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Zátiší? 
Zátiší je tradiční umělecká „disciplína“ překlenující jak různá výtvarná média, tak také 
dekády, století, tisíciletí dějin umění.
Je to žánr, o kterém se dá v prvním plánu říci, že je širšímu publiku poměrně pří-
stupný a přátelský. Tento pohled může ale s rychle se proměňujícím fotografickým 
médiem vzít tak trochu za své. S novými technologiemi a možnostmi distribuce, které 
odbouraly různé technické překážky, jež mohly po léta fungovat jako určitý katalyzá-
tor snah fotografujících, je v současné době zcela běžné vytvářet „jakékoli množství 
čehokoliv“. A v této tendeci přirozeného vzniku nových forem a přístupů nezůstává 
zátiší mimo dění. 
Výstava Zátiší? je tedy určitým pokusem představit různé podoby tohoto žánru, se 
kterými se u studentů Institutu tvůrčí fotografie můžeme setkat, a to jak v samotném 
předmětu Fotografické zátiší, tak  v jejich volné tvorbě, kterou představují především 
klauzurní práce. 
Zátiší zde není tedy vnímáno jako disciplína, která by měla být formálně naplňována, 
ale spíše jako určitá událost, instalace, objekt, který každý v životě vytváří. Který nás 
charakterizuje a mnohé vypovídá. Který nalézáme nebo vytváříme. Který fotografujeme.
Jan Mahr



Marek Zawadka, The Room, 
digitální fotografie, 2014

Oldřich Malachta, Za hradbou 
hor, digitální tisk z negativu  
6x6 cm, 2014Michal Matoušek, „Tribute to Mark # X“, kontakty z barevného negativu, 2014

Renata Běčáková, Odhalování, digitální tisk, 2013 – 2014

Petr Neugebauer, Projekce, kontakt z barevného negativu 4x5 palců, 2013

Tomáš Zumr, Proces, digitální tisk z negativu 6x6 cm, 2013


