81  štreit

	 david	Komínek  Josef Mikulka      49  pospěch

	 dzmitry	Kruhlou	 cirkus v české fotografii    60  pospěch

	 marek	malůšek	 fotografické výstavy na letních filmových  166  Birgus 
  školách v uherském hradišti

	 Petr	nagy  pražský dům fotografie     112  kuneš

	 františek	nárovec  petr velkoborský     152  podestát

	 Jana	nováková  čeští a slovenští fotografové Bauhausu   52  Birgus

	 Petr	ozogán  Jan pikous      63  kuneš
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	 roman	Pecháček  fotografie průmyslového ostravska   75  Myška

	 Jakub	Poláček  Josef Moucha – teoretik, fotograf, kurátor  62  Birgus

	 hana	Pokorná  františek Řezníček – osobnost, tvorba   90  Bartek

	 Barbora	Prášilová		 vlivy umění ve světové módní fotografii  32  Mára

	 Kateřina	Průžková  fotografie versus video - od 90. let   136  kuneš
  do současnosti

	michaela	Stejskalová  fotografie v náchodě od počátku   81  kuneš
  do 2. svět. války

	 tereza	vlčková	 Módní a portrétní fotografie časopisu Blok  61  pospěch

absolventi	magisterského	stupně	studia	tvůrčí	fotografie	itf	fPf	Su	v	opavě
a	seznam	diplomových	teoretických	prací	v	roce	2008
	

	 absolvent	 název	teoretické	práce		 	 		Počet	stran				vedoucí	práce

	 radka	tipmanová  světová digitální fotomontáž    108  kuneš

	martina	novozámská  fotografická interpretace architektury   83  Birgus

	 Petr	hasal  humor v současné světové fotografii   85  kuneš

	 eva	Palkovičová  fedor gabčan      95  pospěch

	 agnieszka	Pytko  současná válečná fotografie    156  pospěch

	 antonín	válek  fotografie na karvinsku od roku   86  Bartek
  1968 do roku 1989

	 tomáš	vodňanský  sekvence ve fotografii 2. poloviny 20. století  77  kuneš
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absolventi	bakalářského	stupně	studia	tvůrčí	fotografie	itf	fPf	Su	v	opavě
a	seznam	bakalářských	teoretických	prací	v	roce	2009	

	 absolvent	 název	teoretické	práce		 	 		Počet	stran				vedoucí	práce

	lukasz	Wojciechowski  o otci (souhrnná práce věnovaná tvorbě  32  pospěch
  krzystofa Wojciechowského)

	 michaela	hasíková  česká inscenovaná fotografie po roce 2000  65  kuneš

	 markéta	hritzová	 tělo v české fotografii po roce 2000   78  pospěch

	 Kateřina	chytilová  antonín válek      80  pospěch

	 dita	lamačová  srovnávací koncepty s typologií Becherových  43  pospěch

	 Kamila	musilová  Motiv inscenovaného zvířete ve fotografii  32  pospěch

	 lukáš	cetera  Deník samovraha     59  pospěch

	 Jan	diviš	 česká fotografie skla 2. polovin 20. století  54  pohribný

	 ivana	dvorská	 anton corbijn      67  sobek

	 gabriel	fragner	 věra gabrielová- fragnerová    77  Birgus

	 arkadiusz	gola  novinářská fotografie na slezsku   63  Birgus
  v 60. a 70. letech 20. století ve dvou
  největších regionálních denících tribuna 
  robotnicza a Dziennik zachodni.

	marcin	grabowiecki	 vojtek Wieteska - tvorba    44  Birgus

	 Pawel	grześ	 Dokumentární fotografie pravoslavné církve  32  pospěch
  v polsku od roku 1980 do současnosti

	 adam	hiltawski	 andrzej Baturo      45  Birgus

	 filip	Jandourek  gregory crewdson     55  kuneš

	 tomáš	Klepal	 fenomén internetových fotogalerií, jejich  52  siostrzonek
  společné charakteristiky s tradičními fotokluby

	 Svatopluk	Klesnil	 fotograf Jaromír palas     51  štreit

	 luboš	Kluiber	 fotografie na kladensku po roce 2000   57  kuneš

	 tomáš	Kolich	 petr sikula      65  Myška

	 Jolana	moravcová	 fotografové anna a karel kocourkovi   77  podestát

	 anna	morgowicz	 Motiv parku ve fotografii    45  kuneš

	 rafał	Siderski	 styl a cesta z expresionismu v polské   59  Birgus
  dokumentární fotografii po roce 2000

	 Jakub	Škraban	 tomáš fassati – teoretická činnost v oblasti  56  podestát
  fotografické tvorby
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	 michal	Sita  vyfot´te sami sebe     47  pospěch

	 Jiří	Švorc  hudební fotografie v čechách po roce 1989  37  Mára

	 Jitka	teubalová	 Maska a převlek v současné české fotografii  55  Birgus

absolventi	magisterského	stupně	studia	tvůrčí	fotografie	itf	fPf	Su	v	opavě
a	seznam	diplomových	teoretických	prací	v	roce	2009

	 absolvent	 název	teoretické	práce		 	 		Počet	stran				vedoucí	práce

	 Jan	Branč  neostrost ve fotografii     105  Birgus

	 hana	čermáková  konzervace ve fotografii    132  scheufler

	 lucie	čermáková  exprese v současné španělské    54  pospěch
  dokumentární fotografii

	 Jan	handrejch  česká panoramatická fotografie   40  Birgus
  po ii. světové válce

	 Jitka	horázná	 libuše Jarcovjáková     86  kuneš

	 dušan	Kochol	 Britská módní fotografie 60. a 70. let   78  Birgus

	 david	macháč  gustav aulehla v kontextu české   122  Birgus
  dokumentární fotografie 1958 - 1968

	 richard	navara  oldřich škácha     92  podestát

	 vojtěch	Sláma  fotografie a život     150  sobek

	 Pavel	Smejkal  fenomén synchronicity ve fotografii   141  Birgus

	 Jiří	Žižka	 pedagogové ateliéru reklamní    173  kuneš
  fotografie fMk utB ve zlíně
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absolventi	bakalářského	stupně	studia	tvůrčí	fotografie	itf	fPf	Su	v	opavě
a	seznam	bakalářských	teoretických	prací	v	roce	2010		

	 absolvent	 název	teoretické	práce		 	 		Počet	stran				vedoucí	práce

	 Sylwia	Biernacka  agnés vardová, fotografie, kino   66  siostrzonek

	 mikoláš	herskovič  originál ve fotografii     64  Birgus

	 alisa	Shutova	 fotografie andreje tarkovského   27  Birgus

	 roman	vondrouš	 vladimír David: 50 let strávených nejen  53  Birgus
  s taxisem

	 tomáš	Ölveczký  současná brněnská fotografie 2000 - 2010  59  Myška

	 radka	 Mateřství v české fotografii 1968 - 2008  76  siostrzonek
 Pavlíková-doležalová

	 renata	Štěpařová  viktor stoilov, nakladatelství torst a fotografie  64  pospěch

	 Julie	Štybnarová	 Módní fotografie 50. let    66  Birgus

	 radim	Žůrek	 Mladé české fotografky     64  Birgus

	 Barbora	Žůrková  organizace výstav zahraničních fotografů  63  Birgus
  v čr po roce 1989

	 Petr	drábek  Daniel šperl      79  štreit

	 ester	erdélyová  sučasna fotografia na škole užitkového   63  Birgus
  výtvarnictva Josefa vydru v Bratislave

	 roman	franc  karel novák: naturismus ve fotografii   89  Birgus

	 agáta	hanychová  Jiří turek. umění nebo dobře provedená  34  pospěch
  komerce?

	 tomáš	havelka	 ekologie fotografii po roce 1989   68  pospěch

	 Jana	hunterová  studio výtvarné fotografie v liberci   117  Birgus

	 lena	Jakubčáková  fotografia a literárny text v slovenských  121  štreit
  knižných publikáciách (výber od druhej 
  polovice 20. storočia)

	 martin	Kašpar  street art v české republice    51  kuneš

	 Karolína	Kedrová  slovenská inscenovaná fotografia po roku 2000  55  Mára

	Krzystof	Kowalczyk  fotografie jako inspirace, nástroj a výrazový  100  siostrzonek
  prostředek v tvorbě vybraných současných 
  polských umělců po roce 2000

	 Jakub	Kožiál  Bořek sousedík     75  pospěch

	 maroš	Krivý  tři momenty industriálnej fotografie   44  pospěch
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	 Pavel	Kubeš	 aktuální trendy v pornografické fotografii  64  siostrzonek

	 agáta	marzecová	 vytváření obrazu prostřednictvím fotografie  30 pohribný
  od 1. světové války

	 anna	matuszna	 inscenovaný portrét v současné polské   49  pospěch
  fotografii

	 tomáš	moravec  leica gallery prague     45  Birgus

	 vladimír	novotný  fotografická tvorba na fakultě výtvarných  48  pospěch
  umění vysokého učení technického v Brně

	monika	obermajerová  performance a fotografie se zaměřením   94  pospěch
  na současné české autory 

	 Paweł	olejniczak  proč nový polský dokument?    75  Birgus

	Justyna	orybkiewicz  obrazy paměti. Úloha archivu    53  kuneš
  v současné fotografii

	Katarzyna	Sagatowska  trh umělecké fotografie v polsku   107  Birgus

	 libor	Sekyra	 snapshot photography - historie a souvislosti  101  podestát

	 Silvia	Senčeková	 charakter a funkcia fotografie v rámci   56  kuneš
  performatívneho umenia

	Wojciech	Sienkiewicz  Jelenihorská fotografická skupina   51  pohribný

	 Jedrzej	Sokolowski	 velkoformátový portrét v současné   78  Mára
  polské fotografii

	 Katarzyna	Szmorag	 vliv malířství edwarda hoppera na tvorbu  41  kuneš
  vybraných fotografů

	 Pavel	Štěrba	 tvorba českých fotografických dvojic   73  pospěch

	 magda	veselá  fotografie v Divadle petra Bezruče v ostravě  95  štreit

	 martin	Wágner  Dana kyndrová     47  Birgus

	 yoshimi	yokyama  Japonská fotografie v 60. letech   43  kuneš



| 266

absolventi	magisterského	stupně	studia	tvůrčí	fotografie	itf	fPf	Su	v	opavě
a	seznam	diplomových	teoretických	prací	v	roce	2010		

	 absolvent	 název	teoretické	práce		 	 		Počet	stran				vedoucí	práce

	 Jaroslav	Kocián  počátky fotografie na těšínsku    70  pospěch

	 michał	luczak  intimita v polské fotografii    51  pospěch

	 Jan	mahr  korektně nekonvenční Jiří David,   96  Birgus
  muž středních let

	Krzysztof	Szewczyk  nový polský dokument    104  Birgus

	 andrzej	Balco  stano pekár v kontextě doby    40  Birgus

	 Jan	dyntera  Barva ve fotografii ll.     112  Birgus

	 marcin	giba  současná polská inscenovaná fotografie   90  pospěch

	 martin	hrubý  fotograf architektury filip šlapal   65  Mára

	 eliška	Jílková  Možnosti středoškolského vzdělávání   63  kuneš
  v oblasti fotografie v čr

	 Jan	rasch  adolf zika      53  Mára

	 gita	Skaličková  ateliér fotografie na všup v letech   74  pospěch
  2005 - 2007



| 267

absolventi	bakalářského	stupně	studia	tvůrčí	fotografie	itf	fPf	Su	v	opavě
a	seznam	praktických	bakalářských	prací	v	roce	2006	

	 absolvent	 název	praktické	bakalářské	práce	 									vedoucí	práce

	 gabriela	albrechtová Moji hosté v chat noir     podestát

	 andrej	Balco sídliště       Birgus

	 Jan	Bartoš orbity       Birgus

vlasta	casadiová-Pavlíková  třetí oko     pepe

	 michaela	cibulková na zámku i v podzámčí … jak bydlíme  kuneš

	 anastasia	goliková	 subjektivní průzkum malé společnosti  kuneš

	 adam	gratz	 portréty po druhé, pro druhé    Mára

	 Jan	handrejch	 pražská periférie     Birgus

	 Jitka	horázná		 karneval      pepe

	 Jan	horník Bez názvu      Birgus

	 alexandr	hudeček	 člověk v tísni aneb reklama na obyčejnost  pohribný

	 Peter	Javorík subjektivní dokument     štreit

	 dušan	Kochol	 autoportréty      Birgus

	 Barbora	Krejčová vzpomínky, na to co se nestalo   Birgus

	 daniela	Kroupová plakáty       kuneš

	 vladimír	Krynytsky XXi. století ii. světová válka    štreit

	 Štěpán	látal Barevný subjektivní dokument - město   podestát

	 marcin	liberski	 Model obaly      pospěch

	 elen	lichá-zábranská kryomoderna      Bartek

	 michał	Łuzcak Mikiszowiec      štreit

	 david	macháč chataři       Birgus

	 Branislav	neupauer Deus vult - Bůh to tak chce    pohribný

	 michal	Popieluch Barevný subjektivní dokument - slezsko  Birgus

	 Jan	rasch Jiný pohled      Mára

	 Klára	řezníčková okamžiky      Bartek

	 veronika	Schweigerová Deník - subjektivní dokument    Myška

	 vojtěch	Sláma	 z deníku vlka      Myška

	 Pavel	maria	Smejkal stars       Birgus

	 Jiří	Sosna Mara Mures – výstavní soubor    štreit
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	 Krzysztof	Szewczyk Barevný dokumentární soubor    sobek

	 tomáš	tichý Dokumentární soubor - státní filharmonie Brno  podestát

	 adam	tuchliński Bělorusko      Birgus

	 david	turecký	 Bojovníci      sobek

	 Petra	vinárková	 charita ostravsko- opavské diecéze   štreit

	 miloš	vorel Maria       podestát

	 lukasz	Wołagiewicz Dva světy      pospěch

	 zuzana	zbořilová v melounovém cukru - richard Brautigan  kuneš

	 Jiří	Žižka Den bez konce      štreit

	 marcel	Žuška Žena s citu      pepe

absolventi	magisterského	stupně	studia	tvůrčí	fotografie	itf	fPf	Su	v	opavě
a	seznam	praktických	diplomových	prací	v	roce	2006

	 absolvent	 název	praktické	magisterské	práce	 									vedoucí	práce

	 magdalena	Bartkiewicz	 fotografické knižní obálky    karlas

	 grzegorz	dąbrowski Barevný dokument- carpe diem   Birgus

	 andrzej	górski	 na protějším břehu     podestát

	 Jiří	hrdina typologie - konfrontace    velkoborský

	 marek	hrubý pláže       Mára

	 grzegorz	Kłatka siesta - barevný dokument    Birgus 

	 václav	Peták  Malá ohnutí pohledu     Birgus
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absolventi	bakalářského	stupně	studia	tvůrčí	fotografie	itf	fPf	Su	v	opavě
a	seznam	praktických	bakalářských	prací	v	roce	2007

	 absolvent	 název	praktické	bakalářské	práce	 									vedoucí	práce

	 gabriela	angelová akty       Mára

	 marie	Brousilová	 průhledy      Mára

	 maja	duljevič  klasický hororový portrét    Mára

	 Jaroslav	dufek  natálka      kuneš

	 Jacek	dziubdziela	 portréty      Dita pepe

	 mariusz	forecki	 Blue Box     Birgus

	 Krzysztof	goluch  stopy       Birgus

	 Stanisław	heyda	 čas dospívání      pospěch

	 zbyněk	hrbata  lomo - nic důležitého     Myška

	 milan	illík	 Dokumentární projekt opava    štreit

	 Jan	Juránek  subjektivní dokument - Wunderland   Birgus

	 Štefan	laktiš	 Bratislava - pocity z metropole    pospěch

	 Jan	langer	 opavané - barevný inscenovaný dokument  Birgus

	 hana	němečková	 člověk a inscenace     kuneš

	 andrzej	Kramarz cely       Birgus

	 alena	Krásná	 fotografie díla architekta františka lihry,  Mára
  edisonova transformační stanice v praze

	 andrzej	marczuk  gretings from chorzów    Birgus

	 miroslav	miklas	 Jiný hypermarket     pospěch

	 Kristýna	moješčíková  o dětech      štreit

	 Pavla	ortová	 under Water      Mára

	 Paweł	Palusiak		 portréty polských emigrantů    podestát

	 zbyněk	Prys  cesta míjení času v prostoru duše   pohribný

	 lenka	reiterová  generační móda     kuneš

	 magdalena	Sokalska  Mariela - something about a girl   Dita pepe

	 Paweł	Supernak  raspuda      Birgus

	 eva	vacková  konkrétně subjektivní architektura   pohribný

	 miroslav	zeman  zákulisí divadla     štreit
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absolventi	magisterského	stupně	studia	tvůrčí	fotografie	itf	fPf	Su	v	opavě
a	seznam	praktických	diplomových	prací	v	roce	2007

	 absolvent	 název	praktické	magisterské	práce	 									vedoucí	práce

	 markéta	Bendová ricognized      Birgus

	 Jana	frýdlová akt       Mára

	 hana	Kalvachová husákovy děti mají děti    podestát

	 Barbora	Kuklíková  in-ty-My-ta      Birgus

	 Josef	mirovský	 Masopust      štreit

	 laura	Witteková	 autoportrét      Dita pepe

	 martin	říha	 Město       Birgus

	 Jan	Schejbal	 psi na veterině      Birgus

	 martin	Štěrba	 subjektivní dokument cesty    Birgus

	 Jan	vaca  stalking      sobek

	 Jan	zátorský	 severní korea      Birgus
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absolventi	bakalářského	stupně	studia	tvůrčí	fotografie	itf	fPf	Su	v	opavě
a	seznam	praktických	bakalářských	prací	v	roce	2008

	 absolvent	 název	praktické	bakalářské	práce	 									vedoucí	práce

	 milan	Biegoň  projekt opava na prahu nového tisíciletí  štreit 

	 milan	Blatný  Duch lesa      Myška 

	 david	Bruner  potrtéty      Mára 

	 martin	cenkl  svatyně      pospěch 

	 magdalena	cónová	 Máma       pepe 

	 hana	fischerová	 Její den      Mára 

	 libor	fojtík	 plastic family      Birgus 

	 Katarína	fremalová	 ticho - mizející Banská štiavnica   Mára 

	 richard	fuksa	 portréty českých básníků   sobek 

	 vladimír	groš	 Město       štreit 

	 anna	gutová  ztracená místa      velkoborský 

	 eliška	Jílková	 ic horní poustevna     štreit 

	 david	Komínek  pavel poljanský     štreit 

	 dzmitry	Kruhlou  voskresenije      kuneš 

	 marek	malůšek  tiché město opava     Birgus 

	 Petr	nagy  veřejné bazény     Birgus 

	 františek	nárovec	 rudá a černá kniha itf    kuneš 

	 Jana	nováková		 vozíčkáři      Mára 

	 Petr	ozogán	 liberec, staré a nové tesco    podestát 

	 roman	Pecháček  krajina vnitřní a vnější     štreit 

	 Jakub	Poláček	 Bohemians 1905     kuneš 

	 hana	Pokorná	 portréty      Birgus 

	 Barbora	Prášilová  les       Mára 

	 Kateřina	Průžková  isla - soukromá veřejná zátiší    podestát 

	 alžběta	rubešová	 Druhá pamět      štreit

	 gita	Skaličková	 pasió       pepe 

	 michaela	Stejskalová	 Memeria teneo / chovám v paměti /   kuneš

	 tomáš	Šipka  konfrontace      štreit 

	 matěj	třešnák  hot rods and cool cats   štreit 

	 tereza	vlčková	 two       pospěch 

	 lukasz	Wojciechowski	 surrealistický akt    kuneš
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absolventi	magisterského	stupně	studia	tvůrčí	fotografie	itf	fPf	Su	v	opavě
a	seznam	praktických	diplomových	prací	v	roce	2008

	 absolvent	 název	praktické	magisterské	práce	 									vedoucí	práce

	 Petr	hasal	 svatební cesta      Birgus 

	 martina	novozámská	 národní muzeum     štreit

	 eva	Palkovičová	 portréty opavských osobností    štreit

	 agnieszka	Pytko  Bez názvu      pepe 

	 radka	tipmanová  lidské podobnosti     kuneš

	 antonín	válek  Jak trávíte svou neděli?     štreit 

	 tomáš	vodnaňský  současná místa dávných setkáních   kuneš

absolventi	bakalářského	stupně	studia	tvůrčí	fotografie	itf	fPf	Su	v	opavě
a	seznam	praktických	bakalářských	prací	v	roce	2009

	 absolvent	 název	praktické	bakalářské	práce	 									vedoucí	práce

	 lukáš	cetera inside out      podestát

	 Jan	diviš Dekadence      kuneš

	 ivana	dvorská Ja som mala rybu     kuneš

	 gabriel	fragner	 Wink       Birgus

	 arkadiusz	gola uhelní lidé      štreit

	 marcin	grabowiecki polská Bukovina     Birgus

	 Pawel	grzes extremum europae     pospěch

	 michaela	hasíková Jeden den      Braný

	 adam	hiltawski Dechový orchester     štreit

	 markéta	hritzová individualita      pospěch

	 Kateřina	chytilová Jednou jsi nahoře jednou dole / tváře hřbitova štreit

	 filip	Jandourek nemohu si vzpomenout   podestát

	 tomáš	Klepal Dvě tváře (mé) ženy     Mára

	 Svatopluk	Klesnil chvíle šampionů     pospěch

	 luboš	Kluiber air - Mat      kuneš
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	 tomáš	Kolich folvark      štreit

	 dita	lamačová	 krajina       pospěch

	 Kamila	musilová černý šum      pospěch

	 Jolana	moravcová kuřáci v práci      podestát

	 anna	morgowicz park       pohribný

	 rafa³	Siderski historie      Birgus

	 michal	Sita současnost kurdistánu     štreit

	 Jakub	Škraban vytržení z kontextu     podestát

	 Jiří	Švorc Moji přátelé      štreit

	 Jitka	teubalová  ona       Mára

absolventi	magisterského	stupně	studia	tvůrčí	fotografie	itf	fPf	Su	v	opavě
a	seznam	praktických	diplomových	prací	v	roce	2009

	 absolvent	 název	praktické	magisterské	práce	 									vedoucí	práce

	 Jan	Branč podoby / 9 měsíců     Mára

	 hana	čermáková	 stray / zbloudilé světy     Mára

	 lucie	čermáková prostor z      Mára

	 Jan	handrejch polaroid       podestát

	 Jitka	horázná nedělní odpoledne    velkoborský

	 dušan	Kochol eye of providence    Birgus

	 david	machač portréty – Mikolajice 2009   Birgus

	 richard	navara	 portréty atletů     Birgus

	 vojtěch	Sláma  Barevný vizuální deník - vzpomínky na Bečvu  sobek

	 Pavel	Smejkal	 fatescapes     Birgus

	 Jiří	Žižka psychiatrická léčebna opava    Birgus
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absolventi	bakalářského	stupně	studia	tvůrčí	fotografie	itf	fPf	Su	v	opavě
a	seznam	praktických	bakalářských	prací	v	roce	2010

	 absolvent	 název	praktické	bakalářské	práce	 									vedoucí	práce

	 Silvia	Biernacka červená      pepe

	 Petr	drábek Můj domov je, kde jsem já    podestát

	 ester	erdélyiová	 portréty      kuneš

	 roman	franc Brácha       Birgus

	 agáta	hanychová tijuana      štreit

	 tomáš	havelka	 herci bez domova     štreit

	 Jana	hunterová	 cesta       podestát

	 mikoláš	herskovič krajiny       Mára

	 lena	Jakubčáková v odloučení      štreit

	 martin	Kašpar portréty mých vrstevníků    kuneš

	 Karolína	Kedrová portréty mladých umělců    pepe

	 Krzysztof	Kowalczyk odboj - portréty vojáků ak    podestát

	 Jakub	Kožiál sousedé a chalupáři Biskupic    Birgus

	 maroš	Krivý entropie      pospěch

	 Pavel	Kubeš Metro jako komunikační prostor   velkoborský

	 agáta	marzecová reprodukce přírody     pohribný

	 anna	matuszna inscenovaný portrét     pospěch

	 tomáš	moravec čína?       pospěch

	 vladimír	novotný everyday life      Birgus

	 monika	obermajerová cítím se lépe      pospěch

	 Pawel	olejniczak olejniczakové v anglii     Birgus

	 Justyna	orybkiewicz horizonty      kuneš

	 tomáš	Őlvecký	 solária - zhmotněné představy, vzpomínky  Mára

	 radka	Pavlíková Mateřství v české fotografii    siostrzonek

	 Katarzyna	Sagatowska the promised city     Birgus

	 libor	Sekyra profesionální rituály     kuneš

	 Silvia	Senčeková Městská krajina     Birgus

	 alisa	Shutova nános       Birgus

	 Wojciech	Sienkiewicz autobiografie      Mára
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	 Jedrzej	Sokolowski nová varšava      pospěch

	 Katarzyna	Szmorag vdovy       kuneš

	 Pavel	Štěrba Maketa fotografické publikace    velkoborský

	 renata	Štěpařová carnival revival     štreit

	 Julie	Štybnarová přátelé       Mára

	 magda	veselá	 scény       pospěch

	 roman	vondrouš chataři chalupáři     Birgus

	 martin	Wágner rusové       štreit

	 yoshimi	yokoyama study for attention     kuneš

	 radim	Žůrek zástupní      Mára

	 Barbora	Žůrková zástupní      Mára

absolventi	magisterského	stupně	studia	tvůrčí	fotografie	itf	fPf	Su	v	opavě
a	seznam	praktických	diplomových	prací	v	roce	2010

	 absolvent	 název	praktické	magisterské	práce	 									vedoucí	práce

	 andrej	Balco portréty      Birgus

	 Jan	dyntera kon - tiki      Birgus

	 marcin	giba Barevná inscenovaná fotografie   Mára

	 martin	hrubý ideál       kuneš

	 eliška	Jílková Blízcí lidé      štreit

	 Jaroslav	Kocián rodinné portréty     Birgus

	 micha³	Łuczak Bílý dům      pospěch

	 Jan	mahr soft 2       pohribný

	 Jan	rasch radiohost, portréty    podestát

	 gita	Skaličková	 Dvě tváře      Birgus

	 Krzysztof	Szewczyk cesty nekonečnosti     podestát
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laureáti	ocenění	pro	nejlepšího	absolventa	zlatý	křeček

laureáti	ocenění	pro	nejlepšího	absolventa	bakalářského	studia	oskar

1988 Jan vávra
1989  Bedřich stiegler
1990  zdeněk stolbenko
1991  Miroslav kukla
1992  Jiří hrbek
1993  karel pobříslo
1994  irena armutidisová
1995  ondřej kocourek
1996  kateřina simerová
1997  Jan schejbal
1998  Jaroslav Malík
1999  Martin popelář
2000  evžen sobek

2001  piotr szymon
2002  David Boukal
2003  Dita pepe, vít šimánek
2004  Barbora kuklíková
2005  petra Benešová
2006  grzegorz klatka
2007  václav peták, andrzej kramarz
2008  tereza vlčková
2009  pavel Maria smejkal
2010  cena nebyla udělena 
2011  Jiří langer, libor fojtík
2012  Mariusz forecki

2000  Miroslav němeček
2001  David Boukal, Matěj stránský
2002  petra Benešová
2003  Martin Říha
2004  Jan Branč
2005  Barbora krejčová
2006  adam tuchlinski

2007  Mariusz forecki
2008  Marek Malůšek
2009  arkadiusz gola,  rafał siderski
2010  Barbora a radim Žůrkovi, roman franc
2011  Wojcik aneta, yan renelt
2012   ondřej Žižka
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Pedagogové	itf	v	akademickém	roce	2005	/	2006

vedoucí:	  prof. phDr. vladimír Birgus
zástupce	vedoucího: odb. as. Mgr. Jiří siostrzonek 
tajemník:	  odb. as. vojtěch Bartek

Pedagogové:  Mgr. antonín Braný
   Doc. ak. mal. otakar karlas
   Doc. Mgr. aleš kuneš
   odb. as. Mga. pavel Mára
   Miroslav Myška
   Mga. Dita pepe
   odb. as. Mgr. václav podestát
   Mgr. Jan pohribný
   odb. as. Mgr. Mga. tomáš pospěch
   Mga. ing. evžen sobek
   paedDr. Miloslav stibor
   Doc. Mgr. Jindřich štreit
   rnDr. petr velkoborský, csc.
   Mga. Jiří votýpka
   odb. as.Bc. Miroslav zeman

Sekretariát:   ivana Mikolášová
Správce	ateliéru:  David Macháč
Správce	knihovny	a	archivu: lukáš lamla

Pedagogové	itf	v	akademickém	roce	2006	/	2007

vedoucí:   prof. phDr. vladimír Birgus
zástupce	vedoucího: odb. as. Mgr. Jiří siostrzonek ph.D.
tajemník:	  odb. as. vojtěch Bartek

Pedagogové:  odb. as. Mgr. antonín Braný
   Doc. ak. mal. otakar karlas
   Doc. Mgr. aleš kuneš
   odb. as. Mga. pavel Mára
   Miroslav Myška
   Mga. Dita pepe
   odb. as. Mgr. václav podestát
   Mgr. Jan pohribný
   Bca. karel poneš
   odb. as. Mgr. Mga. tomáš pospěch
   Mga. ing. evžen sobek
   paedDr. Miloslav stibor
   Doc. Mgr. Jindřich štreit
   rnDr. petr velkoborský, csc.
   Mga. Jiří votýpka
   odb. as.Bc. Miroslav zeman

Sekretariát:   ivana Mikolášová
Správce	ateliéru:  Bca. David Macháč
Správce	knihovny	a	archivu: lukáš lamla
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Pedagogové	itf	v	akademickém	roce	2007	/	2008

vedoucí:   prof. phDr. vladimír Birgus
zástupce	vedoucího: odb. as. Mgr. Jiří siostrzonek ph.D.
tajemník:   odb. as. vojtěch Bartek

Pedagogové:  odb. as. Mgr. antonín Braný
   Doc. ak. mal. otakar karlas
   Doc. Mgr. aleš kuneš
   odb. as. Mga. pavel Mára
   Miroslav Myška
   Mga. Dita pepe
   odb. as. Mgr. václav podestát
   Mgr. Jan pohribný
   Bca. karel poneš
   odb. as. Mgr. Mga. tomáš pospěch
   Mga. ing. evžen sobek
   Doc. Mgr. Jindřich štreit
   rnDr. petr velkoborský, csc.
   Mga. Jiří votýpka
   odb. as.Bc. Miroslav zeman

Sekretariát:   ivana Mikolášová
Správce	ateliéru:  Bca. David Macháč
Správce	knihovny	a	archivu: lukáš lamla

Pedagogové	itf	v	akademickém	roce	2008	/	2009

vedoucí:   prof. phDr. vladimír Birgus
zástupce	vedoucího: odb. as. Mgr. Jiří siostrzonek ph.D.
tajemník:   odb. as. vojtěch Bartek

Pedagogové:  odb. as. Mgr. antonín Braný
   ak. mal. doc. otakar karlas
   Doc. Mgr. aleš kuneš
   odb. as. Mga. pavel Mára
   Miroslav Myška
   Mga. Dita pepe
   odb. as. Mgr. václav podestát
   Mgr. Jan pohribný
   odb. as. Mgr. Mga. tomáš pospěch
   Bca. karel poneš
   Doc. Mgr. Jindřich štreit
   rnDr. petr velkoborský, csc.
   Bca. tereza vlčková
   Mga. Jiří votýpka
   odb. as.Bc. Bca. Miroslav zeman

Sekretariát:   ivana Mikolášová
Správce	ateliéru:  Bca. David Macháč
Správce	knihovny	a	archivu: lukáš lamla
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Pedagogové	itf	v	akademickém	roce	2009	/	2010

vedoucí:	  prof. phDr. vladimír Birgus
zástupce	vedoucího: odb. as. Mgr. Jiří siostrzonek, ph.D.
tajemnice	itf:  ivana Mikolášová

Pedagogové:  odb. as. Mgr. antonín Braný
   Doc. ak. mal. otakar karlas
   Doc. Mgr. aleš kuneš
   Doc. Mga. pavel Mára
   Miroslav Myška
   Mga. Dita pepe
   odb. as. Mgr. václav podestát
   Mgr. Jan pohribný
   odb. as. Mgr., Mga. tomáš pospěch
   odb. as. Bca. karel poneš
   prof. Mgr. Jindřich štreit
   rnDr. petr velkoborský, csc.
   Bca. tereza vlčková
   Bc. Bca. Miroslav zeman

Správce	ateliéru,	laboratoří		
a	digitální	učebny:  Mga. David Macháč
Správce	knihovny	a	archivu: lukáš lamla

Pedagogové	itf	v	akademickém	roce	2010	/	2011

vedoucí:	  prof. phDr. vladimír Birgus
zástupce	vedoucího: odb. as. Mgr. Jiří siostrzonek, ph.D.
tajemnice	itf:  ivana Mikolášová

Pedagogové:  Doc. ak. mal. otakar karlas
   Doc. Mgr. aleš kuneš
   Doc. Mga. pavel Mára
   Miroslav Myška
   Mga. Dita pepe
   odb. as. Mgr. václav podestát
   Mgr. Jan pohribný
   odb. as. Mgr., Mga. tomáš pospěch
   odb. as. Bca. karel poneš
   prof. Mgr. Jindřich štreit
   rnDr. petr velkoborský, csc.
   Bca. tereza vlčková
   Bc. Bca. Miroslav zeman

Správce	ateliéru,	laboratoří		
a	digitální	učebny:  Mga. David Macháč
Správce	knihovny	a	archivu: lukáš lamla
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InstItut tvůrčí fotografIe v letech 2006 - 2010
Jmenný reJstřík

aulehla gustav  112, 118, 134, 177, 183, 204
Balco andrej  136, 159, 161, 163, 164, 177, 188, 202, 208, 212
forecki Mariusz 149
Bán andrej  193
Bartek vojtěch  115, 183
Bartoš Jan  188
Best William  140
Birgus vladimír  54, 115, 134, 137, 140, 154, 192, 197, 200, 210, 226, 236, 243, 245
Blatný Milan   189
Branč Jan  236
Braný antonín  95,109, 238
Bureš Milan   245
Bystrowska anna 188
ceccaroni Marco  226
cetera lukáš   222
cónová Magdalena 163
Doležel Jiří   163, 164, 245
Dostálková Daniela  136, 170
Dyntera Jan  130, 163
erbenová kristýna 245
fojtík libor  212, 245
francová sylva  141
gola arkadius  213, 216, 245
goluch krzysztof 140, 163,188, 189, 213
grześ pawel   189
gutová anna  163
halanová zuzana 245
hasal petr  124
horázná Jitka  212, 216, 231, 244
hrubeš petr  202
hunterová Jana  212
illík Milan   137, 140
Jedrzejowski Michal 163, 188
Jindra Jan  172
kant antonín  216
karlas otakar  96, 112, 151
kašpar Martin  188
kiss robert  245
klesnil svatopluk 208, 212, 229, 242
knoth robert  109
kochol Dušan  212, 240
kramarz andrzej 115, 153
kratochvíl antonín 146
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krejčová - ponešová Barbora 187
kroupová Daniela  136
křenek Jiří   163
kubeš Miloslav  166
kuklíková Barbora 136, 137
kuneš aleš  96, 125
kyndrová Dana  168
liberski Marcin  140
liboska tomasz 188, 189
linhartová eva  206
lodzińska Weronika 115, 153
Łuczak Michał  164, 202
lukášová veronika 212
Mahr Jan  233
Macháč David   140
Máchalová Jana 162, 186
Malůšek Marek  140
Mára pavel  66, 110, 205, 210, 217, 230
Marco Jindřich   192
Marzecová agáta  136
Matela pavel  187
Milach rafal  149, 168, 188, 202
Mlčoch Jan  236
Morawicki Marcin 163, 164
Moucha Josef  201
Musilová kamila 163
Myška Miroslav  97, 109
nagy petr  161
nárovec františek  147
němeček Miroslav 206
nimcová lucia  164, 177, 188, 189, 213
olejniczak pawel  163, 164
ondzik Josef  137, 159
ortová pavla  188
pajdosz Marcin  164
pavala Marek  212
pepe Dita  97, 148, 202
pienkowski lukasz 245
podestát václav  70, 114, 183, 225
pohribný Jan  98, 125, 159
poneš karel  75, 119, 144, 162
popieluch Michal 145
pospěch tomáš  79, 110, 137, 197, 202, 206, 215, 226
prášilová Barbora 163, 202, 212, 218, 245
rasch Jan  163
reich Jan  120
rut přemysl  112
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sagatowská katarzyna  198
senčeková silvia 163
shutová alisa  163
schejbal Jan  137, 163
sidersky rafał  212, 245
singer filip  118, 163
siostrzonek Jiří   86, 125, 137, 164
sláma vojtěch, v. 134, 136, 163, 189, 204
smejkal pavel, M. 134, 148, 189
sobek evžen  208
stibor Miloslav  118, 125, 153, 154, 159, 166, 206
stránský Matěj  188
stuchlík zdeněk 109, 119, 125, 160
szemszö viktor  137, 159
szewczyk krzysztof 163, 186
szymon piotr  150
šnobl Josef  201
štěrba Martin  188
štreit Jindřich  91, 114, 115, 120, 124, 126, 127, 132, 133, 137, 146, 154, 164, 

168, 189, 192, 201, 206, 211, 213, 225, 238, 242, 243
švadlena Matěj  245
teubalová Jitka  209,  243
třešňák Matěj  212
tuchlinski adam 171, 186, 189
vašků václav  163
velkoborský petr 98, 112, 120, 174
vlčková tereza  99, 163, 170, 173, 176, 184, 187, 188, 193, 212, 213, 242
vojtěchovský Miroslav 110, 161, 168
vondrouš roman 137, 163, 188, 212, 245
Wágner Martin  188, 212, 245
Werner tomáš  245
Wiech tomasz  213
Witteková laura 168
zapletalová veronika 202
zykmund Jiří   185
Žižka Jiří   140, 145, 233, 245
Žůrek radim  188, 205, 210, 213, 215, 245
Žůrková Barbora 188, 205, 210, 213, 215, 245


