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Několik poznámek
o vztahu architektury a fotografie
Text: Helena Doudová
Foto: Simon Schnepp a Morgane Renou
Tam, kde dříve parkovaly Tatry 613, černé limuzíny funkcionářů NDR, vzniká
dnes místo pro umění. Sběratel Axel Haubrok areál opuštěného vozového parku NDR
v Lichtenbergu rekonstruuje pro svou sbírku konceptuálního umění, umělecké ateliéry
a výstavní plochy. Kontrastní směsice socialistického luxusu a automobilových
garáží ožívá na fotografiích berlínského dua schnepp·renou.

F

ahrbereitschaft Lichtenberg vlastní od
roku 2013 Axel Haubrok, finanční poradce a velkorysý mecenáš umění původem
z německé metropole umění Düsseldorfu. Spolu
se svou ženou Barbarou vytvořili zásadní sbírku
konceptuálního umění – přes 800 děl od 60. let
20. století do současnosti autorů jako Rosemarie
Trockel, Heimo Zobernig, Gregor Schneider,
Christoph Büchel, Jonathan Monk a dalších. Loni
se Haubrok pustil do experimentu s otevřeným
koncem – rozhodl se svou sbírku z centra Berlína
přestěhovat na okraj – do Lichtenbergu. Hlavní
galerijní čtvrti Prenzlauer Berg a Friedrischshain
ho nudily. Na ploše 18 000 m2, uprostřed dílen,
autoservisů a skladů vzniklo již 10 uměleckých
ateliérů a další mají následovat. Excentrický
nápad? Haubrok svou vizi pojmenovává následovně: „Není to ideální místo pro umění, je
spíše nepřístupné a nevhodné. Ale přesně to mě
zajímá. Dělat něco nečekaného a vidět, zda to
vyjde, nebo ne. (...) Umění se ideálně doplňuje
s místním prostředím.“ V kombinaci se soused-

ními 50 metrů vysokými betonovými věžemi má
areál dodat celé čtvrti nový náboj – St. Giminiano Lichtenbergu, glosuje s nadsázkou architekt
Arno Brandlhuber.
Do roku 1989 přísně tajný areál vozového parku
má záhadnou historii. V garážích parkovaly
kromě Tater i západní vozy, funkcionáři SED
zde údajně přijímali západní hosty, se kterými
vyjížděli na objížďky východního Berlína. Administrativní budova vozového parku snoubí vysoké
a nízké – socialistický luxus – nákladně dřevem
obložené sály, šik bary se zářivě červenými barovými stoličkami, bowlingovou dráhu a saunu, se
zápachem motorového oleje. Luxus pro úředníky ministerstev i šoféry? Podle internetových
stránek Haubrokovy nadace a časopisu Spiegel se
v areálu pod krycím jménem „Verkehr“ skrývalo
oddělení centrální komise SED, které mělo na
starosti financování spřátelených zahraničních
politických stran a organizací skrze napojení na
podnik devizového obchodu „Komerzielle Koor-

dination“ (KoKo) státního sekretáře SED Alexandra Schalck-Golodkovského. Pod rouškou utajení
na baru nebo se sklenkou piva u bowlingové
dráhy straníci SED uzavírali politické i devizové
obchody se západními komunisty i „znepřátelenými“ kapitalisty. Oddělení mělo k dispozici
vlastní prostup skrze Berlínskou zeď. Činnost
oddělení dodnes není zdokumentovaná.
Tajemná historie a výrazný design přitáhly jako
jedny z prvních pozornost německo-francouzské
dvojice fotografů schnepp · renou. Simon Schnepp a Morgane Renou spolupracují od roku 2010.
Jejich volná tvorba se věnuje fotografii architektury. Aktuální cykly zachycují prázdné interiéry
v okamžiku těsně před rekonstrukcí – na prosvětlených, technicky dokonalých fotografiích ožívají
stopy minulosti, subtilní vrstvy, které ulpěly na
povrchu architektury. schnepp · renou jsou ovlivnění německou školou fotografie v Düsseldorfu,
jejíž současnými nejznámnějšími zástupci jsou
Candida Höfer, Thomas Ruff, Alexander Gursky,
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nebo v Čechách Pavlem Vančátem představený
Jörg Sasse, především v konceptuálním přístupu
k fotografii, precizností provedení ve velkých formátech a v „objektivním“, chladném analytickém
pohledu.
Vztah fotografie a architektury obecně je možné charakterizovat termínem „Hassliebe“. Architektura do značné míry k fotografii jako způsobu
reprezentace přistupuje s nedůvěrou – základní
vlastností architektury je trojrozměrnost, fotografie architekturu nutně zplošťuje do dvojrozměrné plochy. Na druhou stranu jsou si architekti
vědomi síly a přitažlivosti média fotografie pro
jejich klienty, časopisy a internet. Jediná fotografie stavby známého architekta může být (jediným) předpokladem celosvětového úspěchu.
Řadu kritických argumentů vůči fotografii architektury formuloval již Adolf Loos ve své eseji
„Von der Sparsamkeit“ (1924). Loos byl pověstný
neochotou své interiéry fotografovat:
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Axel Haubrok

spolu se svou ženou Barbarou
vytvořili zásadní sbírku konceptuálního umění – přes 800 děl
od 60. let 20. století do současnosti autorů jako například
Rosemarie Trockel, Heimo Zobernig, Gregor Schneider. Nově
k vidění ve Fahrbereitschaft
Lichterfelde.

http://www.fahrbereitschaft.org
http://www.haubrok.org

schnepp·renou

Fotografie byla cíleně využívaná modernistickou
avantgardou ve 20. a 30. letech 20. století jako
progresivní nové médium a nová obrazová řeč.
Charakteristické bylo přísné komponování světla
a stínu, černobílá dramatičnost obrazu, která do
značné míry podtrhla a pomohla zkonstruovat
vnímání modernistické architektury ve spojení

s bílou barvou. Fotografie zdůrazňovala progresivitu moderní architektury a moderního životního stylu v kombinaci například s automobilem,
jak je tomu u známé fotografie Le Corbusierova
domu v „Werkbundsiedlung“ Weissenhof ve
Stuttgartu z roku 1927 (Obr.1). Fotografie zároveň
umožňovala vytvořit kult individuálního tvůrčího génia. Tuto sebeinscenaci dokonale ovládali
všichni velcí moderní architekti jako Ludwig
Mies van der Rohe, Le Corbusier, Walter Gropius
a další (Obr.2). Postmoderna čerpala především
z barevnosti fotografie a možnosti vytvářet fotografické koláže (Obr. 3).
Jako samostatné umělecké médium se fotografie začala emancipovat po druhé světové
válce. Žánr fotografie architektury se jako první
etabloval na Akademii umění v Düsseldorfu pod
vedením profesorů Bernda a Hilly Becherových
(Obr. 4). Objektivní, dokumentaristický pohled
Becherových, jejich typologické řady mizejících
industriálních staveb rozšířily pohled na to, jak
konceptuálně nově definovat fotografii architektury. Podobně dílo umělce Ed Ruscha – Ruschavydával fotoknihy, cykly dokumentující benzínové stanice, parkoviště nebo byty v Los Angeles
(„Twenty Six Gasoline Stations“, 1963, „Some Los

Angeles Apartments“, 1965). Ruscha také jako
první využíval fotoaparát jako nástroj sériové
dokumentace ulice (Los Angeles Every Building
on the Sunset Strip, 1966), kterým se inspirovali
Robert Venturi a Denise Scott Brown pro svou
knihu „Learning from Las Vegas“ (1977).
V současnosti nejzajímavější impulzy v oblasti
fotografie architektury vycházejí z oblasti umění,
především z okruhu výše zmíněných žáků Becherových. Přístup každého jednotlivého fotografa je
jinak nosný, Alexander Gursky ve svých fotografiích odkrývá současný svět globálního trhu,
masové produkce a reprodukce, Candida Höfer
v cyklech veřejných budov, knihoven, kanceláří a muzeí zachycuje institucionální strukturu
a výraz těchto míst. Thomas Ruff se systematicky
zabývá možnostmi a transformacemi fotografie v digitálním věku, podobně jako Jörg Sasse.
Absence, lidmi opuštěné prostory a objekty „as
found“ jsou podstatné pro introvertní snímky
Laurenze Bergera.

Holešovická
oáza temnoty

http://www.schnepp-renou.com

Helena Doudová

je kurátorka a teoretička architektury, v současnosti v DAZ
– German Architecture Centre
v Berlíně. Spolupracovala na
řadě výstav, mimo jiné v Muzeu Architektury v Mnichove
i v DAZ. V současnosti pracuje
na výstavě o participativních,
bottom-up modelech bytové
výstavby.

www.daz.de
www.baugruppe.cz

Studio Hrdinů před dvěma lety osídlilo betonový labyrint pod holešovickým Veletržním palácem.
Obývá prostory s charakteristicky sálajícím chladem a oživuje je zvláštní směsicí napětí a ironie.
Unikátní divadelní soubor se na české poměry dokázal velmi rychle etablovat a už po několika málo
sezónách se vyšvihnul do užšího výběru v sekci divadlo roku zaniklých Cen Alfréda Radoka.

1) http://www.rbb-online.de/kultur/beitrag/2014/01/minimal-art-in-honeckers-ehemaliger-fahrbereitschaft.html
2) http://www.morgenpost.de/kultur/berlin-kultur/article115557027/Honeckers-Fahrbereitschaft-wird-nun-zum

Text: Martin Macháček
koncentrovaná
Studio Hrdinů má svérázné tempo i organizační
strukturu. Hraje bez pevného souboru a rychlost,
s jakou se rozrůstá jeho repertoár (např. z úvodu loňské sezony), také není na české divadelní
scéně zcela obvyklá. Jádro Studia Hrdinů tvoří
čtveřice Kamila Polívková, Katharina Schmitt,
Jan Horák a Michal Pěchouček. Každý z nich
vychází ze specifického kontextu a do holešovického divadla díky nim proniká jedinečná esence
MeetFactory nebo Komedie Jařabovy / Pařízkovy
éry i osobnosti s nimi spojené.

	
  

1/ Le Corbusier, Weisenhof Siedlung, 1927

atmosférická
O různorodosti přístupů píše Katharina Schmitt
ve svém dopise ze srpna 2014. Další dopisy možná ještě přijdou.
Katharina Schmitt: Žiju mezi Berlínem a Prahou a jedním z důvodů, proč to tak je, je Studio
Hrdinů. Pro moji práci je centrální kontext, ve
kterém se odehrává; možnost navázat na témata,
formální prostředky, pracovní výsledky předchozích inscenací. Studiu Hrdinů jsou pro mě osobně na jedné straně lidi, s kterými pracuji už léta
(Kamila Polívková a Ivana Uhlířová - návaznost
na práci v divadle Komedie, Jan Horák, se kterým

	
  

2/ Ludwig Mies van der Rohe

jsem spolupracovala v divadle Meetfactory a výtvarník Pavel Svoboda), a na druhé straně je zde
kontext našich společných zájmů/otázek, který
mi umožňuje ve mých inscenacích navázat na
předchozí práce, zabývat se tématy dopodrobna
a zároveň reagovat na to, co dělají moji kolegové.
Pracuji v ČR hlavně jako režisérka a v Německu
hlavně jako dramatička. Ve Studiu Hrdinů se obě
povoláni spojila a mám velkou radost, že pravidelně režíruji v divadle, ve kterém se také hraje
moje dramatická práce.
Důležité je i místo, kde pracujeme – Národní Galerie, Veletržní Palác – a obecně vztah
k výtvarnému umění a k performance. Michal
Pěchouček, Jan Horák, Kamila Polívková a já pracujeme každý jinak, nicméně nás spojuje vizuální
způsob uvažování. Doufám, že se nám podaří
v takovém duchu pokračovat dál. Momentálně to
vypadá, že příští sezóna bude aspoň tematicky
trochu vážnější než sezóny předchozí.
prominentní
Pozice Studia Hrdinů je v rámci současné české
divadelní mapy poměrně výsadní. První sezóna
prosvištěla za velké pozornosti, protože se objevila parta, která do toho dupala jinak a za málo

peněz páchala přinejmenším neokoukané divadlo.
Duchovně navázala skupina na něco, po čem mezi
náročnějším publikem začal být nemalý hlad.
V okolí průměrných činoherních a progresivních,
měřítkem menších souborů, tak vznikl další,
vyplňující mezeru na českém divadelním trhu.
Nepravidelná, myšlenkově sevřená dramaturgie
se soustřeďuje převážně na autorské divadlo,
což není v našich podmínkách profesionálních
souborů obvykle prioritna. Mozaiku tvoří většinou tituly, v nichž se výrazný solitér vyrovnává
s tlakem konvencí, konformismem nebo obecně
s nechutí svého okolí ke svobodě. Postavy z literárních děl (Den opričníka, Černá zrcadla, Krev
Wälsungů, Sněhurka), případně historické figury
v netušených souvislostech (Milena Jesenská
v Mileniných receptech, Julius Fučík v Citovém
komediantovi) či kombinace obou (Robert Walser
v Pomocníku Walserovi) mají něco společného. Dal by se z nich poskládat velmi výstřední
superhrdinský tým. Dohromady tvoří svět podivných vyděděnců, filosofujících beatniků, skrumáž
magorů, jejichž atraktivitě nahrává právě to, že se
vymykají průměru. Buď jim okolí nerozumí, nebo
je chce zlikvidovat, případně přebírají iniciativu
sami a propadají sociopatickým tenzím.

zrající
Událost, která Studio Hrdinů Cenám Alfréda
Radoka přiblížila nejvíce, je sólo Den opričníka
s oceněným Karlem Dobrým v hlavní roli. Hype,
který inscenace rozvířila, pak možná trochu
znevýhodňuje zbylé tituly. Byť patří ke skvělým
kusům, staví ostatní do podivného pozadí a někteří poměřují kvalitu souboru právě prizmatem
Dne opričníka.
Na druhou stranu, vlastností položek na
repertoáru je svébytnost, díky níž se navzájem
vymezují. Osvěžující rozdílnost tvůrčích přístupů vyvěrá ze zdravé konkurence. Inscenace totiž
zrají a každá si vytváří svůj specifický okruh
příznivců. S tím souvisí i skutečnost, že základní
kvarteto Studia Hrdinů mezi sebe pouští i další
tvůrce – kromě režisérů Jana Nebeského a Kaie
Ohrena se ve třetí sezóně objeví spolupráce Miroslava Bambuška s Pavlem Zajíčkem i DG307.
tříletá
Ve Studiu Hrdinů začala třetí sezóna.

	
  

3/ Robert Venturi, The strip seen from the
desert with Robert Venturi‘s silhouette, 1966

	
  

4/ Bernd a Hilla Becherovi, Pitheads, 1974

foto archiv redakce

„Fotografie klame. Nikdy jsem nechtěl svými věcmi (architekturou – pozn. aut.) někoho klamat.
Takovou metodou opovrhuji.“ Loos pokračuje
ve své sžíravé kritice: „...jsou architekti, kteří
zařizují interiéry, nikoli aby se v nic člověk cítil
dobře, ale aby dobře vypadaly na fotografiích.
To jsou takzvané kreslené architektury, které
díky mechanickému komponování stínu a světla nejlépe odpovídají mechanickému aparátu,
v tomto případě tmavé komoře. (...) Fotografie
odhmotňuje, ale já chci právě, aby lidé v mých
pokojích zažili materiál, který na ně bude působit.“ Loos hovoří o zplošťujícím efektu fotografie
a neschopnosti zprostředkovat prostor a materialitu architektury, které jsou pro jeho dílo zásadní.
Loos si již v počátcích fotografie uvědomoval její
sílu prodávat atraktivní obrazy klientům, které
nevypovídají nic o tom, jak se v místnostech
skutečně žije.

Simon Schnepp a Morgane Renou, fotografické duo z Berlína
a Marseille. Jejich fotografie
byly vystaveny, kromě jiných
v Muzeu Architektury DAM ve
Frankfurtu, v Muzeu Estonské
Architektury v Talinnu a byly
publikovány v prestižních časopisech, jako například
L‘Architecture d‘Aujourd‘hui.
V listopadu 2014 následuje výstava jejich fotografií v Galerii
Ferdinanda Baumanna.
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