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Rudolf Prekop / Imaginativní fotografie

Věnuji památce mé mámy, Martě Prekopové.
FORMUJÍCÍ OSOBNOSTI
Na úvod tohoto bilančního poohlédnutí považuji za svoji povinnost zmínit se o osobnostech, které mě během
mé dráhy zásadním způsobem nasměrovaly. Byly to především následující tři: v Košicích na Střední uměleckoprůmyslové škole Ivo Gil (1941), v Praze na FAMU pak prof. Ján Šmok (1921–1997) a v tvůrčí oblasti Dr. Anna
Fárová (1928–2010).
Z pedagogů na FAMU tu dále figurovali Pavel Štecha / dokumentární fotografie (1944–2004) a Jaroslav Krejčí /
divadelní fotografie (1929–2006), s nimiž jsem nalezl podnětnou společnou řeč a pro mě tolik důležité „vyladění
na stejnou vlnu“. Lidsky jsem se vyladil také s profesorem Miroslavem Vojtěchovským (1947), který byl později
hlavním iniciátorem mé pedagogické dráhy. Na FAMU jsem působil nejdříve externě (1993–2002) a v současnosti
jsem tam aktivní interně, jako vedoucí ateliéru (od 2002 dodnes).
Zvláštní postavení mezi těmito osobnostmi má fotografka a socioložka Markéta Luskačová (1944), která
na přelomu 60. a 70. let fotografovala poutě na východním Slovensku (soubor „Poutníci“); dokumentovala tu
tradiční formy religiozity a náboženských rituálů (Levoča, Mariánská hora a soubor „Šumiac“). Od roku 1975 žije
a pracuje v Anglii, po roce 1989 střídavě mezi Prahou a Londýnem. Považuji ji za nejcitlivější dokumentaristku
vůbec, disponující mimořádnou mírou empatie a jemnosti. Bylo mi ctí mít možnost v roce 2000 instalovat a
kurátorovat její výstavu po jejím návratu z exilu v Pražském domě fotografie. Markétka a moje máma jsou dvě
osobnosti, které jsou pro mne školou neokázalé a opravdové pokory.

Ivo Gil (1941) a Pavel Štecha (1944-2004) polovina
90. let

S Dr. Annou Fárovou (1928 - 2010) v ateliéru
u Dušana Šimánka, první polovina 80.let,
foto Vasil Stanko

Prof. Ján Šmok (1921-1997), foto Jiří Kovanic

Fotografka a socioložka Markéta Luskačová (1944)
má mezi osobnostmi, které mě ovlivnily
a formovaly zvláštní postavení.

Z řad teoretiků mě určujícím způsobem ovlivnila Dr. Anna Fárová. Když ji po podpisu Charty 77 odevšad
vyhodili a stala se z ní persona non grata bez pasu i řidičáku, byla strůjcem paradoxní situace: sice nesměla
jezdit nikam, ale všichni jezdili do Prahy za ní. Díky kouzlu její osobnosti, její víře v sílu kreativity a fotografického
média i jejímu mezinárodnímu renomé se její byt ve Španělské 6 stal „meeting pointem“ a jedním z center
světové kulturní scény, kde si kliku podávaly osobnosti jako Henri Cartier-Bresson, Marc Riboud, Inge Morath,
Arthur Miller, Helmut Newton, Irving Penn a další.
Nikdy předtím a vlastně už ani potom jsem nezažil tak konstruktivní, empatickou a
inspirativní spolupráci. Nadto pro mě jako „košickou náplavu“ představovala vstup do
světa lidí pražské nezávislé kultury: u ní jsem například poprvé s posvátnou úctou držel
v rukou jedno z prvních čísel Revolver Revue (dokonce myslím, že to bylo to vůbec
první).
Výsledkem tohoto nezvyklého souznění byla má účast na několika skupinových
výstavách, které paní Fárová kurátorsky připravila („11“, 1988; „Tuctová výstava“, 1989;
„Chmelnice“, 1989, a „Osm“, 1995). Tou nejdůležitější a po všech stránkách průlomovou
ale byla dnes již legendární „Hra na čtvrtého“ (s Tonem Stanem a Michalem Pacinou
[Fotochema Praha, 1986; s následnou kompletní reprízou v Galerii Fabrik, Hamburk,
1987]). Recenze na tuto výstavu se tehdy dostaly snad do všech nejdůležitějších
fotografických periodik západního světa.
Plakát k výstavě Hra na čtvrtého, galerie

Fotochema Praha,1986, grafický návrh M. Cihlář
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V té době o mně Anna Fárová v jednom z výstavních katalogů
napsala: „… Definovala bych ho jako autora intelektuálnějšího
typu, senzitivního a meditativního. Jeho cesta je méně okázalá,
je oponent k stylu formálnímu a extrovertnímu… Tendence k
myšlence je u něj silnější než snaha o dekorativismus a estetiku.
Jeho fascinace na lidském nahém těle vykazuje schopnost
obsáhnout ohromnou šířku výrazů od krajně duchovních, až ke
krajně smyslovým.“
V listopadu 1994 jsme společně připravili výstavu „Nalezené
filmy“, která v Pražském domě fotografie vzbudila velkou nevoli
a podrážděné, místy až hysterické reakce, a to kupodivu ne ze
strany laické, ale odborné veřejnosti. Pracoval jsem v tomto
případě dnes již naprosto legitimní a hojně využívanou metodou Přední a zadní strana pozvánky na výstavu v Pražském domě fotografie PHP, (1994)
grafický návrh R.Prekop
obrazové apropriace. V zahajovacím textu Anna Fárová zmiňuje:
„… v neposlední řadě je také třeba připomenout Andy Warhola,
jehož dílo a osobnost je pro Rudo Prekopa jedním z velkých příkladů. Warhol v celé tvorbě používal nalezenou
nebo anonymní fotografii, přisvojoval si novinářskou aktualitu a její provokací směřoval americky ke své
současnosti. Prekopovy nálezy se obracejí s evropskou nostalgií nazpátek.“
TVŮRČÍ DRÁHA
Základy mé vlastní kreativity a mých osobnostně-společenských postojů byly konstituovány na Střední
umělecko-průmyslové škole v Košicích (1974–78), kterou jsem díky výstavě zapečetěné orgány StB s
následným podmínečným vyloučením ze školy jen s velkými obtížemi dostudoval. Po jejím složitém absolvování
jsem si pak v Košicích nemohl najít žádné slušné zaměstnání. Toto dění mě ale nasměrovalo a akcelerovalo do
Prahy. Během celé této problematické doby mi byl velkou oporou můj odborný pedagog Ivo Gil, díky kterému se
mi v Praze povedlo externě se zaměstnat jako asistent kamery v Krátkém filmu. Tady jsem již s neideologickým
posudkem napodruhé uspěl u přijímacího řízení na FAMU.
Praha / FAMU, 80. léta
Ke studiu na Katedře fotografie jsem nastoupil v roce 1980. Ve stejném roce se sem z bratislavské školy
dostali Tono Stano na katedru fotografie a Martin Štrba na katedru kamery (octli jsme se společně na jednom
pokoji Koleje 5. května ve Slavíkově ulici) a rok po nás pak Vasil Stanko a Miro Švolík z Bratislavy a Peter
Župník z Košic. Další rok pak opět z Košic Jano Pavlík a Kamil Varga. Sestava tohoto mixu absolventů dvou
slovenských škol, kteří se potkali v Praze, tím byla kompletní – a na FAMU byl položen základ fenoménu
zvaného „Slovenská nová vlna“ (SNV). Toto dění svou osobností zaštiťoval prof. Ján Šmok, který navzdory
všem námi nenáviděným „papírovačkám“, na nichž lpěl, uměl velice citlivě vytušit skrytý potenciál našich aktivit
a dát jim zelenou. I uprostřed nesvobody dokázal vytvořit ostrov, kde bylo možné se svobodně realizovat.
Liberální prostředí, které na katedře fotografie vytvořil, nám záviděli studenti všech ostatních kateder na FAMU,
o posluchačích jiných uměleckých škol ani nemluvě. Do mé první monografie Stopař z roku 1995 ve své stati
„Dopis Rudo Prekopovi“ mimo jiné napsal: „Důvodně tě podezírám, že jsi to byl právě Ty, kdo vymyslel rozkošný
protokolární trik s opakováním posledního ročníku. Jednak jste si s Tonem Stanem fešácky prodloužili studium,
jednak jste se dostali do stejného ročníku se Stankem, Župníkem a Švolíkem. Martin Kukučín by napsal, že
se ‚národ‛ sešel pod jednou střechou. Stačilo už přidat jen Vargu a Pavlíka, a pražská sedma byla kompletní.“
Uprostřed společenství těchto lidí moje tvůrčí aktivity nabraly značnou dynamiku. V konfrontaci s ostatními
kolegy se tu vytvořila atmosféra vzájemné inspirace a tvůrčí motivace. Můj vizuální
jazyk se odpatetizoval a nabral jasných forem, výraz se pročistil, nahodilost nahradilo
cílené směřování a dennodenní pracovní program. Tím byl dán základ pro vznik mého
prvního obsáhlejšího uceleného souboru.
Celou tuto éru podrobně zmapovala výstava „Slovenská nová vlna, 80tá léta /
The Slovak New Wave 80“. Expozice se uskutečnila v roce 2014 v Domě fotografie
GHMP v Rytířské ulici v Praze a její následná reinstalace v bratislavské Kunsthalle
v rámci Měsíce fotografie. V promyšlené kurátorské koncepci Lucie L. Fišerové a
Tomáše Pospěcha se povedlo podchytit a předat koncentrovanou sílu výrazu a energii
tolik typickou pro tuto dobu, kterou daná skupina lidí pomocí fotografického média
zviditelnila. K výstavě vyšla v nakladatelství Kant stejnojmenná publikace.
Titulní strana publikace vydané nakladatelstvím Kant
(2014)
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V následujícím roce se pak uskutečnila premiéra celovečerního dokumentu Martina Štrby s názvem Vlna versus
břeh. Nití, která tuto obrazovou mozaiku propojovala, byly sekvence z mého 11minutového bezrozpočtového
dokumentu „Vernisáž“. Ten vznikl v roce 1984 na popud Anny Fárové, při příležitosti našeho prvního neoficiálního
vystoupení formou mnou iniciované bytové výstavy u Petra Župníka pro hosty z Nordens Fotoskoly Stockholm.
Osmdesátá léta, a především jejich druhá polovina, představovala období s velmi specifickou a neopakovatelnou

Web FAMU 80. léta, http://www.rudoprekop.cz/?page_id=2

Achilleus, bromostříbrná zvětšenina, 50x60 cm, 1983 - 84
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atmosférou. Ještě stále jsme měli společného nepřítele, díky němuž jsme byli semknutí a schopní společného
tahu na branku bez uplatňování dnešního vypjatého individualisticko-ekonomického zřetele. Přímo ideální
podmínky pro autentickou výpověď.
K tomuto období se datuje vznik mého souboru, který byl jakýmsi předchůdcem inscenované fotografie.
Základní principy inscenace jako existence fotoscénáře, detailní příprava fotografické scény a rekvizit, cílená
práce s hercem; to vše jsem již používal i tady, byť vše v jakési bazální, surové podobě.

Skrývačka, bromostříbrná zvětšenina, 50x60 cm, 1986

Web / KLASIKA 85_88/ http://www.rudoprekop.cz/?page_id=201
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Od 80. let pracuji v rámci volné tvorby v tematických cyklech. Jedná se o dlouhodobé monotematické projekty,
realizované deset i víc let. Nejčastěji pracuji paralelně na několika cyklech najednou. Vede mě to ke schopnosti
vidět a uvažovat v několika formálně i obsahově rozdílných úrovních. Technicky je většina těchto souborů
realizována klasickou analogovou metodou, kde mám celý proces od A do Z pod vlastní kontrolou. Žánrově
tyto soubory pokrývají poměrně široké teritorium od inscenované přes aranžovanou po nemanipulovanou až
konceptuální polohu. Od krajiny přes zátiší až po figuru. Názvy těchto cyklů jsou „Klasika 1985–88“, „Inscenace
1988–90“, „Reálovky 1990–2017“, „Aranže 1992–2002“, „The Best of Anonymous 1994–2004“,„Časosběr
2002–2016“, „Zátiší I. 1990–1995“, „Zátiší II. 1995–2001“, „Květiny 1999–2009“, „Bílá zátiší 2006–2012“, „Světlo
2014–2017“, „Nové figury 2011–2017“ a „Sběrné suroviny 2015–2017“.

Web / INSCENACE 88_90 / http://www.rudoprekop.cz/?page_id=199

Čierny štvorec, bromostříbrná zvětšenina, 50x60 cm, 1990

Kovový vek, bromostříbrná zvětšenina, 50x60 cm, 1989 - 90

Společenská změna, která nastala na přelomu 80. a 90. let, zásadním způsobem ovlivnila i moji fotografickou
práci. Iritace systému a rozkoš z pocitu opozičnictví ztratily na významu. Otevřela se možnost přímé mezinárodní
konfrontace, otevřely se hranice a s nimi i možnost celosvětově
vystavovat a publikovat. V této vypjaté atmosféře se u mě
začal neodbytně hlásit o slovo vnitřní pocit, že to vše je
ohromně pozitivní, ale pro mne nijak inspirativní. Naopak –
v nastalé hektičnosti jsem si začal uvědomovat, že uprostřed
toho všeho ztrácím koncentraci a schopnost soustředění
se na vlastní tvůrčí činnost. Cítil jsem, že se potřebuji vrátit
ke kořenům i sám k sobě. Uzavřel jsem práci na cyklu
„Inscenace“, obrazně řečeno zamknul ateliér, vzdálil se od
společenství a skupinové práce. Místo společenského ruchu
jsem začal vyhledávat ticho přírody a krajiny. Tak začal vznikat
můj nemanipulovaný a neinscenovaný cyklus „Reálovky“.
Titulní strana publikace Reálovky,vydané vlastním nákladem RPFOTO, 2015
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Web / REÁLOVKY 90_04 / http://www.rudoprekop.cz/?page_id=78, („Cítil jsem, že se potřebuji vrátit ke kořenům i sám k sobě.“)

Reálovkami jsem se výrazově navrátil k základním zobrazovacím principům fotografického média.
Václav Macek k tomu napsal: „Do istej miery je oprávnené tvrdenie, že ide o koperníkovský obrat v Prekopovej
tvorbe. Súčasne však nemožno poprieť, že ide aj o výraznú kontinuitu.“
Osobitou podskupinou „Reálovek“ jsou samostatné cykly s názvem „Časosběr“, v nichž několik let i desetiletí
fotograficky z totožného místa zaznamenávám vytipovaný objekt a jeho proměny v jednotlivých ročních obdobích
a plynoucím čase. Jedná se o velice striktně vymezený a dlouhodobě realizovaný koncept.

Web / ČASOSBĚR 02_16 / MAGNEZITKA/ http://www.rudoprekop.cz/?page_id=276
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Kombinací
principů
nemanipulované
a manipulované fotografie je soubor
„Aranže“, u nichž do reálně existujícího,
většinou exteriérového prostředí vstupuji
drobnou intervencí, zasazením rekvizity.
V reálné scéně tak vzniká narativní, většinou
poetický příběh. Samostatnou podkapitolu u
„Aranží“ tvoří jakýsi můj dobrodružný maskot
– Stopař, který se dostal na titul a dal i název
mé první monografii Stopař. Textově knihu
doprovodili Václav Macek, Anna Fárová,
Lucia Benická a Ján Šmok.
Snímky ze série Stopař byly publikovány
jako ilustrace k románu Jacka Londona
Tulák po hvězdách (nakl. Labyrint, 2007).

Titulní strana publikace V.Macek: Rudo Prekop Stopař,
Vyd.Osveta Martin,1995
grafická úprava M. Cihlář

Web / ARANŽE 92_010 / http://www.rudoprekop.cz/?page_id=194

Z cyklu Aranže / Stopař, bromostříbrné zvětšeniny, 50x60 cm, 1994

8

Titulní strana knihy J.Londona: Tulák po hvězdách,
nakl. Labyrint, 2007, ilustrace R. Prekop
grafická úprava M.Cihlář

Začátkem 90. let jsem odstartoval i práci na cyklu „Zátiší“, na němž intenzivně pracuji dodnes. Tímto cyklem
jsem uzavřel pomyslný kruh mezi manipulovanou a nemanipulovanou fotografií. U „Zátiší“ se ovšem nejednalo
o práci s figurou, ale s rekvizitou, světlem a kompozicí.
„Zátiší I.“ jsou rekvizitami a významy nabitá obrazová sdělení zasvícená umělým světlem; respektive protisvětlem,
protože se ve velké většině jednalo o použití transparentních předloh. Je u nich dosaženo razantního, místy až
grafického působení.
„Zátiší II.“ jsou svícená podstatně měkčím denním světlem, čímž je v černo-bílé škále docíleno až piktoriálně
šerosvitného působení obrazu.
Cestu od maximální naplněnosti k maximální zkratce a jednoduchosti reprezentují „Bílá zátiší“. Na podsvícené
rozptylné desce se pomocí studiového zábleskového osvětlení (svícením bez vržených stínů), dosahuje
vizuálního dojmu objektů plujících v prostoru, respektive mimo něj. Výrazně se tu pracuje i se změnou měřítka;
finální (manuálně pořizované) zvětšeniny jsou tu proto často větší než jeden krát jeden metr. Vzhledem k tomu,
že užité rekvizity jsou v reálu jen několik centimetrů velké, jedná se de facto o makrofotografické zvětšeniny.
Obrazová věcnost a minimální tvarosloví užité u těchto kompozic místy hraničí se znakem či piktogramem.
Jiří Machalický k zátiším říká: „U Prekopa se tu setkáváme s kontrastní kombinací přírodních i technicistních
elementů. Každé zátiší má ovšem svůj jasně formulovaný obsah vyjádřený jemnými metaforami. Do jisté míry se
tu projevuje postmoderní cítění, dovolující propojit v uceleném myšlenkovém proudu různé podněty z minulosti
i přítomnosti, ze skutečnosti i z oblasti umění.“

9

Kříž, z cyklu Bílá zátiší, bromostříbrná zvětšenina, 110x125 cm, 2010

Matnice I,z cyklu Bílá zátiší, bromostříbrná zvětšenina, 110x125 cm,

Web / ZÁTIŠÍ I 90_95 a ZÁTIŠÍ II 95_01 / http://www.rudoprekop.cz/?page_id=212

Divácky nejvděčnější částí ze „Zátiší“ jsou nepochybně Květiny (divákům výstav za odměnu). Podskupinu „Zátiší“
tvoří Diptychy / Otisky a také Trilogie. Jedná se o výrazově úsporné a významově akcentované kompozice,
snímané z frontálního nadhledu: „Zvláštní význam má soubor Trilogií, v nichž se vždy objevují tři obdobné, ale
pokaždé jiným způsobem vyjádřené geometrické prvky (kruh, linie, obdélník), do kterých ještě vstupují další
významové roviny, odkazující k osobním vzpomínkám a vztahům. Autor tu dospěl ke krajní střídmosti vyjádření,
kdy prostřednictvím nalezených prvků dosahuje dokonale vyvážené skladby.“ (Jiří Machalický)
Samostatnou kapitolou „Zátiší“ jsou pak v současné době rozpracované cykly „Světlo“ a „Planety“. V případě
prvního cyklu se světlo, které doposud hrálo úlohu stavební hmoty fotografií, tentokrát stává samotným
předmětem zobrazování. Dosavadní prostředek – resp. prostředník – se proměňuje v hlavního aktéra. Světlo
jako nositel závažných významů formálních i obsahových. Světlo jako životodárné fluidum. Triptychy: Černý
kruh, Šedý kruh, Bílý kruh.
Pokračovatelem „Světla“ jsou „Planety“ – fotogramy vytvořené bez použití negativu, mechanicky vzniklé jen za
účasti světla a chemikálií, občas i bez nich. Další fáze sestupu ke kořenům média. Světlo, kosmos či vesmír;
každopádně nikdy podruhé opakovatelný originál. Černé a bíle kruhy.
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Bílé světlo, bromostříbrný fotogram 110x125 cm, 2016

Černé světlo, bromostříbrný fotogram 110x125 cm, 2016

Web / SVĚTLO/ PLANETY 14_17 / http://www.rudoprekop.cz/?page_id=236

Návratem k modelu a tělu jsou po dvou dekádách „Nové figury“, soubor postavený na studiové figurální
fotografii v kombinaci ženské figury zakomponované do scény s prvky velkorozměrných zátiší. Tímto souborem
se u mne uzavírá další pomyslný kruh propojující „Zátiší“ a „Inscenace“. Je pro mne po víc jak dvaceti letech
návratem k volné figurální tvorbě, avšak s využitím všech zkušeností z komponování zátiší.

Web / NOVÉ FIGURY 11_17 / http://www.rudoprekop.cz/?page_id=224

Flying torso, z cyklu Nové figury, koláž bromostříbrných fotografií, 50x60 cm, 2014

Nelze opomenout ani soubory vymykající se návaznosti jednotlivých cyklů, a to již zmiňovanou sérii „The Best
of Anonymous“ (výstava „Nalezené filmy“ v Pražském domě fotografie z roku 1994, kurátor: Anna Fárová),
kterou jsem později realizoval v tandemu s výtvarníkem a performerem Petrem Kalmusem. Jednalo se o projekt
založený na principu obrazové apropriace nalezeného obrazového materiálu, o recyklování či znovuoživení
autentických lidských příběhů a osudů odsouzených k zapomnění.
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Experimentálním, stále rozpracovaným a dosud nevystaveným projektem je soubor „Sběrné suroviny“.
Kolážovitou formou v něm zúročuji mou náklonnost k sousedním médiím, k archivování a následnému zpracování
nalezeného materiálu a k práci s odpadem i mé dlouholeté sympatie k pop-artu.

Web / SBĚRNÉ SUROVINY 13_17 /http://www.rudoprekop.cz/?page_id=298#album-17-1

Tato práce mi neposkytuje dostatečný prostor pro rozbor mé užité tvorby, proto jen telegraficky.
Výsostné místo v ní zastupuje můj dlouhodobý zájem o původ, rodinné vztahy, život a dílo Andy Warhola, který po
víc než dvacetiletém sběru materiálu vyvrcholil v roce 2011 vydáním publikace Andy Warhol a Československo
u nakladatelství Arbor vitae (česko-slovenská a anglická jazyková verze).
Dlouhodobým projektem byla i moje spolupráce s filmovým studiem Barrandov (90. a nultá léta), který vyvrcholil
a uzavřel se vydáním publikace Location Guide / Czech Republic / Slovakia / Prague / Barrandov. Tu knihu
jsem s Vasilem Stankem nejen fotil, ale také jsem vytvořil její celkovou obrazovou koncepci a graficky ji upravil.

Location Guide, reprezentativní publikace Studia Barrandov určená zahraničním filmovým producentům 2006,

Andy Warhol a Československo, Arbor vitae, 2011, grafická úprava Robert V. Novák

Obálky fotografických publikací o architektuře na území Prahy 3,
grafická úprava R. Prekop

grafická úprava R. Prekop
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Na podobném principu fotografická
práce plus výroba makety – se
zakládá i má spolupráce s městskou
částí Praha 3 při vydávání dnes již
ediční řady knih o architektuře na
jejím území (Kostel Nejsvětějšího
Srdce Páně, Nákladové nádraží
Žižkov, Všeobecný penzijní ústav/
Dům odborových svazů, Žižkovské
pavlače, Žižkovská radnice a
letos Sakrální architektura Prahy
3).
Taktéž důležitá je má dlouhodobá
spolupráce s Galerií Benedikta Rejta
v Lounech a její ředitelkou, PhDr.
Alicí Štefančíkovou.

PEDAGOGICKÁ PRAXE

Martin Mlynarič, Tvář a tělo, publikace 30x40cm, bromostříbrnné zvětšeniny, seminář Foto ve studiu II. 2005

Nic z těchto zkušeností si nenechávám pro sebe, ale dělím se o ně a předávám je dál v rámci mého pedagogického
působení. Na FAMU jsem na katedře fotografie začal působit externě za prof. Miroslava Vojtěchovského, kde
jsem od roku 1993 vedl volitelný předmět Autonomní fotografie. Od roku 2002 do současnosti tu působím
jako kmenový pedagog a vedoucí ateliéru. Mimoto vyučuji předmět Foto ve studiu II. – Tvář a tělo. Jak jeho
název napovídá, jde o studiovou portrétní a figurální fotografii, tedy o technické, estetické, ale i obsahové
a tvůrčí zvládnutí problematiky zobrazování lidské anatomie jak z hlediska technického, tak i výtvarného.
Tento dvousemestrální úkol je rozdělen na část povinnou (technickou) a volnou (kreativní). Povinná část je
realizována na střední formát analogovým černo-bílým procesem negativ-pozitiv. U volné části jsou forma a
technika provedení libovolné. Ve finálním výstupu v podobě knihy obě tyto části v ideálním případě vytváří jeden
vyvážený celek. Tyto knihy svým pojetím opakovaně vzbuzují mimořádný ohlas doma i ve světě (v loňském roce
na přehlídce knih v galerii Fotograf ve Školské ulici v Praze, ale hlavně na prezentaci vysokých uměleckých škol
v Paříži).

Ines Karčáková, Světlo, videoinstalace 40 min. klauzurní práce, zimní semestr 2015

Ateliér experimentální a studiové fotografie, který na FAMU vedu, soustřeďuje studenty pracující bez žánrového,
technického, stylového a formálního omezení napříč fotografickým (a zčásti i audiovizuálním) médiem jako
celkem a vede je k autentickému tvůrčímu sebevyjádření. Na základě vnitřního vyladění se „na stejnou vlnu“
vyúsťuje dialog mezi pedagogem a studentem v konkrétní kreativní výstup jakožto výsledek celého procesu.
Realizují se tu jednotlivá zadání, která nejsou neměnná, ale reagují na aktuální dění ve společnosti a kultuře.
Tématy posledních let byla například Ilustrace, Intervence do veřejného prostoru či Světlo, v letošním zimním
semestru Posvátno a v letním semestru pak Posvátné a profánní.
Zadání je naším společným úkolem, společným, ale individuálně realizovaným zpracováním úkolu. Studentům
nepředkládám hotový názor, žádnou prefabrikovanou pravdu; pouze otevírám území, společný prostor ke
zkoumání, přemýšlení a bádání. Kladu otázky, na něž společně hledáme odpovědi a ty se pak snažíme definovat
tvůrčím způsobem.
Zkoumání dané problematiky se děje na principu osvětlování problému z různých úhlů pohledu. Obrazně by to
bylo možné vyjádřit jako zkoumání trojdimenzionálního objektu ve tmě, na který míříme světelným zdrojem vždy
z jiné strany. Jak osvětlená, tak i neosvětlená část a vržený stín se nám budou z každého pozorovaného úhlu
jevit poněkud jinak. Každý student si pak zvolí vlastní úhel pohledu, na jehož základě zvolenou problematiku
zpracuje. Ten, který je jeho naturelu a osobnosti nejbližší.
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Mé pedagogické působení kombinuje a sumarizuje mé dosavadní zkušenosti jak z užité, tak volné tvorby.
Pojí se v něm mé dovednosti z oblasti portrétní a figurální studiové fotografie a mých 37 let tvůrčí praxe na
poli volné kreativní fotografie. V té poslední zmíněné se manipulovaná poloha potkává s nemanipulovanou,
vizualistická tendence s konceptem. V kontextu současných fotografických trendů se jedná o lekci z vývoje
fotografie posledních desetiletí. Tento přístup je součástí syntetické či, respektive, syntetizující tendence, kdy
se jednotlivé tvůrčí postupy slévají a mísí napříč médiem. Je to směr, v němž se anulují hranice mezi výtvarnou
a dokumentární, multimediální, konceptuální či jinou formou sdělení. To proto, aby bylo akcentováno sdělení
samotné. Nakonec i zde bychom mohli použít výraz „imaginativní fotografie“, ve které se akcent kalde na sdělení,
narativnost, s důrazem na adekvátní vizuální kvality díla.
Dr. Václav Macek (1952) v předmluvě k mé první, v úvodu zmiňované monografii Stopař, ve stati příznačně
nazvané „O stratenej jednote“, mimo jiné píše: „… problém jednoty ako podstatnej otázky umenia (i života). …
Prekop nahrádza kontrast, princíp buď…alebo, symbiózou, princípom aj–aj. Výsledkom je piktoriálna vecnosť či
vecný piktorializmus, pojem, ktorý je vnútorne rozporný, ale v Prekopovej tvorbe sa ukazuje byť funkčný. Vzniká
tu paradoxný termín abstraktného realizmu či realistickej abstrakcie… Jeho spájanie nespojitelného, vysokého
s nízkym, sviatočného so všedným slúži na odbúranie často umelých bariér. Čo teda vyplýva z Prekopovej
integrácie ako centrálného problému jeho poetiky? V prvom rade tu nachádzam rozvinutie Teigeho myšlenky, že:
‚existuje určitý duchovní bod, ve kterém život a smrt, skutečnost a imaginace, minulost a budoucnost, sdělitelné
a nesdělitelné, vysoké a nízké, přestáváme chápat jako vzájemně si odporující‘. … Z povedaného vyplýva, že
Rudo Prekop je autor, ktorý skôr než o prekročenie hraníc usiluje o ich zrušenie. A to bez ohľadu na to, či ide
o hranice postavené v rámci umeleckých tradícií, alebo medzi umením a realitou. Obnoviť stratenú jednotu
ľudskej existencie. To je pre Prekopa dôstojný cieľ, ktorému má umenie slúžiť.“
Ano, ústředním tématem mé práce i života je snaha o nalezení a dosažení integrity a jednoty obsahu a formy,
emocionality a racionality, rozumu a srdce, těla a duše. Realizaci tohoto úkolu, tento proces hledání a nacházení,
vnímám jako svůj leitmotiv a své poslání.

Plakát ke skupinové výstavě studentů v Galerii 4. Cheb, 2005, grafický návrh Viktor Tuček

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ:
Pavel Dias, Slavomír Dluhý, Konštantín „Sergej“ Fecurka, Jozef Furman, Milota Havránková, Igor Hlavinka, Alena
Hlavinková, Peter Kalmus, Eva Matheová, František „Čuňas“ Stárek, Štěpánka Šimlová, Alica Štefančíková,
Pavel Takács, Tommy S. Takács, Lucie Vidmar, ,knihkupectví Artforum Košice
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