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výstava všední den představuje doposud
poněkud opomíjenou skupinu fotografií,
vytvořených v československu v průběhu
padesátých a šedesátých let 20. století. Důvodů 
k dosavadní malé reflexi této skupiny děl je jistě
více. Předně se jedná o relativně krátkou epizodu
jaksi nenápadně „vloženou“ mezi těžkou
degradaci média v rámci socialistického realismu
a naopak jeho výrazné vzepětí v šedesátých
letech. Za další se pohybujeme v době, kdy svá
vrcholná díla – leckdy pochopitelně v ústraní 
a bez možnosti adekvátní prezentace – tvořila
celá řada umělců v mezinárodním kontextu
důležitějších, jako například emila Medková,
vilém reichmann, dokumentarista Josef
koudelka, ale i největší český fotograf Josef
sudek. Právě jim bývá při zpracování těchto let
věnována zásadní pozornost.

tato skutečnost ale nemění nic na faktu, 
že domácí fotografii na přelomu padesátých 
a šedesátých let opanovaly snímky zcela jiného
ražení, které – díky svému masovému rozšíření 
v rámci periodického tisku a knih – zasáhly
mnohem širší publikum, než díla zmiňovaných
velikánů českého umění. snímky, pro něž se
později vžilo pojmenování „fotografie všedního
dne“ či „poezie všedního dne ve fotografii“. tyto
fotografie, většinou pořízené v nejrůznějších
zákoutích našich měst, okouzlily ve své době
obrovské množství lidí a poskytly alternativu 
k silně ideologicky zabarveným fotografiím
socialistického realismu první poloviny
padesátých let.

výstava prezentuje díla osmnácti
nejdůležitějších autorů fotografie všedního 
dne, jakými byli například Boris Baromykin, 
Miloš Budík, Bohuslav Burian, Pavel Dias, 
erich einhorn, Jan Hajn, karel otto Hrubý, 
Jiří Jeníček, václav Jírů, rupert kytka, 
ivo Přeček či Marie Šechtlová. Ukazuje také
dobové použití fotografie v periodickém tisku 
a v obrazových publikacích, které fotografie
všedního dne výrazně proměnila, a představuje
rovněž fenomén takzvaných mezinárodních
fotografických salonů, na nichž se velká část
autorů výrazně uplatnila. výstava tak nabízí
jedinečný pohled do doby, která „žila všedností 
a žila fotografií“. k výstavě vychází ve spolupráci
s nakladatelstvím arbor vitae reprezentativní
stejnojmenná publikace. 

1       Miloš Budík, láska na kolech, 1957, soukromá sbírka  
2      karel otto Hrubý, rodina, 1957, Moravská galerie v Brně  
3      Jaroslav Pacovský, Dům na periferii vi, kolem 1955, 
        svaz českých fotografů 
4      Milada einhornová, Není lehké býti otcem, 1955, 
        Moravská galerie v Brně  
5      rupert kytka, Deštníky, 1960, Moravská galerie v Brně  
6      erich einhorn, Zamilované pneumatiky, před 1958, 
        Uměleckoprůmyslové museum v Praze  
7      Boris Baromykin, z cyklu třebíč mých vzpomínek, 
        kolem 1958, soukromá sbírka
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the exhibition everyday life represents a
somewhat neglected group of photographs created
in Czechoslovakia during the 1950s and 1960s.
there are certainly a number of reasons why this
group of works has remained unexamined up to
now. first of all, they come from a relatively short
episode “inserted” rather inconspicuously between
the extreme degradation of the photographic
media under the influence of socialist realism and,
on the other hand, its significant rise in the 1960s.
secondly, we are dealing with a period of time when
a number of artists, who were more important
when viewed in the global context, created their
key works, often in seclusion and with no possibility
of presenting them appropriately. the list would
include such artists as emila Medková, vilém
reichmann, the documentary photographer Josef
koudelka, and the greatest Czech photographer,
Josef sudek. it is these artists who have received
the most attention when this period is examined.

However, this does not alter the fact that local
photography at the turn of the 1950s and 1960s
was dominated by pictures with a completely
different feeling, which, thanks to their mass
distribution in periodicals and books, appealed
to a much wider audience than the works of the
aforementioned giants of Czech photography. 
they were later referred to as the “photography 
of everyday life” or the “poetry of everyday life in
photography”. taken mostly in all kinds of street
corners of Czech cities and towns, the wider 
public adored these pictures which provided an
alternative to the ideologically-driven photographs
of socialist realism from the early 1950s. 

the exhibition presents the work of eighteen
of the most important photographers of everyday
life, such as Boris Baromykin, Miloš Budík,
Bohuslav Burian, Pavel Dias, erich einhorn, Jan
Hajn, karel otto Hrubý, Jiří Jeníček, václav Jírů,
rupert kytka, ivo Přeček and Marie Šechtlová. 
it also shows how the photographs were presented
in periodicals and books of the time which the
photography of everyday life changed significantly,
and introduces the phenomenon of so-called
international photography salons, which many 
of these photographers relied on to a strong
degree. thus the exhibition offers a unique view 
of a time which “lived for the everyday and for
photography”. an eponymous publication by the
publishing house arbor vitae is being presented
together with the exhibition.

Boris BaroMykiN
JaN BeraN
MiloŠ BUDík
BoHUslav BUriaN
Pavel Dias
eriCH eiNHorN
MilaDa eiNHorNová
JaN HaJN
karel otto HrUBý
Jiří JeNíček
váClav Jírů
rUPert kytka
Jaroslav PaCovský
ivo Přeček
vlaDiMír skoUPil
soňa skoUPilová
Marie ŠeCHtlová
Jaroslav vávra
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8      Jiří Jeníček, Bez názvu, kolem 1955, Moravská galerie v Brně  
9      ivo Přeček, Chlazení piva (z cyklu Pracovní prostředí), 1962,
        Moravská galerie v Brně  
10    Jan Beran, Průhled, 1959, Moravská galerie v Brně 
11     Pavel Dias, veselá garde, 1958, Uměleckoprůmyslové 
        museum v Praze 
12    václav Jírů, Divák, 1952, svaz českých fotografů  
13    Bohuslav Burian, Práce staví domy, před 1949, 
        Moravská galerie v Brně  
14    Jan Hajn, Dílenská galerie, 1960, Moravská galerie v Brně


