
Galerie hlavního města Prahy je jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice, která se ve své výstavní činnosti zaměřuje 

zejména na moderní a současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává umělecké sbírky hlavního města Prahy. 

V současné době GHMP vystavuje v sedmi objektech: v Domě U Kamenného zvonu, v Městské knihovně – 2. patro, v Colloredo-

Mansfeldském paláci, v Domě fotografie, v Bílkově vile, v Zámku Troja a v Domě Františka Bílka v Chýnově. 

 

 

KAREL OTTO HRUBÝ 
RETROSPEKTIVA 
 
7. 3. – 21. 5. 2023 
Galerie hlavního města Prahy 
Dům fotografie 
Revoluční 5, Praha 1 
út–st, pá–ne 10–18 h, čt 10–20 h 
 
Kurátoři: Lukáš Bártl, Antonín Dufek, Jana Vránová 
 
V dějinách české fotografie druhé poloviny dvacátého století bychom našli jen 

nemnoho tak vlivných, a přitom tak málo známých tvůrců, jako byl Karel Otto Hrubý 

(1916–1998). Byl to nejen výtečný autor, ale do dění ve fotografii se zapojoval také 

jako teoretik, kritik, kurátor, organizátor a v neposlední řadě i jako pedagog Střední 

uměleckoprůmyslové školy v Brně, Lidové školy umění Jaroslava Kvapila a Institutu 

výtvarné fotografie. Ze všech těchto pozic s obrovskou přesvědčivostí ovlivňoval a 

kultivoval domácí fotografickou scénu, přestože doba, v níž pracoval, byla nesmírně 

turbulentním obdobím našich dějin. Uchovat si energii a tvůrčí svěžest jak 

v poválečných letech, tak v době nejtužšího stalinismu, v uvolněných letech 

šedesátých či v době normalizace vyžadovalo bezesporu velkou vnitřní sílu a zápal 

pro věc. 

 

S odkazem K. O. Hrubého je spojeno nejen mimořádné dílo, ale i mnoho dalších aktivit, 

které ve druhé polovině 20. století ovlivnily tehdejší vnímání a pozici média fotografie. 

Retrospektivní výstava je připomenutím Hrubého rozsáhlé celoživotní fotografické tvorby 

širokého tematického spektra včetně prezentace prací a materiálů, dokumentujících jeho 

všestrannost. 

 

K. O. Hrubý se narodil ve Vídni, nicméně rodina strávila převážnou část jeho dětství a mládí 

ve Znojmě, kde také absolvoval gymnázium. V době následných studií práv v Brně se jeho 

vášní stala jazzová hudba. Po konci druhé světové války se vydal na dráhu fotoreportéra. 

Jeho fotografie jsou spjaty s dobou svého vzniku, reflektují autorovy osobní zájmy a témata, 

která jej zvlášť oslovovala, dobové názorové trendy i aktuální společenskou situaci. Začátky 

jeho tvorby vycházejí z československé meziválečné avantgardy a také tehdejší 

žurnalistické fotografie, na jejíž tradici Hrubý navázal. Již jako mladý si vytyčil náměty, které 

pak celý život fotografoval, a rychle si vybudoval pověst velmi univerzálního autora. 

 

Po únoru 1948, kdy se československé umění muselo podřídit politické objednávce, se  

K. O. Hrubý stal jedním z představitelů socialistického realismu. Jeho práce však byly velmi 

vzdálené od tehdejší podprůměrné produkce většiny kolegů a také jejich obsah lze často 
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vnímat ambivalentně. Hrubého snímky z výrobních hal, sléváren, lomů nebo polí mají 

nebývalou kvalitu a jsou až jakousi sakralizací lidské práce. 

 

K. O. Hrubému byl blízký především jeden z výrazných uměleckých proudů poválečných 

desetiletí, obracející se k poetice všedního dne. V tomto duchu vytvořil řadu fotografií, které 

následně často uplatnil v obrazových publikacích. Sám jich vydal hned několik a 

v padesátých a šedesátých letech byl do značné míry prominentním autorem obrazových 

knih o Valašsku, Vysočině a především o Brně. Nejzdařilejší z nich vyšla roku 1964. Její 

obrazovou část vytvořil společně s Vilémem Reichmannem a Milošem Budíkem, texty knihu 

doplnili Ludvík Kundera a Jan Skácel. 

 

Oblíbeným námětem K. O. Hrubého byla krajina, dokumentoval také folklór a tradice 

venkovského prostředí, fotografie byla i jakýmsi deníkem jeho života. V tomto ohledu si 

oblíbil především jižní Moravu a také Slovensko. Pravděpodobně z Hrubého lásky k přírodě 

vychází také jeho potřeba zachytit krajinu člověkem poničenou, zdevastovanou, 

neobyvatelnou. Jeho silně apelativní snímky jsou výjimečné. 

 

Již v první polovině šedesátých let se také začal věnovat inscenované fotografii a patří tak 

k jejím průkopníkům. Do inscenací opět zapojoval své studenty, ale i rodinu. Mnozí jeho žáci 

tento fotografický žánr rozvíjeli a určovali jeden z trendů domácí fotografie kolem roku 1970. 

Na inscenované snímky dále kontextuálně navazují Hrubého koláže, poslední období svého 

života pak věnoval malbě obrazů poetického naivizujícího pojetí. 

 

K. O. Hrubý zanechal výraznou stopu také jako pedagog. Více než dvě desetiletí působil na 

fotografickém oddělení brněnské Vyšší školy uměleckého průmyslu (později ŠUŘ, SUPŠ), 

z jeho podnětu byla založena Škola výtvarné fotografie (později Institut výtvarné fotografie, 

na jehož tradici navazuje dnešní Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity). 

 

Výstava, složená z přibližně dvou stovek fotografií, maleb a dalšího doplňujícího materiálu, 

je členěna do několika tematických celků: Začátky, Nová budoucnost, Folklór a tradice, 

Všední den, Krajina, Inscenovaná realita. Tvoří ji fotografie z veřejných i soukromých sbírek 

a archivů, včetně reprodukcí negativů z osobního archivu K. O. Hrubého, které doplňují 

pohled na jeho tvorbu. Monografie, která byla vydána u příležitosti stého výročí umělcova 

narození a jeho výstavy v Domě umění města Brna, poprvé komplexně postihla jeho 

význam v kontextu české fotografie. 

 

Lukáš Bártl, Jana Vránová 
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Kurátoři: Lukáš Bártl, Antonín Dufek, Jana Vránová 

Spolupráce: Jitka Hlaváčková, Helena Musilová 

Grafické řešení: Jan Šerých 

Architektonické řešení: Tomáš Moravec 

 

 

Mediální partneři GHMP: Art&Antiques, ArtMap, Artalk, Flash Art, A2, Alarm, Artikl, 

Revolver Revue, Artyčok.tv, protisedi.cz, Radio 1, Český rozhlas Radio Wave, Fotograf 

 

Vstupné: 150 Kč plné (dospělí) / 60 Kč snížené (studenti) / 20 Kč seniorské 

 

Výstava vznikla ve spolupráci s Domem umění města Brna a s Moravskou galerií v Brně. 
 

Výstavní program Galerie hlavního města Prahy je podporován Ministerstvem kultury České 

republiky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt pro novináře: 
Michaela Vrchotová 
+420 725 818 721 
vrchotova@ghmp.cz 
 
Další informace: www.ghmp.cz  
www.facebook.com/ghmp.cz 
www.instagram.com/ghmp.cz  

mailto:vrchotova@ghmp.cz
http://www.ghmp.cz/
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DOPROVODNÝ PROGRAM 
 
Komentované prohlídky: 
 

čt 23. 3. 2023, 18 h: s kurátorem Lukášem Bártlem 

 
čt 20. 4. 2023, 18 h: s fotografy a žáky K. O. Hrubého, Irenou Armutidisovou,  
Miroslavem Myškou a Miroslavem Sychrou 

 
čt 18. 5. 2023, 18 h: s kurátorkou Janou Vránovou 

 

 

EDUKAČNÍ PROGRAM 
 
Sobotní výtvarné workshopy: 
 
so 25. 3. 2023, 13–18 h 
Koláže všedního dne 
Edukační centrum  
Colloredo-Mansfeldský palác 
 
so 29. 4. 2023, 13–18 h 
Fotogramy a fotografické zvětšeniny 
Edukační centrum  
Colloredo-Mansfeldský palác 
 
 
Výtvarné dílny pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační programy: 
 
ne 23. 4. 2023, 13–16 h  
Camera obscura I 
Edukační centrum  
Colloredo-Mansfeldský palác 
 
ne 14. 5. 2023, 13–16 h 
Camera obscura II 
Edukační centrum  
Colloredo-Mansfeldský palác 
 

čt 18. 5. 2023, 15–18 h 
Černobílý pozitiv a jeho negativ I 
Edukační centrum  
Colloredo-Mansfeldský palác 
 
čt 25. 5. 2023, 15–18 h 
Černobílý pozitiv a jeho negativ II 
Edukační centrum  
Colloredo-Mansfeldský palác

 
rezervace nutná: eva.pejchalova@ghmp.cz 
 
 
Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny 
s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme 
časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy. 
Rezervace nutná: edukace@ghmp.cz 


