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Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy

Josef Sudek (1896–1976) se zapsal do povědomí širší 
veřejnosti především jako fotograf zamlžených oken, 
pražských zákoutí či zátiší z ateliéru. Ze Sudkovy 
rozsáhlé zakázkové práce jsou však známé pouze 
fragmenty, například jeho fotografie pro Družstevní 
práci. Aktuální výstava vychází z několikaletého 
průzkumu souboru Sudkových fotografií uměleckých 
děl, uloženého dnes ve fototéce Ústavu dějin umění 
Akademie věd České republiky. Zpracování sbírky 
čítající celkem na dvacet tisíc položek potvrdilo 
především úzkou provázanost Sudkovy práce s tehdejší 
uměleckou scénou.

Sudek se profiloval jako fotograf uměleckých děl 
a památek již na počátku své profesionální kariéry. 
Jeho ateliér nabízel zprvu také klasické portrétní 
fotografie, postupně ale čím dál víc upřednostňoval 
objednávky od umělců, spolků, nakladatelů či 
galeristů. Díky zájmu o výtvarné umění a přátelství 
s umělci Sudek v tomto oboru brzy získal výsadní 
postavení. Obrazy, sochy, kresby, grafiky, architekturu, 
umělecké řemeslo, výstavy, umělce či jejich ateliéry 
pak fotografoval až do konce života.

Zvláštní zaujetí našel především v sochařství. Oblíbil 
si například české gotické madony a světice, kterým 
říkal stejně jako slečnám a dívkám „fešandy“. Z jeho 
autorských výstav i publikací je zřejmé, že rád 
hledal paralely mezi fotografiemi soch a živých lidí, 
nebo později i stářím opotřebovaných a zároveň 
majestátních stromů v pralese Mionší. „Plastika je živá 
a musí být fotografována jako živá,“ řekl v jednom 
interview v padesátých letech.

S mnoha umělci navázal blízké přátelství a podporoval 
je i finančně. Díky tomu, že jejich díla často 
fotografoval výměnou za kresby, obrazy či sochy, 
shromáždil postupně obsáhlou sbírku uměleckých 
děl. Mezi jeho blízké přátele a současně významné 
zákazníky patřili František Tichý, Emil Filla, Andrej 
Bělocvětov, Hana Wichterlová, Josef Wagner, Jiří Jaška, 
Stanislav Hanzík nebo Otto Rothmayer. V jejich 
ateliérech často nalézal i vlastní motivy, například 
v zahradách „paní sochařové“ (Hany Wichterlové) 
a „kouzelníka“ (architekta Otty Rothmayera) 



fotografoval autorské fotografické cykly, v nichž 
nezřídka figurují sochy.

Sudkovy fotografie umělci využívali pro vlastní 
archiv, anebo se objevovaly jako reprodukce 
v časopisech a knihách. Výstava proto ukazuje nejen 
originální autorské fotografie, ale i negativy a dobové 
reprodukce. Příkladem, v němž Sudek uplatnil oba 
přístupy, je soubor z Lapidária, který nasnímal pro 
uměleckohistorickou publikaci a v lehce odlišných 
záběrech také jako autorské fotografie.

Výstava provádí diváka Sudkovou prací se sochou 
v deseti kapitolách, definovaných jak obecněji (např. 
portrétní busty, sériově vyráběné sošky, dokumentace 
pro umělce), tak konkrétněji (např. katedrála sv. Víta, 
francouzské sochařství, Kuks, Lapidárium). Všechny 
kapitoly však prostupuje charakteristický pohyb mezi 
zadanou zakázkou a nacházením vlastního zájmu, 
oblastmi, které k sobě v mnoha případech mají velmi 
blízko, nebo se dokonce prolínají.

Po jedné fotografii jsou ve výstavě zastoupeni i další 
významní autoři, kteří se ve stejné době jako Sudek 
věnovali fotografování uměleckých děl či architektury 
(Drahomír J. Růžička, Jaromír Funke, Jan Štenc, 
Alexandr Paul, Josef Ehm, Tibor Honty), a výběrově je 
prezentováno i několik soch, které Sudek fotografoval. 
Současný pohled a možnou aktualizaci témat, jimiž se 
Sudek ve vztahu k uměleckým dílům zabýval, přinášejí 
díla Aleksandry Vajd, Jiřího Thýna a Hynka Alta.

K výstavě vychází výpravná publikace s více než 400 
reprodukcemi, pěti odbornými eseji a medailonky 
Sudkových nejdůležitějších zákazníků z řad sochařů, 
nakladatelů, uměleckých spolků či časopisů, s nimiž 
spolupracoval.

Josef Sudek [Mistr Oplakávání ze Zvíkova (?), Světice z Homol, 1510–1515] /
[Master of Lamentation from Zvíkov (?), Female Saint of Homoly, 1510–1515], 1935



Lovelies from the Files: Sudek and Sculpture 

Josef Sudek (1896–1976) is widely known as 
a photographer of foggy windows, picturesque Prague 
corners and still lifes from his studio. However, his 
commissioned work, which formed a large part of 
his oeuvre, has only been presented to the public in 
fragments, such as the photographs for the Družstevní 
práce cooperative. The present exhibition emerges 
from a long-term research project examining 
Sudek’s photographs of artworks, which are held in 
the photo library of the Institute of Art History of 
the Czech Academy of Sciences. This collection of 
approximately twenty thousand items shows once 
again that Sudek’s work was closely intertwined with 
the art world at the time. 

Sudek specialized in photographing artworks and 
heritage monuments from the beginning of his 
professional career. Although his studio at first also 
offered classical portrait photographs, Sudek gradually 
moved toward commissions from artists, associations, 
publishers and gallerists. Thanks to his interest in 
art and his friendship with artists, he soon gained 
a prominent position in this field. Paintings, sculptures, 
drawings, prints, architecture, applied arts, exhibitions, 
artists and their studios then remained among his 
subjects until the end of his life. 

Sculpture had a particular appeal for Sudek. For 
example, he enjoyed photographing Czech Gothic 
Madonnas and saints which he called “lovelies,” 
a pet name he also used for women and girls. His 
exhibitions and publications suggest that he liked 
searching for parallels between photographs of 
sculptures and living people and later also trees in the 
Mionší primeval forest, ravaged by time but majestic. 
“Sculpture is a living thing and must be photographed 
as if alive,” said Sudek in an interview from the 1950s. 

Sudek became friends with many artists and he 
also supported them financially. Because he often 
photographed their artworks in exchange for 
drawings, paintings and sculptures, he gradually 
gathered a large collection of artworks. His close 
friends, who were also his important clients, included 
František Tichý, Emil Filla, Andrej Bělocvětov, Hana 



Wichterlová, Josef Wagner, Jiří Jaška, Stanislav Hanzík 
and Otto Rothmayer. Sudek often found his own 
photographic motifs in their studios: in the gardens 
of “the lady sculptor” (Hany Wichterlové) and “the 
magician” (the architect Otto Rothmayer) he created 
his authorial photographic cycles in which sculptures 
often play an important role. 

Artists used Sudek’s photographs for their own 
archives, but these images also appeared as 
reproductions in magazines and books. The exhibition 
therefore showcases not only original authorial 
photographs but also negatives and period 
reproductions. When photographing his series from 
Prague’s Lapidarium, Sudek applied both of these 
approaches to photography: he photographed the 
artifacts for an art-historical publication and, changing 
the angle a little, also for his own artistic purposes. 

The exhibition guides the viewer through Sudek’s work 
with sculpture in ten chapters, defined both in general 
terms (e. g. portrait busts, mass-produced sculptures, 
and documentation for artists) and more specifically 
(e. g. the Cathedral of St. Vitus, French sculpture, 
Kuks, and the Lapidarium). All the chapters, however, 
aim to capture the characteristic movement between 
Sudek’s commissioned work and his deeply personal 
interest in the object photographed, approaches that 
are often close to each other or even overlap. 

The exhibition includes other important 
photographers who specialized in photographing 
artworks and architecture in the same period as 
Sudek—Drahomír J. Růžička, Jaromír Funke, 
Jan Štenc, Alexandr Paul, Josef Ehm, Tibor Honty are 
represented with one photograph each. Also part of 
the exhibition is a selection of sculptures that Sudek 
worked with. Works by Aleksandra Vajd, Jiří Thýn and 
Hynek Alt bring a contemporary perspective, showing 
how the themes that Sudek addressed in relation to 
artworks can be seen as topical today. 

The exhibition is accompanied with an illustrated 
publication containing more than 400 reproductions, 
five scholarly essays and profiles of Sudek's most 
important clients and collaborators – sculptors, art 
associations and magazines.



Doprovodný program

čt 23. 7. 2020, 18 h 
Fotografický archiv  
komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Katarínou Mašterovou

čt 27. 8. 2020, 18 h 
Originály a reprodukce  
komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Hanou Buddeus

čt 3. 9. 2020, 17 h
Dům fotografie 
Workshop: Fotografujeme sochy
Naše vnímání sochy neovlivňuje jen její tvar či materiál, ale také její 
aktuální umístění, osvětlení a možnost pohybu při prohlížení. Jak s těmito 
kvalitami pracuje fotografie? V rámci workshopu představíme různé přístupy 
k fotografování soch, od reprodukcí do katalogů po současné umění. Diskuzi 
povedou kurátorky výstavy s pozvanými fotografkami a fotografy na základě 
konkrétních ukázek z jejich práce. 

čt 10. 9. 2020, 16 h 
Restaurování a konzervování 
kratší komentovaná prohlídka následovaná návštěvou restaurátorské dílny 
na Ústavu dějin umění s ukázkami poškozených negativů; s kurátorkou 
výstavy Hanou Buddeus a restaurátorkami fotografie Kateřinou Doležalovou 
a Terezou Cíglerovou

po 14. 9. 2020, 18 h 
kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1
Paralelní kino: Mediální dialogy 
ve spolupráci s Národním filmovým archivem
uvádí: Hana Buddeus a Sylva Poláková
Mediální dialogy jsou pokračováním tématu výstavy v jiném médiu a jiné době. 
Sledují protnutí performance, sochy a pohyblivého obrazu v pracích současných 
umělkyň. Záznamy těchto akcí, v nichž se video vzdaluje dokumentační roli 
a vstupuje do aktivního dialogu se snímanými objekty, představí Barbora Dayef, 
Eva Koťátková a Pavla Sceranková. 

čt 24. 9. 2020, 18 h 
Nakladatelství, spolky a výstavy  
komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Hanou Buddeus a historičkou umění 
Marianou Kubištovou

Edukační aktivity

Sobotní výtvarné workshopy
so 25. 7. 2020, 13–18 h 
Dům fotografie
Příběh sochy

so 15. 8. 2020, 13–18 h 
Dům fotografie
Zahalená živá socha

Výtvarné ateliéry pro dospělé a seniory
pá 25. 9. 2020, 15–18 h 
Edukační centrum
Fotografický negativ a pozitiv I

ne 27. 9. 2020, 15–18 h 
Edukační centrum 
Fotografický negativ a pozitiv II

Kontakt
edukace@ghmp.cz
Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 2, Praha 1

mailto:edukace@ghmp.cz


Accompanying Programme 

Thu 23 July, 2020, 6 pm 
Photographic Archive 
guided tour with curator Katarína Mašterová

Thu 27 August, 2020, 6 pm 
Originals and Reproductions 
guided tour with curator Hana Buddeus

Thu 3 September, 2020, 5 pm 
House of Photography 
Workshop: Photographing Sculptures
How we perceive a sculpture does not depend only on its shape or material 
but also on where it stands, how it is lit and whether we can move around it. 
How does photography work with these perspectives? During the workshop, 
we will introduce different approaches to photographing sculpture, from 
catalogue reproductions to contemporary art. The exhibition’s curators will lead 
the discussion with invited photographers based on concrete examples of their 
work. 

Thu 10 September, 2020, 4 pm 
Restoration and Conservation 
a short guided tour followed by a visit to the conservation studio at the Institute of 
Art History and a viewing of damaged negatives; with curator Hana Buddeus and 
conservators Kateřina Doležalová and Tereza Cíglerová

Mon 14 September, 2020, 6 pm 
Kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Prague 1 
Parallel Cinema: Media Dialogues 
in cooperation with the National Film Archive
introduction by Hana Buddeus and Sylva Poláková 
Media Dialogues are the exhibition’s extension in different media and different 
time. They follow the intersection of performance, sculpture and moving image 
in works by contemporary artists. Barbora Dayef, Eva Koťátková and Pavla 
Sceranková will present records of these events in which video shifts away 
from its role as a document and enters into an active dialogue with the objects 
recorded. 

Thu 24 September, 2020, 6 pm 
Publishing Houses, Art Associations and Exhibitions 
guided tour with curator Hana Buddeus and art historian Mariana Kubištová

Educational Activities

Saturday Art Workshops
Sat 25 July, 2020, 1–6 pm 
House of Photography
Story of a Sculpture 

Sat 15 August, 2020, 1–6 pm 
House of Photography
Veiled Living Sculpture

Art Workshops for Adults and Seniors
Fri 25 September, 2020, 3–6 h 
Education Center
Photographic Negative and Positive I

Sun 27 September, 2020, 3–6 h
Education Center 
Photographic Negative and Positive II

Contact
edukace@ghmp.cz
Education Center, Colloredo-Mansfeld Palace, Karlova 2, Prague 1

mailto:edukace@ghmp.cz


Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy
Lovelies from the Files. Sudek and 
Sculpture
23. 6. – 27. 9. 2020

Výstavu připravila Galerie hlavního města 
Prahy a Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. 
ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým 
muzeem v Praze.

The exhibition is organized by the Prague 
City Gallery and the Institute of Art 
History of the Czech Academy of Sciences 
in cooperation with the Museum of 
Decorative Arts in Prague.

Kurátorky výstavy
Exhibition Curators
Hana Buddeus, Katarína Mašterová

Autoři a autorky vystavených děl
Exhibited Artists
Josef Sudek, Hynek Alt, Břetislav Benda, 
Sonja Bullaty, Josef Ehm, Emanuel Famíra, 
Jaromír Funke, Tibor Honty, 
František Illek, Jiří Jaška, Bohumil Kafka, 
Karel Kotrba, Jan Lauda, Karel Lidický, 
Vincenc Makovský, Josef Mařatka, 
Mistr Oplakávání ze Zvíkova (?), 
Alexandr Paul, Ladislav Pichl, Karel Pokorný, 
Drahomír J. Růžička, Jan Štenc, 
Jiří Thýn, Alexandra Vajd, Josef Wagner, 
Marie Wagnerová- Kulhánková, 
Hana Wichterlová, Jan Znoj

Architektonické řešení
Architectural Design
Zbyněk Baladrán

Grafické řešení
Graphic Design
Martin Groch, Tim+Tim

Překlad
Translation
Barbora Štefanová, Hana Logan

Redakce textů
Copy Editing
Ondřej Krochmalný

Koordinace
Coordination
Jitka Hlaváčková

Instalace a produkce, vedoucí
Head of Installation and Production
Diana Brabcová

PR a marketing, vedoucí
Head of Public Relations and Marketing
Michaela Vrchotová

Vzdělávací programy, vedoucí
Head of Educational Programs
Lucie Haškovcová

Galerie hlavního města Prahy
Dům fotografie

Prague City Gallery
House of Photography

Revoluční 5, Praha 1
út–st, pá–ne 10–18 h,  
čt 10–20 h
Bezbariérový vstup

Tue–Wed, Fri–Sun 10 am – 6 pm,  
Thu 10 am – 8 pm
Accessible entrance

www.ghmp.cz
www.sudekproject.cz 
www.udu.cas.cz

Facebook & Instagram: 
@ghmp 
#ghmp 
@sudekproject 
#sudekproject

Výstava a doprovodná publikace jsou 
výstupem grantového projektu „Josef 
Sudek a fotografická dokumentace 
uměleckých děl: od soukromého archivu 
umění k reprezentaci kulturního dědictví“, 
podpořeného Ministerstvem kultury České 
republiky v rámci programu NAKI II 
(id. kód: DG16P02M002, 2016–2020).

The exhibition and accompanying 
publication were conceived as a part of the 
grant project: “Josef Sudek and Photographic 
Documentation of Works of Art: From 
a Private Art Archive to Representing 
a Cultural Heritage,” supported by the 
Ministry of Culture of the Czech Republic 
(NAKI II, id. code DG16P02M002, 
2016–2020).

http://www.ghmp.cz/
http://www.sudekproject.cz/
http://www.udu.cas.cz/


Josef Sudek, Z cyklu Svatý Vít / From the cycle Saint Vitus, 1924–1928



Josef Sudek, [Marie Zlatníková při práci na portrétu herce Vladimíra Borského / 
Marie Zlatníková sculpting the portrait of actor Vladimír Borský], 1941

Josef Sudek, [Pavel Krbálek, Kovové plastiky zvířat (pes a prasátko), 50. léta 20. stol. / 
Pavel Krbálek, Metal sculptures of a dog and a pig, 1950s], 1956 (?)



Josef Sudek, H. Kavalírová – Barrandov I, 1934



Josef Sudek, [Hana Wichterlová, Pupen / Bud, 1932], nedatováno / undated



Josef Sudek, [Auguste Rodin, Jan Křtitel / St. John the Baptist, 1878, detail ruky  
/ detail of hand], 1931

Josef Sudek, [Emil Filla, Mužská hlava / Male Head, 1936],  
30. léta 20. stol. / 1930s



Josef Sudek, [Auguste Rodin, Jan Křtitel / St. John the Baptist, 1878, detail ruky  
/ detail of hand], 1931

Josef Sudek, [Otakar Švec, soutěžní návrh pomníku J. V. Stalina / competition design for 
memorial to J. V. Stalin, 1949], 1949



Josef Sudek, [Emanuel Famíra, Sousoší Život / Life, 1927–1930, detail], 1930



Josef Sudek, [Madona z Kamenného Újezda, kol. 1430, detail / Madonna of Kamenný Újezd 
(detail), ca. 1430], 1935 (?)


