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Oblastní galerie Liberec vystaví výběr nejlepších fotografií ze 

sbírek PPF  

Cenné fotografie Sudka, Funkeho, Drtikola a dalších známých českých a 
slovenských fotografů vystaví Oblastní galerie Liberec od konce června do 
září letošního roku v nově zrekonstruované budově bývalých městských 
lázní. Poprvé tak bude k vidění ucelený reprezentativní výběr ze sbírky PPF. 

Výstava Sudek, Funke, Drtikol...Česká a slovenská fotografie ze sbírky PPF představí 

návštěvníkům Oblastní galerie Liberec 150 let české a slovenské fotografie. Výběr 150 

originálních fotografií  bude instalován v Bazénové hale a Ochozu bývalých městských lázní 

v Liberci od 21. června do 30. září 2018. 

„Záměrem výstavy, která čerpá z jedné z největších soukromých sbírek v České republice, 

je podat vyvážený obraz média, které se zejména při nástupu avantgardy sebevědomě 

začlenilo do uměleckého vyjádření své doby,“ uvádí kurátor výstavy Luděk Lukuvka. 

Výstava poskytne přehled o základní chronologii vývoje fotografie od piktorialismu přelomu 

19. a 20. století až do současnosti. Vývoj fotografie mezi lety 1870 a 2018 představí také 

dobovou společenskou situaci, jejímž nejsilnějším zrcadlem fotografie byla i je. Poprvé 

bude takto v uceleném souboru představen výběr toho nejlepšího ze sbírky fotografií PPF. 

„Doposud jsme ze sbírky vystavovali pouze menší tématické celky. V pražské galerii Ateliér 

Josefa Sudka se obvykle v letním období objevují jednotlivé cykly z tvorby Josefa Sudka a 

jeho současníků. Návštěvu jedné z těchto výstav si nenechal ujít herec Richard Gere, který 

patří k obdivovatelům díla J. Sudka. Velkou pozornost si získala také výstava v dublinské 

galerii současného umění Douglas Hyde Gallery, která ke 120. výročí narození J. Sudka 

představila výběr z jeho díla ze sbírky PPF irskému publiku,“ upřesnil Jan Řehák, ředitel 

PPF Art.    

Výraznou linku výstavy tvoří ukázky ze slavných fotografických cyklů Josefa Sudka. Chybět 

nebudou práce dalších výrazných osobností české fotografie, jako jsou Jaromír Funke, 

František Drtikol nebo Jaroslav Rössler. Ze současných autorů se v Liberci představí Ivan 

Pinkava, Jiří Thýn, Alena Kotzmannová, autorská dvojice Polák – Jasanský či držitel 

ocenění Fotograf roku Czech grand design 2017 Václav Jirásek. „Důležitým aspektem 

výstavy je také akcentování zástupců slovenské fotografie, která se pochopitelně v naší 

historii prolínala s tou českou. Bez slovenské fotografie by byl průřez vývojem fotografie u 

nás neúplný,“ doplnil kurátor Luděk Lukuvka. Slovenské autory budou na výstavě 

místo: Praha, Česká republika datum: 20. dubna 2018 
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reprezentovat například Jano Pavlík nebo slovenští fotografové označovaní pojmem 

slovenská nová vlna - Miro Švolík, Tono Stano, Rudo Prekop a Vasil Stanko. 

Název výstavy: Sudek, Funke, Drtikol… Česká a slovenská fotografie ze sbírky PPF 

Místo konání:  Oblastní galerie Liberec, Bazénová hala a Ochoz 

Termín:   21. června – 30. září 2018 

Kurátor:   Luděk Lukuvka 

 

 

Informace pro editory 

PPF Art 

Společnost PPF Art rozvíjí aktivity skupiny PPF v oblasti kultury a umění. Po roce 2000 

začala systematicky budovat sbírku české a slovenské fotografie. Základem sbírky se stal 

rozsáhlý soubor fotografií světově uznávaného českého fotografa Josefa Sudka. Druhou 

uměleckou sbírku tvoří soubor 333 výtvarných děl, převážně obrazů a soch, autorů 

z období posledních dvou století. Jsou zde zastoupena díla A. Muchy, J. Schikanedera, M. 

Medka, P. Nikla, T. Císařovského a mnohých dalších. 

 

PPF Art zajišťuje výstavní program v pražské Galerii Václava Špály na Národní třídě a v 

Ateliéru Josefa Sudka na Újezdě. Umělecká díla zapůjčuje rovněž do jiných výstavních 

prostor v ČR i v zahraničí.  www.ppf-art.cz 

Sbírka fotografií PPF 

Sbírka fotografií skupiny PPF je zřejmě největší soukromou uměleckou sbírkou české 

a slovenské fotografie. V současnosti čítá 1 918 děl od 170 autorů (k 20. 4. 2018) z období 

od 70. let 19. století po současnost. Jsou v ní zastoupeny fotografie například Josefa 

Sudka, Františka Drtikola, Jaromíra Funkeho, Ivana Pinkavy, Tono Stana a dalších. Výběr 

děl ve sbírce: https://www.ppf-art.cz/cs/sbirka-fotografii 

Oblastní galerie Liberec 

Oblastní galerie sídlí v rekonstruované budově bývalých městských lázní v Masarykově ulici 

v Liberci. Ateliér Sial, který realizoval rekonstrukci, za ni získal ocenění Grand Prix Obce 

architektů. Od svého vzniku uspořádala Oblastní galerie Liberec již více než 700 výstav a 

rovněž spravuje sbírkový fond českého umění 19. a 20 století. 

Pro více informací, prosím, kontaktujte: 

Jitka Tkadlecová 

T +420 224 174 704 

tkadlecova@ppf.cz 
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Ukázky fotografií 

Josef Sudek, Zátiší na okně mého ateliéru, 1944,  

29 x 33 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    Tono Stano, Smysl, 1992, 55 x 43 cm 

 

 

 

 

 

František Drtikol, Akt – žena sedící na hranolu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

        Ivan Pinkava, Narcis, 1997, 60 x 50 cm 
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