
František Drtikol - Akty z let 1923-1929 

 

František Drtikol (1883 - 1961) byl prvním českým fotografem mezinárodního významu. Byť 

se živil především reprezentativními portréty, proslulost získaly zejména originální akty, jež 

jsou na první pohled rozeznatelné jeho rukopisem. 

 

„Výstava představuje díla z Drtikolova vrcholného období v letech 1923 - 1929, kdy se 

postupně vzdaloval od piktorialistických a symbolistických východisek a osobitě reagoval na 

podněty řady avantgardních uměleckých směrů od kubismu, futurismu a expresionismu až po 

abstraktní umění, aniž by se přímo do některého z nich zařadil. Ve svých fotografiích často 

konfrontoval nahá těla s geometrickými dekoracemi a s vrženými stíny, modelky aranžoval do 

expresivních póz, ovlivněných moderním tancem a divadlem, akcentoval spojení fyzické a 

duševní krásy,“ uvedl její kurátor prof. V. Birgus. 

 

I když Drtikolovy akty byly v meziválečném období vystavovány a získávaly ocenění 

v mnoha zemích, po druhé světové válce byly nadlouho zapomenuty. Dnes jsou však znovu 

právem řazeny k vrcholům české i světové fotografie první poloviny 20. století. 

 

Letos jubilující vedoucí Institutu tvůrčí fotografie (ITF) Filozoficko-přírodovědecké fakulty 

prof. PhDr. Vladimír Birgus (1954) se osobnosti Františka Drtikola věnuje dlouhodobě. Už ve 

druhé polovině osmdesátých se stal spolu s Antonínem Braným autorem jeho monografie 

(Odeon 1986, 1989), aby na ni později navázal publikací Fotograf František Drtikol (Prostor, 

1994). V jeho soustředěném zájmu o přední osobnost české fotografie je však stěžejním rok 

2000, kdy nakladatelství KANT vydalo v české i v anglické verzi reprezentativní monografii, 

která pro poznání Drtikolova génia zůstává významným pramenem. 

 

Oproti titulu, jenž byl vydán o šest let dříve, přináší inovovaný text a podstatně pozměněný 

výběr reprodukcí, mezi nimiž vedle slavných nechybějí ani málo známá, ba dokonce do té 

doby nepublikovaná díla z fondů Uměleckoprůmyslového musea v Praze, ale také z dalších 

českých i zahraničních sbírek. Všechna Drtikolova tvůrčí období v knize reprezentuje 120 

celostránkových černobílých fotografií, osm barevných a na pět desítek menších reprodukcí. 

O grafickou úpravu stále vyhledávané publikace se zasloužil jiný pedagog ITF, doc. akad. 

malíř Otakar Karlas. 

 

Naposledy prezentoval V. Birgus Drtikolovu tvorbu v Královské akademii krásných umění 

v Madridu, a to v rámci prestižního letního mezinárodního festivalu Photo España 2013. Její 

opavské uvedení se tedy dá považovat za reprízu madridské výstavy, která v podobě kolekce 

35 aktů ze dvacátých let 20. století vzbudila při španělské premiéře značný ohlas. „Český 

fotograf František Drtikol nás přesvědčil, že uměl na lidské tělo nahlížet svou nezaměnitelnou 

estetikou světla, futurismu, kubismu a abstraktního umění,“ zhodnotil Gerardo Mosquera, 

hlavní kurátor festivalu Photo Espaňa 2013.  


