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IDentita

IDentita
Identita... Jak ji pojmout... Identita jako totožnost? Køestní jméno, pøíjmení, vìk,
pohlaví, bydlištì, datum narození, stav, vyznání... clona, ISO, expozièní èas,
vyvážení bílé, expozice, ostøení... Porovnáváním údajù se snažíme zjistit, zda
se identicky shodují s autenticitou nìèeho konkrétního, èímž mimo jiné vyluèujeme
zámìnu. Díky identitì jsme schopni urèovat jedineènost. Stejnì jako jedineènost
èlovìka, existuje také jedineènost fotografie. Identický motiv, zachycený rùznými
entitami, nabízí rozdílná vysvìtlení, umožòující návštìvníkovi transparentnìjší
pochopení tématu. A když ne pochopení, tedy alespoò uchopení. Vše, co spatøíme
na 12. Blatenském fotofestivalu, bude jedineèné.
Edvard Oberfalcer

AKADEMIE SOUÈASNÉ FOTOGRAFIE (MATELA STUDIO): VLASTA JAROŠ
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HLAVNÍ VYSTAVUJÍCÍ
LENKA BLÁHOVÁ tvoøí nevelké uzavøené soubory, ve kterých se ve velké míøe obrací ke svému okolí a k sobì a zachycuje
poznamenané lidské osudy s co nejvìtší mìrou empatie, zobrazujíc to pøímo na sobì samé. V nejnovìjších souborech
smìøuje její pozornost hlavnì na ní samotnou, na pøítomnost, kterou prožívá, na téma, které se jí bezprostøednì dotýká.
Lenka Bláhová se snaží, aby její fotografie byly obrazovì jednoduché a samostatnì vypovídající. Uvnitø sebe potkávám
sebe: Jedná se o introspektivní záznam, kde se obrazovì autorka pokouší formulovat podvìdomé vlivy, sny a trápení
a jejich spojením s fyzickou podobou, i když výtvarnì transformovanou, v celku reflektovat vlastní osobnost. S tímto
souborem se prolínají Bílé (ne) souvislosti: Fotografie jsou svým detailem prohlubující se obraz, na který se snaží
soustøedit. Vnímání pomocí obrazu. Fyzický obtisk emoèních vzpomínek. Sleeping: NIGHTS shoots: série fotografií
ukazuje jednoduché a nearanžované zachycení spoleèného noèního setkávání v životì, potažmo ve spánku.

MILENA DOPITOVÁ vytváøí od poèátku 90. let instalace, objekty, videa, fotografie. Je konceptuální umìlkyní sociálního
zamìøení a aktivnì reflektuje pozici ženy v souèasné spoleènosti a kultuøe. Projekt Daleko nebo blízko propojuje dvì
instalace: Sixtysomething a Vím, že nemùžeš slyšet tuto píseò. Prostøednictvím tance se téma dotýká života èlovìka, jeho
køehkosti, jedineènosti a nezvratné pomíjivosti. Tanec pøedznamenává jistou hranici mezi snem, vzpomínkou a touhou po
lásce, jež je mnohdy nenaplnìna. Nejednoznaènost urèení èasu dìje umocòuje sílu prožitku a upozoròuje na hodnotu
lidského života v každé jeho etapì. Sixtysomething je o vztahu jednovajeèných dvojèat a projekt Vím, že nemùžeš slyšet
tuto píseò, rozvíjí dál prostøednictvím profesionálních taneèníkù.
JOLANA HAVELKOVÁ je fotografka, kurátorka a pedagožka, absolventka Institutu tvùrèí fotografie Slezské univerzity
v Opavì (ITF). Zabývá se experimentálními, mail-artovými a hudebnì-vizuálními projekty. Spoluorganizovala Funkeho
Kolín.
V souboru Doèasná setkání pracuje s èernobílou manipulovanou fotografií. Zabývá se pøedevším stavy mysli
a okolnostmi, které mohou hrát urèující roli pøi vnímání tváøí. Mlžné obrazy pùsobí naléhavì, ale obsahují také urèitou míru
podvratného humoru. V souboru Pravidelná dávka emocí se zabývá identitou vìcí a promìnou jejich vlastností. Jedná
se o zobrazování vysvleèeného obleèení autorèina syna od narození do vìku jeho deseti let. Soubor je rovnìž záznamem
ubíhajícího èasu a postupného odrùstání z dìtství.
JAKUB JURDIÈ vystudoval Reklamní fotografii ve Zlínì na Univerzitì Tomáš Bati (UTB). Byl ocenìn v soutìži FRAME
a Czech Press Photo. Soubor Jarmil zobrazuje èlovìka, asociála, který se potýká s každodenní nicotností. Je to ?
fi?
ktivní
autoportrét, ve kterém se autor snažil zachytit jakousi prázdnotu bytí ?
a rezignaci na to cokoliv zmìnit. Autor re?
fl?
ektuje své
pøání, jak by nechtìl dopadnout a zároveò se snaží v divákovi letmým dotykem navodit soucit s Jarmilem, protože v dnešní
dobì, kdy se každý soustøedí sám na sebe, je soucit nedostatkovým “artiklem.”
PAVEL MÁRA, fotograf a pedagog na ITF. Pracuje výhradnì v sériích, vztahujících se nejen k raným abstrakcím, ale
i portrétùm a aktùm, jež se staly dominantním tématem jeho tvorby. Èasto pøitom využívá specifické fotografické techniky,
jako je napøíklad barevné svícení. Patøí k nejvýznamnìjším tvùrcùm souèasnosti. V roce 2015 získal ocenìní Osobnost
èeské fotografie. Výstava 2 dny / 2 cykly prezentuje výbìr z barevného analogového souboru Mechanické corpusy z roku
1997 v kontrapunktu k èernobílým fotografiím ze série Negativní hlavy '10, vytvoøeným digitálnì o tøináct let pozdìji. Tento
zámìr pak podporuje i jejich instalace, kterou autor pøipravil speciálnì pro tento prostor.

MAREK MATUŠTÍK je studentem ITF. V souèasné dobì se vìnuje více intimnímu subjektivnímu dokumentu. Vystavený
soubor získal nominaci na Czech Press Photo 2016 v kategorii Lifestyle. Nevyøèené hry: Dìti mají svùj vlastní svìt. Svìt
plný kreativity, vzrušení, zábavy a her. Skrze vlastní imaginaci jsou schopné využít takøka každý objekt nebo místo a
pøetvoøit je do bojištì, strašidelného hradu, závodní dráhu olympijského stadionu. A už si hrají nebo zažívají vzácné
okamžiky klidu, neúnavnì pøetváøejí realitu do svého vnitøního svìta her. Nevyøèených her.
MIROSLAV NÌMEÈEK, fotograf a lektor fotografie, absolvent ITF, zakladatel a provozovatel soukromé Školy kreativní
fotografie v Praze (ŠKF). Ve svých konceptuálnì ladìných dílech v rùzné míøe využívá a kombinuje aranžované portréty
èi akty s apropriacemi z oblasti moderního i tradièního výtvarného umìní. Dlouhodobì se v nich zaobírá tématy, jakými
jsou kupøíkladu identita, sexualita, intimita, èas èi pomíjivost. V sérii Tichý èas madon autor své "modelky", vesmìs
pøevzaté z malíøských obrazù 19. století, transformuje do podoby studiových fotografických portrétù a následnì pak
zasazuje do komparativních diptychù s již souèasnými fotografovanými akty. Všechny obrazy jsou také prostøednictvím
silné JPG komprese znatelnì "destruovány", což v celkovém vyznìní mùže vést diváka až k úvahám o specifické
provázanosti èi souhøe fyzické podoby èlovìka, lidského ducha a plynoucího èasu.
ALENA VYKULILOVÁ a FRANTIŠEK DOSTÁL, dva milovníci fotografie se spolu ocitli v jedné knížce a na této výstavì, kdy si
pospojovali dvojice svých fotografií, které nabídli k pobavení a zamyšlení dnešnímu vìènì spìchajícímu èlovìku.
Fotografie se doplòují i protiøeèí, ale vždy je z nich možno vyèíst, že Alena Vykulilová a František Dostál se pøi jejich vzniku
sami bavili a kráèeli opravdu spoleènì na Cestì pro dva. Alena Vykulilová se vìnovala reportáži, sociálnímu dokumentu,
fotografii aktu, krajinì; vyzkoušela rùzné fotografické techniky, získala øadu ocenìní. František Dostál patøí mezi
významné pøedstavitele poulièního a humanistického dokumentu. Námìtem jeho tvorby jsou pøedevším lidé pražských
ulic. Pro jeho dílo je typický jemný humor tìžící z èasto absurdních setkání více nesourodých prvkù na jednom obrazu.
AKADEMIE SOUÈASNÉ FOTOGRAFIE (MATELA STUDIO) Matela Studio – škola výtvarné a profesionální fotografie pro zájemce
o získání hlubších znalostí a zkušeností v oblasti fotografie a souèasného vizuálního umìní. Výstava Ad hominem
pøedstavuje výbìr ze závìreèných prací absolventù kurzu Akademie souèasné fotografie z let 2007-2017. Zastoupení
autoøi se k nìmu vztahují zpùsobem dokumentární, inscenované i výraznì konceptuální fotografie. Vystavující: Adéla
Benešová, Aurelia Pontes, Eva Neèasová, Karel Fabich, Ivo Hausner, Vlasta Jaroš, Jan Žbánek, Vìra Kadlecová,
Kateøina Skoèdopolová, Kateøina Vojtová, Lenka Mimochodková, Kateøina Anna Lucká, Jitka Mertlová, Michael
Komm, Michal Cetkovský, Miodrag Èížek, Otto Kouwen, Radek Pokorný, Václav Skøivánek, Magda Andresová,
Irena Bucharová.
SKUPINANESKUPINA, skupina fotografù, kteøí se rozhodli každoroènì zpracovat jedno téma, v letošním roce jde o projekt
IDentita. Díky rùznému žánrovému zamìøení jednotlivých èlenù tohoto volného sdružení se téma letošního Blatenského
festivalu, IDentita, podaøilo ztvárnit v opravdu rùzných polohách. Od klasického dokumentu, pøes autoportrét až
k inscenované fotografii. Vystavující: Bedøich Benek, Katarina Grichová, Jiøina Hankeová, Michael Kratochvíl,
Václav Nìmec, Šimon Pikous, Lenka Pužmanová, Martin Wágner, Zuzana Zboøilová.
SVAZ ÈESKÝCH FOTOGRAFÙ: fotografie z archivu naší nejstarší a nejpoèetnìjší fotografické organizace jsou cenným
zdrojem informací nejen o vývoji èeské fotografie, ale pøedevším o promìnlivé životní realitì. Výstava Jak se žilo... obrací

pozornost k 60., 70. a 80. letùm minulého století. Prokazuje, jak politická deformace totalitního režimu souvisela
s deformací stylu života, rozdvojením identity jednotlivce mezi žitím doma a navenek, dualitou vyøèeného a nevyøèeného.
Dùležité pro reflexi poetiky této doby je pochopit øeè jinotajù, specifický humor a nìkdy i bezdìèný ironický pøístup k jevùm
a dìní pøed fotoaparátem.

OTEVØENÁ SCÉNA
JIØÍ BAIN, o souboru Zase... øíká: "Už je zase leckde pouštíme k lizu..."
JANA BAUEROVÁ, absolventka ITF. Ve fotografii je jí vlastní spíše konceptuální pøístup, kdy fotografické prostøedky volí dle
zpracovaného tématu. V souboru Big Brother je použito kromì vlastních fotografií také zábìrù z webových kamer volnì
pøístupných na internetu. Na snímcích sama aktivnì „úèinkovala“.

JINDØICH BENEŠ, absolvent HFK. Soubor O sobì je souèástí jeho absolventské knihy na HFK.
KAMILA BERNDOFFOVÁ, fotografka a cestovatelka, pro niž se stala Indie druhým domovem.
Soubor Lidé z Fatehpur Sikri je portrétem lidí z indické "vesnice", která je pozoruhodná specifickým muslimským
obyvatelstvem.

MARCO CECCARONI, absolvent ITF, fotograf a pedagog. Soubor Qabur je práce o kulturní identitì, sociálním propojení a
tajemství, které øídí každodenní život a jeho vyvážení.

JAN DYTRYCH, student ITF, který se od analogové fotografie posunul k digitální formì.
Soubor Chybí zobrazuje interiér prázdného domu autorových prarodièù, který rodina po jejich smrti opouští.

EVA FALTUSOVÁ, absolventka Školy kreativní fotografie.
“Fotografie Emoce jsou zpracované rozostøenì, zrnitì, jsou kompoziènì nedokonalé, èímž jsou vyjádøeny emoce a
identita fotografované modelky – fotografky.”

JANA HUNTEROVÁ, studentka ITF. Soubor Cosplayers: Kdo jsem? Jenom cosplaying? Hra nebo stylizace? Soubor o
subkultuøe Cosplayers. „Vzrušující promìna být nìkým jiným a touha schovávat se pod tíhou svých vlastních dramat za
masku skrytých emocí nìkoho jiného.”

MARTIN JÍLEK, pracuje se symboly a náznaky. „Mám rád emotivní fotografie, v nichž je skrytý pøíbìh, podnìcují
pøedstavivost a lze se nad nimi zamyslet." Soubor Bezejmenní pojímá identitu z psychologického hlediska. Hlavním
motivem je hledání identity ve smyslu sebepojetí. Její nalezení znamená svobodu.

SIMONA KALA, absolventka Školy kreativní fotografie. Soubor Praha má, témìø líbezná se skládá z lehce bizarních míst,
která autorka nachází v ulicích svého mìsta.

BARBORA KNOBOVÁ, absolventka FDU LS, se vìnuje experimentální fotografii a konceptu.
3+ Já Ty On: „...fascinují mì vlasy. Hebkost, vùnì, jemnost, intimita pohlazení, chaos a øád, èistota, mùj chlapeèek."

MICHAELA KOLEKOVÁ, fotografka, absolventka VŠVU v Bratislavì.
O souboru WO (MEN) øíká: „Fotografovala som troch kamarátov, troch mladých mužov, ktorí sa prezliekajú za opaèné
pohlavie.”
PAVEL KØEÈEK, fotograf samouk. Soubor Vidìt, vìdìt, snít je kolekcí autoportrétù. Stavy mezi snìním a probuzením
a mezi pøáním a obavami. Do urèité míry vyjadøují symbolickou hodnotu podstaty sebe sama.

JAN KURZ fotografuje reportáž, krajinu a portréty. Soubor Meddy je o souznìní jednoho èlovìka s trampingem.
LUKÁŠ MACH o sobì øíká: „Fotograf nefotograf, spíše poeta s metaforickými myšlenkami ve svém èernobílém analogovém
svìtì." Soubor Paralelní svìt vypovídá o tom, že nìkteré zdánlivé rozdíly lidí kolem nás nejsou zdánlivé, ale pouze a jen
povrchní. A uvnitø jich samotných je vlastnì stejnì vše stejné.
MILAN MAXA o sobì øíká: „dìlník, pro kterého koníèek je konìm." Cyklus Na stole vznikal spontánnì v kuchyni po dobu
jednoho roku.

EVA NOVOTNÁ, absolventka Akademie souèasné fotografie Pavla Mately a Scholastiky. Soubor hp zachycuje autorèiny
autoportréty v její práci. Ke svému dílu dodává: „Žijeme ve svobodné spoleènosti a identitu si urèujeme vyhradnì sami…”
TOM RAYMONT, architekt a pedagog žijící v Londýnì. Objekty souboru fotografií Bethnal Green jsou identitou jen nìkolika
málo ulic autorova okolí (východní Londýn), které sleduje každodennì rok, co rok. Využívá technických nedostatkù
miniaturního analogového fotoaparátu Tessina 35 k zachycení nového výtvarného rozmìru.
DAGMAR SKOØEPOVÁ, absolventka SOŠ Václava Hollara, studentka HFK. Identita – téma jsem pojala jako proces
sebepoznání. Kombinací pozitivního a negativního obrazu umocòuji hledání vlastního sebeuvìdomìní.
ALŽBÌTA SCHNÜREROVÁ, studentka Ateliéru fotografie FU TUKE v Košicích. O svém souboru Keï som doma øíká:
„Vyh¾adávam figurálne pózy a spôsoby, ako aspoò na chví¾ku môžem by v úlohe rôznych nábytkových èastí domova
(prostredníctvom autoportrétu). V tomto duševnom rozpoložení sa cítim nerušene od vonkajšieho sveta a snažím sa
pokojne splynú s tichom môjho domova.“
VLADIMÍR SKALICKÝ, fotograf, k souboru JÁ dodává: „K vytvoøení pøedkládaného souboru mne inspirovaly fotografie
z cyklu Zdenka Lhotáka Tìlo. Nejedná se tudíž o žádné mé originály, ale pokus o vzdání pocty a následování tvorby
uèitele.“
DAVID VÁÒA, student ITF._tokoyo_play vzniká v Tokiu, ve ètvrti Harajuku a Akihabara.

ZDENÌK VAJNER, absolvent Školy kreativní fotografie Miroslava Nìmeèka, student ITF. Soubor LES 1036/2: Èíslo 1036/2
je katastrální název malého lesa, ze všech stran obehnaného panelovými domy, silnicí a kolejemi.
ZUZANA VESELÁ, studentka ITF, vìnuje se pøedevším ateliérovému portrétu a aranžovanému zátiší. Soubor Fantasma je
výbìrem portrétù divadelních hercù. „Mým cílem bylo zachytit èlovìka mimo jeho profesní schránku, poèkat si na
moment, kdy se jeho duše zcela obnaží."
PØEDNÁŠEJÍCÍ
JIØÍ HANKE, Autoportrét ve fotografii. Autor èerpá z bohaté zkušenosti z pøíprav tematických výstav Autoportrétù, které
poøádal pravidelnì v letech 1986 – 2008, i z vedení tvùrèí dílny na toto téma, kterou vedl na pražské FAMU v roce 2007 –
2008. Rùznost pøístupu k tomu tématu dokládá zkušenostmi významných èeských i zahranièních autorù.
TOMÁŠ POSPÌCH, Šumperák. Pøed padesáti lety, na podzim 1966, zahájili stavbu prvního „šumperáku“ od projektanta
Josefa Vaòka. Stal se nejrozšíøenìjším typem domu u nás. Upomíná na dobu, kdy jste si nemohli objednat architekta,
najmout firmu, obtížnì jste shánìli materiál a stavìli svépomocí. Byl milován i nenávidìn. Považovali jej za úspìch
modernizace venkova i za kýè. Naplòoval pøedstavy o moderním bydlení, architekti se od nìj distancovali, památkáøi
varovali, že zkazí vzhled èeské vesnice. Bylo jich postaveno témìø 5 tisíc, plán ale dodržoval málokdo a v dalších letech
byly dále upravovány. Který je tedy originál?
EVA ŠIMOTOVÁ, psycholožka. Identita ve smyslu „být sám sebou“. Identita je nìco, co mají, mìli by mít, nebo hledají
všichni lidé. Identita je nìco, co mohou lidé mít, aniž by si to uvìdomovali. Identita jako pocit svébytnosti, jedineènosti,
odlišitelnosti od druhých. Identita jako autenticita, integrita, sebedefinování. Identita jako spojení našeho zamìøení na
budoucnost s prožívanou pøítomností a prožitou minulostí. Identita jako pøíbìh, který vyprávíme jiným i sobì.
DOPROVODNÝ PROGRAM
AUDE MARTIN, francouzská zpìvaèka, hudební doprovod.
HONZA FLAŠKA, Ozvìny Fotojatek. Fotojatka jsou malý potulný festival, co už deset let promítá skvìlé fotky na plátna
v kinech, klubech a kavárnách a zamìøuje se na to nejlepší, co nabízí svìtová i domácí tvùrèí a dokumentární fotografie.
Fotosérie s hudebním podkresem, vytvoøené ve spolupráci s autory pøímo pro festival a vybrané z bohatého archivu
pøedchozích roèníkù Fotojatek.

KOUDELKA FOTOGRAFUJE SVATOU ZEMI Jedineèný a intimní pohled na tvùrèí proces Josefa Koudelky, jednoho z nejvìtších
žijících mistrù fotografie. Izraelský režisér Gilad Baram Koudelku sleduje pøi jeho fotografickém putování Izraelem a
Palestinou pøi hledání prchavých okamžikù, v nichž vznikají fotografie. Ètyøicet let od vzniku ikonických snímkù ruské
invaze v Srpnu 68 se svìtoznámý èeský fotograf Josef Koudelka znovu vydává pracovat do míst, kde zuøí konflikt –
tentokrát ve Svaté zemi. Filmový portrét natoèený v prùbìhu pìti let jeho asistentem je vùbec první výpovìdí
o Koudelkovì jedineèném tvùrèím pøístupu

Blatenský
fotofestival

Poøadatelé fotofestivalu: Centrum kultury a vzdìlávání Blatná a KAMFO Blatná dìkují partnerùm
a sponzorùm: Mìstu Blatná, Zámku Blatná, Vendule Žílové, MAKU Blatná s.r.o., Blatenské rybì s. r. o.,
Blatenským listùm, Ivanì a Liborovi Mertlovým, Ivì Capouškové a Olze Tùmové.
Katalog vychází u pøíležitosti 12. roèníku Blatenského fotofestivalu, který se koná ve dnech 16. – 17. záøí
2017 v Blatné.
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