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Viděno devíti. Fotografie z Ruska.

„rus nepostihneš rozumem, běžná míra je necitlivá k zvláštnosti platné pro tu zem – jen věřit v rus, jen to ti 
zbývá,” napsal před 150 lety slavný básník fjodor Ťjutčev. do ruska jezdím a periodicky v něm žiji už více než 
čtvrt století a tenhle výrok dávn o mrtvého poety mi nejde z hlavy. má racionalita se proti němu bouří, přijde mi 
zoufale fatalistický, ospravedlňující věci, které rozhodně nejsou nezbytné. Jenže empirické zkušenosti říkají, že 
přesně tak to je. 

Já osobně jsem si oblíbil jiný aforismus:  „Cokoli řeknete o rusku, je pravda.”  třeba:  „rusko je velmi bohatá země.” 
Pokud se někdy dostanete do uzavřených klubů v centru moskvy, tak tomu jistě uvěříte. zejména pokud tu kávu 
za čtyřicet dolarů bude platit váš hostitel. nebo:  „rusko je strašně chudá země.” Každý, kdo někdy byl v městech, 
kde místní fabrika, jediný zaměstnavatel v okruhu zhruba 200 kilometrů, zkrachovala ještě v polovině 90. let, ví, 
o čem mluvím.  „rusko zažívá renesanci pravoslaví.” Prosím, jeďte se podívat do různých klášterů, třeba kdesi na 
altaji a potkáte tam lidi, kteří sem putovali 6000 kilometrů z Petrohradu. „rusko je budhistická země.” nesmysl?   
a byli jste někdy v burjatsku nebo Kalmycku? 

fotografie na této výstavě ukazují rusko od Kaliningradu na západě země po dálný východ. všechny jsou kla-
sické, černobílé. upřímně řečeno, mám to tak rád. odfiltrujete řvavé reklamní barvy a dostanete se na dřeň. 
K osudům obyčejných lidí, žijích v této neobyčejné zemi.

ondřej soukup 
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Cudlín Karel. volha, 2001

Karel Cudlín se narodil roku 1960 v Praze, kde též působí. hlavní zájem věnuje humanistické dokumentární fotografii. 
samostatně vystavuje od roku 1983, jeho práce jsou součástí četných veřejných sbírek. stal se nositelem řady uměleckých 
stipendií. ve svobodném povolání spolupracuje s nakladatelstvími či vydavatelstvími doma i v zahraničí. v současnosti fo-
tografuje převážně pro týdeník respekt. externě působí jako pedagog na katedře fotografie pražské famu, kterou sám 
absolvoval (1987). byl jedním z oficiálních fotografů presidenta republiky václava havla (1997 – 2002). zúčastnil se více než 
čtyřiceti společných výstav instalovaných v šedesáti městech evropy a ameriky. v soutěži Czech Press Photo získal sedmnáct 
ocenění (včetně pěti prvních cen v jednotlivých kategoriích, ceny Kodaku a dvou grantů primátora hlavního města Prahy). Je 
nositelem Ceny revolver revue (2007). Jeho monografie vydalo nakladatelství torst (1994, 2001). Pro knihu Cestou na východ 
zpracoval Cudlínovo vyprávění spisovatel Jáchym topol (2008). společně s Jindřichem marcem vydal album izrael 50 (1998). 
dále mu vyšly knihy národní divadlo (2005), Praha 3 – moderní architektura s textem zdeňka lukeše (2010), domov sociální 
péče hagibor (2011), 87 magických míst svaté země (2012).

Cudlín Karel



Cudlín Karel. ruský ostrov, 2004Cudlín Karel. volha, 2001



Kotek lubomír. Čeljabinská oblast, 1992

lubomír Kotek, narozený roku 1958 v Praze, kde taté žije, absolvoval gymnázium a vyučil se fotografem. Koncem 70. let 
pracoval v Československé tiskové kanceláři jako laborant. v 80. letech byl zaměstnán jako dokumentární fotograf ve 
středisku státní památkové péče. Jako volnou tvorbu dokumentoval všední život v komunistickém režimu. bilanci vydal 
pod titulem tady bylo husákovo (Czechoslovakia 1982 – 1989) s vlastní předmluvou (2009). Před listopadem 1989 ilustroval 
knihy zahraničních nebo samizdatových edic a spolu s historičkou umění annou fárovou pracoval na evidenci fotografické 
pozůstalosti Josefa sudka. výsledkem bylo i vytvoření posmrtného portfolia deseti sudkových reprintů podle historických 
postupů pro galerii rudolfa Kickena a pozitivů, publikovaných v sudkově monografii a v dalších knihách. Po roce 1989 praco-
val pro agence france-Presse, agentury radost, Čta–Čti a pro periodika reflex, respekt, lidové noviny, národní listy a další 
tituly. spolupracuje s nadací Člověk v tísni a s organizací pro bezpečnost a spolupráci v evropě (obse). věnuje se zejména 
humanitární fotografii a dokumentaci sociálních projektů. Pracoval v zemích balkánu, Kavkazu a střední asie. v současnosti 
působí jako kameraman tv Prima.

Kotek lubomír



Kotek lubomír. Čeljabinská oblast, 1992Kotek lubomír. Čeljabinská oblast, 1992



Kyndrová dana. Krasnodar, 2010

dana Kyndrová se narodila roku 1955 v Praze, kde žije dosud. vystudovala francouzštinu a ruštinu na filozofické fakultě 
univerzity Karlovy (1979). deset let působila na katedře jazyků fakulty strojního inženýrství Českého vysokého učení technic-
kého a poté na katedře jazyků akademie múzických umění. od roku 1992 je volnou fotografkou. fotografovat začala 
v osmnácti letech a věnovala se vždy černobílé humanistické fotografii. uspořádala řadu výstav doma i v zahraničí a vydala 
sedm autorských publikací: nepolepšitelná víra v lepší budoucnost (1998), Per musicam aequo (1998), Žena mezi vdechnutím 
a vydechnutím (2002), odchod sovětských vojsk z Československa (2003), Podkarpatská rus (2007), rituály normalizace / 
Československo 70. – 80. let (2011) a společně s matkou libuší algerie – togo (2009). zabývá se tématem rusové, na kterém 
začala pracovat již v 70. letech. K uzavření tohoto celoživotního a nejdůležitějšího projektu připravuje publikaci a výstavu. 
vedle vlastní fotografické tvorby je v posledních letech činná i kurátorsky a organizačně. Je autorkou monografie miloně 
novotného (2000), publikace 1945 osvobození … 1968 okupace / sovětská vojska v Československu (2008) a Jan Palach 
16. – 25. 1. 1969 (2009). za kurátorskou aktivitu jí asociace českých profesionálních fotografů udělila titul osobnost české 
fotografie 2008.

Kyndrová dana



Kyndrová dana. velikorecký křížový pochod, 2006Kyndrová dana. borodino, 2012



dana Kyndrová, Petrohrad 2013 (Klášter alexandra něvského)dana Kyndrová, diveevo, 2001



Josef moucha se narodil roku 1956 v hradci Králové. Působí v Praze, kde absolvoval fakultu žurnalistiky Karlovy univerzity 
(1980). od té doby uspořádal nepočítaně osobních i kolektivních výstav. fotografickým dokumentem se zabývá od 70. let. 
v druhé polovině 80. let působil jako oborný asistent fotožurnalistiky. v současnosti přednáší na institutu tvůrčí fotografie 
slezské univerzity v opavě. spoluzakládal aktiv volné fotografie (1989) a galerii Pražský dům fotografie (1991). o fotografii 
publikuje knižně i časopisecky (foto, literární noviny, ateliér, fotograf, fotonoviny, host). samostatně vydal eseje o historii 
fotografie a technických obrazech zážitek arény (2004), novelu mimochodem (2004) a obrazy z dějin fotografie české (2011). 
rusko navštívill v letech 1979, 1989 a 2012. oproti předchozímu sběru sociálně kritických momentek v zemích takzvaně reál-
ného socialismu upřednostňuje kolekce ze sklonku 80. let ryze osobní postřehy.

moucha Josef

moucha Josef. leningrad, 1989



moucha Josef. suzdal, 1989  moucha Josef. suzdal, 1989



tomáš rasl se narodil roku 1975 v Praze, kde pracuje jako fotograf na volné noze. Je vnukem ferdinanda bučiny, kterého v 
dětství provázel na jeho fotografických cestách a čerpal od něj první zkušenosti technické i výtvarné povahy. už během studií 
katedry fotografie famu tíhl k formě kontaktních kopií statických záběrů z velkých formátů negativů (od 9 x 12 
po 18 x 24 centimetrů). zachycuje převážně krajiny a zátiší věcného charakteru. díky práci se světlem vyniká romantický 
podtext. v souborech Železniční opravna vagónů a Ústav (anatomický ústav univerzity Karlovy) se projevují vlivy surrealismu. 
Podobně je tomu v jeho současné tvorbě, pokračující krajinářskými cykly místa hrdá a pustá a nevyjasněná úmrtí. v roce 2002 
se přidal ke skupině Český dřevák, kterou založili fotografové pracující s dřevěnými měchovýmí komorami (Karel Kuklík, Jan 
reich, Jaroslav beneš, bohumír Prokůpek a Petr helbich). na cestách po rusku vyhledává odlehlá místa v pohořích altaj a 
Kodar, kolem jezera bajkal nebo v horách sichote-aliň na dálném východě.

rasl tomáš

rasl tomáš. výsypka, pracovní tábor,  gulag na řece horní sakukan, Kodar, 2005



rasl tomáš. lopata, gulag na řece horní sakukan, Kodar, 2005 rasl tomáš. zbytky baráku, gulag na řece horní sakukan, Kodar, 2005



andrej reiser se narodil roku 1949 v Žilině. Jeho matka tatiana byla dcerou ruského literárního vědce alfreda behma, který po 
revoluci roku 1917 emigroval do Československa. otec egon reiser byl lékařem v Praze. rodina po okupaci Československa 
vojsky varšavského paktu (1968) vycestovala do německé spolkové republiky. andrej vystudoval fotografii na renomované 
škole folkwang v essenu u profesorů otto steinerta a Willy fleckhause. reiserovy fotografie zveřejňovala mezinárodní pe-
riodika. Čtyři roky pracoval jako fotokorespondent časopisu geo v rusku. Knižně publikoval tituly du armer hund (1978), 
svazek o transsexuálech Wen interessiert denn schon mein elend (1979), album o přímořské krajině severního německa 
ostfriesland (1979), obrazovou knihu Paris (1983) a poetické fotografie míst spjatých s životem německého básníka heines 
reisebilder (1984). Knížka o hamburské prostitutce domenica (1981) dosáhla četných ocenění a patnácti vydání. v roce 
1983 založil fotoagenturu bilderberg, která se rychle stala jedním z nejznámějších seskupení německých i zahraničních 
fotožurnalistů v evropě. K výstavám putujícím po rusku, německu, Česku a slovensku vydal souborně trojici knih domenica, 
Portréty a Poslední dny leningradu (2005).

reiser andrej

reiser andrej. vycházka. námořník se vznáší v moři vodky – utopí se ve vlnách leningradských radovánek. všechny přístavy světa jsou stejné. 
„v amsterdamském přístavu...“, 1990



reiser andrej. leningradský tvůrce zázraků, 1990reiser andrej. skutečný lenin, falešná marilyn – leningradský postmodernismus (známý umělec vadik monroe), 1990



reiser andrej. vypij a zajez!, 1990reiser andrej. hledání ztraceného času před leningradským zimním palácem, 1990



Jindřich štreit se narodil ve vsetíně na valašsku (1946). Jako desetiletý se s rodiči a sourozenci přestěhoval do těchanova 
v podhůří Jeseníků. vystudoval gymnázium v rýmařově (1963) a Pedagogickou fakultu univerzity Palackého v olomouci, 
obor výtvarná výchova (1967). od roku 1971 je ženat a s manželkou agnes mají dceru moniku. od roku 1974 vedl galerii 
v sovinci, od roku 1997 v bruntále. od roku 1981 úzce spolupracuje s progresivními umělci v Praze, brně, bratislavě a v dalších 
kulturních centrech. První impuls k fotografování dostal od otce. v době studií se účastnil fakultních výstav a studium zakončil 
samostatnou výstavou (1967). od roku 1972 se věnuje zobrazování vesnického života. v roce 1982 se jako jediný fotograf 
účastnil nepovolené výstavy neoficiálních výtvarníků na tenisových kurtech v Praze, kde jeho fotografie zabavila tajná policie. 
byl vzat do vyšetřovací vazby a odsouzen k trestu odnětí svobody v délce deseti měsíců s podmíněným odkladem na dva 
roky. Po propuštění z vězení nesměl učit, po státním převratu v listopadu 1989 byl rehabilitován. od roku 1994 je samostatný 
fotograf. vyučuje na institutu tvůrčí fotografie slezské univerzity v opavě. od roku 1991 pracuje na dokumentárních projek-
tech ve francii, anglii, brazílii, moldávii, rakousku, německu, Japonsku, Číně, maďarsku, rusku (burjatsko, Krasnodarský kraj, 
ingušsko, Čečensko) a v České republice (Ženská věznice, břevnovský klášter, lidé olomouckého okresu, lidé mikulovska, 
Cesta ke svobodě, lidé třineckých železáren, mezi námi, za oponou, spolu, Cesty života, lidé mého kraje – bruntálsko, oce-
lový svět, tichá nemoc, vítkovice, hledat anděla, lidé vítkovska). Je členem sdružení Q brno, spolku olomouckých výtvarníků, 
fotofora Praha (dříve aktivu volné fotografie) a umělecké besedy v Praze. Připravil více než tisíc autorských výstav a mnoha 
kolektivních se zúčastnil. vydal na tři desítky knih, je zastoupen ve významných sbírkách a bylo o něm natočeno několik do-
kumentárních filmů.

štreit Jindřich

štreit Jindřich. burjatsko, 1997



štreit Jindřich. burjatsko, 1997 štreit Jindřich. burjatsko, 1997



štreit Jindřich. burjatsko, 1997 štreit Jindřich. burjatsko, 1997



Jan vermouzek se narodil roku 1979 v brně, kde žije i dnes. z rodinného prostředí si odnesl mimo jiné dvě vášně, počítače 
a fotografii. té se začal soustavně věnovat jako středoškolák. Prostřednictvím fotoaparátu, tehdy to byla Konica autoreflex t 
po otci, se pokoušel interpretovat svět kolem sebe, přičemž se přes různé amatérské experimenty zaměřil především na do-
kument. Po absolvování obchodní akademie přesídlil do jižních Čech, které jsou jeho druhým domovem. byl zaměstnán jako 
síťový administrátor internetového operátora a fotograficky dokumentoval kulturní dění v kraji. Po pěti letech se vrátil 
do brna. navštěvuje institut tvůrčí fotografie slezské univerzity v opavě, kde dokončil bakalářské studium (2013). nyní je stu-
dentem magisterského stupně. stal se členem volného uměleckého uskupení něžná louka, spoluzaložil a provozuje galerii 
Jiří Putna, fotografuje pro richard adam gallery (ex Wannieck gallery) a spolupracuje se sochařským ateliérem fakulty 
výtvarných umění vysokého učení technického v brně. vedle samostatné dokumentární tvorby, zaměřené především na 
brno, se podílí na několika dokumentech o rusku s martinem Wágnerem. zabývá se i figurální ateliérovou fotografií a 
fotosochařskými experimenty, na nichž spolupracuje s Janou schlosserovou.

vermouzek Jan

vermouzek Jan. vorkuta, 2011  



vermouzek Jan. vorkuta, 2011     vermouzek Jan. baltska kosa, 2013



martin Wágner se narodil roku 1980 v Praze, kde nadále působí. Po Pražské fotografické škole a středním fotografickém 
učilišti absolvoval magisterské studium institutu tvůrčí fotografe v opavě (2013). upřednostňuje klasický černobílý doku-
ment. od roku 1998 soustavně fotografuje život v rusku a na území bývalého sovětského svazu, kam v průběhu patnácti 
let podnikl třicet tři cest. Původním záměrem bylo pořízení komplexní série fotografií, charakterizujících rusko od evrop-
ského Kaliningradu k nejzazší asijské výspě. během prvních výprav se snažil proniknout co nejdále na východ, na Kurilské 
ostrovy, na Kamčatku a na Čukotku. v posledních letech se naopak zaměřuje na evropské oblasti. opakovaně uspěl v soutěži 
Czech Press Photo. uspořádal řadu samostatných výstav v českých zemích i v zahraničí včetně moskvy, nižního novgorodu, 
Jekatěrinburgu nebo sachalinu. maketa jeho knihy rusko čeká na nakladatele. s antonínem Kratochvílem a s václavem vašků 
zorganizoval společnou výstavu modlitba za Černobyl (2006) v pražském františkánském klášteře menších bratří observantů. 
tři roky vedl fotogalerii v Kapli svatého Jana nepomuckého na Jungmannově náměstí v Praze. Provozuje grafické studio, 
zaměřené na skenování, úpravu a tisk fotografií. Jeho manželka světlana pochází ze sibiře a mají syna václava (2013).

Wágner martin

Wágner martin. Čukotka, 2004



Wágner martin. starověrci na řece tasejeva, 2009 Wágner martin. Kurilské ostrovy, 2001



Wágner martin. angara, 2009 Wágner martin. verchoturje, 2011
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hluboké pohroužení

Pohled, i ten nejpronikavější, je krátký. Protože, hledíme-li dlouho bez mrknutí, oči začnou slzet a vše okolo 
vidíme jako skrz křivé zrcadlo, třebaže existuje technika astronomických pozorování, kdy lze dlouho hledět 

okrajem oka a někde na periferii pohledu sledovat to hlavní.

 Pohled na rusko devíti českých fotografů, předvedený výstavou, je pohledem do hloubky, nikoli do té mystické, 
metafyzické, literární hloubky, kterou je rusko známé, ale do hloubky okraje světa, o kterou se nikdo nestará. 

tam je těžké odhadovat dobu zachycenou na snímcích, čím dále od moskvy a od velkých měst, tím těžší. rusko, 
to je pro autory Kraj světa.

 dlouho hledíme na fotky a oči se zalévají slzami. to bude od světla, v rusku je přece tak hodně světla…

roman ekimov



2014


