










ABSTRAKT 

Práce zaměřující se na vyhledávání současných autorů, zabývajících se architekturou východního 

bloku, postavenou v letech 1948 - 1989.  
Po úvodním historickém exkurzu a základních definicích dobové problemaJky v architektuře i foto-

grafii přechází práce do hlavní kapitoly zaměřené na současné autory. Vybraní fotografové, členěni 

do skupin dle jejich fotografického záměru, představují současnou podobu přístupů k architektuře 

východního bloku ve fotografii.  

Poslední kapitolou diplomové práce jsou projekty, které odkrývají skupinové autorské počiny zabý-

vající se socialisJckou architekturou, případně zahrnující i spolupráci s odborníky. Taktéž se zde ob-

jevuje řada autorských plaPorem, vytvořených nejen za účelem vizuálně obohacujícím, ale taktéž 

populárně-naučným. 

Samotné členění autorů je velmi specifické, v souvislosJ s upevněním pozice sociálních síR v rámci 

autorské tvorby jsou v textu proto pro členění využity hashtagy. 

Klíčová slova:  
fotografie, architektura, východní blok, ideologie, pla>ormy, panelák, kulturák, současná fotogra-

fie, utopie, nostalgie, iluze 



ABSTRACT 

The work focuses on searching for contemporary authors dealing with the architecture of the Eas-

tern Bloc. AWer an opening historical excursion and the basic definiJons of period issues in archi-

tecture and photography, the work goes into the main chapter focused on contemporary authors. 

Selected photographers, divided into groups according to their photographic intent, represent the 

current form of approaches to the Eastern Bloc architecture in photography. 

The last chapter of the thesis are projects that reveal group authorial acts dealing with socialist ar-

chitecture, possibly including cooperaJon with experts. There are also many author plaPorms 

created not only for the purpose of visually enriching, but also popular-educaJonal. 

The actual structure of the authors is very specific, in connecJon with the consolidaJon of the po-

siJon of social networks within the author's work, the text is therefore used for structuring 

hashtags. 

Keywords: 

photography, architecture, Eastern block, ideology, pla>orms, block of flats, culture house, con-

temporary photography, utopia, nostalgia, illusion  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ÚVOD 
Architekturu východního bloku se velké čásJ laické veřejnosJ daří, často velmi nešťastně, 

spojovat s předsudky ve vztahu k ideologiím Sovětského svazu. Zaměříme-li se však na So-

větský svaz a jeho satelitní státy (tzv. východní blok) blíže, zjisRme, že jde o architekturu 

nejen oficiálních budov, postavených jménem „lepších zítřků“, ale taktéž stavby odrážející 

určitý vzdor sovětskému diktátu, a často nedoceněné hodnotné architektonické počiny. 

Diplomová práce se zabývá současnými fotografy, kteří reflektují, upozorňují, mapují  

či využívají prvků architektury období let 1948 - 1989, jež vznikla na území tehdejšího vý-

chodního bloku. Tato architektura je nadále součásR naší společné historie.  

V rámci osobní snahy o fotografické zaznamenání mizejícího fenoménu kulturních domů, 

kterému se věnuji v prakJcké čásJ diplomové práce, jsem se rozhodla zaujmout pozici ba-

datele a vyhledat zajímavé současné autory zabývající se obdobnými fenomény. 

Práce je člěněna do tří hlavních kapitol. V první čásJ práce si kladu za cíl stručný násJn 

určitých specifik dobové architektury a fotografie architektury, kterou se pokusím čtenáři 

přiblížit. V rámci přiblížení fotografie architektury bych pak ráda nasRnila určitou spojitost 

mezi avatgardní fotografií meziválečných let a utopisJckou či ideologickou fotografií let 

poválečných. 

Po stručném historickém exkurzu následuje hlavní část práce, zabývající se samotnými  

autory. V rámci této kapitoly bych ráda uplatnila specifický klíč pro kategorizaci autorských 

záměrů. Významný podíl při rešeršování současných autorů hrály sociální sítě, jež slouží 

řadě autorů jako online porPolio. Proto bych ráda využila jejich princip třídění v rámci  

vlastního členění autorů do jednotlivých skupin.  

TřeR kapitola se bude zabývat projekty, odkrývající skupinové autorské počiny zabývající se 

socialisJckou architekturou. Objeví se zde mimo jiné i plaPormy, jež si kladou za cíl čtená-

ře nejen vizuálně obohaJt, ale působit taktéž jako interakJvní populárně-naučný zdroj. 

Tato práce si klade za cíl čtenáři předložit zprávu o současném přístupu fotografů vůči té-

matu architektury, která byla po 30 let veřejnosR přehlížena. Zprávu, která se pokusí na-

sRnit, zda současní autoři tuto architekturu vnímají jako nositele ideologií, zda v nich hle-

dají krásu či se skrze ni snaží vyrovnat s vlastními předsudky. 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1. HISTORICKÝ EXKURZ 

Poválečná doba a problemaJka nadcházejících let by si jistě zasloužily podrobnější výpra-

vu, historické pozadí let 1948 - 1989 je však natolik široké, že jej tato práce nemůže v rám-

ci své kapacity nikdy dostatečně obsáhnout. Dovoluji si tedy vymezit toto období pouze  
v pár bodech, nasJňujících soudobou situaci nejen poliJcko-historickou. Zároveň budou 

podtrženy určité pojmy, které budou blíže popsány pro lepší pochopení této práce. 

VÝCHODNÍ BLOK 

Poválečné rozdělení Evropy železnou oponou  mělo za následek vznik východního bloku, 1

mezi jehož státy řadíme Československo, Polsko, NDR (východní Německo), Maďarsko, 

 Fultonský projev - pojem poprvé použil Winston Churchill dne 5. 3. 1946, na univerzitě Westminster College v americkém Fultonu1

1. HISTORICKÝ  
EXKURZ
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Rumunsko, Bulharsko, dočasně též Albánii a částečně Jugoslávii . Jde o uskupení států, 2

které spojovalo nejen osvobození Rudou armádou, ale taktéž lidově - demokraJcké vlády 

a vedoucí pozice komunisJcké strany.  V rámci práce se pod pojmem východní blok sou3 -

hrně skrývají nejen výše zmiňované státy, ale taktéž státy bývalého SSSR, jejichž autoři  
se často k post-socialisJcké problemaJce obrací. 

1.1. ARCHITEKTURA 1948 - 1989 V ČESKOSLOVENSKU 

Klíčem k socialisPcké architektuře je poliPka. Příčiny její evoluce jsou pak v jednotlivých 

rámcích režimu a jeho vývoje.   4

Jasným a prvotním poválečným zájmem všech evropských států byla rekonstrukce Evropy. 

Povaha architektonických zakázek byla jasně vymezena potřebou nového bydlení a nedo-

statečné infrastruktury. Měla za následek výstavbu mnoha nových sídlišť a řadových 

domů. Nové budovy byly potřeba taktéž pro školy, administraJvu či průmyslové areály, 

zničené válečnými nálety. Kompletní obnova měst dává za vznik velkým urbanisJckým 

komplexům a obytným předměsRm.  5

V architektonickém slohu po válce stále doznívá funkcionalismus, v jehož duchu se značný 

počet měst obnovuje. Ten je však násilně utnut padesátými léty, kdy přichází zásadní so-

větský diktát ve formě socialisJckého realismu, tzv. sorely  . 6

SORELA 

Po nástupu komunistů k moci se začíná velmi silně prosazovat vliv socialisJckého realismu, 

který je záhy akceptován jako jediný umělecký proud a který všechny ostatní architekto-

nické snahy odsouvá do pozadí. Ve spoustě staveb druhé poloviny 40. let však můžeme 

stále vidět funkcionalisJcké prvky, které jsou míseny se socialisJckým realismem.   7

Prorežimně vhodné se tak staly, po vzoru SSSR, monumentální budovy a stavby, naplňující 

reprezentaJvní funkci. Zásadní roli mimo jiné hrála i výstavba kulturních a společenských 

domů. Klasicizující socialisJcký realismus přetrval až do konce 50. let.  

 Formálně socialistickou, avšak spolupracující i se Západem. Jediný stát, který odmítl výlučnou loajalitu Stalinovi, patřila spíše  2

k neutrálním státům

 Východní blok ve svých státech postupně likviduje soukromý sektor, dochází ke kolektivizaci, cenzuře, všudypřítomné prosovětské 3

propagandě a sovětským poradcům, vzniku policejních států, zastrašování, procesům s opozicí, trestům smrti…

 PRŮCHA, Václav. 30 let budování socialistické ekonomiky Československa Václav. Praha 1978, s. 17.4

 Vzhledem k tomu, že výstavba měla být co nejrychlejší a co nejefektivnější, nebyla originalita a estetika hlavním kritériem. Vše podléha5 -
lo plnění plánů a kvót, které podle sovětského vzoru určoval pětiletý plán. PRŮCHA, Václav. 30 let budování socialistické ekonomiky 
Československa Václav. Praha 1978, s. 17.

  Hanlivý název pro socialistický realismu, poprve jej tak označil architekt Jaroslav Havlíček, ŠEVČÍK, Oldřich a Ondřej BENEŠ. Archi6 -
tektura 60. let: "zlatá šedesátá léta" v české architektuře 20. století. Praha: Grada, 2009, s.27 ISBN 978-80-247-1372-4.

 ŠVÁCHA, Rostislav. Dějiny českého výtvarného umění V. Praha 2005, s. 31.7
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Obrat nastává po Chruščovově projevu proJ zdobnictví a zbytečnostem . Sorela tak vymi8 -

zela, navzdory svému významu z hlediska idelogie a státní moci. 

MODERNISTICKÝ URBANISMUS 

Díky uvolňujícím se poměrům a změnou oficiálního diskurzu bylo možné vráPt se zpět  
k meziválečným formám, avantgardě 20. let a znovupřije[ konstrukPvismu. Zlatým hře-

bem tohoto období byla výstava Expo 58 v Bruselu. Tato nová verze modernismu nebyla 

znovuobjevením poválečné praxe, ale spíše oživením forem a pojmů, které se v avantgard-

ních kruzích, jako je funkcionalismus, masová výroba a prefabrikace, rozvinuli v podporu 

komunisPckého systému.  9

Kromě brutalismu přinesla doba „po sorele“ taktéž internacionální styl, inspirovaný pře-

vážně bruselským Expem a využívajícím nové technologie 60. let, dále fenomén SIAL  
či výraznou manželskou dvojici na poli architektury - Věru a Vladimíra Machoninovi.  
V 70. letech nastává proměna ve značně negaJvním slova smyslu. V Československu dána 

především přítomnosR okupačních vojsk, v architektuře pak tvorbou naddimenzovaných 

staveb měnících centra měst (Priory, sídla KSČ) a nekvalitními stavebními materiály. Po 

Chruščovově projevu v roce 1956, kde mimo jiné odsoudil Stalinův kult osobnosJ, začal  
v architektuře převrat ve formě prefabrikátů, industrializace a zaměření se na občanské 

bydlení.  Začal se formovat jeden z fenoménů typických pro východní blok - paneláky. Spo-

lečný rys měst východního bloku určovali východoněmecké Plaaenbau, maďarské Panelház 

či československé Paneláky. , ,  10 11 12

 Chruščovův projev z prosince roku 1954 („O zdobnictví a zbytečnostech v architektuře“) ukončoval jednu z etap poválečné sovětské 8

architektury a stal se i pro ostatní země „východního bloku“ nepřehlédnutelným signálem k obratu ve stavebnictví a architektuře:   
ŠEVČÍK, Oldřich a Ondřej BENEŠ. Architektura 60. let: "zlatá šedesátá léta" v české architektuře 20. století. Praha: Grada, 2009, s.27

 ZARECOR, Kimberly, E. Architecture in Eastern Europe and the Former Soviet Union, A Critical History of Contemporary Architecture, 9

1960–2010, Iowa State University, 2014, Dostupné také z: https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.-
com/&httpsredir=1&article=1008&context=arch_pubs  

 SILLINCE, John. Housing policies in Eastern Europe and the Soviet Union. New York: Routledge, 1990, s. 27. ISBN isbn 978-0-415-10

02134-0.

 Americká historička Kimberly Elman Zarecorová se zabývala otázkou československých paneláků a jejich množstvím v zemi dříve 11

typické pro svou dominanci na poli avantgardy. Během svého bádání, kvůli němuž žila půl roku v paneláku v ostravské Porubě, objevila 
československou inspiraci ve vídeňském sociálním bydlení.  

 Panelové domy však nejsou výhradním počinem východního bloku. Bytová otázka se týkala celoevropského měřítka, nejen Výcho12 -
du. Chruščov se v 50. letech inspiroval paneláky ve Francii, která si dokonce svůj první panelový dům nechala patentovat v roce 1948. 
Z Francie pak Sovětský svaz objednal 400 továren na panely. Francouzský mustr se tak začal napodobovat ve velkém. V Českoslo-
vensku byl technologickým vzorem Baťa, pracující s prefabrikáty již ve 20. letech. První československý prototyp paneláku byl tak v 
roce 1950 postaven ve Zlíně - Dům G.


https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1008&context=arch_pubs
https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1008&context=arch_pubs
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VNÍMÁNÍ ARCHITEKTURY VÝCHODNÍHO BLOKU DNES 

Současnost přichází s novým myšlením v chápání dědictví socialisJcké výstavby. Navzdory 

většinovému rezervovanému přístupu se objevuje řada lidí, jež dnes nevnímá modernis-

Jckou architekturu jako „betonová monstra“, ale jako fascinující gesta s kořeny v díle Le 

Corbusiera a jeho pokračovatelů. 

Ukázkou tohoto postoje v Čechách jsou publikace Praha brutálně krásná ,  a Brutální 13 14

Praha , vycházející z určité adorace brutalismu a vymezující se proJ současnému, veřej15 -

nosR neopodstatněnému vymezení se proJ normalizační architektuře. Narozdíl od 42 

stránkové Brutální Prahy, coby počinu spíše sloužícímu ke geografické orientaci při vyhle-

dávání brutalisJckých staveb v současné pražské aglomeraci, Praha brutálně krásná je  
se svými 251 stranami počin propojující odborně angažované osobnosJ architektury se 

současnou špičkou fotografů architektury u nás. V době socialismu byl brutalismus pova-

žován za příliš prozápadní, dnes je kriJzován pro špatnou ekonomickou a energeJckou 

udržitelnost a přílišnou evokaci minulého režimu. Jeho význam však přesahuje hranice 

jednotlivých států, propojuje tak Západ, socialisJcký východní blok i Asii.  16

 HORÁK, Ondřej, ed. Praha brutálně krásná: Mimořádné stavby postavené v Praze v letech 1969-1989. 2018. Scholastika, 2018. 13

ISBN 978-80-907395- 0-5.


 Nový brutalismus, poprvé využitý ve švédském Uppsale (1949) a pojmenován v Británii si našel místo v rámci normalizační architek14 -
tury i u nás. Budovy dominující betonovou strukturou, surové, pevné, čisté a působící nehotově a bez líbivosti. Stavby vznikající často 
jako státní zakázky nepatřily pod hlavičku oficiálně uznávaného stavebního slohu. Svým názvem, evokujícím předem negativní emoce, 
si v minulosti i dnes musí poradit s odmítavými postoji. 

 Kapesní průvodce se základními informacemi, který mapuje architekturu let 1948 - 1989 v Praze skupiny Architektura 489:  15

KRÁSNÁ, Pavlína a Pavel HRUBÝ. Brutální Praha. Praha: Architektura 489, 2017. ISBN NE87547.

 Za vrchol brutalismu československých tvůrců můžeme považovat hotel Intercontinental Karla Filsaka v Praze (1968 – 1974) či bu16 -
dova československého Velvyslanectví Jana Bočana a Jana Šrámka v Londýně (1965 - 1970). 

Obr. 1. Architektura 
489, Brutální Praha, 
2017

Obr. 2. Ondřej Horák, 
Praha brutálně krásná, 
2018
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1.2. FOTOGRAFIE ARCHITEKTURY 

Fotografie a architektura jsou, dalo by se říci, staří známí, jdoucí spolu ruku v ruce, slovy 

Tomáše Pospěcha „pojí je zvláštní, úzké přátelství“ . Jejich konJnuita přiměla nejednoho 17

teoreJka přemýšlet o nich v paralelách, jako například srovnávání fotografických žánrů 

portrétu a architektury Pavla Baňky . 18

Fotografie architektury vznikla ze samotné potřeby prvních fotografů opřít se o stabilní 

fotografický objekt. Postupně se stala zásadním dokumentárním materiálem, který měl 

přiblížit moderní i historickou architekturu veřejnosJ. Dalo by se říci, že již první fotogra-

fie, která spatřila světlo světa, byla vlastně fotografie architektury, ačkoli to by bylo pro 

Niepceho pohled z okna poněkud přepjaté tvrzení.  

Architektura samotná fungovala, a nadále funguje, jako určitý způsob komunikace se svý-

mi současníky, ale i s dalšími generacemi. Zasahuje do vizuálna kolem nás a svým způso-

bem přispívá k formování společnosJ. Fotografie byla vždy reakcí na tuto architekturu a 

pokoušela se zachyJt její symboliku. 

AVANGARDNÍ UTOPIE 

Zásadní proměnu ve vnímání fotografie architektury zaznamenáváme v meziválečném ob-

dobí, kdy se dostává do popředí avantgarda. Ačkoli se může zdát, že toto mezidobí již ne-

patří do práce zaměřené na fotografii architektury východního bloku, není toto tvrzení 

pravdou. Nové vidění avantgardního směru zásadně ovlivnilo vidění tvůrců nejen soudo-

bých, ale i v nadcházejících obdobích.  Myšlenky meziválečných avantgardních představ a 19

poválečných poliJcky utopisJckých vizí se v mnohém prolínají. Oslava moderního života se 

opírá o často zdánlivě neesteJcké a průmyslové moJvy, což můžeme sledovat na avant-

gardních kolážích Jaroslava Rösslera, tak i na snímcích Karola Kállaye datovaných již do 

časů socialismu. 

 

 POSPĚCH, Tomáš. Fotografie a architektura. Fotograf: Časopis pro fotografii a vizuální kulturu. 2007, č. 9, s. 3, ISSN 1213-960217

 Ibid.18

 Fotografie přístupná všem, jak je avantgardní fotografie často popisována, je typická pro svou negaci tradičního vidění, svými  19

nezvyklými úhly, pohledy z ptačí či žabí perspektivy, strohostí, dílčími fragmenty a reprezentativním dojmem. Propojením soudobé 
fotografie, létání a městského urbanismu vzniká typická dobová vizualita, často popisována jako tzv. nová vize.
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Mezi další společné rysy patří taktéž překonávání samotné hmoty, nová vize a nový svět 

byly pojmy týkající se právě obou zmiňovaných, na první pohled nesourodých veličin.  20

Oslím můstkem mezi avantgardou a utopií bylo ruské avantgardní podhoubí. Sovětská 

avantgarda (1905 - 1934) sloužila především nově vznikajícímu státnímu celku a revoluční 

nadšení prosakuje do všech aspektů umění. Experimentální vlna, kterou vzdula právě ona 

sovětská avantgardní obec, má velmi blízko k bauhausovskému snažení. Na území SSSR 

vzniká škola podobná Bauhausu - moskevská uměleckoprůmyslová VCHUTEMAS, která  
ve svém učení, kromě toho že vyučujícími byli právě avantgardisté, propojuje fotografii  
s propagandou. 

Přerod avantgardy v řízené utopisJcké vize, jakkoli působí násilně, byl v mnohém pouze 

transformací meziválečného směru, jež se sice skryl do „nového kabátu“, v mnohém se mu 

však nadále věnovali JRž tvůrci. Z původních přístupů se do 40. a 50. let vryl především 

důraz na propagaci. V hlavní roli při budování lepší společnosJ stála právě architektura, 

 „Architekti i fotografové, vedeni vírou v sociální a technické utopie, se považovali za účastníky procesu budování nového světa.” na20 -
psal Jaroslav Anděl v knize Nová vize. Zajímavostí je, že ačkoli se kniha vyjadřuje právě k avantgardní fotografii, věta se často objevuje  
i v tvůrčích procesech po roce 1948 při prosazování ideologických vizí. 

ANDĚL, Jaroslav. Nová vize: avantgardní architektura v avantgardní fotografii : Československo 1918-1938. Praha: Slovart, 2005, s. 
205 - 206. ISBN 80-7209-624-9.

Obr. 3. Jaroslav Rössler - Eiffelovka, 1929 Obr. 4. Karol Kállay - Vrtná věž československé 
nany, 1958
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která musela být patřičně zdokumentována.  Osobní vědomí autorů bylo brzy vystřídáno 21

kolekJvním autorstvím. 

SOCIALISTICKÁ FOTOGRAFIE 

Ve fotografii socialisPckého realismu hrála prim propaganda a agitace.  22

Pilotními požadavky nové doby byla určitá schémaJčnost na bázi marxisJckých myšlenek. 

Zároveň se prosazuje, navzdory nechuJ či nevoli ostatních členů fotografické obce, ten-

dence přibližovat se sovětské fotografii. Zdůrazňování lidovosJ a pravdivosJ fotografie, 

důraz na reportážní fotku jakožto vrchol fotografického umění, obhajoba fotografie jako 

umění na základě Leninových či Stalinových postojů k umění - to byla schémata socialisJc-

kého realismu, která shrnoval ve svých textech Václav Jírů. Jeho texty jsou často hořce cíJt 

agitací, jako např. Učiňme z fotografie platnou pomocnici při upevňování a dalším rozvoji 

JZD.  23

Hlavními nosníky v rámci socialisJcké fotografie, jak je v roce 1951 popsal FranJšek Dole-

žal, nejsou jen požadavky jednoty formy a obsahu, avšak vymezuje se pouze na technickou 

dokonalost fotografie, která je nejdůležitější pro nosnost obsahu samotného a samojedi-

ného. Samotné zobrazování budov ve stylu socialisJckého realismu v 50. letech je brzy 

vystřídáno fotografií architektury moderny a v Československu tzv. bruselského stylu, který 

bombasJckou sorelu vystřídal.  

„ZLATÁ“ DOBA 

Nákladný socialisJcký realismus ustoupil vlně modernisJcké architektury. Na snímcích se 

projevují znaky moderní fotografie, bruselský styl prorůstá do mnohých periodik, napří-

klad prostřednictvím snímků FranJška Illeka . V závislosJ na fotografii architektury se ne 24

vždy fotografie vymezuje pouze na propagování stavby jako takové. Zásadní roli hraje u 

 „Autentické snahy musely oficiálně ustoupit dvěma importovaným doktrínám. Ty měly nahradit osobní vědomí bezmyšlenkovitými 21

postoji: německá okupace vnucovala české teorii propagandu tzv. nacionálního realizmu, sovětský vliv usiloval o realizmus rádoby socia-
listický a uvedl jej i do praxe. Po totalitním půlstoletí nastoupilo masivní překládání výsledků francouzského strukturalizmu 60. let minu-
lého století.“ z recenze knihy Nová vize Jaroslava Anděla, MOUCHA, Josef. Obrazy a předobrazy. Fotograf: Časopis pro fotografii a 
vizuální kulturu. 2007, č. 9, s. 107 - 108. ISSN 1213-9602 

 „Cesta k socialistické fotografii vede cestou a příkladem fotografie sovětské. Touto cestou jdou fotografičtí pracovníci ve všech ze22 -
mích lidové demokracie, jde po ní mnoho našich pracovníků a půjdou zítra všichni, kteří chtějí, aby jejich fotografie byla lidu užitečná, 
byla proto odrazem jejich práce a života, odpovídala novým estetickým požadavkům pracujících ve shodě s novými politickými, hospo-
dářskými, kulturními a společenskými podmínkami a zároveň měla aktivní vliv na činnost lidí, pomáhala jim v boji za uskutečnění sociali-
stické společnosti.“ - ČIHÁK, František. Kupředu k socialistické fotografii. Československá fotografie. Praha, 1953, s. 37 - 38.

 POSPĚCH, Tomáš, ed. Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech. Hranice: Dost, 2010, s. 96. ISBN 23

978-80-87407-01-1.

 Československý pavilon z EXPO 58, který byl přesunut do Prahy.24
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zobrazení postoj samotného fotografa a uchopení matérií důležitých pro jeho tvorbu, jako 

jsou prostor a světlo.  

Moderní a oficiální fotografie se od počátku 60. let zaměřuje především na svou mediální 

stránku, publikování v časopisech však mnohdy nepřináší fotografům autorské zásluhy.  
Z pozice diváka je fotograf stále „druhými houslemi“. Z pohledu architektů však byla tato 

doba sarkasJcky popsána Marií Benešovou jako „doba, kdy se jméno architekta znovu i 

pro nejširší veřejnost stávalo známější než jméno fotografa příslušného objektu“.  Ačkoli se 

tato dvě tvrzení fotografů vs. architektů vzájemně negují, můžeme s jistotou říci, že v ofi-

ciálních architektonických periodikách 50. let se tak či onak vždy na prvním místě uvádělo 

jméno projekčního ústavu.  25

Úvahou na téma autorství otvírá svou disertační práci Mariana Kubištová, která zmiňuje 

těžkosJ současných badatelů při hledání konkrétních jmen autorů u dobových publikací 

20. stoleR. „Přestože autorský podíl mnohých takových knih leží stejnou měrou na bedrech 

fotografa, jako je vkladem autora textu, fotograf se tu nachází v jakési služebné funkci.  

V mnoha případech je to však především právě on, kdo o architektuře nejvíce „mluví“.  26

Tento fakt o zobrazování architektury ve 20. stoleR se v rámcích současného vztahu k au-

torství postupně otáčí. Ačkoli veřejnost stále nahlíží na fotografii architektury ve smyslu 

primárně vnímaném jako dílo architekta, v médiích, publikacích a periodikách se jméno 

fotografa probojovalo z původního uvedení (alespoň) v Jráži na výsluní pod samotné foto-

grafie. Zajímavým kontrastem jsou pak fotografie architektury na sociálních síRch, které 

navzdory sdílení umocňují anonymitu fotografa v moři snímků.  

 ŠEVČÍK, Oldřich a Ondřej BENEŠ. Architektura 60. let: "zlatá šedesátá léta" v české architektuře 20. století. Praha: Grada, 2009., s. 25

34

 KUBIŠTOVÁ, M. Česká fotografie architektury ve dvacátých až padesátých letech 20. století. Praha, 2016. Disertační práce. Univerzi26 -
ta Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Obecná teorie a dějiny umění a kultury, Dějiny výtvarného umění. Vedoucí disertační práce Prof. 
PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.  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2. SOUČASNÍ AUTOŘI 

Různé přístupy dělení při snaze utřídit a rozřadit autory zabývající se fotografií architektury 

zde byly již v minulosJ, jak uvádí Mariana Kubištová na příkladu Richarda Pareho a jeho 

členění fotografie architektury v 19. stoleR.  Možnostmi dělení se Kubištová ve své práci 27

zajímá i ve vztahu k jiným autorským publikacím a závěrečným pracem, které vždy utváří 

patřičné kategorie zájmu. Ať už jde o dělení  autorů dle funkce fotografie, povahy jejího 

pořízení, poslání či přístupu k materiálu, stále je primární samotná snaha „vymezit, utřídit, 

zpřehlednit a katalogizovat“ ,   téma fotografie architektury.  28 29

Tyto přístupy členění, z nichž má práce původně vycházela, si dovoluji aktualizovat do ver-

ze moderního přístupu třídění fotografií v rámci sociálních síR. Tím nechci podkopávat tra-

diční dělení do skupin, ale spíše dát důraz na současnost a určitou instantnost a proměnli-

vost parametrů daných skupin. Tradiční dělení lze pro současnou mladou generaci nahra-

 KUBIŠTOVÁ, M. Česká fotografie architektury ve dvacátých až padesátých letech 20. století. Praha, 2016. Disertační práce. Univerzi27 -
ta Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Obecná teorie a dějiny umění a kultury, Dějiny výtvarného umění. Vedoucí disertační práce Prof. 
PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc., s. 27

 Ibidem., s. 2828

 TRNKOVÁ, Petra. Fotografie po dějinách umělecké fotografie. In Možnosti vizuálních studií. Obrazy – texty - interpretace. Brno: 29

Barrister & Principal, 2008. s. 95, 18 s. ISBN 978-80-87029-26-8.

2. SOUČASNÍ  
AUTOŘI
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dit názvoslovím, které je jí bližší pro vyjádření obsahu. Dělení dle současného internetové-

ho slangu je proto součásR této práce, v níž se snažím ročlenit autory dle subjekJvní kate-

gorizace, a zároveň se tak vyhnout kostnatému „škatulkování“ podle již zažitých norem. 

Dělení je ukotveno primárně v myšlence a záměru autora a jsou upřednostněny před po-

vrchovým vizuálním vjemem. Vzniklé kategorie se zabarvenými názvy a „hashtagy“  pod30 -

trhují variabilitu autorských počinů, v rámci práce jsou pak hlavní kategorie u jednotlivých 

autorů doplněny o další „tagy“ .  31

Práce se tak snaží okrajově poukázat na důležitost sociálních síR právě ve fotografickém 

povolání, které slouží k sebeprezentaci a taktéž dohledatelnosJ autora pro širší publikum.

 „hashtag“ - slouží jako nástroj v internetovém prostředí sociálních sítí, sloužící ke shromažďování informací. 30

„Hashtag je slovo nebo fráze označená znakem „#“ (tzv. mřížka, plůtek či hash). Význam slova označeného tímto symbolem je dnes 
chápán jako forma klíčového slova. Nejčastěji je využíván v informačních systémech k „jednoznačnému“ označení článků, dokumentů 
nebo jejich částí, popřípadě klíčových, či podstatných slov.“ - Hashtag. ABZ.cz Slovník cizích slov. [online]. Dostupné z: https://slovnik-
cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/hashtag

 „tag“ - z angličtiny štítek, cedulka, v oblasti webdesignu má více významů. V rámci sociálních sítí jeho význam spočívá ve značkování. 31

Pokud například každý článek označíme několika slovy (= tagy) co nejpřesněji souvisejícími s tématem článku, bude později možné vy-
psat články podle těchto tagů. Vytvoříme tím kategorie mnohem přesnější, než jsou obvyklé, na hierarchickém principu postavené 
katalogy (právě proto, že jeden článek může mít přiřazeno vícero tagů. - Co je Tag | Adaptic . Tvorba webu | Adaptic [online]. Copyright 
© 2001 [cit. 01.05.2019]. Dostupné z: https://www.adaptic.cz/znalosti/slovnicek/tag/

https://www.adaptic.cz/znalosti/slovnicek/hierarchicka-navigace/
https://www.adaptic.cz/znalosti/slovnicek/tag/
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/has-hash-has
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/symbol
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/forma
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/system
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/dokument
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/hashtag
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/hashtag
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#LOVCI 

Lovec je v cambridgeském slovníku definován jako člověk lovící zvířata pro jídlo či pro zá-

bavu, zároveň však také jako člověk, jenž se snaží něco najít nebo získat.   32

Skupina autorů zaměřená na místa poznamenaná dobovou ideologií. Místa, kde autoři na-

lézají a navazují na potlačené vzpomínky bývalé slávy těchto staveb. Lovci ve výše zmiňo-

vaných místech často vyhledávají bizarní až morbidní záJší. K tomu pak, jako je tomu  
v případě Annemie AugusJjns, přistupují s chladným odstupem až odosobněním, nebo 

jako Milan Bureš nechávají fotografie vyprávět příběhy. Fotografie nalezeného záJší se  

v této kategorii prolíná také se subjekJvním dokumentem, jež v podobném přístupu vyu-

žívá Roman Bezjak i Fréderic Chaubin. Přítomnost člověka na fotografii, ať už fyzická, či 

pouze přenesená, dodává snímku konkrétní časové zařazení. Jednotka času je pak méně 

čitelná u autorky Rebeccy Bathory, jež mapuje opuštěná místa. V těchto prostorách, na-

vzdory jejich viditelnému rozkladu, nelze přesně určit období, v němž se fotograf nachází. 

Solitérní jsou pak fotografie Denise Esakova, jenž pomocí technologií využívá zcela nový 

pohled na fotografii architektury. Jeho přístup pak odkazuje na novou vizi avantgardní fo-

tografie. 

Tito autoři, přes různorodé spektrum přístupů, sledují společný záměr v hledání, nalézání 

a získávání fotografií objektů. Narozdíl od sběračů, jež budou představeni v navazující pod-

kapitole, se nevymezují typologicky. Jejich „lov“ spočívá v získávání kulis, jež mohou pře-

vyprávět příběhy nejen samotné architektury, ale i lidí, kteří v ní dříve žili. 

MILAN BUREŠ (1986) 

Český fotograf a absolvent ateliéru Reklamní fotografie ve Zlíně, se ve své tvorbě proble-

maJkou postsovětských států, především Ruska a Ukrajiny, zabývá již delší dobu. Od roku 

2009 pravidelně tyto státy navštěvuje a svým osobitým dokumentárním přístupem tvoří 

obrazy, které ačkoli vychází z pohledu nestranného pozorovatele, mají svoji zásadní výpo-

vědní hodnotu. S prvky socialisJcké architektury se u Milana Bureše setkáváme již v roce 

2010 v souboru Travelling in Time, kdy autor mapuje, dle svých slov, největší a nejautenJ-

čtější muzeum sorely, které najdeme v samotné Moskvě. OproJ sovětským duchům Ba-

thory (Soviet Ghosts), u nichž převládá kýč rozpadlé atrakce, však u Bureše přetrvávají vě-

domé autorské kompozice. Snímáním banálních zákouR dává na odiv své cítění pro bizar-

nost.  

 HUNTER | meaning in the Cambridge English Dictionary. Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus 32

[online]. Copyright © Cambridge University Press [cit. 01.05.2019]. Dostupné z: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/
hunter

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hunter
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hunter
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Jedním z výraznějších projektů byl subjekJvní dokument Sevastopol (2013), z něhož poslé-

ze vznikla i publikace. V návaznosJ na tento projekt Bureš přichází se sérií Druzhba 

(2014).  Milan Bureš resort popisuje jako „obrovskou, prázdnou budovu, jež je nyní spíše 33

naplněna  přízračným dojmem vesmírné stanice, než plážového hotelu.“   34

Výpravné fotografie nalezeného záJší, zdánlivě banálního, zatemňují divákův pohled rouš-

kou tajemství. Bureš přistupuje k fotografiím jako k solitérům, každá má v sobě promyšle-

né prvky hry s prostorem a němými odkazy. Šachy na fotografii se tak mohou stát určitým 

algoritmem k lidskému intelektu, počáteční stav figurek však napovídá, že hra ještě nebyla 

zahájena. Divák zde však tuší paradox, jež se skrývá v porušení pravidel ještě před zaháje-

ním samotné hry. Anexe Krymu, skrytá v malé dřevěném stolku, je o to patrnější, že bez 

židle či dalšího gauče je vyloučena možnost proJhráče posadit se tváří v tvář. 

 Po anexi Krymu Ruskem tento hotel zaznamenal velký pokles návštěvníků, kteří ze strachu z konfliktu mezi Ukrajinci a Rusi raději 33

zvolili jiné ozdravné resorty.

 BUREŠ, Michal. druzhba : milan bures. main : milan bures [online]. Dostupné z: http://www.milanbures.com/index.php?/projects/34

druzhba/

Obr. 5. Milan Bureš - Druzhba, 2014 Obr. 6. Milan Bureš - Druzhba, 2014
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ANNEMIE AUGUSTĲNS (1965) 

Belgická fotogra|a a absolventka Akademie sv. Lukáše v Bruselu ve fotografickém a filmo-

vém oboru, se ve své dlouholeté práci zabývala fascinací post-socialisJckou architekturou. 

V projektu OST modern (2000 - 2007) řeší objekJvní vhled do staveb nabytých ideologií a 

dobovou esteJkou v rámci států bývalého východního bloku. Pole její působnosJ se ne-

zaměřuje na konkrétní typ staveb, spektrum jejího záběru je široké a zahrnuje hotely, sa-

natoria, domy umění a další. Její zobrazování je promyšlené, zdůrazňuje pompézní esteJku 

upřednostněnou před prakJčnosR. Z fotografií jde určitý chlad, jež se v mnohém podobá 

přístupu düsseldorfské školy, centrální středové kompozice bez perspekJvního zkreslení  
v duchu Candidy Höfer dávají důraz na určité banality v jinak honosném prostředí, jako 

jsou například vyduté koženkové dveře. 

Autorka se lidem ve snímcích vyhýbá, navzdory tomu budovy působí pouze jako určité  
divadelní kulisy skutečného života.  35

 „Přítomnost atributů architektury a životního stylu zemí sovětského bloku je v jejích fotografiích jakoby tlumená, nevystupuje do po35 -
předí, ale je často přítomna jenom v záběrech umakartového a sektorového nábytku, květinových záclon a přehozů přes křesla, kýčovi-
tých lustrů.“ BIRGUS, Vladimír. Profil. Fotograf: Časopis pro fotografii a vizuální kulturu. 2007, č. 9, s. 3, ISSN 1213-9602

Obr. 7. - 10. Annemie AugusPjns, OST modern, 2005
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KAROL PALKA (1991) 

Polský fotograf a absolvent filmového oboru Krzysztofa Kieslowskiho Katowické univerzity 

a zároveň Wajdovi školy ve Varšavě. Ve svém souboru Edifice (2018) podstupuje vizuální 

cestu zpět do dob, které by mnohými lidmi byly raději zapomenuty. Soubor interiérových 

záJší z budov nacházejících se v různých koutech východního bloku, které přežily dobu 

vlastní slávy. Ačkoli jde o fotografii architektury, nese si s sebou příběh určité nestálosJ 

moci a pomíjivosJ sil, které daly budovám důstojnost a patřičný význam.  Lidé, přestože 36

na fotografiích chybí, zde zanechali natolik silné stopy, že nuR divákovi pocit, jakoby lidé 

tyto prostory opusJli náhle a ve spěchu. Vztah mezi mocí a architekturou je na fotografiích 

míst s „papalášským“ významem zásadní inspirací, jež autora popoháněla kupředu. Kra-

kovská Nowa Huta tak není jen pouhou fotografií interiéru, ale místem setkání někdejších 

vlivných i obávaných poliJckých figur, jako byli Chruščov či Fidel Castro. Fotografie tak sice 

existuje bez lidí, lidské emoce, strach i naděje, však stále v detailech prostor figurují. 

 PALKA, Karol. Karol Palka [online]. Copyright © 2012 [cit. 09.04.2019]. Dostupné z: http://www.karolpalka.com/edifice.php36

Obr. 11. Karol Palka, Edifice, 2018 - Červený salon československého hotelu 
Polana v Tatrách, místo podpisu smlouvy o rozdělení ČSR

Obr. 12. Karol Palka, Edifice, 2018, Uzavřené 
rekreační zařízení, kdysi vlastněné KomunisPc-
kou stranou Československa 

Obr. 13. Karol Palka, Edifice, 2018

http://www.karolpalka.com/edifice.php
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FRÉDÉRIC CHAUBIN (1959) 

Bývalý redaktor lifestyle časopisů, narozen v Kambodži ve španělsko-francouzské rodině, je 

posedlý památkami plujícími v čase i prostoru. Soustředěn na okraje bývalého sovětského 

impéria, jako jsou Pobaltské státy, Kavkaz a střední Asie. Po sedm let (2003 - 2010) foto-

grafoval architektonické zbytky padlého systému. Celkem devadesát staveb ve čtrnácJ bý-

valých státech SSSR rozděluje ve své knize CCCP - Cosmic Communist ConstrucPon Photo-

graphed (2011) do pěJ kapitol dle zaměření jednotlivých budov. Zábava a kultura, obřady 

a symboly, zdraví a rezorty - to jsou jen některé z podsvazků této fotograficky vyčerpávající 

publikace. Ve fotografiích, podobně jako ValenJn Jeck, dává prostor pro velkolepost archi-

tektury,  často se objevuje i měřítko díky přítomnosJ lidského faktoru. Svým způsobem 

však do fotografií vsazuje romanJckého ducha. Některé snímky připomínají téměř dobové 

pohlednice, jiné ukazují stavby jako miniaturní modely či parodie na sebe samé. Mohlo by 

vyznít, že Chaubin obdivuje tuto extravagantní architekturu pouze v povrchním slova smy-

slu, navzdory jejímu původnímu ideologickému vyznění, a snad i proto, že je právě „v 

módě“ tuto architekturu zkoumat. Chaubin však již v úvodu knihy píše: „Sovětský svaz byl 

sice pracovním táborem, ale taktéž byl obrovským táborem prázdninovým. Místem, kde 

byly pečlivě naplánovány rekreační akPvity.“”  Tímto upozorňuje i na řadu opomíjených 37

struktur sovětského impéria a nabízí tak další obsáhlé téma ke zpracování, na nějž oprav-

du řada autorů navazuje.  Svým obrovským záběrem, od stadionů, laboratoří, přes dětská 38

hřiště, až po zdravotní střediska uplatňuje v podstatě i přístup typologický (viz. podkapito-

la sběrači) , avšak v megalomanském měřítku. 

 CHAUBIN, Frederic. CCCP, cosmic communist constructions photographed. Köln: Taschen, 2011, s.20. ISBN 978-3-8365-2519-0.37

 Například kniha Maryam Omidi, Holidays in Soviet Sanatoriums, 2017 - zahrnuje více autorů mapujících 45 sanatorií napříč bývalým 38

SSSR. 

Obr. 14. Frédéric Chaubin, CCCP, 
2003-2010, Sovětská ambasáda na Kubě,  
A. Rochegov, 1985
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ROMAN BEZJAK (1962) 

Rodilý Jugoslávec, který se ve třech letech přestěhoval do Východního Německa, přináší 

do fotografie architektury východního bloku příjemně neutrální vhled. Kontroverzně přijí-

manou architektonickou éru dokumentuje na velký formát a do svého hledáčku pojímá 

veškeré obytné budovy, hotely, kulturáky a jiné insJtuce. 
Kniha Socialist Modernism (2011) je narozdíl od ostatních autorů podobně témaJzovaných 

knih zvláštní svým odosobněním a ukázkou světa v dekonstrukci. Autor nahlíží na tento 

svět bez kontaminace ideologií a narozdíl od Frédericka Chaubina se nesnaží zmenšovat 

megalomanské stavby, nebo se nechat unést fascinací velikosR architektury. Jak uvedl 

server GoSee, výsledkem je několik sérií jeho osobní archeologie, avšak bez tzv. 

„eastalgie”, zkresleného východního nostalgického pohledu.   39

Jeho pohled je pohled kolemjdoucího, pro něhož je tato architektura součásR běžného 

života. Zdánlivě neutrální pohled v sobě však skrývá odkazy doby, jako jsou například blíže 

nespecifikované mediální poutače. Fotografie pak evokují dobové pohlednice, což opět 

vede k myšlence předskokana masově šířeného média, na jehož základě se dá zkoumat 

postoj veřejnosJ k samotné oblibě staveb. 

 GOSEE. Roman Bezjak. Socialist Modernity. A neutral view of a controversial architectural era - News - GoSee. GoSee - Creative 39

News Services [online]. Copyright © copyright 1997 [cit. 02.04.2019]. Dostupné z: https://www.gosee.us/news/art/roman-bezjak-so-
cialist-modernity-a-neutral-view-of-a-controversial-architectural-era-11234

Obr. 15. Frédér ic Chaubin, CCCP, 
2003-2010, Sanatorium Druzhba na Yaltě, 
I. Vasilevsky a Y. Stefanchuk, 1985

Obr. 16. Frédéric Chaubin, CCCP, 2003-2010, 
Solární pec v Parkentu, V. Zakharov,  
O. Taushnakov, 1986

https://www.gosee.us/news/art/roman-bezjak-socialist-modernity-a-neutral-view-of-a-controversial-architectural-era-11234
https://www.gosee.us/news/art/roman-bezjak-socialist-modernity-a-neutral-view-of-a-controversial-architectural-era-11234
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REBECCA LICHTFIELD BATHORY (1982) 

„Proč se bývalý Sovětský svaz stal centrem mezinárodního zříceninového průmyslu?“,  

ptá se ve své staJ Beauty and the East Jamie Rann.   40

Fascinace ruinami sovětského impéria je patrná v tvorbě mnohých fotografů zaměřených 

na architekturu východního bloku. Nedá se však s jistotou říci, že touto fascinací více „trpí“ 

fotografové tzv. Západu. Fotografové objevující zapomenutá a opuštěná místa, často bez 

specifičtějšího geografického popisu se vyskytují napříč zeměkoulí. Často se podobně 

orientujícím lidem říká označením urbex.  41

Rebecca LichPield Bathory, britská fotogra|a, mezi tyto „průzkumníky” patří a svůj mate-

riál již sJhla publikovat v knize Soviet Ghosts (2014). Jedná se o sérii snímků ze zapomenu-

 RANN, Jamie. Beauty and the east: is it time to kick our addiction to ruin porn? — The Calvert Journal. A guide to the New East — 40

The Calvert Journal [online]. Dostupné z: https://www.calvertjournal.com/features/show/6168/power-and-architecture-ruin-porn-pho-
tography-rebecca-bathory

 Slovo URBEX je zkrácená verze anglického sousloví „Urban Exploration“, což lze do češtiny přeložit jako městský průzkum. Tento 41

průzkum je zaměřen převážně na běžně nepřístupné urbánní či industriální lokality. Především se jedná o průzkumnické aktivity dnes již 
opuštěných obytných prostor nebo  průmyslových zařízeních.: URBEX. O urbexu | Urbex.cz – Urban exploration v Čechách. Urbex.cz – 
Urban exploration v Čechách | Urban exploration in Czech Republic [online]. Copyright © 2019 [cit. 03.04.2019]. Dostupné z: http://
urbex.cz/o-urbexu-2-2/

Obr. 17. - 20. Roman Bezjak, Socialist Modernism, 2011
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tých míst bývalého sovětského impéria, kam se i přes zákazy vstupu, možnost ozáření či 

pod hrozbou kriminálu, vydala. Jde o dokument zvláštního zvratu a překlenuR mezi dobou 

nedávno minulou a dneškem, kdy se autorka snaží, jak sama řekla v rozhovoru pro De-

zeen, „nevidět tyto trosky jako destrukPvní, ale jako krásu v rozpadu, vzpomínku visící na 

vlásku či jako muzeum, které nikdo jiný nespatří“.  Podle svých slov se autorka snaží o 42

neutrální nadhled, emoce však z fotografií přímo pryšR. Neutralita autorky je konfronto-

vána s realitou mrtvé fotografie plné emocí, jež jsou dány především „předchystaným“ 

emoJvním prostředím. Fotografie se tak stávají téměř nerozeznatelnými od jiných urbex 

snímků, popisujících prostředí, kde emoJvně zapracoval více čas, než-li fotograf. 

Porovnáme-li Soviet Ghosts s Bezjakovým Socialist Modernism, čili soubory s podobně 

neutrálním zaměřením, zdá se, že Bezjak pracuje více s „vlastní“ kompozicí a přímým od-

kazem doby. Zahrnuje i prvky života a současnosJ, ať už v podobě lidí, aut či billboardů. U 

Rebeccy Bathory přijímá divák z fotografií existenci určitého bezčasí. Prostředí, jež se stává 

atrakJvním, nenabízí mnoho možnosR v uchopení kompozice, což je dáno především i 

mnohdy omezenou dostupnosR prostor. Tím se stává rukopis autorky méně rozpoznatelný 

od jiných lovců urbex míst.   43

Čím je však Bathory vyjímečná oproJ jiným urbex fotografům je právě samotný výstup  
z autorské anonymity, která je tomuto fenoménu vlastní.  TémaJka ruin není cizí ani čes44 -

kým či slovenským, neurbexovým fotografům. Ľubo Stacho a Monika Stacho řeší v soubo-

ru Ruiny (2012) zdevastované prostory továren a chrámů, jež se nebojí skládat vedle sebe, 

a které utvrzují diváka o lidské potřebě budovat a posouvat se, než-li řešit zastaralé a zaži-

té hodnoty. „Pomalé umírání architektury v sobě nese jakousi dekadentní krásu, připomíná 

vadnoucí kvěPnu, ve které jsou i navzdory oschlým okvětním lístkům stále přítomné zbytky 

její někdajší nádhery”.  45

  

 HOWARTH, Dan. Abandoned Soviet architecture photographed by Rebecca Litchfield. Dezeen | architecture and design magazine 42

[online]. Dostupné z: https://www.dezeen.com/2014/08/09/abandoned-soviet-architecture-photographs-rebecca-litchfield/

 viz. Obr. 2543

 V českém prostředí je základna fenoménu urbex taktéž velmi široká, v rámci mapování vznikají i samostatné podkategorie zaměřující 44

se na fabriky, pivovary, cukrovary, vodní mlýny, textilky, doly a další.Příklad: Českou urbex fotografkou je autorka Opuštěných míst pod 
jménem Bára. Opuštěná místa | opustenamista.eu. Opuštěná místa | opustenamista.eu [online]. Dostupné z: https://www.opustenamis-
ta.eu

 MAXIMOVÁ, Anna. New Spirituality 2010 :: Ľubo Stacho Photography. Ľubo Stacho Photography [online]. Copyright © All rights 45

reserved [cit. 07.05.2019]. Dostupné z: https://lubostacho.webnode.sk/fotogaleria/ruins-2010-/

https://lubostacho.webnode.sk/fotogaleria/ruins-2010-/
https://www.opustenamista.eu/
https://www.opustenamista.eu/
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DENIS ESAKOV (1984)  

ModernisJcká esteJka z Chruščovova období, kterou je Moskva prostoupena, byla zdo-

kumentována již mnohokrát. Ne však z ptačí perspekJvy. Denis Esakov, moskevský foto-

graf původem z Kyrgyzstánu, spolu se svým spolupracovníkem Dmitry Vasilenkem zmapo-

vali pozoruhodné struktury modernisJckých budov 60. a 70. let 20. stoleR rovnou ze tří 

pohledů. S pomocí dronu tak vytvořili zajímavé triptychy, které objasňují původní architek-

tonické plány a geometrická uspořádání jednotlivých objektů. Dvě fotografie z výšky  
v kombinaci s třeR fotografií z lidského pohledu utváří pro každou budovu specifický foto-

příběh. Esakov se tak stává jakýmsi předskokanem pro 3D zobrazení, zároveň můžeme 

jeho využiR technologie dronu a pohledy z ptačí perspekJvy zařadit do určité škatulky 

moderní avantgardy. Fascinace aviaJkou je propojena s novým pohledem na architekturu. 

Samotný význam slova avant - garde (fr. avant – před, la garde – stráž) pak podtrhuje vyu-

Obr. 21. Rebecca Bathory, Soviet Ghosts, 2014 Obr. 22. Rebecca Bathory, Soviet Ghosts, 2014

Obr. 23. Printscreen z Instagramu, vyhledávání  
#abandoned_places, celkem 75 978 fotografií
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žiR nejen vojenské techniky, čímž původně drony bezesporu byly a jsou, ale taktéž propa-

gandy, jež se tyto fotografie dočkaly, byť se zpožděním. 

Na původně modernisJcké zaměření z roku 2015 postupně Esakov navazuje i další archi-

tektonická období, čímž vznikla kniha Finh Facade (2017), kde můžeme najít sedmdesát 

ikonických moskevských budov postavených napříč 20. stoleRm. Jde tak o první knihu ma-

pující modernu ruské metropole z výšky. 

 

Obr. 24. Denis Esakov, 2015, Triptych - Rezidenční komplex Severnoye Chertanovo

Obr. 25. Denis Esakov, 2015, Triptych - Muzeum paleontologie Yu. A. Orlova

Obr. 26. Denis Esakov, 2015, Triptych - InsPtut biochemie A.N.Bacha
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#SBĚRAČI 

Sběratelství spočívá v získávání specifického druhu předmětů, založeného na specifickém 

zájmu sběratele a jejich uchovávání ve sbírce. Tyto sbírky bývají roztříděné, zkatalogizova-

né a vystavené. Existují různé druhy sbírek a různé druhy sběratelských oborů.  46

Sběrači jsou skupinou formovanou především typologickým přístupem v rámci fotografie. 

Komplexní vizuální a systemaJcký přístup autorů se v této kapitole opírá o průkopníky  
v oboru fotografie architektury, Bernda a Hillu Becherovi, kteří industriální stavby v rámci 

svého konceptu navíc roztřídili do jednotlivých kategorií a zároveň udrželi jednotný vizuál-

ní charakter. Typologický přístup pak napomáhá k vytvoření kolekce vzorků, podtrhující 

různorodost v jednotě a stereotypy v množství.  47

Příkladem různorodosJ v jednotném tématu mohou být autobusové zastávky, jimiž se za-

obírá Herwig a Ortner, v lokální míře pak Soldatova a Vrabec. Při bližším porovnání lze vi-

dět zásadní rozdíly v jednotlivých rukopisech. Ortnerovi výrazné barvy a ostré sRny v kon-

trastu s Herwigovými samotami v typicky becherovském počasí. Soldatova, zaměřena na 

specifické běloruské zastávky, dodržuje pravidelnost v kompozici, české zastávky mapova-

né Vrabcem jsou zase kategorizovány s osobitým názvoslovím. 

 LIPKA, Česlav. Dějiny, charakteristika a druhy sběratelstvíInvestiční sběratelství - Proměňtě minulost v bohatší budoucnost. Co je to 46

investiční sběratelství - Investiční sběratelstvíInvestiční sběratelství - Proměňtě minulost v bohatší budoucnost [online]. Copyright © 
2015, Investicnisberatelstvi.cz [cit. 07.05.2019]. Dostupné z: http://investicnisberatelstvi.cz/dejiny-charakteristika-a-druhy-sberatelstvi/

 STROBLOVÁ, Kateřina. Jasanský & Polák :: galerieluxfer. galerieluxfer [online]. Copyright © 2012 Všechna práva vyhrazena. [cit. 47

07.05.2019]. Dostupné z: https://www.galerieluxfer.cz/archiv/kdo-vystavoval-v-luxferu/vystavujici-umelci/jasansky-polak/

Obr. 27. Bernd a Hilla Becherovi, Vodojemy, 1972

http://investicnisberatelstvi.cz/dejiny-charakteristika-a-druhy-sberatelstvi/
https://www.galerieluxfer.cz/archiv/kdo-vystavoval-v-luxferu/vystavujici-umelci/jasansky-polak/
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CHRISTOPHER HERWIG (1978) 

Kanadský fotograf, jenž absolvoval obor fotografie na vancouverské Langara College se 

mediálně proslavil právě fotografováním zastávek. Jeho kniha Soviet Bus Stops (2015) brzy 

následována pokračováním Soviet Bus Stops vol.2 (2017), je vyústěním několikaročního 

úsilí a fotografiemi Jsíce zastávek.  Na svém webu autor popisuje stavby společně s pří48 -

klady jejich společných rysů. Například kazašské a kirgizské návrhy čerpají inspiraci z jez-

dectví a sokolnictví. Ukrajinské jsou typické pro folklorní, živé mozaiky. Arménské zastávky 

se vyznačují svojí těžkopádnosR, naproJ tomu Abcházie, místo plážového odpočinku so-

větské elity, se může pyšnit zastávkami ve stylu Gaudího. Je až s podivem, jakou volnost 

poskytl Svaz jednotlivým architektům k vytvoření podobných děl. Na tuto experimentální 

architekturu se v rozhovoru táže autora i Be�y Woodová z britského digitálního časopisu 

The Spaces. Odpověď je vcelku prostá - za touto architekturou stojí studenJ. „Na mnoha 

sovětských univerzitách s oborem architektury byla autobusová zastávka jedním z prvních 

studentských projektů. Nebyla považována za ohrožující žádnou významnou ideologickou 

hodnotu - spíše byla povzbuzována jako médium pro umělce, aby se bavili a přinášeli lidem 

radost.“  49

Herwigův rukopis, jak již bylo nasRněno v úvodu kapitoly, je typický svým klidným pojeRm 

bez dramaJckých mraků a měkkým světlem. Výběr z více úhlů pohledu pomáhá autorovi 

zvolit kompozici, kde nejlépe vyniknou vlastnosJ stavby. Tím spíše může vyniknout prázd-

nota a osamocenost zastávek. Herwig i nadále sérii zvětšuje, své nadšení rozšířil na řadu 

dalších autorů. 

 Poprvé si těchto zastávek povšiml v roce 2002 během jízdy na kole z Londýna do Petrohradu. Rozhodl se, že během jízdy každou 48

hodinu udělá jeden dobrý snímek, a jediným rozptýlením, jež mohl fotografovat, byly zastávky. Ani po návratu z cesty jej však nadšení 
neopustilo, a tak o 12 let později, 30 000 mil více a návštěvě 14 zemí bývalého sovětského svazu završuje sérii první publikací s touto 
tématikou. Po první knize se v projektu vol.2 zaměřil Herwig přímo na Rusko, které v první části vynechal. Během svých cest zažil ně-
kolikrát podezření ze špionáže, byl nucen dávat úplatky aby se vyhnul zastřelení a paměťové karty schovával ve spodkách, jak popisu-
je ve svém rozhovoru pro Kickstarter. 

KIKSTARTER. Soviet Bus Stops - Photo Book. KICKSTARTER [online]. Dostupné z: https://www.kickstarter.com/projects/sovietbus-
stops/soviet-bus-stops-limited-edition-photo-book

 WOOD, Betty. Christopher Herwig photographs space-age Soviet bus stops. The Spaces - Exploring new ways to live and work 49

[online]. Copyright ©manuelkottersteger.com [cit. 10.04.2019]. Dostupné z: https://thespaces.com/christopher-herwig-photographs-
space-age-soviet-bus-stops/

Obr. 28. Christopher Herwig, 
Soviet Bus Stops, 2015,  
Shymkent, Kazachstán

Obr. 29. Christopher Herwig, 
Soviet Bus Stops, 2015,  
Tursunzoda, Tádžikistán

Obr. 30. Christopher Herwig, 
Soviet Bus Stops, 2015,  
FalesP, Moldávie

https://thespaces.com/christopher-herwig-photographs-space-age-soviet-bus-stops/
https://thespaces.com/christopher-herwig-photographs-space-age-soviet-bus-stops/
https://www.kickstarter.com/projects/sovietbusstops/soviet-bus-stops-limited-edition-photo-book
https://www.kickstarter.com/projects/sovietbusstops/soviet-bus-stops-limited-edition-photo-book
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PETER ORTNER (1967) 

Mezi další autory se sběratelskou obsesí patří i Peter Ortner, německý fotograf z Norim-

berku. Celkem pět set zastávek, nafocených v rámci sedmi států bývalého SSSR završil po 

sedmiletém úsilí (2009 - 2016) knihou Back in the USSR: Soviet Roadside Architecture from 

Samarkand to Yerevan (2016). „Šperky“, jak říká drobné architektuře podél silnic, jej zauja-

ly především svou barevnosR a eklekJsmem, jež není v městské šedi sovětského impéria 

příliš častý. Snaha o jednotný ráz fotografií v rámci světla a perspekJvy se nepodařila udr-

žet, jistým pojítkem se však stává právě zmiňovaná sytost barev, která Ortnera značně od-

lišuje od zastávek Christophera Herwiga. Ortner ve svých fotografiích ponechává i náhod-

né kolemjdoucí, celkově je zde lidský faktor patrnější. Navzdory tomu však lidem na foto-

grafiích neponechává žádný prostor k přenesení se do popředí zájmu. Primární je v tomto 

případě stále architektura. Navíc je udržena její jednotnost díky dodržení stálého čelního 

pohledu. 

Obr. 31. Christopher Herwig, Soviet Bus Stops, 2015,  
Tarza, Kazachstán  

Obr. 32. Christopher Herwig, Soviet Bus Stops, 
2015, Charyn, Kazachstán

Obr. 33. Peter Ortner, Back in the USSR, 2016
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JAN VRABEC (1975) 

Absolvent InsJtutu tvůrčí fotografie v Opavě se přímou inspirací Christopherem Herwigem 

netají. Společně se svým čtyřletým synem začal objíždět zastávky po celé republice v roce 

2011. Po sedmi letech má Vrabec v hrsJ asi Jsíc fotografií zastávek, z nichž vybrané uve-

řejnil v knize prostě nazvané Zastávky (2018). Jde o záznam fenoménu podobně místního 

charakteru, jako například chatařství Veroniky Zapletalové.  
Zaměřuje se převážně na zastávky venkovské a maloměstské, v rámci knižní podoby taktéž 

zastávky velmi hravě kategorizuje. S pomocí svého syna použili pro jednotlivé skupiny za-

stávek názvosloví jako „plechovky“, „křapky“ či „skleněnky“. Tato kniha je zároveň čistě 

vizuální výpovědí, popis či geografické nebo historické členění a fakta zde chybí. Pro veřej-

nost však autor připravuje online dostupnou plaPormu.  50

Při bližším zkoumání Vrabcových zastávek si lze všimnout soudobých plakátů vesnických 

zábav a akcí, dokumentární prvek vypovídající nejen o současné grafické zdatnosJ, ale po-

jítko k dalším dobovým charakterisJkám, jako jsou právě místní sdělovací prostředky, po-

tažmo zábavy.   

 Podobného zpracování českých zastávek se chopila taktéž Iva Stránská (1987) v rámci projektu Polaroidové zastávky (2012), naroz50 -
díl od Vrabcových snímků však fotografie působí velmi melancholicky. Taktéž Tomáš Souček (1975) se tématice zastávek věnoval v 
rámci souboru Network (2004), zde však tyto tiché „výdobytky“ akcí Zet fotografuje v noci s pomocí světel auta.

Obr. 34. - 36. Peter Ortner, Back in the USSR, 2016

Obr. 37. - 39. Jan Vrabec, Zastávky, 2018
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ALEXANDRA SOLDATOVA (1983) 

Běloruská autorka Alexandra Soldatova navazuje, podobně jako Katarina Rotersová (viz. 

níže), esteJkou na absurditu vnímání krásy, kterou mapuje v souboru It Must Be BeauPful 

(2012-2018). Jde o neidenJfikovatelná místa u běloruských silnic, zastávky nedaleko ves-

nických obydlí. Jinak bezvýznamná místa jsou dekorována místní lidovou tvořivosR. Ne-

známí autoři zde fungují jako místní prvek kultury, kterou znovu utváří pro sebe a své děJ. 

Název, v překladu Musí to být krásné, pak vysJhuje přístup běloruských obyvatel, kteří 

mají tendenci své bezprostřední okolí ve veřejném protoru zkrášlovat bez hlubšího význa-

mu či provokace. „Udělat si to hezké“ se snaží anonymní kreaJvci i v navazujícím souboru 

Soldatové, kde jsou fotografie zastávek doplněny o bludné kameny.  

Dekorování reality neznámými místními umělci, kteří tak nevědomky tvoří okýnka do  
jiného, idealisJckého vesmíru, působí až snově, navzdory odstupu, který autorka udržuje. 

 

TOMÁŠ POSPĚCH (1974) 

Tomáš Pospěch se zabývá myšlenkou typizovaných staveb, popírání individualismu a Rm, 

co je ve skutečnosJ originálem a co už jen pouhou kopií. S pomocí média fotografie nava-

zuje na socialisJcké fenomény, jako jsou chatařství a kuJlství, a to svým souborem a kni-

hou Šumperák (2016). 

Takzvané „šumperáky“, nebo-li rodinné domky typu V od šumperského projektanta Josefa 

Vaňka, sklidily v druhé polovině 60. let nebývalý úspěch. RychlosR blesku se rozšířily mezi 

Obr. 40. Alexandra Soldatova, It must be beauPful, 2012 - 2018 - printsreen z webu autorky
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ostatní městskou i vesnickou zástavbu po celé Moravě, ale i v Čechách a na Slovensku.  51

Staly se tak symbolem moderní socialisJcké architektury.  Tomáš Pospěch tento fenomén 52

mapuje v rámci cílených výletů. Celkem bylo vyfoceno přes pět set šumperáků a ve spolu-

práci s historičkou architektury MarJnou Mertovou vznikla i samotná kniha. Ačkoli je Pos-

pěch taktéž teoreJkem, sám sebe postavil do role fotografa. SystemaJcky fotografuje ven-

kovní pohledy na jednotlivé domy, někdy nechává diváka nahlédnout i dovnitř.  TémaJku 53

typologizace a sériovosJ tak rozšířil o rovinu sériového bydlení. 

Historik umění, fotograf a pedagog InsJtutu tvůrčí fotografie v Opavě dává v typologicky 

založeném projektu velký prostor také samotné interpretaci toho, co „šumperák“ předsta-

vuje, a to hned v několika rovinách. Ať už jde o rovinu odbornou, zaobírající se především 

projektovými plány, rovinu majitelů šumperáků a jejich touhu mít během normalizace ori-

ginální bydlení. Dále je zde rovina historická, zamýšlející se nad samotnou potřebou vzniku 

těchto staveb, a v neposlední řadě rovina fotografická, zkoumající proměny původně 

téměř totožných budov a současně potřebu uplatňování originality. „V podstatě jsem ma-

poval tuto jinak těžko popsatelnou lidovou tvořivost, českou představu o moderním a pří-

jemném bydlení. Současně vede kniha i k zamyšlení, co je ve skutečnosP originál.“  54

 

 Ty první vyrostli v blízkém okolí Šumperku, kde se tento fenomén zrodil. Jeho plánů se prodalo přes více než 2700 kusů, domů však 51

vyrostlo téměř dvojnásobně více. 

 Vynalézaví lidé využili vzájemného půjčování plánů a překreslování, a tak rostli šumperáky „jako houby po dešti“. Mnohdy adaptova52 -
né, podle schopností řemeslníků či dostupných materiálů, se na našem území stavěli mezi léty 1966 minimálně do roku 1986. 

 Interiéry na principu Raumplanu, propojení kuchyně, obýváku a ložnice, nabízí různorodé pohledy na interpretaci plánu v rámci jedné 53

předlohy.

 JANSOVÁ, Petra. Šumperák byl pro lidi výjimečný, bydlet v něm se jim líbí i dnes, říká teoretik umění - Aktuálně.cz. Magazín - Ak54 -
tuálně.cz [online]. Copyright © Economia, a.s. [cit. 04.04.2019]. Dostupné z: https://magazin.aktualne.cz/lide-radi-bydli-v-seriich-sum-
perak-nebyl-vyjimkou/r~c0ba7352289011e68afb002590604f2e/?redirected=1554049189

Obr. 41. Tomáš Pospěch, Šumperák, 2016,  
printscreen z publikace Art+AnPques

Obr. 42. Tomáš Pospěch, Šumperák, 2016,  
ulice s šumperáky
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VERONIKA ZAPLETALOVÁ (1973) 

Touha po originalitě prostupovala normalizační 70. léta nejen v oblasJ celoročního bydle-

ní. Český fenomén chatařství, prostupující většinu domácnosR socialisJckého Českoslo-

venska v 70. a 80. letech, se zhmotnil v porevolučních fotografiích Veroniky Zapletalové. Ta 

svým sociologicko - analyJckým přístupem utvořila sérii více než pět set fotografií, znázor-

ňující chaty a chatky napříč republikou. Ve svém projektu Chatařství (2000 - 2006) navazu-

je na fenomény jako jsou kuJlství a zahradničení. Členěním práce do jednotlivých kategorií 

odkazuje Zapletalová na pracovní postupy manželů Becherových. Její práce je narozdíl  

od Becherových bez velkoformátové kamery (pouze kinofilm) a bez typizace stejnými po-

hledy. Vychází z možnosR terénu a aktuálních světelných podmínek. Tento obdiv a fascina-

ce naivní architekturou ruku v ruce odkazuje na dobovou poliJku, sociální a materiální 

možnosJ a zanechává po sobě stopu historie.Soubor „Zhmotnělých podob lidských snů“ , 55

jak je Zapletalová sama nazývá, inklinuje taktéž k přístupům sociologickým, jimiž dispono-

val fotograf Pavel Štecha. Tento autor, jenž vychoval řadu fotografů FAMU či VŠUP v Praze, 

se podobně jako Zapletalová zabýval fenoménem chatařů a boudařů. Jeho dokumentární 

soubory byly Chataři (1970 - 1983) a Majitelé chat (1970 - 1972). Zabýval se v něm chataři 

sídlícími převážně v okolí Prahy, avšak více nežli o fenomén chat samotných se často vracel 

právě za samotnými chataři, pomocí nichž zachytával tok ubíhajícího času.  

 

 

 „Právě tyto plody typicky českého fenoménu chatařství mohou vystupovat v roli jakýchsi duchampovských „ready-mades“, umělec55 -
kých děl vytržených z běžného kontextu. Soukromé objekty, skulptury a architektonické celky v sobě věrně odrážejí specifika doby a 
jsou (autorčinými slovy) „zhmotnělými podobami lidských snů“. : VANČÁT, Pavel. Zapletalová Veronika. In: Zapletalová Veronika [online]. 
Dostupné z: http://www.zapletalova.cz/chat-index.html

Obr. 43. - 45. Veronika Zapletalová, Chatařství, 2000 - 2006

Obr. 46. - 47. Pavel Štecha, Majitelé chat, 1970

http://www.zapletalova.cz/chat-index.html


UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací �39

KATHARINA ROTERS (1969) 

Stejně jako Češi a Slováci mají i Maďaři problém vyrovnat se s komunisJckou minulosR, 

jejíž architektura je stále mnohým lidem „trnem v oku“. Podobně jako Češi a Slováci tak 

oscilují mezi dobou před socialismem a dobou poté. Katharina Roters se připojuje k výše 

zmiňovaným autorům nejen svým typologickým přístupem, ale i interpretačně. Podobně 

jako Tomáš Pospěch či Veronika Zapletalová mapuje i Roters normalizační architekturu, 

fenomén milovaný a nenáviděný současně. 

Katharina Roters je německo-maďarská autorka, která se z německého velkoměsta přestě-

hovala do maďarské vesnice. Díky této změně se Roters naskytla možnost využít pohledu 

outsidera na své bezprostřední okolí. Vznikl tak soubor Magyar Kocka (2003 - 2014), do-

kument lidové tvořivosJ a ornamentálních vzorů na normalizačních vesnických domech.  56

Fotogra|u oslovily natolik, že začala snímky těchto domů sbírat. Původně pouze vizuálně 

atrakJvní Kadárovy kostky  přerostly v sérii fotografií nesoucí hlubší výnam. Ačkoli snímky 57

nuR diváka zamýšlet se nad unifikací, zároveň, ačkoli pochází z doby ne zcela šťastné, pů-

sobí na fotografiích radostným prázdninovým dojmem. Tento architektonický fenomén, 

který doprovází mnohdy až nepřátelství a nevšímavost domorodých obyvatel, se snaží  
v knize Hungarian Cubes- Subversive Ornaments in Socialism (2014) alespoň historicky za-

znamenat ve své absurdní kráse. Paradoxem je, že v návaznosJ na zkrášlování domů oby-

vateli, upravuje i Katharina Roters podobu fotografií. Pro lepší vyznění staveb toJž odstra-

ňuje veškeré dráty, satelity či poškození fasády. Není pak ale narušena právě ona historická 

hodnota současného stavu „kostek“? 
Podobně jako Tomáš Pospěch na „své“ šumperáky, nahlíží Roters bez emocí či poliJcké 

spojitosJ na „své“ kostky. „Maďarské kostky jsou vitrínami a virtuální vesnicí, jako místo 

vzpomínky na tuto epochu.“  58

 Maďarské kostky vznikaly (podobně jako šumperáky v Česku) během 60. a 70. let 20. století, v podvědomí místních tak jsou úzce 56

spjaty s érou komunismu. Typizované bydlení jako odlité ze stavebnice pro děti nutilo jeho obyvatele odlišit se od sousedů. Došlo tak 
ke spontánnímu okrašlování domků, v rámci státní vizuální diktatury svým způsobem tolerované. Často byly zdobeny samotnými oby-
vateli jako tichý a mnohdy i nevědomý protest proti unifikaci. 

 Jak se domkům přezdívá vzhledem k době vzniku za vlády maďarského prezidenta Jánose Kadára - 1956-198857

 FREARSON, Amy. Hungarian Cubes: photographs of post-war houses by Katharina Roters. Amy Frearson for Dezeen | architecture 58

and design magazine [online]. Dostupné z: https://www.dezeen.com/2014/08/17/hungarian-cubes-by-katharina-roters/
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ELENA GERTHOFEROVÁ (1992) 

Slovenská autorka se v rámci své bakalářské práce zabývala tématem pohraničních pře-

chodů. Podobně jako Josef Schultz zachyJla ve svém souboru Hranice (2016) celní budovy 

obklopující celé Slovensko. Celkem třicet čtyři různých budov zpracovala Gerthoferová 

kompozičně nesourodě, avšak tak, aby jednotlivé snímky daný objekt co nejlépe vysJho-

valy. Jak tvrdí sama autorka, často si kompozice vybrala spíše fotogra|u, vzhledem k ne-

bezpečí, které představovala dálnice. Individuální kompoziční záměr je v tomto případě 

podobný jako u Christophera Herwiga, který se v mnohém Eleně podobá i tlumenějšími 

barvami. Celnice vystupují mnohdy jako přízraky minulosJ, domy čekající na návrat své 

slávy.  
Ačkoli jde o budovy postavené v různých obdobích, téma pohraničních přechodů je v rám-

ci východního bloku příznačné. Vzhledem k historii slovenského území, potažmo celého 

bývalého Československa, témaJka celnic vzbuzuje při jejich průjezdu mrazení v zádech 

nejednomu pamětníkovi totalitního státu. 

  

Obr. 48. - 53. Katharina Roters, Magyar Kocka, 2003 - 2014

Obr. 54. - 56. Elena Gerthoferová, Hranice, 2016
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JOSEF SCHULTZ (1966) 

Polský rodák žijící v Düsseldorfu a žák Thomase Ruffa se ve svém projektu Übergang (2005 

- 2008) zaměřuje na zapomenuté celnice podobně jako Gerthoferová, avšak v celoevrop-

ském měřítku. Vnitřní hranice, které ztraJly význam, stále zanechávající fyzické stopy.  
Autor upozorňuje nejen na samotné „čáry“, ale i na fakt, že tato území jsou nesmazatelně 

ohraničena v hlavách obyvatel.  59

Vliv architektonické témaJky Thomase Ruffa je patrný především v určité apaJi, která je 

známá z tvorby Ruffa právě v architektonické sérii Häuser (1987 -1991), která též funguje 

na základě typizace.  Nerozpoznatelný kontext krajiny v Übergang podtrhuje navíc i digi60 -

tální úprava autora, který okolí zahaluje v mlhu. Tím se hranice stávají nespecifickými, ne-

víme, v jaké konkrétní krajině se právě autor nacházel. Díky této proměnlivosJ se tak ze 

samotných celnic stávají pouze modely přechodů, připomínající vybledlé památky. 
Svou přítomnosR, ačkoli pocuchanou zubem času, připomínají to, čeho stále nebylo dosa-

ženo. Jednoho dne se tak mohou snadno vráJt k předchozí funkci. 

 Mentálně tak i nadále existují a podtrhují jednotlivé kulturní rozdíly těchto zemí. Autor tak poukazuje na nepochopitelné rozšíření 59

Evropské Unie a pozastavení se nad její současnou velikostí. 

 Navíc využívá digitálních úprav podobně jako Katarina Roters, a tak jsou domy bez zbytečných detailů, jako jsou dráty a tak podob60 -
ně.

Obr. 57. - 60. Josef Schultz, Übergang, 2005 - 2008
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MICHAL BURÁŇ (1990) 

Absolvent ateliéru Reklamní fotografie ve Zlíně se v rámci své bakalářské práce věnoval 

tématu Smuteční síně socialismu (2013). Na černobílé analogové fotky bakalářské práce 

však projekt navazuje barevnými snímky digitálními, a to jak exteriéru, tak interiéru. 
Počátky zabývání se architekturou socialisJcké éry komentuje Buráň následovně: „Inspira-

cí vůbec se zaobírat architekturou této doby mi byla stavba Jednoty v naší obci, která vzni-

kla v 70. letech. Při průzkumu, kde se jaké stavby nacházejí, jsem přišel na to, že Jednoty už 

jsou dost často zrekonstruované a přestavěné, avšak smuteční síně jsou vesměs v původní 

podobě. Takže vznikl projekt Jednoty (2011 - 2012) a potom jsem se začal zabývat 

síněmi.“  Michal Buráň tyto budovy sleduje a postupuje další analýze. Na svém blogu , 61 62

zasvěcenému přímo síním jsou některé z fotografií doplněny navíc o stručné, někdy i ob-

sáhlejší popisky, týkající se místa a roku výstavby, architektů či dalších specifik. Novější  
z fotografií, ačkoli se téma nemusí zdát příliš veselé, mají v sobě určitou dávku poziJvna, 

což dokresluje především přítomnost slunečních paprsků, jež působí na fotografiích smířli-

vě. Smuteční síně jsou v rámci dobové architektury velmi specifické, jelikož nahrazovaly 

původní křesťanské svatostánky.  Šlo o tzv. ateizaci pohřebnictví, které se režim snažil od63 -

trhnout od církve.  64

Mapování celkem dvě stě osmdesát objektů autor stále považuje za neuzavřený projekt. 

 „Někdy tuším ve třeťáku na bakaláři jsme pak dělali projekt Problem Now,  ve kterém jsem si zvolil jako téma právě tyto vesnické Jed61 -
noty a jejich postupné chátrání.“  - Z facebookové korespondence s M. Buráněm.

 http://funeralhalls.tumblr.com62

 V době prostoupené socialismem narostl počet ateistů, navíc v rámci státního diktátu nebyli kosteli příliš podporovány. Kvůli ateizaci 63

tak muselo dojít k výstavbě obřadních síní, které tyto sakrální stavby v pohřebnictví nahradili. Výstavba ve velkém měřítku započala po 
roce 1970, neobešla se však bez projektových chyb.

 Přesto jsou normalizační smuteční síně fascinujícím svědectvím své doby, schopnosti architektů a výtvarníků vypořádat se s kompli64 -
kovaným zadáním, které se na jedné straně snažilo popírat křesťanskou ikonografii, na straně druhé se častokrát nevyhnulo klasickým 
sakrálním motivům. - BURÁŇ, Michal. Funeral Halls. Michal Buráň [online]. Copyright © 2008 [cit. 10.04.2019]. Dostupné z: https://
michalburan.myportfolio.com/funeral-halls-1

Obr. 61. Michal Buráň, Smuteční síně socialismu, 2013 - ?

http://funeralhalls.tumblr.com
https://michalburan.myportfolio.com/funeral-halls-1
https://michalburan.myportfolio.com/funeral-halls-1
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MARKO LULIĆ (1972) 

Poválečné pomníky, oblíbené v mnoha sériích současných fotografů, byly vystavěny napříč 

celým východním blokem. Narozdíl od ostatních se ty jugoslávské značně lišily svým poje-

Rm. Abstrakce a tvarová strohost nahradily pateJckou vojenskou figuru, sorela je nahra-

zena futurisJckým dojmem. Pomníky se na území Jugoslávie objevily v éře modernismu za 

vlády bývalého jugoslávského prezidenta Josipa Broze Tita. Dnes bychom je mohli nazvat 

dobovým land artem, objekty s dosud aktuálním rukopisem. Po celé (dnes již bývalé) Ju-

goslávii tyto pomníky nadále přežívají, jako nositelé víry v budoucnost, ze které se meziRm 

stala minulost. 
Rakouský autor Marko Lulić posouvá hranici pomníků, diskutuje vztah mezi formou a ideo-

logií, mezi tělem a reprezentací v poliJckých kontextech moderní ideologie. Ve svém pro-

jektu Modernity in YU (2002) velmi specificky reflektuje opakující se formu oficiální esteJ-

ky bývalé Jugoslávie, kde tento Rakušan strávil část svého mládí. Autor tvoří skulptury 

zbytků neexistujícího státu, které doplňuje o videozáznamy. Lulić, ačkoli je komunisJcké 

esteJky znalý, záměrně vypusJl ideologický význam sochy a její gesta. Zbyl tak „pouhý“ 

potenciál pro modernitu, jež reprodukoval na malých modelech. Z velkých betonových 

obrů se tak stávají křehké modýlky, z veřejných objektů věci soukromé. Ironizace modelů 

Obr. 62. - 65. Michal Buráň, Smuteční síně socialismu, 2013 - ?
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barvami z nich utváří banální objekty, sloužící spíše jako místo pro hru, než pro vzývání 

lepší budoucnosJ. „Přemalováním pomníků Lulić upomíná na Davida Černého a jeho růžo-

vý tank. Na rozdíl od něj se ale potýká s materiálem, který sám o sobě není prvoplánovým 

nositelem socialisPcké estePky.“   65

Fascinace pomníky prostoupila řadu autorů, například francouzského fotografa Jonka (Jo-

nathan Jimenez), který mapuje v rámci svého projektu Spomeniks (2016) právě tyto archi-

tektonické útvary. Jeho přístup je však narozdíl od Luliće oproštěn od další interpretace, 

zaobírá se primárně typizací objektů. 

 

 PAŘÍZKOVÁ, Veronika.: Marko Lulic Futurulogy výstava Linec [online]. Dostupné z: https://www.archiv.ihned.cz/c1-65861930-marko-65

lulic-futurology-vystava-linec-rakousko

Obr. 66. Marko F, Futurology, 2017, retrospekPvní výstava  
zmenšených modelů v rakouském Linci

Obr. 67. - 69. Jonathan Jonk Jimenez, Spomeniks, 2016
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DONALD WEBER (1973) 

Kanadský fotograf, zabývající se infrastrukturou moci ve spojení se sRnovými státy globali-

zovaného násilí. Sleduje účinky světové moci, její funkce a její tahání za nitky v pomyslném 

loutkovém divadle jednotlivých států. 
Sedmiletá pracovní zkušenost na Ukrajině a v Rusku významně poznamenala Weberovu 

tvorbu. Sledoval poliJckou proměnu tohoto regionu již od roku 2004. Ve výčtu jeho publi-

kací a souborů zmiňme v rámci sériového přístupu projekt Monumental Propaganda 

(2016). V tomto projektu autor přistupuje k současnému tématu dekomunizace Ukrajiny, 

snahy zbavit se artefaktů připomínajících dobu nedávnou. Sovětské pomníky jsou jedním  
z trnů v oku současných ukrajinských obyvatel a obcí. Po jejich stopách se vydává Weber i 

do zapadlejších obcí, jejich hledání však dle jeho slov příliš obRžné není. Sovětské pláno-

vání zajišťuje jednodušší hledání pomníků v rámci vesnic. V centru obce je kulturní dům, 

před nímž na podstavci trůní Leninova socha. Tedy bez Lenina.  
Místo, kde pomník stál, se dá taktéž odvodit díky neobvyklému urbanisJckému uspořádá-

ní, kdy v jinak rovinaté zemědělské půdě trčí do dvou řad srovnané borovice. 

Weber se zamýšlí nad Rm, jak prázdné žulové kostky působí na své okolí. V rámci tohoto 

regionu, či spíše na území celého SSSR není přetváření historie ničím zvláště novým. Dělo 

se tak za carského Ruska, SSSR a děje se tak i nyní. Jak tvrdí sám autor, „historie nesnáší 

prázdné podstavce.“  66

 WEBER, DONALD. Monumental Propaganda – Donald Weber. In: Donald Weber – Photographer [online]. Dostupné z: http://donald66 -
weber.com/monumental-propaganda/

Obr. 70. - 73. Donald Weber, Monumental Propaganda, 2016

http://donaldweber.com/monumental-propaganda/
http://donaldweber.com/monumental-propaganda/
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#PÁBITELÉ 

Název skupiny, ačkoli se jedná o slovo ryze českého původu, nezačleňuje pouze autory če-

ské či slovenské. Stejně jako v ostatních kategoriích jsou zde uvedeni autoři napříč zeměmi 

bývalého východního bloku. U těchto autorů uskupených pod hashtagem pábitelů  se 67

objevuje primárně souvislost lidských vztahů a vztahu samotného autora k zobrazované 

fotografii prostřednictvím vlastních vzpomínek. V dokumentární rovině je často zapojen 

samotný aspekt vzpomínek na dětství, na „lepší časy“, ale taktéž na určitá traumata, jež  
v raném věku autory podníJli v jejich tvorbě. Mimo předvádění osobních zkušenosR zde 

určiR autoři pracují s archivem (Lucia Nimcová, Simona Rota) případně nevychází ze 

vzpomínek vlastních, ale reprodukují vzpomínky jiných (Dmitry Lookianov, Egor Rogalev). 

Pábitelé se vyznačují nacházením krásy ve věcech všedních a obyčejných, mají zálibu ve 

vyprávění o svém životě (Michal Solarski, Dani Gherca). Často si však tyto příběhy upravují.  

MICHAL SOLARSKI (1977) 

V rovině autorského zpracovávání vlastního dětsví tvoří projekty polského autora, aktuál-

ně žijícího v Londýně. Soubory Michala Solarskiho se často dotýkají témaJky Východu, a 

zároveň jeho osobních zážitků, vzpomínek a zkušenosR z emigrace. V návaznosJ na tyto 

zkušenosJ vytvořil soubor Hungarian Sea (2010 - 2011), kdy parafrázuje vlastní vzpomínky 

na dětství za železnou oponou a léta rekreace na březích Balatonu.  Vzpomínky, po kte68 -

rých zbyla pouhá jedna fotografie. U maďarského moře, ačkoli je to třicet let po pádu ko-

munismu, jakoby se zastavil čas. V sérii tak napravuje to, co rodiče zapomněli, a dokumen-

tuje svět očima malého kluka, který se sice změnil, atmosféra prázdnin však zůstala. Bala-

ton, téměř zakonzervovaný tak, jak jej před dvaceJ pěJ lety opusJl, však už není Rm dět-

ským rájem, jako dřív. Každý jednou vyroste… Nejsme přeci Petr Pan. 
Solarskiho inspirace fotografem MarJnem Kollárem a jeho souborem Field Trip tvořeným 

krásnými, až děsuplnými izraelskými obrazy, je patrná napříč všemi jeho projekty. Podobně 

jako u Kollára vnáší Solarski do fotografií humor, jeho barevný dokument v určitých aspek-

tech odkazuje i na MarJna Parra. V souboru Infirmi (2018) navazuje na projekty prázdnin 

za železnou oponou, avšak namísto dětského aspektu přináší pohled dospělejší - pohled 

na někdejší sovětské lázeňské ubikace. 

 Pábitelé - slovo vytvořené Bohumilem Hrabalem, použito taktéž ve stejnojmenné povídce. Pábitel je člověk, který si rád domýšlí 67

realitu, zkresluje ji, a hledá tak krásu ve všednostech a nejzákladnějších projevech a věcech liddského života. Odvozeno od slova pá-
bení - volně plynoucí, bezbřehé vyprávění: Pabitel - SLOVNÍK CIZÍCH SLOV ONLINE. slovník cizích slov online [online]. Copyright © 
slovník cizích slov 2005 [cit. 08.05.2019]. Dostupné z: http://www.slovnik-cizich-slov.cz/pabitel.html

 Vzpomínky na dobu, kdy nebylo běžné dostat se bezproblémově za hranice vlastního státu, moře bylo daleko a téměř nedostupné, a 68

pouhá možnost vyrazit na rekreaci k jezeru v Maďarsku budila v očích dětí radost. - Michal Solarski Hungarian Sea. Michal Solarski 
Photography [online]. Copyright © 2019 Michal Solarski. [cit. 08.05.2019]. Dostupné z: http://www.michalsolarski.com/gallery/hunga-
rian-sea-2/

http://www.slovnik-cizich-slov.cz/pabitel.html
http://www.michalsolarski.com/gallery/hungarian-sea-2/
http://www.michalsolarski.com/gallery/hungarian-sea-2/
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Obr. 74. - 78. Michal Solarski, Hungarian Sea, 2010 - 2011

Obr. 79. - 81. Michal Solarski, Infirmi, 2018
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Solarskiho fotografie byly publikovány spolu s dalšími autory (Dmitry Lookianov, Egor Ro-

galev, Claudine Doury) v knize Holidays in Soviet Sanatoriums (2017) Maryam Omidi.  Tito 69

autoři mají mnohé společné, především právě hledání krásy v „obyčejnu“ a schopnost vy-

právět. Srovnáme-li fotografie tvůrců Holidays in Soviet Sanatoriums, můžeme sledovat i 

řadu dalších společných rysů, jako je ironizace (nejvýraznější na fotografiích Claudine Dou-

ry), a vědecko-fantasJcké, až utopické snímky z procedur (Dmitry Lookianov) a skupino-

vých terapií (Egor Rogalev, Claudine Doury). Stále se o těchto sanatoriích ví velmi málo, a 

proto si tato fotografická publikace, s ohledem na nejisté zachování těchto budov, klade za 

cíl lidem tuto lázeňskou kulturu přiblížit. Vytváří tak nový pohled na nový Východ.  

 

 

 

 Na dvě stě stránkách plných východní „exotiky“ se tak čtenář seznámí nejen s atmosférou sovětského wellnessu, ale taktéž doplní 69

informace o dobových zvyklostech, jako byli kupony ROH apod.. Hlavním aspektem sanatorií byla stálá a naprostá kontrola toho, co 
rekreant dělá, což vedlo k velmi přísnému sledování. Po rozpadu východního bloku docházelo v podobných lázních k úpadku, jak tvrdí 
Omidiová. Západní luxus a hýčkání však nakopl zájem postkomunistických spotřebitelů, a tak se některým sanatoriím podařilo - lidově 
řečeno - zvetit. Mnohdy se však již nedá mluvit o původní tradiční sovětské terapii, spíše o jakýchsi hybridech ve spojitosti s čokoládo-
vými zábaly a rybí pedikůrou.

Obr. 84. Michal Solarski, Holidays in Soviet 
Sanatoriums, 2017

Obr. 82. - 83. Dmitry Lookianov, Holidays 
in Soviet Sanatoriums, 2017

Obr. 86. - 87. Claudine Doury, Holi-
days in Soviet Sanatoriums, 2017

Obr. 85. Egor Rogalev, Holidays in 
Soviet Sanatoriums, 2017
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DMITRY LOOKIANOV (1983) 

Rodák z ruského Krasnodaru a absolvent Rodčenkovy školy fotografie a mulJmédií v Mos-

kvě se taktéž podílel na knize Holidays in Soviet Sanatoriums (2017). Časopis Pravda jej 

označil za jednoho z fotografů, kteří nahlédli do života největší a pravděpodobně nejnepo-

chopenější zemi světa.  Svůj pohled uplatňuje ve svém projektu DKdance (2014), ve kte70 -

rém mapuje osudy pracovníků a rekvizit ruských kulturních domů, čímž poukazuje na gro-

teskní stav někdejších socialisJckých ideálů. 

Domy, které se poprve začaly objevovat v 80. letech 19. stoleR jako domy lidové, se po ru-

ské revoluci proměnily v dělnické kluby. Ty pak sloužily prostředkům státní ideologie a utu-

žovaly kolekJvního ducha. Největší boom dovoretsů kulturnych (ruských kulturních domů) 

zažil SSSR v 70. letech, kdy těchto budov vzniklo přes 100 000. Pozadu však nebyly ani 

ostatní satelitní státy. V Československu obdobně vznikaly od roku 1959, tedy roku, kdy 

vstoupil v platnost zákon o kulturních domech.  

Portréty v kombinaci s architekturou jsou určitým sociologickým průzkumem, zkoumá člo-

věka a vliv prostoru na jeho osobnost, zároveň vliv člověka na samotné prostory. Narozdíl 

od Solarskiho poziJvně laděných fotografií má Lookianov sklon k nostalgii a jemné melan-

cholii, umocněnou často i důrazem na velký prostor, který na člověka padá. Fotografované 

osoby s prázdnými výrazy působí, jako by se jejich myšlenky ubíraly zpět do minulosJ a 

někdejší slávy této architektury. 

Lookianov ve svém souboru vykazuje smysl pro melancholii, která vychází z portrétů pra-

covníků těchto domů. Někteří i po třiceJ letech, ze zvyku či z lásky k prostorům, spravují 

zašlé objekty kultury. Ať už jde o zástupce umělecké obce, rekvizitáře či místní inteligenci, 

pracují i s pomocí vlastních prostředků. Převážně se tak pak děje v malých městech a ves-

nicích. 

 GUDKOV, Yuri, Nadya, SHEREMETOVA. News digest of Russian photographers: Autumn 2017 – Winter 2018 – FotoDepartament. 70

FotoDepartament — ФотоДепартамент [online]. Copyright ©2019 FotoDepartament All Rights Reserved [cit. 08.05.2019]. Dostupné 
z: http://fotodepartament.ru/21159?lang=en

Obr. 88. - 89. Dmitry Lookianov, DKdance, 2014

http://fotodepartament.ru/21159?lang=en
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LUCIA NIMCOVÁ (1977) 

Projekty Lucie Nimcové oslovují především díky osobitému přístupu k realitě v různých 

formách. Absolventka InsJtutu tvůrčí fotografie v Opavě nyní osciluje mezi zeměmi Zápa-

du a rodného Východu, slovenské obce Humenné. Právě ono konkrétní maloměsto ji inspi-

rovalo příběhy všedního života, na něž navazuje nejen fotografickou tvorbou, ale taktéž 

prací s archivem. Zařazení mezi pábitele je zdůvodněno samotným zdrojem posunu autor-

ky do role místního „kronikáře“. Nutnost v raném věku opusJt rodnou vesnici, jež musela 

ustoupit úředním plánům pro vybudování přehrady, zásadně poznamenalo Nimcovou  
v její tvorbě. Odklon od tradičního tématu a jemný sarkasmus předznamenal již MarJn 

Kollár, Lucia Nimcová patří do skupiny absolventů ITF v Opavě, kterou Kollárův styl vý-

znamně ovlivnil. 
Městské vzpomínky kombinuje pomocí archivních záběrů regionálního dokumentátora a 

archiváře Juraje Kammera s porevolučním děním. Nejde tak o pouhý subjekJvní doku-

ment, ale o kombinaci s konceptuální tvořivosR prostupující soubory Unofficial (2006 - 

2009), Lenovers (2007-2009) i Double Coding (2010). Hlavní téma Nimcové je v těchto 

souborech normalizace, jejíž důsledky pak velmi skepJcky představuje. Tvorbu často kom-

binuje s osobními poznámkami, které do publikací umisťuje v přímé konfrontaci s fotogra-

fiemi. V archivních záběrech vyhledává kompoziční a obsahové chyby, které dále rozvádí. 

Obr. 90. - 91. Dmitry Lookianov, DKdance, 2014
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Archivní záběry propojuje s osobní návštěvou lokalit, fotografie se přeskupuje ve video, 

video v publikaci. Díky její práci však člověk neprostupuje pouze časem neoficiálního 

městského archivu obce Humenné, ale systémem, který stejným způsobem a svou struk-

turou pojímá daleko rozsáhlejší fenomén regionální tvorby v rámci celého východního 

bloku. 

 

EGOR ROGALEV (1980) 

Dokumentární petrohradský fotograf se zaměřuje ve svých fotografiích na postsovětskou 

historickou zkušenost a proměnu území bývalého SSSR. Jako jeden z generace narozených 

během postupného kolapsu Sovětského svazu se zaobírá otázkou dekomunizace Ukrajiny, 

zároveň působí jako fotograf architektury. Svým příběhem nepřímo navazuje na osobní 

zkušenost Lucie Nimcové a její vyrovnání se se ztrátou rodného místa. Rogalev však pracu-

je jako určitý pozorovatel, osobní zkušenost se ztrátou vyměnil za výpravování příběhů 

ostatních. V projektu Divnogorsk (2017) dokumentuje vyrovnávání se malého horského 

Obr. 92. Lucia Nimcová, Unofficial, 2006 - 
2009

Obr. 93. a 94. Porovnání dvoustran knih Unofficial book I a 
Unofficial book II
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městečka s násilným předělem na průmyslovou zónu, jíž dominuje vodní elektrárna. Pů-

vodní vesnička se po příchodu sovětské nadvlády stala pracovním táborem. V 60. letech 

byla přetvořena v socialisJcký sen - město s vodní elektrárnou. Architektura, fungující jako 

parazit, hraje v Rogalově vyobrazení roli vědomého zabíratele původního prostoru. Tento 

prostor si autor stále uvědomuje, řeší zde prvotní účel krajiny zabrané novou architektu-

rou. Balancuje na pomezí otázky, zda je na fotografii nepatřičný panelák, stojící na louce  
s krávami, nebo naopak nepatřičně pasoucí se krávy uprostřed sídliště. Rogalev rozkrývá 

samotu ve zničeném prostoru, kde ve sRnu elektrárny, stále v panelových blocích, upro-

střed sibiřské taigy, žijí lidé.  

Obr. 95. - 96. Egor Rogalev, Divnogorsk, 2017
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DANI GHERCA (1988) 

Rumunský fotograf a absolvent fotografie Národní Univerzity Umění v BukurešJ se v rámci 

své práce často zaměřuje na témata týkající se času či vzpomínek. Osciluje mezi dokumen-

tární a konceptuální fotografií, z jeho práce lze vycíJt silný sociální kontext. Ve svých  
prvotních projektech se soustředil především na „své“ město - Bukurešť.  Z jeho tvorby 71

do této práce spadají dva z jeho projektů - A Diagram of Utopia (2014) a Traces of Fantasy 

(2016). Práci Diagram of Utopia nazývá autor svým subjekJvním radiogramem.  72

Soubor se dotýká tří čtvrR dělnické třídy v BukurešJ (Dristor, Pantelimon a Titan), které 

propojuje autor v rámci svých vlastních vzpomínek na dětsví, v kombinaci s místy a lidmi. 

Tyto čtvrtě byly vybudovány v 70. a 80. letech pro vesničany, kteří sem byli přesunuJ na 

práci v průmyslových centrech. Nostalgie, ale taktéž jemný závan ironie v Ghercových fo-

tografiích, doprovází mnohdy absurdní pohledy na místa, která svou bizarnosR a sarkas-

mem připomínají některé z brightonských snímků MarJna Parra.  

 - Zajímal se o drogově závislé a bezdomovce. Postupně přešel ke konceptualitě, v rámci svých studií procesu výběru a kombinování 71

obrazů s odkazy na Rolanda Barthese (La chambre claire: Notes sur la photographie, 1980). 

  Merriam-Websterův slovník toto slovo analyzuje jako zprávu přenášenou bezdrátovou telegrafií - Radiogram | Definition of Radio72 -
gram by Merriam-Webster. Dictionary by Merriam-Webster: America's most-trusted online dictionary [online]. Copyright © 2019 Mer-
riam [cit. 09.04.2019]. Dostupné z: https://www.merriam-webster.com/dictionary/radiogram

Obr. 97. - 98. Egor Rogalev, Divnogorsk, 2017

https://www.merriam-webster.com/dictionary/radiogram
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Projekt Traces od Fantasy již nezkoumá dětství a vzpomínky autora, ale obrací se k historii 

Rumunska jako celku, konkrétně v období 70. a 80. let. Autor zde hledá současné známky 

ideologických postupů v rámci rozvoje rumunského městské prostoru komunisJcké éry. 

Poukazuje zde na utopisJckou vizi v „nového člověka“ - termín užíváný socialisJckými vlá-

dami během násilného vylidnování vesnic. Transformace společnosJ v průmyslovou maši-

nérii a přerod v „nového člověka“, žijícího v nově stvořených předměsRch, nejen v souladu 

s rumunskou urbanizací (dělo se tak i v ostatních státech východního bloku, ne však v ob-

dobné míře). Gherca se však ve fotografiích nedotýká tématu samotného vizuálního vje-

mu budov. Přiznáním okrajů negaJvů, podobně jako u Richarda Avedona a jeho Američa-

nů, dává důraz na pravdivost sdělení fotografie, nemožnost výřezu někým jiným, než jak 

jej zvolil fotograf. Naráží Rm na dřívější struktury režimu, jež si zvykl manipulovat s pravdi-

vosR informací. Řeší zde morálnost problemaJky násilného přesunu a vynucování nových 

tradic a hodnot. Opět zde hraje roli i jeho nepřímá zkušenost, kdy byli k přesunu donuceni 

99. - 102. Dani Gherca, A Diagram of Utopia, 2014
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v 70. letech i jeho rodiče. 
V současné době však společnost spěje na opačnou stranu extrému. Z původního totalit-

ního obdivování vlastní velikosJ dochází k postkomunisJckému odmítání a odsuzování. 

Autor nechce rozdmýchávat tyto emoce, naopak se snaží o usměrnění extrémů a uvedení 

věcí na pravou míru, jak řekl pro The Calvert Journal: „Funkční komunity, žijící v těchto bu-

dovách, mají, stejně jako budovy samotné, v současné rumunské společnosP stále své mís-

to.“  73

SIMONA ROTA (1979) 

Rumunská fotogra|a, která vystudovala fotografii v Madridu, se zabývala dokumentová-

ním moderní sovětské architektury pro Architektonické muzeum ve Vídni. Ve svém projek-

tu Ostalgia (2010-2012) mapuje architekturu patnáct sovětských satelitních republik. Jak 

sama říká, „Série je subjekPvním katalogem monumentálních staveb, které svědčí o minu-

losP hrdinných záměrů, ale které dosahují současnosP kompletně erodované a plné zkla-

mání.“  Ve stejnojmenné knize Ostalgia (2013) pracuje kromě fotografií navíc s vlastní 74

biografií a archivem. „Nikdo nemůže nikomu věřit”, slova Simonina otce, s jehož pomocí se 

Rota snaží čtenáři přiblížit atmosféru každodenního života v socialisJckém Rumunsku. Pa-

radoxem k těmto slovům jsou pak fotografie plné šťastných obličejů lidí, kteří si na první 

pohled žijí blaženě a dobře se baví.  
Archivní záběry autorka zvolila jako narušující prvky a pohrává si tak s otázkou, do jaké 

 Traces of fantasy: the trauma and dynamism of Romania’s urban transformation — The Calvert Journal. A guide to the New East — 73

The Calvert Journal [online]. Dostupné z: https://www.calvertjournal.com/features/show/6524/power-architecture-romania-urbanism-
bucharest

 ROTA Simona. Ostalgia series [online]. Dostupné z: http://simonarota.es/books/ostalgia/74

Obr. 103. - 104. Dani Gherca, Traces of Fantasy, 2016

https://www.calvertjournal.com/features/show/6524/power-architecture-romania-urbanism-bucharest
https://www.calvertjournal.com/features/show/6524/power-architecture-romania-urbanism-bucharest
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míry jde o fikci, a kdy jde již opravdu o pěknou vzpomínku. Co byla jen hra na krásný život? 

Může být člověk šťastný, ačkoli ví, že je obklopen lží, nenávis[ a hrozbami? Jaký by byl ži-

vot, kdyby revoluce nepřišla? Chybí nám život v socialisPckém východním bloku?  75

Doplněna o osobní prožitky a citace, podává tato kniha zajímavou výpověď o životě  
za ostnatým plotem, nejen prostřednictvím fotografií architektury. Velkým přínosem pak 

může být nejen pro socialisJcké esteJky „lačné Zápaďáky“, ale taktéž pro ty, kteří život  
za železnou oponou okusili na vlastní kůži, případně mladou generaci, hledající historické 

artefakty dlouho přehlíženého socialisJckého impéria. Zajímavé je autorčino ovlivnění mí-

sty, kde fotograficky během života působila. Živelnost španělského vlivu s ponurým až nos-

talgickým dědictvím Východu utváří jakýsi fotografický mix, který se paradoxně v mnoha 

fotografiích Simony Roty podobá skandinávskému směru. Čistota a prázdno utváří na foto-

grafiích pocit opuštěného Disneylandu, prostoupeného nostalgií a vzpomínkami na dávné 

časy. 

 

 

 

 ROTA Simona. Ostalgia Book [online]. Dostupné z: http://simonarota.es/books/ostalgia/75

Obr. 105. - 108. Simona Rota, Ostalgia, 2013
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#UTOPIE 

Slovo, jež často stojí hned vedle slova ideologie, vyjadřuje představu ideální společnosJ, 

nikdy však k jejímu uskutečnění nedojde. Zajímavě popisuje význam slova utopie Patrik 

Ouředník: „Utopie je virtuální prostor, nereálná realita, nepřítomná přítomnost, alterita 

bez idenPty.“   76

Autoři zabývající se utopisJckou témaJkou se v rámci fotografie architektury vyjadřují  
k utopisJckému zobrazování velkolepých staveb budoucnosJ (ValenPne Jeck), a také urči-

tým zaujeRm ve smyslu lokalizování a objevování dříve utajovaných míst vojenských zákla-

den (Nadav Kander, Eric Lusito). Nejsou pouze pasivními přihlížejícími, avšak kladou sami 

sobě otázky dědictví předků a jejich přínosu nové generaci, nabízí porovnání minulosJ  
s přítomnosR (Anastasia Tsayder). Zajímavým přístupem je pak v mnohém vyjadřování se 

v avantgardních rovinách v rámci návratů k utopisJckým vizím (Danila Tkachenko). 

DANILA TKACHENKO (1989) 

Ruský dokumentarista a absolvent Rodčenkovy školy fotografie a mulJmédií v Moskvě se 

ve své tvorbě zabývá utopisJckými vizemi minulých ideologií, které prostupovaly jeho 

zemi. O utopisJckém úsilí lidí a honbě za technologickým pokrokem vypovídá soubor Rest-

ricted Areas (2013). Aby mohla být snaha o technologický pokrok hnána kupředu, je zapo-

třebí, aby se člověk neustále snažil dokázat víc a víc. Toto úsilí se však může stát nástrojem 

násilí a udržení si moci nad ostatními lidmi. Ideály lidstva, poháněné ideologiemi totalit-

ních států, byly často schopné pro svůj úspěch obětovat vše. Místa, jež měla v rámci tech-

nologického pokroku silně nakročeno, objevuje Tkachenko ve svých fotografiích. Doba, kdy 

byla tato místa pro pokrok důležitá, jsou však již dávno pryč. Nenaplněný sen tajných měst 

a laboratoří mapuje autor napříč Eurasií. Vysublimováním lidského faktoru dosahuje Tka-

chenko minimalisJckého náhledu na jinak poliJcky orientovaný projekt. Zároveň si poklá-

dá otázku, co se stalo pak, a proč by měl kdokoli zájem cokoli stavět na podobných mís-

tech?  Minimalismus provází Tkachenka i v jeho dalším souboru, kde podtrhuje vizuální 77

tendence již využité v Restricted Areas, avšak převráceny coby negaJv-poziJv. Symboly 

budování lepšího světa a návratu k utopisJckým vizím se tak znovu objevují v souboru  

 (…) Utopie je vše, co se odehrává na jiném místě nebo v jiném čase, příslib, náznak, naděje, noční můra, zlý sen. Utopie je stav, který 76

je nám navždy uzavřen, stav, k němuž nevyhnutelně směřujeme.“ - OUŘEDNÍK, Patrik. Utopus to byl, kdo učinil mě ostrovem: pokus o 
vymezení jednoho žánru. Praha: Torst, 2010. ISBN 978-80-7215-395-4.

 GOFF, Samuel. Snow ghosts: haunting images of derelict Soviet infrastructure — The Calvert Journal. A guide to the New East — 77

The Calvert Journal [online]. Dostupné z: https://www.calvertjournal.com/features/show/6317/power-and-architecture-part-2-tkachen-
ko-restricted-areas

https://www.calvertjournal.com/features/show/6317/power-and-architecture-part-2-tkachenko-restricted-areas
https://www.calvertjournal.com/features/show/6317/power-and-architecture-part-2-tkachenko-restricted-areas
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Lost Horizon (2016), který nese stopy utopie v podobě sovětské architektury a komunisJc-

ké budoucnosJ. Středoformátové noční snímky za použiR silného světelného zdroje v sobě 

mísí řadu odkazů na významné mezníky v ruské historii. Černé čtverce, odkazující na Černý 

čtverec Kazimira Maleviče, kombinují ruskou avantgardu s poliJckým přerodem na začátku 

20. stoleR. VyjmuR objektu z konkrétního prostředí tak odkazuje na prvek značně výrazný 

právě v ruské avantgardní tvorbě - koláž. Ta toJž, kromě toho, že utváří objekt zcela nový, 

nese i výrazový a grafický prvek. „Čas přinesl původní význam slova utopie: u-topos je ne-

přítomné místo, místo nikde. V současné době je SSSR utopií v nejpřísnějším slova 

smyslu.“  Lost Horizon můžeme vnímat hned v několika rovinách. Jednou z nich je samot78 -

ný význam slova horizont, jakožto linie ležící na rozhraní krajiny a nebe , avšak v přenese79 -

ném slova smyslu jde spíše o rozsah znalosR či všeobecný rozhled. Dalo by se tak polemi-

zovat o určité spojitosJ souboru Lost Horizon se ztrátou určité perspekJvy bývalé největší 

země světa, ve spojitosJ s její historií. Zároveň se také jedná o stejnojmenou knihu Jamese 

Hiltona , konfrontující západní a východní myšlení, nastavujíce zrcadlo vlivu času na naše 80

životy na pozadí hledání ztraceného ráje. 

 

RL 

 TKACHENKO, Danila. / Projects / Lost Horizon. Danila Tkachenko / Projects [online]. Copyright © [cit. 04.04.2019]. Dostupné z: 78

http://www.danilatkachenko.com/projects/lost-horizon/

 UJČ, Internetová jazyková příručka. horizont. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 29.04.2019]. Dostupné z: http://79

prirucka.ujc.cas.cz/?id=horizont

 HILTON, James. Ztracený obzor. Vyd. 2., (v nakladatelství Alpress vyd. 1.). Frýdek-Místek: Alpress, 2004. Klokan (Alpress). ISBN 80-80

7218-493-8.

Obr. 109. - 111. Danila Tkachenko, Restricted Areas, 2013

Obr. 112. - 114. Danila Tkachenko, Lost Horizon, 2016

http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=horizont
http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=horizont
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NADAV KANDER (1961)  

Izraelského fotografa, oceněného za vyjímečný přínos fotografii na Sony World Photogra-

phy Awards 2019 , přitahuje rétorika studené války, která přetrvává v troskách budov 81

obou impérií. V těchto ruinách, narozdíl od urbex fotografů, se nesnaží hledat rozdíly, ale 

naopak příbuznost USA a bývalého SSSR. 
„V troskách jsou zapomenuty drobnosP dogmatu: když se podíváme na prasklé sloupy  
řeckého chrámu, nezajímá nás, zda byl zasvěcen Apollovi nebo Dionýsovi.”  82

Kander se ve své tvorbě mnohdy opírá o příběhy, které si utváří a otázky, které si pokládá, 

jako je tomu v souboru Chernobyl, Half Life (2004). Zabývá se myšlenkou, jaké muselo být 

náhlé opuštění domova. Svůj pocit z černobylského prostředí popisuje „jako při procházce 

po zarostlém hřbitově během sychravého dne.“ PateJcké opuštěné prostory, vyfotografo-

vané v rámci 20. výročí od výbuchu reaktoru, jsou však opakem hledání krásy.  
TémaJky studené války se dotýká především soubor Dust (2011-2012), hledající její stopy 

v radioakJvních ruinách. Při rusko-kazašské hranici zkoumá Kander místo atomových tes-

tů, jinak známé jako Polygon. Místo, které nikdy předRm nebylo uvedeno v oficiálních ma-

pách, objevil fotograf pomocí Google Earth. Fotografovaná krajina neodráží pouze moJvy 

studené války, ale též pocity fotografa. Dust, čili prach, v sobě nese autorovu fascinaci de-

strukcí a záhadnosR smrJ, jež odjakživa člověka přitahovala. Zkáza zde funguje jako mag-

net, který autor zkoumá s proJpólem vnímání její krásy. Krajina určená k ničení vystupuje 

z fotografií téměř jako romanJcká malba. Zbytek skulptury ženy, stojící na vrcholku skalis-

ka nad mořem na jedné z fotografií, odkazuje na Poutníka nad mořem mlhy Caspara Davi-

da Friedricha. Pohledy poutníka i ženy, zírající daleko za obzor v mlžný opar, vzývají diváka 

k přemýšlení o tom, zda tam, za vodou, to není stejné, jako právě na tomto místě. 

 FOTO. Fotografická síň slávy má nového člena: Nadav Kander se zařadil mezi světové legendy - Aktuálně.cz. Magazín - Aktuálně.cz 81

[online]. Copyright © Economia, a.s. [cit. 08.05.2019]. Dostupné z: https://magazin.aktualne.cz/foto/nadav-kander-ziskava-oceneni-za-
vyjimecny-prinos-fotografii/r~8c09240c3f3d11e993a6ac1f6b220ee8/?redirected=1553439269

 RANN, Jamie. Beauty and the east: allure and exploitation in post-Soviet ruin photography — The Calvert Journal. A guide to the 82

New East — The Calvert Journal [online]. Dostupné z: https://www.calvertjournal.com/features/show/2950/russian-ruins-photography

Obr. 115. - 116. Nadav Kander, Dust, 2011 - 2012

https://magazin.aktualne.cz/foto/nadav-kander-ziskava-oceneni-za-vyjimecny-prinos-fotografii/r~8c09240c3f3d11e993a6ac1f6b220ee8/?redirected=1553439269
https://magazin.aktualne.cz/foto/nadav-kander-ziskava-oceneni-za-vyjimecny-prinos-fotografii/r~8c09240c3f3d11e993a6ac1f6b220ee8/?redirected=1553439269
https://www.calvertjournal.com/features/show/2950/russian-ruins-photography
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ERIC LUSITO (1976) 

Ve své monografii Traces of the Soviet Empire (2009) se Lusito svými snímky vrací ke své-

mu šesJročnímu pobývání v zemích bývalého SSSR. Francouzský fotograf mapující opuště-

ná vojenská zařízení východního bloku se však narozdíl od podobně zaměřeného projektu 

Dust Nadava Kandera nesnaží na těchto místech hledat odpovědi na otázky, či hledat krá-

su ve výpovědi destruované krajiny. Jde spíše o zpracovávání historie jako takové. O tom 

svědčí i jeho prvotní, odborný zájem těchto cest. Jako archeolog procestoval Kazachstán, 

Polsko i bývalé NDR. 
Ve svých snímcích ukazuje lokality, které měly být navždy nedotknutelné a nepoznané,  
zároveň zkoumá rozklad síly, kterou měla tato vojenská zařízení ztělesňovat. 

Odraz moci a času je přednesen v rámci tří sekcí - exteriérů, interiérů a nalezených záJší. 

Jinakost v čitelnosJ militarizované zóny po zbavení její hlavní funkce je na fotografiích pa-

trná, jde tak o pouhý esteJcký prožitek. 
Samuel Goff pro The Calvert Journal popsal Lusitovy základny jako Pompeje.  Narozdíl od 83

nich však vzhledem k malému časovému rozpěR od jejich užívání k rozkladu jsou pro nás 

daleko čitelnější než jiné archeologické lokality.  

 GOFF, Samuel. Lost empire: Eric Lusito searched for abandoned Soviet military bases. What he found was amazing — The Calvert 83

Journal. A guide to the New East — The Calvert Journal [online]. Dostupné z: https://www.calvertjournal.com/features/show/6265/
power-and-architecture-part-2-lusito-abandoned-soviet-military-bases

Obr. 117. Nadav Kander, Dust, 2011 - 2012 Obr. 118. Caspar David Friedrich: 
Poutník nad mořem mlh, 1818

https://www.calvertjournal.com/features/show/6265/power-and-architecture-part-2-lusito-abandoned-soviet-military-bases
https://www.calvertjournal.com/features/show/6265/power-and-architecture-part-2-lusito-abandoned-soviet-military-bases
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ANASTASIA TSAYDER (1983) 

Petrohradská rodačka žijící v Moskvě se zabývá tématem posledního velkého počinu SSSR, 

který mohl, podle autorky, přidat pomyslné polínko k sesuvu ekonomiky sovětského kolo-

su. Řeč je o letních olympijských hrách v Moskvě v roce 1980. O velké příležitosJ Sovětů 

ukázat kapitalismu pravou moc socialisJckého velkostátu. Dalo by se podotknout, že po-

dobným způsobem chtělo Rusko ohromit západní svět i v rámci zimních her v Soči 2014, 

řeč je však i nadále o Moskvě před více než 30 lety. OpJmismus a nadšení doprovázeli bu-

dování olympijského centra v naději, že budoucnost státu, ležící na bedrech Straně, je více 

než slibná. Tsayder neváhá srovnat ekonomickou povahu a nerozvahu někdejších sovět-

ských vůdců s dnešními ruskými, tedy v mezích řádků a srovnávání LOH 1980 v Moskvě a 

ZOH 2014 v Soči. Ačkoli jsou ty poslední olympijské hry doprovázeny řadou skandálů, více 

„zakopaných psů“ nalézáme dle jejích slov právě v onom roce 1980.  84

Ve svém projektu Summer Olympics (2012) se zaměřuje na dědictví a odkazy, jež tyto hry 

ponechaly současnému ruskému občanovi. Ukazuje architekturu, která měla sloužit jako 

Zatímco náklady na olympijskou výstavbu v Soči lze vypočítat a do určité míry předpovídat, přesná cena olympijských her v roce 1980 84

zůstává neznámá díky specifikům sovětské plánované ekonomiky. Existuje názor, že olympijské hry v roce 1980 byly občas blízké ne-
úspěchu v důsledku nepředvídaného zvýšení nákladů, stavební práce zaostávající za plány (některé z míst se údajně dokončily jeden 
den před zahájením soutěží). TSAYDER, Anastasia. Anastasia Tsayder Photographer. [online]. Copyright © Copyright ANASTASIA 
TSAYDER 2019 [cit. 08.05.2019]. Dostupné z: http://tsayder.com/works/olympics/

Obr. 119. - 121. Eric Lusito, Traces of the Soviet Empire, 2009

http://tsayder.com/works/olympics/
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přehlídka budoucnosJ, vrůstající do urbanizace okolního města. Ta však, mnohdy vzhle-

dem k nedokončeným stavům či nevyhovujícím podmínkám, je využívána jiným, než za-

mýšleným způsobem. Opuštěné či nově uzpůsobené budovy odkazují na dávnou pýchu a 

velikost národa, jež ve své nadměrnosJ zapomněl, že pýcha předchází pád. „Dědictví mos-

kevských olympijských her slouží jako příklad toho, co se může stát na olympijských mís-

tech v časovém rozpě[ třicet let. Některá místa jsou stále používána tak, jak bylo zamýšle-

no, některé byly přizpůsobeny novým funkcím, některé jsou opuštěny. Mnoho budov neza-

pusPlo do městské infrastruktury. Zpočátku koncipované jako poslové z BudoucnosP, nyní 

vypadají jako mimozemšťané z minulosP.”  85

PAWEŁ STARZEC (1992) 

Polský fotograf, sociolog a novinář je zaměřený na dokument v rámci témat jako je adap-

tace v prostoru či sémanJka míst. Soubor Concrete (2015), čili v překladu beton, se věnuje 

studii brutalisJckých budov čásJ Bělehradu, zvané Novi Beograd. V rámci zkoumání kultu-

ry a historie zemí bývalé Jugoslávie přistupuje Starzec k zobrazení větších celků prostřed-

nictvím malých projevů. Fotografie se tak jeví spíše jako sociologický průzkum, ačkoli  

v popředí nenacházíme člověka, ale architekturu. PAWEŁ 

Jugoslávie se po druhé světové válce stala zašJťovatelem hned několika národů, jejichž 

horká jižanská krev mnohdy dělala státnímu útvaru vrásky. Architektura tak, podobně jako 

v dalších východních zemích, v rámci reorganizace sloužila jako nástroj k projevům moci. 

Tato masová architektura však byla jiná. Variace na západní brutalisJcké stavby, v socialis-

Jckém prostředí, avšak bez stalinisJckého vlivu. Starzec sám chápe dnešní Jugoslávii jako 

 Ibid.85

Obr. 122. - 124. Anastasia Tsayder, Summer Olympics, 2012
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fyzického revenanta , oživené mrtvé tělo někdejšího bratrství a jednoty totalitního státu. 86

Autor zkoumá všudypřítomný beton a snaží se odhalit současnou funkčnost čtvrJ. V archi-

tektuře, jež byla navržena především jako pohodlné bydlení pro velké množství lidí, nachá-

zí bizarní prvky. Ty pak propojuje s přítomnosR malého člověka v kontrastu s velkolepou 

betonovou masou. Avšak nedokonalosJ, jako jsou šikmo jezdící výtahy s nutnosR pokaždé 

přesedat, nejsou překážkou tomu, aby budovy nadále sloužily lidem jako domov. 

 

VALENTIN JECK (1964) 

Švýcarský fotograf brutální architektury se prostřednictvím newyorské MOMA dostal na 

území země, která byla v rámci východního bloku velmi specifická.  

Z poliJckého hlediska se lidem v Jugoslávii dýchalo volněji, z hlediska moderního designu 

zde byly, na rozdíl od zbytku států za železnou oponou, viditelné stopy pop-kultury a kon-

zumu. Oblast bývalé Jugoslávie v rámci dějinné kapitoly architektonického modernismu 

 STARZEC, Paweł. Paweł Starzec [online]. Dostupné z: https://pawelstarzec.com/Concrete86

Obr. 125. - 128. Paweł Starzec, Concrete, 2015

https://pawelstarzec.com/Concrete
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zaRm nebyla v USA podrobena přísnějšímu zkoumání. Proto se Museum of Modern Art  
v New Yorku rozhodlo přednést světu zobrazení jugoslávské architektury paralelující se 

studenou válkou, jež v tomto období (1948 - 1980) zuřila všude kolem. Tato architektura 

vznikla tak, aby splňovala potřeby socialismu, navzdory poliJckému klimatu si však místní 

architekJ prosadili volnou reinterpretaci mezinárodních designových proudů a sloučili je  
s místními stavebními tradicemi. Její ojedinělost v podstatě předčila současné pojeR glo-

balismu, vezmeme-li v úvahu dnešních celkem šest republik a dvě autonomie, které Jugo-

slávii tvořily. Stala se vzorem moderní architektury nejen na evropském konJnentu, ale 

také  

v Africe či Blízkém Východě. 
V rámci výstavy Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia 1948- 1980, která 

byla představena v červenci 2018 do ledna 2019, vznikla publikace bohatě ilustrovaná do-

sud nepublikovanými materiály a fotografiemi ValenJna Jecka. Jak sám uvádí na svém 

webu, je fascinován dokonalos[, jež lze dosáhnout v jediném záběru. Na focení brutální 

architektury obdivuje především původní stav budov a jejich paPnu, ačkoli nejsou obnove-

né.  87

Fotografie, pořízené mezi léty 2016 - 2017 zkoumají poválečnou modernu Jugoslávie. Pří-

tomnosR mraků, expresivním zobrazením z podhledu či desaturací fotografií autor přidává 

na dramaJčnosJ vlastní výpovědi o této architektuře. Vybočování jugoslávské architektury 

oproJ Sovětskému svazu i západním státům je dle mého názoru umocněno vybočováním 

fotografovaného materiálu. Jeck potlačuje potenciál budov a dává na odiv jejich symbol 

velikosJ, čímž se odklání od původní myšlenky zkoumání kurátorů MarJno SJerliho a Vla-

dimira Kuliće. Ta stála mimo jiné na snaze vyhnout se slepému prosazování samotného 

tématu.  
V závislosJ na poznatky dostupné z děl českých avantgardisJckých tvůrců, jako byli např. 

Funke či Rössler, můžeme Jeckovo dílo posunout do roviny právě spíše avantgardně smí-

šlejícího fotografa, hledajícího nové vize v pohledech na zašlou architekturu nedávné 

doby. Právě v tomto bodě však nacházím, podobně jako David Huber v jeho kriJce pro 

PIN-UP Magazine , zásadní odchylku od kurátorských záměrů. A nebo jde snad právě o 88

vyjímku potvrzující pravidlo? V tom případě by pak odlišnost Jecka vzývala kontrasty vlast-

ních představ a uskutečnění kurátorů, podobně jako barevné utopisJcké sny dělníků  

v rytmu agitace a propagandy a totalitní všudypřítomné šedi.  

 HOWARTH, Dan. Valentin Jeck photographs Yugoslavia‘s concrete architecture for MoMA. Dezeen | architecture and design maga87 -
zine [online]. Dostupné z: https://www.dezeen.com/2018/07/16/valentin-jeck-photographs-toward-a-concrete-utopia-architecture-
yugoslavia-moma-exhibition/ 

 HUBER, David. PIN–UP 25, Fall Winter 2018/19, FEBU Publishing LLC, New York City, USA, s. 214 - 21788
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Obr. 129. - 131. ValenPne Jeck, Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia 1948- 1980, 2016 - 2017
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#ILUZE 

Autoři vycházejí především z problemaJky inscenované fotografie, zároveň však podtrhuje 

určitou hru v utváření fotografií, ať už se jedná o hru vnější (s modely, prostorem) nebo 

vnitřní (primárně hra se soWwarem a úpravou). Jedním z hlavních témat kategorie iluze se 

staly paneláky, nejen pro svou vizuálně silnou výpověď, ale taktéž jako nesporný fenomén 

a inspirace.  Důležitou součásR této kapitoly je koláž, pomocí které autoři vytváří samot89 -

nou hru mezi dvěma realitami. Díky tomu tak má autor možnost „vystřihnout“  
z každé reality pouze potřebné aspekty a spojit je do třeR, vlastní reality. V rámci koláže 

tak dochází k upřednostňování symboliky zobrazovaných „kousků realit“, jež se stávají dů-

ležitými fragmenty celkového obrazu. Dynamika a důraz na grafické vyznění je v mnohém 

odkaz Alexandra Rodčenka a jeho následovníků ze stejnojmenné moskevské školy.  Jeho 90

odkaz prostupuje současnými technologiemi digitální koláže i v rámci dalších fotografic-

kých zařízení - např. mobilního telefonu. 

MÁRIA ŠVARBOVÁ (1988) 

Slovenská módní fotogra|a se proslavila především konceptuálními fotografiemi inspiro-

vanými post-socialisJckou esteJkou. Ve svých pozdních sériích oprošťuje modely od emocí 

a utváří z nich figuríny, které umisťuje do vizuálně uspokojujícího prostředí. Tím je právě 

socialisJcká architektura Slovenska. Obrazový naraJv, prostoupen pastelovými barvami, 

tvoří v experimentální rovině surreální až minimalisJcké obrazy. SocialisJcký design, pro-

stupující fotografie Švarbové, je tvořen kombinací dobových a moderních prvků. Vzniká 

tak styl futuro-retro, jak mu přezdívá sama autorka.  Utváří tak iluzi dokonalé společnosJ, 91

iluzi „socialismu s lidskou tváří“, modely bez emocí však působí kontrastně, v souboru Pla-

sPc World (2014) dokonce děsivě roboJcky. Dosud nejůspěšnější sérií je Swimming Pool 

(od 2014), témaJka socialisJckých bazénů s využiRm zrcadlových reflexí vodní hladiny 

utváří obrazy. Čistota v řešení scény, synchronizace modelek a výrazná kombinace barev 

silně evokuje socialisJcké spartakiádní přehlídky. Silně vizuální podklad přitahuje okolní 

pohledy, poslední dobou je navíc doplněn o práci s koláží. Zrcadlící se hladina je nyní 

100%, odrážející obraz modelky v sobě nese cosi z Narcise. Jakoby se oko diváka, utkvělé 

na synchronizaci obou obrazů, neschopné se odtrhnout, nacházelo v momentě, kdy se už 

 Nejen pro multimediální tvůrce, ale taktéž pro malíře. Utrechtská malířka Roos van Dijk se inspirovala košickými paneláky a vytvořila 89

velkoformátové akrylomalby Rovnikova 8 a další.

 Rodčenkova škola umění byla založena v roce 2006, Школа Родченко - Rodchenko Art School. Школа Родченко - Главная 90

страница [online]. Copyright © 2006 [cit. 02.05.2019]. Dostupné z: http://www.mdfschool.ru/en/

 LECHNEROVÁ, Soňa. Mária Švarbová - úspěšná slovenská fotografka | FotoAparát.cz. Hlavní strana | FotoAparát.cz [online]. Copy91 -
right © 2019 FotoAparát.cz [cit. 08.05.2019]. Dostupné z: https://www.fotoaparat.cz/clanek/2303/maria-svarbova-slovenska-fotograf-
ka/

http://www.mdfschool.ru/en/
https://www.fotoaparat.cz/clanek/2303/maria-svarbova-slovenska-fotografka/
https://www.fotoaparat.cz/clanek/2303/maria-svarbova-slovenska-fotografka/
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už nad hladinu naklání. Zmrazený obraz však diváku nedovolí, aby se utopil. Tiché napěR 

hladkého povrchu vodní hladiny je v doprovodu s krásou a vizuální čistotou čímsi hrozi-

vým. 

 

 

 
Obr. 132. - 134. Mária Švarbová, Swimming Pool, 2014 - 2019

Obr. 135. - 136. Mária Švarbová, PlasPc World, 2014
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JEDRZEJ FRANEK (1990) 

V rámci použiR dalšího zobrazovacího média, podobně jako tomu bylo u Esakovova dronu, 

je v práci zařazen i polský fotograf Jędrzej Franek s jeho iPhone fotografií. Mezi léty 2013 

až 2018 mapoval pomocí svého telefonu poznaňskou socialisJckou architekturu, v čele  
s panelovými bloky. Původní zaměření na architekturu jako na něco, co jej obklopuje, se 

změnilo z pouhého dokumentu na smartphonem digitálně upravené abstrakce. Vzniká tak 

jakési bizarní poznaňské puzzle, mizí základní prostorové zákony a zůstává pouze struktura 

a materiál. Patrný je důraz na prefabrikaci a opakující se trvalé moJvy. Autor na svých 

stránkách dodává: „Odkazuji k sociálně-poliPckým vztahům charakterizujícím epochu, je-

jímž produktem byl sjednocený, avšak lidského prvku ne zcela zbavený poválečný moderni-

smus. Architektura je zde často ukázána jako boj s časem - bodem k zamyšlení, například o 

stavu a nejistém postavení modernismu v kapitalisPckém Polsku.“  Jeho osobní výpověď 92

je patrná právě prostřednictvým jeho porPolia. Svoji práci zde nazývá souhrnným názvem 

Archigrafia, čili propojením města, člověka a příběhu. Právě městský urbanismus hraje ve 

Franekově tvorbě zásadní roli. Opakující se prvky, práce s liniemi a vrstvami, odstranění 

nadbytečných informací v obraze. Důraz na grafické vyznění a nevšední koláže svým způ-

sobem utváří novodobou avantgardní tvorbu, jejíž komunita se nezávisle utváří napříč síR. 

 

 FRANEK, Jędrzej. ARCHIGRAFIA: Exhibition in Poznan, 2018. Jędrzej Franek [online]. Dostupné z: https://jedrzej.fr/archigrafia-exhi92 -
bition-in-poznan-2018

Obr. 137. - 138. Jędrzej Franek, Archigrafia, 2013 - 2018
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PAULINA KOROBKIEWICZ (1993) 

Polská autorka žijící v Londýně se ve svých souborech zaměřuje na problemaJku veřejné-

ho prostoru a urbanismu v rámci současného Polska a jeho sousedních, postkomunisJc-

kých států. Při svých návratech do rodné země z vizuálně jednotného britského prostředí ji 

bije do očí množství místních manýrů, typických pro hledání post-sovětské idenJty ve stá-

tech bývalého východního bloku. Ve fotografiích je patrná určitá hra s esteJkou, která se 

dá vnímat velmi poziJvně, jako nekončící naděje v lepší zítřek. Víra, že opravdu bude už 

jenom líp, se odráží od barevných fasád paneláků a tvoří tak na snímcích jemnou ironii. 

LeJté trauma z všudypřítomné šedi se podařilo místním obyvatelům proměnit ve vizuální 

chaos. Natalia Domagala pro The Calvert Journal napsala: „Rozpolceni mezi léty věrnosP 

Rusku a novou oddanos[ Americe jsme uvázli někde mezi - příliš na východ pro Západ, pří-

liš západní pro Východ.“  93

Korobkiewicz tak divákům předkládá efekt globalismu na post-sovětskou TřeR polskou re-

publiku. Projekt Disco Polo (2015) řeší vliv přerodu ze socialisJckého státu na kapitalisJc-

ký, a podobně jako Maroš Krivý se vyrovnává s novou idenJtou barevných fasád na sociali-

sJcké zástavbě. Narozdíl od Krivého se však Korobkiewicz v barvách vyžívá, pracuje s nimi 

a vytváří z nich abstraktní obrazy. Ty jsou pak ještě evidentnější v navazujícím souboru Pa-

ralel RealiPes (2016), kde nejde už nalezené městské záJší, ale digitální vrstvení architek-

tury a utváření její vedlejší reality. 

 

 

 DOMAGALA, Natalia. American dreams: how colourful kitsch took hold of eastern Poland post-1989 — The Calvert Journal. A guide 93

to the New East — The Calvert Journal [online]. Dostupné z: https://www.calvertjournal.com/features/show/5240/disco-polo-paulina-
korobkiewicz-eastern-poland-kitsch-colour

Obr. 139. - 140. Paulina Korobkiewicz, Disco Polo, 
2015

Obr. 141. Paulina Korobkiewicz, Paralel 
RealiPes, 2016

https://www.calvertjournal.com/features/show/5240/disco-polo-paulina-korobkiewicz-eastern-poland-kitsch-colour
https://www.calvertjournal.com/features/show/5240/disco-polo-paulina-korobkiewicz-eastern-poland-kitsch-colour
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FILIP LÁB (1976) A BARBORA MRÁZKOVÁ (1978) 

V návaznosJ na studium fotografie na pražské FAMU spolupracovala tato dvojice od roku 

2003. V rámci projektu Východní blok  (2006) se pod zášJtou Václava Havla společně za94 -

bývali inscenováním historie a lidské paměJ. Napsáno slovy samotných tvůrců, jejich pro-

jekt „zkoumá specifika a odlišnosP života v totalitní a posaotalitní společnosP“ . Pomocí 95

vytváření situací rekonstruovali historii a odlišnosJ života totalitní společnosJ. Projekt 

zpracovali pohledem poslední generace, která zažila komunismus. Vyhledávajíc lokality  
s atmosférou, jako byla ta před pádem železné opony, inscenovali situace kombinující per-

formance a syrovou dokumentární fotografii.  Ačkoli tvořili na konkrétních místech kon96 -

krétních historických událosR, nesnažili se o pouhou rekonstrukci, ale o vytvoření určité 

představy reality, jako ji znali sami autoři z dětství.  Příkladem souboru Východní blok bu97 -

diž fotografie Slovensko, téměř nedešifrovatelná iluze od dobových fotografií z betonových 

placů na sídlišRch. Prozradit ji mohou leda přítomné graffiJ, typické pro východní blok až  
v době popřevratové. Tímto fotografie nepřímo nuR diváka zpětně přezkoumávat jeho 

vztah nejen k tomuto inscenovanému dokumentu, ale i k tomu, co představuje. Vztah di-

váka k mozaice slepenců vzpomínek, inscenaci a vlastním osobním prožitkům, vypovídají-

cích nejen o době generací minulých, ale přenášející se i na současnost. 

 

 LÁB, Filip, MRÁZKOVÁ, Barbora. Východní blok. [online]. Dostupné z: www.http://vychodniblok.eu/texty_cz.htm94

 VÝCHODNÍ BLOK - Haag. Startpagina - Haag [online]. Dostupné z: http://hague.czechcentres.cz/cs/program/detail-akce/vychodni-95

blok4/

 Svůj projekt rozdělili do bloků podle jednotlivých východoevropských států - Česko, Slovensko, Polsko, bývalá NDR, Maďarsko a 96

bývalá Jugoslávie. 

 Je vůbec možné zkoumanou dobu nějakým způsobem zpřítomnit? Uvést ji znovu v život? Nechat ji znovu plně zapůsobit na naše 97

smysly? Odpověď se nabízí sama. Vždyť právě na základě prezentovaných snímků lze všechny naše niterné pocity opět vyvolat, znovu 
prožít. Ovšem kde bereme jistotu, že nejsme svědky vyprávění příběhů dnešních, jen podivně překroucených a vtěsnaných do estetic-
kých měřítek let minulých? - Fotograf: časopis pro fotografii a vizuální kulturu: #7 nová inscenace. Praha: Mediagate, 2006, (7). ISSN 
1213-9602. Dostupné také z: https://fotografmagazine.cz/magazine/nova-inscenace/recenze/vychodni-blok/

Obr. 142. Filip Láb a Barbora Mrázková, Východní 
blok, 2006, Slovensko

Obr. 143. Filip Láb a Barbora Mrázková, Východní 
blok, 2006, Balaton

http://hague.czechcentres.cz/cs/program/detail-akce/vychodni-blok4/
http://hague.czechcentres.cz/cs/program/detail-akce/vychodni-blok4/
https://fotografmagazine.cz/magazine/nova-inscenace/recenze/vychodni-blok/
www.http://vychodniblok.eu/texty_cz.htm
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DAVID MOŽNÝ (1963) 

Původně malíř a vystudovaný pedagog výtvarné výchovy a českého jazyka se zaměřuje 

svojí tvorbou na fotografii a video instalace. Brněnský vizuální umělec, jehož obliba v séri-

ové architektuře je patrná i v jeho starší tvorbě, především v jeho hudebním videu Virtual 

Soul Waste (2004). Výlet do obyčejného prostoru 70. let, avšak doplněn o katalogové pro-

středí.   98

Výrazným počinem v rámci vytváření iluzí utopisJckých rámců postsovětského světa je 

projekt Rahova (2008). Fotoaparátem nasnímané rumunské sídliště, rozložené a opět slo-

žené počítačovými programy. Zde se snoubí virtuální snění s napěRm, jež utváří levitující 

panelové bloky bukurešťského sídliště. Děsivá, surrealisJcká atmosféra ve spojitosJ s hu-

debním doprovodem Michala Mariánka působí dekonstrukJvní symbiózou, a naprosto 

odporuje původním socialisJckým plánům o slibné, opJmisJcké budoucnosJ. Divák může 

pojmout až směšnou myšlenku, že se stal součásR bizarní obměny hry Tetris.  Ačkoli by se 99

mohlo zdát, že Možný Rmto interpretuje původní smysl této architektury, sám autor tomu 

nepřikládá zvláštní význam. Jde mu o pouhý povrch, strukturu a prvotní pohled na beto-

nové kvádry, s nimiž si pohrává v prostoru. 

 

 

  Pomocí digitalizovaných ofsetových tisků z knih o bydlení evokuje něco mezi útulnem a znepokojením. Náboj všednosti je v opozici 98

s prostupujícím a nevšedním hlasem zpěvačky Pawlee a hudebního doprovodu kapely Naše věc.

 Originál hry Tetris z roku 1984 od ruského tvůrce Alexeye Pajitnova se dočkal řady variant, k tomuto tématu nejbližší je pak Tower-99

game-block litevského designéra Lukase Valiquaga, kdy jde o verzi s panelovými bloky.

Obr. 144. David Možný, Virtual Soul Waste, 2004, printscreen videa

Obr. 145. David Možný, Rahova, 2006, printscreen videa z Artlist.cz
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MAROŠ KRIVÝ (1981) 

V současné době pedagog architektonické fakulty Estonské akademie umění v Talinnu, re-

aguje ve své tvorbě především na historii kriJky sídlišť, ale také na československou archi-

tekturu v rámci pozdně-socialisJckého chápání. Jeho práce reflektuje aktuální dění v rámci 

proměn městského prostoru. Kromě řady publikací a přednášek  se témata Maroše Kri100 -

vého dotýkají i jeho vizuální práce. Projekt New Coat of Paint (2010-2011) zobrazuje revi-

talizaci paneláků na území Česka i Slovenska. Konkrétně zaměřen na barevné „kabátky“  

typické pro éru polystyrenu, jak nazývají novodobé zateplování domů MarJna Mertová a 

Tomáš Pospěch. Krivý však přistupuje k zobrazení problemaJky jinak než například Paulina 

Korobkiewicz, která tuto esteJku podtrhuje veselými barvami. Krivý paradoxně pořizuje 

velkoformátové fotografie budov v černobílé škále, pouze v doprovodu stručného popisku, 

upřesňujícího, jaké barvy na budovách reálně jsou. Snaha o šťastné bydlení a nahrazení 

původní šedi má tak nastavené zrcadlo Maroše Krivého, díky kterému divák zjišťuje, že 

utopie poválečné éry o panelákovém bydlišJ nelze docílit ani barevnými fasádami. 

 

BOYSPLAYNICE - JAKUB SKOKAN (1985) A MARTIN TŮMA (1981) 

Pánské duo působící pod dnes již zažitou značkou BoysPlayNice (od roku 2008), absolvenJ 

ateliéru Reklamní fotografie ve Zlíně. Jejich práce je typická svým utvářením nevšedních 

konceptů a neotřelých pohledů na fotografii designových produktů a především architek-

 např. Urbanita 86 a kritika sídlišť v době pozdního socialismu100

Obr. 146. Maroš Krivý, New Coat of Paint, 2010 - 2011, PALE PINK, OLD ROSE, BURGUNDY



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací �73
tury, která v jejich tvorbě znatelně převažuje. Počin související právě s témaJkou této prá-

ce je série fotografií revitalizovaného panelového domu v Rimavské Sobotě studia GutGut. 

Kromě oficiálního setu toJž vznikl i doplňující projekt s papírovým modelem onoho domu. 

„Je to trochu nadsázka - dům jsme se vždy snažili umísPt tam, kde by mohl potencionálně 

stát. Dle potřeby jsme pak dobarvovali staPv.”  101

Tento model, zasazen do různých prostředí severočeské krajiny v rámci třídenního road 

tripu evokuje některé produkty z dílny poznaňského projektu Zupagrafika. Divákovi se tak 

může zdát, že Panelák (2014) BoysPlayNice formou hravého gifu odkazuje i na časté urba-

nisJcké zasazení panelových domů v rámci městského prostoru, což je zároveň téma řady 

kriJk vyjadřujících se k panelovým sídlišRm.  

 

MICHAELA KLAKURKOVÁ (1984) 

EsteJka paneláků oslovila nemálo autorů, mezi něž řadíme i Michaelu Klakurkovou, absol-

ventku ITF na Slezské univerzitě v Opavě. Ve své klauzurní práci Panely (2009-2010) před-

stavila fotografie panelových domů bez oken. Nepřítomnost vyretušovaných oken,  jakožto 

symbolu propojení dvou světů, tvoří dojem anonymity a zcela neobyvatelných krabic. Au-

torka tak interpretuje anonymitu panelových domů jakožto „nocleháren“ a bydlení urče-

ného pouze k přespávání. 

„Odlišný přístup k urbanizované krajině uplatnila Michaela Klakurková, která vPpným způ-

sobem digitálně upravila fasády panelových domů na výtvarně působivé „krabice“, jako 

kdyby domy zabalil do barevných obalů sám Christo.“  102

 ČÁSLAVSKÁ, Veronika. BoysPlayNice: Fotografie s nápadem, historií i příběhem | Insidecor - Design jako životní styl. Insidecor | 101

Design jako životní styl [online]. Copyright © Insidecor 2013 [cit. 04.04.2019]. Dostupné z: http://www.insidecor.cz/blog/boysplaynice-
fotografie-s-napadem-historii-i-pribehem/

 POHRIBNÝ, Jan. Jan Pohribný photographer [online]. Copyright ©A [cit. 04.04.2019]. Dostupné z: http://www.pohribny.cz/102

jw2010%20podklady/moje%20texty/AT_07-2011_p6.pdf

Obr. 147. - 149. BoysPlayNice, Panelák, 2014, printscreen gif

http://www.insidecor.cz/blog/boysplaynice-fotografie-s-napadem-historii-i-pribehem/
http://www.insidecor.cz/blog/boysplaynice-fotografie-s-napadem-historii-i-pribehem/
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VIKTOR SZEMZÖ (1983) 

Viktor Szemzö, absolvent InsJtutu tvůrčí fotografie v Opavě, se podobně jako Juraj Chlpík 

či MarJn Kleibl zabýval problemaJkou sídliště Petržalka. Jeho přístup, byť s podobnými 

sociologickými tendencemi, však narozdíl od Chlpíka nevychází z vlastní zkušenosJ. ZaRm-

co Juraj Chlpík se v prostoru panelového domu pohyboval od narození, Szemzö vyrostl  
v zástavbě ve Starém městě v BraJslavě. Fascinace místem původní přetvořené vesnice, 

na kterém Petržalka stojí, jej nakonec dovedla až k samotné bakalářské práci, věnující se 

zdejší atmosféře. Vznikl tak soubor Petržalka (2005), zabývající se veřejným prostorem 

proslulého sídliště. Inspirací byl vzájemný kontrast masy lidí, která zde žije, a prázdného 

veřejného prostranství mezi domy. Takto utvářený, těžko obyvatelný prostor bez obvyklé-

ho městského charakteru proměňuje lidského jedince v marginální figurku v odlidštěném 

prostoru, který není uzpůsoben jeho měřítkům a potřebám.  Prvky tzv. DIY , jako jsou 103 104

například cesJčky existující mimo původní plán, jež lidé uzpůsobili svým potřebám rychlé-

ho přesunu z bodu A do bodu B, se objevují v Szemzövě práci ve spojitosJ s anonymitou 

sousedských vztahů. Fotografie fikce, kdy s použiRm časosběru vytváří Szemzö digitální 

koláže, působí na diváka velmi znepokojivě. Při bližším zkoumání zde něco nehraje, sRny se 

od sebe liší, na některých snímcích jsou stejní lidé dvakrát. Autor, poté co je jeho záměr 

odhalen, si s okem diváka pohrává, ať už pomocí dvojí expozice či dalších postprodukcí. 

 Fotograf: časopis pro fotografii a vizuální kulturu: #9 architektura. Praha: Mediagate, 2007, (9). ISSN 1213-9602. Dostupné také z: 103

https://fotografmagazine.cz/magazine/architektura/tendence/viktor-szemzo/

 Z anglického „do it yourself“, česká verze „udělej si sám“. DIY. IT slovnik. [online]. Dostupné z: www.https://it-slovnik.cz/pojem/diy104

Obr. 150. - 151. Michaela Klakurková, Panely, 2009 - 2010

www.https://it-slovnik.cz/pojem/diy
https://fotografmagazine.cz/magazine/architektura/tendence/viktor-szemzo/
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Petržalka se stala velmi oblíbenou „desJnací“ fotografů, objevuje se v souborech, většinou 

se sociologickou témaJkou, jako je tomu právě v případě Juraje Chlpíka - Petržalka IdenPty 

(2011), či MarJna Kleibla - Susedia (2010). Kleibl, podobně jako Szemzö, řeší absurditu 

anonymních sousedských vztahů a analyzuje životní prostor rodin vlastních sousedů. 

 

Obr. 152. Viktor Szemzö, Petržalka, 2005

Obr. 153. MarPn Kleibl, Susedia, 2010

Obr. 154. Juraj Chlpík, Petržalka IdenPty, 2011
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3. PROJEKTY 

V této kapitole dávám prostor zásadním projevům v kontextu s architekturou východního 

bloku nejen solitérních umělců, ale především celých skupin. Tyto skupiny jsou mimo jiné 

opřeny o odborníky a zájem laické veřejnosJ. Kapitola projektů se dělí na dvě čásJ, plat-

formy a informaJvní projekty. PlaPormy jsou dány především schopnosR dále fungovat v 

rámci internetu a dynamicky se rozvíjet s pomocí svých přispěvatelů. Naopak projekty, 

jako jsou například výstavy či knihy, se již dále dynamicky nerozvíjejí, neumožňují divákovi 

přímo se na nich podílet, a proto zůstávají v informaJvní rovině.  

PLATFORMY  

U těchto projektů se mimo jiné může veřejnost sama zapojit v rámci skupinového úsilí  
o nastřádání obrazových informací v rámci jednoho sběrného místa. Tyto plaPormy pak 

dále slouží nejen jako informaJvní weby, ale díky získanému materiálu se často využívají  
k ochraně architektury či k jejímu docílení. 

3. PROJEKTY
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#A489 

Projekt Pavlíny Karbanové Krásné a Pavla Hrubého funguje od dubna 2016. Jejich pri-

mární úsilí je mapovat a upozorňovat na kvalitní československou architekturu v mezidobí 

1948 - 1989, a to prostřednictvím populárně-naučné webové stránky. Architekturu, která 

často trpí nálepkami jako socialisJcká a nehezká, si mnoho lidí spojuje s negaJvní atmo-

sférou své doby. Proto se tento projekt snaží pohled široké veřejnosJ na tuto architekturu 

změnit. Jejich web tvoří volně dostupnou databázi staveb, včetně informace o tvůrcích a 

datech výstavby. Mezi hlavní dokumentátory v oblasJ fotografie pak patří Daniela Šrám-

ková, absolventka ateliéru fotografie FUD University J.E.Purkyně v ÚsR nad Labem. Spo-

lečně s grafikem Petrem Bláhou a dalším z fotografů, Tomášem Rubínem, tvoří Jto lidé 

tým, který stojí například za publikací Brutální Praha (2017). Spolu s podporou odborníků 

a ve spolupráci s architekty či historiky umění - Petrem Kučerou, RosEslavem Šváchou - 

pořádají odborné diskuse či organizované vycházky s průvodci. Hlavním důvodem vzniku 

této plaPormy byl fakt, že kvalitní architektura mizí bez sebemenšího odporu lidí. Proto se 

autoři snaží veřejnost uvést do kontextu staveb. ZaRm je zmapováno přes dvě stě praž-

ských staveb a urbanisJckých celků, které jsou již online v kartotéce, nyní se skupina za-

měřuje na cenější kousky. Při svém počtu se toJž nedají pokrýt v rámci celé republiky. 

„Není to láska na první pohled, ale architektura, ke které je třeba se prokousat, pochopit 

souvislosP a tehdejší směřování.“  Nejdiskutovanějším tématem v rámci A489 se v po105 -

slední době stala budova pražského Transgasu architekta Václava Aulického, proJ jejíž de-

molici skupina dlouhodobě bojuje. „Minulý režim stavbě vytýkal, že je příliš západní, dnes 

se Transgasu naopak vyčítá, že se svým socialisPckým vzhledem na Vinohrady nepatří.”  106

Do kartotéky A489 může přispívat každý, kdo se chce podílet na mapování architektury 

východního bloku na našem území. Tento projekt je v Česku ojedinělý svou propojenosR a 

zároveň komunikací s veřejnosR pomocí sociálních síR, což se obdobným snahám dříve  

v historii zvláště nedařilo. 

 

 HRUBÝ, Pavel, Pavlína, KRÁSNÁ. Pavlína Krásná a Pavel Hrubý | Xantypa. Úvodní stránka | Xantypa [online]. Copyright © XANTYPA 105

2019 [cit. 09.05.2019]. Dostupné z: http://www.xantypa.cz/cislo-casopisu/xantypa-06-18/3618-3/pavlina-krasna-a-pavel-hruby

 SVORNÍK, Petr. Nejošklivější česká architektura aneb Stavby, kterým doba nepřála  – Novinky.cz . Novinky.cz  – nejčtenější zprávy na 106

českém internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 10.04.2019]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/441635-
nejosklivejsi-ceska-architektura-aneb-stavby-kterym-doba-neprala.html

Obr. 155. Instagram A489

http://www.xantypa.cz/cislo-casopisu/xantypa-06-18/3618-3/pavlina-krasna-a-pavel-hruby
https://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/441635-nejosklivejsi-ceska-architektura-aneb-stavby-kterym-doba-neprala.html
https://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/441635-nejosklivejsi-ceska-architektura-aneb-stavby-kterym-doba-neprala.html


UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací �78

 

 

#BACU 

Birou pentru Artă și Cercetare Urbană, neboli Úřad pro umělecký a urbanisJcký výzkum se 

zabývá ochranou architektonického dědictví ve střední a východní Evropě a dalších regio-

nech. Jedná se o dva roky starší iniciaJvu, nežli je česká A489. V roce 2014 byla BACU zalo-

žena bratry Rusuovými (Dumitru - architekt a fotograf a Stefan - kurátor) z Rumunska.  

Jejich primární snahou je ochrana a potažmo záchrana nereprezentaJvní světové architek-

tury. Hlavní projekt sestává ze dvou fází, první etapa, která nadále probíhá, rozšiřuje  vše-

obecného povědomí se zaměřením na budovy z období 1955 - 1989/1991. Pod hlavičkou  
s názvem Socialist Modernism se tak věnuje objasňování nejasného a dokazuje, že socialis-

Jcká moderna je v rámci architektury cenná a významná pro světové dějiny i ve vztahu  
k poliJckému systému, který ji formoval.  

Po online archivaci budov přichází na řadu etapa druhá, sloužící k vytvoření předpisů, re-

gulaci bourání a ochranným prvkům. „Naším cílem je oživit toto dědictví nejen ze symbo-

lických důvodů, ale proto, že věříme v tyto prvky, kterým se podařilo vzdorovat některým 

ideologickým požadavkům a dát městskému prostoru určitou chuť, která je pro tyto doby 

tak charakterisPcká,“ řekl pro The Guardian Dumitru Rusu.   107

Dalo by se říci, že BACU je větším a starším bratrem české A489. Narozdíl od české obdoby 

se věnuje tato plaPorma širší regionální škále, avšak česká obdoba tohoto úsilí se vyznaču-

je značně umírněnějšími názory.  

 LARSSON, Naomi. Socialist modernism: remembering the architecture of the eastern bloc | Cities | The Guardian. [online]. Copy107 -
right © BACU [cit. 09.04.2019]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/cities/2018/aug/06/socialist-modernism-remembering-the-
architecture-of-the-eastern-bloc

Obr. 156. A489.cz - Printscreen webové stránky

https://www.theguardian.com/cities/2018/aug/06/socialist-modernism-remembering-the-architecture-of-the-eastern-bloc
https://www.theguardian.com/cities/2018/aug/06/socialist-modernism-remembering-the-architecture-of-the-eastern-bloc
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Ačkoli je tato architektura nadále většinově vnímána negaJvně ve spojitosJ s bývalými 

totalitními režimy, zájem o její problemaJku roste, jak ukazuje mimo jiné i bienále v Be-

nátkách v roce 2016 (především československý pavilon a pavilon pobaltských států). 

 

#VETŘELCI A VOLAVKY 

Projekt sochaře Pavla Karouse, který se primárně zabývá výtvarným uměním ve veřejném 

prostoru z doby reálného socialismu. Vznikl k ochraně normalizačních uměleckých děl, 

spolu s veřejným, online dostupným archivem jednotlivých artefaktů a slouží především  

k osvětě a ochraně pozůstalých děl. Svým projektem, potažmo knihou (2013), nastavuje 

zrcadlo současnému přístupu k těmto dílům a přístupu reálnému kapitalismu. Fascinace 

výtvarnými počiny nedemokraJckých totalitních struktur jej dovedla k dokumentování a 

popularizování plasJk ve veřejném prostoru z dob normalizace. Dědictví, které nám zde 

zanechala experimentální tvorba od roku 1968, přes tvůrčí stagnaci během normalizace až 

po vlastní pojeR postmoderny v 80. letech, systemaJcky mapuje a uvádí do souvislosR  

s dnešní lhostejnosR veřejnosJ. Dosud nikdy na území Československa nebyla realizováno 

takové množství výtvarných děl a soutěží, jako tomu bylo právě v období normalizace. To 

zajisJl tzv. čtyřprocentní zákon,  který udával, že každá státní stavba musí vydat 1-4%  108

 Státní podpora umění byla u nás upravena usnesením vlády z 28. července 1965, které zavedlo tzv. čtyřprocentní zákon. 108

Ten ukládal věnovat určitou část, většinou v rozmezí 1–4 % z rozpočtu každé stavby financované ze státního rozpočtu na její výzdobu 
(přesný podíl byl stanoven algoritmem podle povahy stavby, výše investice atd.). 

CZ | SPOLEK SKUTEK [online]. Copyright © [cit. 10.04.2019]. Dostupné z: http://spolekskutek.cz/sites/default/files/brozura-P5.pdf

Obr. 157. BACU - Socialist Modernism - Prinscreen webové stránky

http://spolekskutek.cz/sites/default/files/brozura-P5.pdf
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z celkového rozpočtu na „výzdobu“. Po roce 1968 se do řad výtvarníků dostavila nechuť 

jakkoli spojovat svá díla s poliJckými tématy, proto se často vázali na neutrální témata. 

Některá, často se opakující témata zaznamenal Karhous s názvy převzatými z lidové slove-

snosJ, jako jsou právě vetřelci (sochy vejcovitých forem, původně vzývající nový život, 

avšak pro svůj vzhled připomínající spíše kokony ufonů), triffidi (surrealisJcké verJkální 

útvary) či volavky (obliba vodního ptactva propojila tyto sochy často i s kašnami či jezírky). 
I přes kvalitní práci jsou tato výtvarná díla ve veřejném prostoru často podrobena vandali-

smu a nevšímavosJ či poliJckému odporu, ačkoli se autoři poliJcké akJvitě často 

vyhýbali.  Dokumentární film Pavla Karhouse a Rozálie Kohoutové Vetřelci a volavky 109

(2008) se právě k sochám ve veřejném prostoru 70. a 80. let obrací. Zaznamenává tak sou-

časný postoj k pozůstalosJ mnohdy významných autorů (např. Stanislav Kolíbal, Stanislav 

Libeňský a Jaroslava Brychtová, Hugo DemarJni a další). Nejedná se však o práci vytvoře-

nou na vědeckých postupech. Ačkoli projekt může působit dojmem historizujícího přístu-

pu, autor je stále především umělcem. Do svého projektu nechává zapojit i veřenost. Po-

mocí jednoduchého odkazu „vložte sochu“ se tak může na jeho stránkách kdokoli zapojit  
k mapování soch ve veřejném prostoru.  

Na Vetřelce a volavky navazuje od listopadu 2018 pořad Vetřelci a plameňáci, který pomá-

há divákům orientovat se v současném umění ve veřejném prostoru. 

 

 Nejen veřejnost se k těmto dílům však chová odtažitě. Samotní majitelé, většinou obce, raději dají dílo odstranit, než aby museli 109

řešit revitalizaci či zajistili údržbu.

Obr. 158. Vetřelci a volavky.cz  - printscreen webové stránky
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#ARCHITEKTURA VII. DNE 

Ucelenou dokumentaci polských kostelů, vzniklých navzdory prefabrikačnímu diktátu a 

sešněrovanosJ totalitního státu ukazuje projekt Izy Cichońské, Karoliny Popery a Kuby 

Snopka (2014 - 2016). OkolnosJ vzniku těchto sakrálních staveb proJ architektonickému 

proudu východního bloku dávají především za vzor ukázku, čeho až může dosáhnout ko-

munitní snaha. V 80. letech bylo Polské stavitelství svědkem tzv. boaom up, neboli archi-

tektury vznikající „zdola“. Ačkoli není typickou pouze pro Polsko, vyrostlo právě zde těchto 

staveb nejvíce na světě.  110

Podobně jako ve svém souboru Kościoły, kościoły (2012) věnují Lukáš Jasanský a MarEn 

Polák systemaJckému mapování současných polských kostelů a fascinací mírou soutěživo-

sJ mezi jednotlivými stavbami, tým Cichońská (architektka) - Popera (architektka) - Sno-

pek (urbanista) mapují polské kostely postavené mezi léty 1945-89 v masivním měřítku. 

Mnohdy v téměř středověkých podmínkách, ve spolupráci mezi architekty a matemaJky, 

byla víra a postavení církve navzdory komunisJckému státu silnější. SpolečnosJ, kde je 

90% věřících, se podařilo svépomocí triumfovat nad diktaturou, což nemá v historii vý-

chodního bloku obdobu. Ve stále sakrální rovině, avšak v daleko menším měřítku, došlo  
k podobnému vzdoru v Litvě, při budování obřadních síní. KuJlským prakJkám holdovala 

taktéž československá společnost (viz. Chatařství Veroniky Zapletalové), ta se však, naroz-

díl od Poláků, nesnažila jít proJ státnímu diktátu, spíše si hrála „na vlastním písečku“. 

Hledáním příběhů kostelů, dokumentací a fotografováním pomocí dronu, vytvořili polšR 

autoři projekt, který se v Česku představil v Centru současného umění DOX na jaře 2017. 

Jejich webové stránky současně fungují jako plaPorma, kam může kdokoli přidávat další 

fotografie kostelů, paměJ či další informace, které jsou po korektuře a ověření přidány. 

 

 Od roku 1945 zde vyrostlo 3 781 kostelů i přes zákaz a diktát sovětů. Společná protistátní činnost měla na lidi velký vliv, na stavbě 110

se většinou podíleli všichni farníci z obce či čtvrti, za použití lopat, malých míchaček a všeho, „co dům dal“.  
Po zvolení Jana Pavla II. papežem (1978) se navíc tyto kosteli stali symbolem odporu ke komunistickému režimu, vlnu nových kostelů 
zapřičinila i vznik a činnost Solidarity (1980). Stát se snažil kostely ignorovat, přestože narušovali centralizovaný urbanismus měst.    

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX. Výstava Architektura VII. dne | Zprávy. [online]. Copyright © 1997 [cit. 10.04.2019]. Dostupné 
z: https://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/vystava-architektura-vii-dne--1708797

Obr. 159. - 160. Architektura VII dne, Igor Snopek, 2014 - 2016

https://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/vystava-architektura-vii-dne--1708797
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INFORMATIVNÍ PROJEKTY 

Projekty sloužící zejména k buzení veřejnosJ a rozšiřování veřejného povědomí o dané 

problemaJce. 

#PANELÁCI 

Projekt Paneláci (2013 - 2018) teoreJčky kultury Lucie Skřivánkové, která s pomocí dalších 

50 odborníků a podporou pražského Uměleckoprůmyslového muzea rozpracovává feno-

mén paneláků v kontextu moderní architektury. Primárním záměrem je především shro-

mažďování dostupných informací a histografických dat. Ačkoli jsou pro socialismus u nás 

typické, vznikali i v krajích za železnou oponou. Tam se ovšem na panelové domy pohlíží 

jako na stavby sociálního bydlení, postaveny na okrajích velkoměst, zamýšlené pro přistě-

hovalce, postupně transformující v ghe�a. Naopak sídliště východního bloku byla v rámci 

rovnosJ všech obyvatel míněna všem sociálním vrstvám. Proto k nim v těchto státech exis-

tuje specifický přístup, jež si podle Skřivánkové musíme hýčkat a rozvíjet jej.   111

Mapováním více než sedmdesát sídlišť představuje fenomén v několika formách - exterié-

rové výstavy, články, přednášky, knihy. Projekt paneláky oslavuje jako národní kulturní dě-

dictví, jejich současnou i dřívější podobu dokreslují fotografie Jana Rasche, Jaromíra Čejky 

a především Zdeňka Voženílka.  
Kniha Paneláci 1 - Příběh paneláku (2014- 2017) je katalogem první čásJ exteriérových vý-

stav v jednotlivých krajích, mapujících padesát sídlišť v českých zemích. Na ni pak navazuje 

katalog výstavy Paneláci 2 - Bydliště: panelové sídliště: Plány, realizace, bydlení 1945–89 

(2018), zde se jedná o samotnou historii sídlišť v ČR v letech 1945 - 1989. Velmi podrobně 

zpracovaný pěJletý projekt nepolevuje ani v rámci samotné periodizace sídlišť, kdy jej 

utřizuje do šesJ vývojových etap.  
Přístup projektu Paneláci má především historizující formu, přehršel informací jej přibližu-

je téměř k muzealizaci sídlišť.  Svou širokospektrální akJvitou se jedná o vcelku zajímavý 112

pokus o přeřazení paneláků do dějin architektury. 

 SKŘIVÁNKOVÁ, Lucie. Paneláci 1 | Panelaci.cz. Panelaci.cz | [online]. Copyright © 2017 Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 17. 111

listopadu 2, 110 00 Praha 1, e [cit. 08.05.2019]. Dostupné z: http://www.panelaci.cz/stranka/panelaci-1

 GUZIK, Hubert. Tečka za paneláky? | ArtCasopis.cz. Umění žít s uměním | ArtCasopis.cz [online]. Dostupné z: http://www.artcasopi112 -
s.cz/clanky/tecka-za-panelaky

http://www.artcasopis.cz/clanky/tecka-za-panelaky
http://www.artcasopis.cz/clanky/tecka-za-panelaky
http://www.panelaci.cz/stranka/panelaci-1


UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací �83
 

 

#PANELAND 

Paneland: největší československý experiment (2017 - 2018) je počin brněnské Moravské 

galerie a Slovenské národní galerie, který se narozdíl od chronologizace, jako tomu bylo u 

Paneláků, více zabývá problemaJkou tzv. panelákové kultury. Kurátor RosJslav Koryčánek 

přizval ke zprostředkování vnímání sídliště autory jako jsou Kateřina Šedá či David Vávra. 

Vestavbou panelákového bytu Husákovo 3+1 do Pražákova paláce v Brně ukazuje projekt 

návštěvníkům výstavy typické sídlištní bydliště 70. let. Doplněn o archivní videozáznamy, 

dobové fotografie, nábytek a dokonce design Libuše Niklové či Maxima Velčovského se 

život v panelácích v rámci této expozice jeví jako krásný, esteJcký sen. Jde však spíše o ilu-

zivní představy, utvořené odrazem dobových médií.  

Co však v obou případech výstav Paneláci a Paneland chybí, je nastavení zrcadla současno-

sJ. Jakým způsobem se k panelákům stavíme nyní, jaká sJgmata paneláky provází od 90. 

let, či hlubší sledování pokračování fenoménu kuJlství v rámci výzdoby a trendu zateplo-

vání pouťovými barvami. Ani jedna z výstav, jak uvedl ve svém textu Hubert Guzik, se  
po tom, jak okázale onen příslib splněných snů pro společnost vstupující do „říše 

svobody“, nijak neptá.  PodJtul největší československý experiment by tak, jakožto kte113 -

rýkoli jiný pokus, měl uvést určitý výsledek svého bádání, a Rm jej zakončit. A tak navzdory 

tomu, že se konečně o panelácích opět bavíme, nedokážeme je uvést do kontextu toho, co 

bylo mezi léty 1989 a současnosR.  

 

 Ibid.
113

Obr. 161. - 162. Obal knihy Paneláci 2, pohled do expozice výstavy Paneláci 2

Obr. 163. pohled do expozice Panelandu
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#BAIKONUR NOW 

Baikonur Now (2018) je první čásR série uměleckých projektů zabývajících se řadou 39 his-

torických kin v Moskvě. Tento kulturní a historický kontext sovětských a městských kultur-

ních insJtucí čelí zásadním změnám. Mnoho kin bylo uzavřeno a v blízké budoucnosJ bu-

dou mít nový význam.  114

Ve snaze pochopit kina v rámci jejich historického kontextu zkoumá tento projekt postso-

větské osudy jednotlivých budov. 
Projekt věnovaný konkrétně kinu Baikonur vytvořila umělecká skupina APXIV působící  

v Moskvě.  V mapování moskevských kin napomohl této skupině taktéž fotograf Yuri 115

Palmin, který spolu s rakousko-bulharskou umělkyní Vasilenou Gankovskou dokumento-

val podobu kin před jejich těsným zánikem.  
Tato síť kin pokrývala celou Moskvu, k orientaci pak napomáhalo místní značení, podobné 

tomu jaké známe z metra. Podle komunisJcké vize odrážela kina velikost SSSR a odrážela 

jedloJvé epochy sovětské architektury. Výzdoba kin odpovídala svému názvu a 

témaJce.  Od začátku 90. let byla tato kina válcována novou zábavou, zaplněna graffiJ, 116

černým obchodem nebo bezdomovci. 
V roce 2014 prodal stát třicet devět kin realitní společnosJ, která je obratem začala pře-

měňovat na obchodní centra, ačkoli oficiální stanovisko znělo rekonstrukce na mulPfunkční 

sociální centra. Jediná budova, která se ubránila srovnání se zemí díky statutu národní 

památky bylo kino Rodina.  117

 

 AKFMO - AUSTRIAN CULTURAL FORUM MOSCOW [online]. Dostupné z: http://www.akfmo.org/en/events/eventdetails_past.php?114

id=206

 Dvanáctičlenný tým, vznikl v lednu 2017 na území NIIDAR (Vědecký a výzkumný ústav pro dálkové rádiové komunikace) v prosto115 -
rách bývalého archivu. Jejich hlavním cílem je spolupráce napříč uměleckými formami a snaží se uniknout od klasického výstavnického 
přístupu. Všechny výstavy tak mají formu jednodenních akcí a samotná exhibice mívá velmi krátké a výstižné prohlášení.

 Baikonur - mozaika s kosmonauty, Volga - uvnitř kina kašna, Orion - lustry z továrny pro kosmický průmysl116

 Vlahý přístup místních pobouřil uměleckou obec, která svůj hněv vnesla do série výstav uvnitř kin. I navzdory zákazům se tak, ales117 -
poň naposledy, stala tato kina kulturním dějištěm. Asi 13 dalších kin, které jsou ve státní správě, se zapojilo do sdružení Moskino, které 
se je snaží přeměnit v životaschopná centra.

Obr. 164. Yuri Palmin, kino Praga, 2018 Obr. 165. Yuri Palmin, kino Volgograd, 2018

http://www.akfmo.org/en/events/eventdetails_past.php?id=206
http://www.akfmo.org/en/events/eventdetails_past.php?id=206
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#OPUSTENÁ (RE)KREÁCIA 

Projekt Andrei Kalinové a MarEna Zaičeka funguje od roku 2011, původně jako student-

ský workshop, nyní však jako ambiciózní projekt se snahou probudit ve veřejnosJ zájem a 

snahu pochopit kvalitní architekturu nedávné doby. Jejich dřívější spolupráce sledovala 

lázně v Trenčianských Teplicích, kde projekt začal. 

Hot Modern (2014 - nyní) je fotografická série anonymních lázeňských koutů z 60. a 70. 

let, které Jše a pokorně podávají zprávu zapomenutých dobách, vzhledem k významným 

změnám v rámci obecných pravidel. Toto svědectví se k nám dostává protřednictvím tri-

viálních detailů, častokrát přehlížených v rámci určujících trendů dnešní doby.   118

Soubor v podstatě navazuje na obdobné počiny jako fotografie v Holidays in Soviet Sana-

toriums od Solarskiho či Lookainova. Kalinová, společně s Kuzminem a architektem Zaiče-

kem však nezastávají pouze jeden projekt. Mezi jejich další počiny patří také, v návaznosJ 

na lázeňské objekty, filmový počin Po sezóně (2018, 35 min) o sanatoriu Machnáči, mapo-

vání post-sovětské lázeňské situace v Gruzii v rámci socio-poliJckých změn či projekt LO-

KOKINO - Památník dětského městečka Mziuri. 

 

 

 KALINOVÁ, Andrea, Martin, ZAIČEK. Hot Modern - abandoned (re)creation. abandoned (re)creation [online]. Dostupné z: http://118

www.abandonedrecreation.com/opusteny-modernizmus-1

Obr. 166. - 167. Andrea Kalinová, Hot modern, 2014 - 2019

http://www.abandonedrecreation.com/opusteny-modernizmus-1
http://www.abandonedrecreation.com/opusteny-modernizmus-1


UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací �86

#BUILT TO LAST - NA VĚČNÉ ČASY 

Dokument Haruny Honcoop, česko-japonské režisérky z Centra audiovizuálních studií 

FAMU je pouze součásR velkého projektu Built to last - Na věčné časy (2017, 59 min). Jde 

o dokument mapující jedenáct zemí východního bloku. Materiál sesbíraný během čtyř let 

kombinuje archivní dobové i osobní záběry celkem dvě stě staveb, a taktéž autorskou 

hudbu, vytvářející jedinečnou atmosféru projektu. V každém z jedenácJ států spolupraco-

vala režisérka s místními architekty, historiky i umělci, kteří vytvářeli mimo jiné specifický 

hudební podkres. Výsledek je pak již pouhé síto informací. Na film však navazuje taktéž 

samotným webem, který má v budoucnu sloužit jako informační plaPorma pro zájemce o 

dobovou architekturu. 
"Ty stavby jsou unikáty, naše historická paměť. Nic takového už se nikdy nepostaví. Chtěla 

jsem na to poukázat: že doba nebyla černobílá a její architektura by měla zůstat stát tak, 

jak byla zamýšlená - na věčné časy,”  řekla autorka pro iRozhlas.  119

Honcoopová pokládá ve své experimentální koláži divákovi otázku: „Jak nakládat se sto-

pami totalitní minulosJ?“ Snaha o zvýšení zájmu a informovanosJ je zde kromě projektu 

Honcoopové téměř u každého z výše zmiňovaných autorů, avšak u Honcoopové nejde o 

popularizování podobné například Adamu Gebrianovi, spíše o vizuální záznam plasJckého 

obrazu doby, mozaiku jednotlivých států. Projekt je, stejně jako film, strukturován do kapi-

tol dle jednotlivých států, kdy vše začíná v Moskvě, postupně pokračuje přes NDR, Polsko, 

ČSSR, Maďarsko až k jižním státům, v kombinaci s válečnými záběry 90. let a současnými 

buldozery v Bulharsku. Autorka se snaží vyvarovat tzv. „házení architektury do jednoho 

pytle“, a naopak uvědomit diváka, že nevznikala pouze prorežimní architektura.  

 

 SLEZÁKOVÁ, Magdalena. Smrt kolosům socialistické architektury? Neničme svou historickou paměť, prosí režisérka filmu Na věčné 119

časy | iROZHLAS - spolehlivé zprávy. iROZHLAS - spolehlivé a rychlé zprávy [online]. Copyright © 1997 [cit. 10.04.2019]. Dostupné z: 
https://www.irozhlas.cz/kultura/film/architektura-film-socialismus-komunismus-brutalismus-na-vecne-casy-haruna_1709180700_mls

Obr. 168. Built-to-Last-project.com, printscreen webové stránky

https://www.irozhlas.cz/kultura/film/architektura-film-socialismus-komunismus-brutalismus-na-vecne-casy-haruna_1709180700_mls
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#ZUPAGRAFIKA 

Poznaňské designové studio autorské dvojice Davida Navarro a Martyny Sobecké je pří-

značné svojí hravosR a zálibě ve vizuálním projevu brutalisJckého stylu. Od roku 2012 mají 

na svém kontě již desítky uměleckých počinů, mezi něž patří fotoprojekt Hidden CiPes 

(2018), zkoumající krásu brutalisJckých budov Varšavy, Moskvy, Berlína a Londýna pomocí 

dvacet čtyři polaroidově stylizovaných fotografií s odnímatelným negaJvem. Jejich tvorba 

silně zavání tradiční polskou plakátovou grafikou. Jejich rukopisem je pak poválečná mo-

derna a tvůrčí nápaditost s papírem. Jedním z projektů je Brutal East (2017) - sada papíro-

vých modelů oslavujících východoevropskou architekturu doplněná o konkrétní informace 

k jednotlivým budovám, mezi kterými mimo další figuruje např. pražské Jižní Město. Po-

dobně laděny jsou i další autorské počiny, jako Modern East (sestav si vlastní dederonskou 

modernu), The ConstrucPvist (ruské konstrukJvisJcké hřiště), nebo Blokoshka (moderní 

architektonická matryoška), které jdou ruku v ruce s průvodními fotoprojekty. The Tenants 

(2012 - 2017) je album portrétů obyvatel brutalisJckých domů před jejich obydlím, držící v 

rukách papírový  model konkrétního domu. Jejich akJvní činnost a vizuální jednotnost 

ovlivňuje tvorbu řady dalších umělců, kteří mají možnost na ni dále navazovat. Jedním  
z českých představitelů nepřímé návaznosJ na hravost Zupagrafiky jsou BoysPlayNice, 

kteří vytvořili vlastní papírový model paneláku, a využili jej při další tvůrčí činnosJ.  

Obr. 169. Zupagrafika, The Tenants, 2012 - 2017 Obr. 170. Zupagrafika, Brutal East, 2017

Obr. 171. Zupagrafika, Hidden CiPes, 2018 Obr. 172. Zupagrafika, Blokoshka, 2016
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ZÁVĚR 
Předkládaná diplomová práce zkoumá autorské záměry současných tvůrců, věnujících se 

problemaJce architektury východního bloku. S ohledem na širokospektrální rozsah práce 

nebylo možné pojmout téma současné fotografie architektury východního bloku zcela vy-

čerpávajícím způsobem. 

V první kapitole byly čtenáři představeny základní historické pojmy související s dobovou 

architekturou (1948 - 1989) a taktéž soudobou fotografií architektury. Druhá kapitola se 

věnuje současným autorům, které jsem na principu shromažďování informací a třídění v 

sociálních síRch uspořádala do pěJ hlavních kategorií. V jejich rámci se představují autoři  

s podobným záměrem. Ačkoli se dělení kategorií dle hashtagů může zdát rozmařilé, roz-

hodla jsem se je ponechat pro lepší přehled případných budoucích čitatelů. TřeR kapitola, 

odkazující na projekty, které se architekturou východního bloku přímo zabývají, je spíše 

zprávou o současném stavu zájmu a informovanosJ nejen autorů, ale i veřejnosJ.  

Zkoumáním současných umělců vyjadřujících se k témaJce architektury socialisJcké éry 

šjsem došla k závěru, že ačkoli se autorské záměry mohou lišit, v globální rovině se snaží 

výše zmiňovaní autoři vymanit tuto architekturu ze spárů předsudků. V interpretační rovi-

ně a především v typologickém přístupu existuje určitá převaha autorů, kteří se snaží  
k tématu architektury východního bloku vyjádřit. Tato témata jsou zpracovávána s nadše-

ním a fascinací, většinou i se zapojením odborných složek, jako jsou architekJ či historiko-

vé. Autoři se snaží především probudit veřejný zájem a nastolit diskusi o těchto stavbách  

z období, které bylo spíše temné a plné totalitní šedi. Snaží se protlačit tuto architekturu 

do popředí a dopřát jí tak své místo na dějinné architektonické lince. Tato zásadní změna 

pohledu na esteJku sovětské architektury je patrná napříč celým východním blokem.  
V době, kdy se do popředí tlačí generace, která nezažila totalitní režim, se tak objevuje 

spousta projektů mapujících tuto architekturu - příkladem je řada nově vzniklých plaPo-

rem, které napomáhají informovat a dále mapovat jednotlivé fenomény. 

Ve své práci jsem narazila na řadu témaJckých okruhů, které mají možnost společně ko-

munikovat a vzájemně se doplňovat. Příkladem jsou autoři „posedlí“ ruinami bývalého 

impéria. Boom ve východoevropské turisJce se stal nyní téměř masovou záležitosR, o 

čemž svědčí zvyšující se návštěvnost Černobylu nebo zastávek na území bývalého Svazu, 

opuštěných sovětských kin, či zapomenutých vojenských základen. Online popularita žán-

ru sovětských zřícenin a ruin impéria stále roste. A to nejen v očích západních nadšenců, 

ale konečně i v očích samotných účastníků a obyvatel bývalého impéria, kteří dlouho sou-
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kolí a přítomnost těchto pozůstatků přehlíželi, nebo se s nimi snažili vyrovnat totálním po-

přením, případně destrukcí. EsteJka ruin často opomíjí historický a geografický kontext u 

autorů - pozorovatelů, kteří berou jednotlivé státy východního bloku pouze jako celek v 

rámci SSSR, čímž zapomínají na vlastní charakter těchto zemí. Navíc se přístup Západu k 

této esteJce stále přibližuje opěvování padlé starověké říše, a nepřijímá ji jako něco prob-

lemaJckého, s čím se potřebuje evropský konJnent vyrovnat.  

OproJ tomu zde zmiňuji soubory zaměřené na jeden konkrétní fenomén, jako jsou napří-

klad zastávky, sanatoria, či paneláky. Klíčem k hledání spojitosR mezi autory a komunikace 

napříč tématy jsou pak hashtagy, přítomné nejen jako názvy jednotlivých podkapitol, ale 

taktéž doplňkové hashtagy u jednotlivých autorů, které blíže napomáhají v přehlednosJ, 

čemu se jednotliví autoři ve svých projektech věnují. 

Zajímavou součásR této práce je samotné hledání různých větších počinů a projektů spo-

jených s plaPormami. Především pomocí skupinového úsilí a mapování, do kterého se 

může zařadit i laická veřejnost, vrací slovu komuna svůj původní význam. Můžeme jen 

doufat, že příjemná myšlenka spolupracujícího lidu nepřeroste opět v bizarní monoblok 

plný ústupků a zastrašování. 

Tato diplomová práce zdaleka neposJhuje všechny fenomény či aspekty tvorby součas-

ných autorů, ale snaží se pojat co možná nejširší vzorek autorského spektra v rámci zemí 

východního bloku. Spíše než rozšíření tématu architektury východního bloku může práce 

posloužit k dalšímu poskytuní podkladů a možnost čerpat z nashromážděných informací v 

rámci konkrétnějších témaJckých okruhů. 
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