
Interaktivní galerie Becherova vila, 
pobočka Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje  
Krále Jiřího 9, 360 01 Karlovy Vary, tel: 354 224 111,  
info@galeriekvary.cz, www.galeriekvary.cz, www.becherovavila.cz  
 

 

Josef Fantura / Inspirace 

TISKOVÁ ZPRÁVA K VÝSTAVĚ 

Pořadatel: Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace 

Karlovarského kraje 

Místo konání: Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, Karlovy Vary 

Termín: 8. října – 15. listopadu 2015  

Zahájení:  Čtvrtek 8. října v 17 hodin v Becherově vile 
    
Autoři:   PhDr. Ivan Neumann, Mgr. Jan Samec 

Otevírací doba: otevřeno denně mimo pondělí 10.00 – 17.00 hodin 

vstupné 40,- / 20,- Kč  

 

Fotoaparát v rukou kohokoliv je dnes věc natolik běžná, že neupoutává ničí pozornost. Je tedy 
zřejmé, že panuje všeobecné přesvědčení o naprosté snadnosti vytvořit jakýkoliv fotografický obraz, 
stát se fotografem. Navíc to vše zjednodušují stále se zdokonalující digitální technologie. Tak se 
dostupnost vytváření obrazů pomocí techniky fotografie přiřadila k tomu, co dnes stále více skutečnost 
světa zakrývá pouhým zdáním. Jsme zavaleni fotografickými obrazy od barevných obrázkových 
magazínů až po obrovité bilbordy ve městech i u silnic, které nám sugerují, že takto je svět. 
A přeci je fotografie vážným prostředkem k objevování, rozevírání skutečnosti obrazem stejně jako 
mnohem starší média výtvarného umění. Pracuje totiž jen jinak a jinými cestami než malba či grafika 
s fundamentálním elementem světa, totiž se světlem. Vždyť „fós“ je v klasicé řečtině světlo a „grafis“ 
znamená psací hrot nebo štětec. Je hodno upozornění, že slova světlo a svět mají stejný lingvistický 
a tedy i významový základ. Hledáčkem a objektivem fotoaparátu hledá umělec nikoliv jen pouhý 
záznam, pouhé „viděl jsem“, ale hledá skutečné „uvidění“, které je samo již rozuměním. Fotografický 
záběr už není neangažovaným konstatováním, ale je zastavením, vytržením z běžnosti, obvyklosti, je 
interpretací skutečnosti. Je novým vyjevením věcí světa světlem. Rovnocenně jako v jiných starších 
druzích výtvarného umění.  

Nepochybně si je Josef Fantura vědom takovéto pozice fotografie mezi jinými druhy 
výtvarného umění. Jistě je to posíleno i jeho mnohaletým intenzivním stykem s výtvarným uměním v 
pozici ředitele sbírkotvorné a uměnovědné instituce. Ačkoliv byl fotografií okouzlen již v raném dětství, 
jeho profesí se nestala. Vystudoval na brněnské universitě výtvarnou výchovu, nedlouho vykonával 
pedagogickou činnost a poměrně brzo začal pracovat v galerii. Nicméně fotografoval stále a věnoval 
svou pozornost řadě žánrů od reportáží, bystrých záznamů všedních, a právě díky fotografii 
nevšedních, událostí každodennosti v ulicích. Nepřehlédnutelnou součástí jeho tvorby jsou i cykly 
fotografií zachycujících neobyčejnou bohatost a rozmanitost folkloru jižní Moravy v mnoha projevech. 
Nelze přitom nevzpomenout na dlouhou tradici dokumentování zvolna mizejících folklorních projevů v 
nejrůznějších situacích života již v předválečném Československu, kde nepochybně dominuje 
etnograficky zaměřená lyricky stylizovaná fotografie českého fotografa převážně pracujícího na 
Slovensku Karla Plicky (1894 – 1984). 

Současná výstava se však soustředí na fotografie aktu, převážně ženského, které představují 
ve Fanturově tvorbě jádro jeho tvůrčího potenciálu a ukazují se v několika formových polohách. Řada 
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z nich vznikla v situacích, kde hraje prostředí, převážně přírodní, podstatnou roli a spoluvytváří 
sugestivní dojem ne zcela konturovaného příběhu. Jako by se tu neostentativně vynořovaly jemné 
odkazy až k symbolismu počátku minulého století. Upozornění na do nitra soustředěné ženské figury 
v krajinném prostoru Jana Preislera tu může být zcela na místě. I tady se zřetelně ozývá autorova 
zkušenost s tradičním výtvarným uměním, především s malbou. 
Obecně však je ve Fanturově fotografické tvorbě především zřetelná kontinuita uvnitř vývoje 
československé fotografie 20. století, obzvláště pak silné generace českých fotografů prosazujících se 
v šedesátých a sedmdesátých letech. Řada z nich svou tvorbou postavila českou fotografii do 
souvislostí fotografie evropské. I Josef Fantura minimalizuje užití světelné techniky a preferuje 
přirozené osvětlení, což takřka striktně dodržoval fotograf ženských aktů Taras Kuščynskyj (1933 – 
1982) pracující převážně v přírodním prostředí. Jeho starší kolegové zabývající se aktem, jako Karel 
Ludwig (1919 – 1977), Václav Chochola (1923 – 2005) nebo Miloslav Stibor (1927 – 2011) pracovali 
většinou s ateliérovou fotografií a zdůrazňovali vzrušující, až sochařskou objemovost ženského těla 
dominujícího nedefinovanému prostoru jakéhosi bezčasí. Ženské tělo se tu stává centrem obdivu, 
téměř jakýmsi idolem nadaným pradávnou posvátnou sílou. 
Právě tuto, až abstrahovanou hru objemů ženského těla zdůrazňuje řada Fanturových fotografií 
ženských aktů uzavřených v husté pružné síti obvazu rovněž vsazených do nedefinovaných prostorů. 
Opět tu nelze nevzpomenout na některé projevy evropského i českého sochařství, zejména druhé 
poloviny 20. století. 
Značná část výstavy je věnována sérii fotografií silně malířského vyznění pracující s měkkostí světla 
a stínu. Ženský akt je tu halen do lehounké průsvitné fólie, která by mohla být i lehounkou draperií 
v malbě a která nechává jednou vzrušivě pouze tušit detaily ženského těla, jindy dovolí objevit se 
zřetelnému fragmentu tělesnosti. Josef Fantura tu nevypráví příběhy, které by konstruoval a 
komponoval, ale nechává promlouvat moc světla, které je tvůrcem všeho, dává mizet i vynořovat se 
objemům a konturám ženského těla, které jakoby ztrácelo svoji hmotovost a stávalo se tělem právě 
jen světlem stvořeným. 
Josef Fantura se jeví, obzvláště ve fotografiích aktů, jako autor zcela osobitě reflektující odkaz české 
moderní fotografie aniž by mu podléhal a zároveň vytváří v dnešní pomoderní rozvolněnosti forem 
a způsobů vyjadřování přesvědčivý řád vlastního nepřehlédnutelného výtvarného projevu. 
 
 
Ivan Neumann 
 
Mgr. JOSEF FANTURA 
* 5. 3. 1955 V Uherském Hradišti 
studia: 1975 – 1979 Pedagogická fakulta University Jana Evangelisty Purkyně v Brně – český jazyk a výtvarná výchova 
působení: 1974/75, 1979 – 1983 pedagogická činnost 
od 1983 Galerie výtvarného umění v Hodoníně – odborný pracovník, od 1985 ředitel 
Připravil přes 200 výstav autorských a kolektivních, 
řadu výstavních projektů ve státních galeriích, muzeích a výstavních síních doma i v zahraničí. 
Je členem uměleckých komisí pro akvizice do sbírek veřejných galerií (Galerie Vysočiny v Jihlavě, Horácké 
galerie v Novém městě na Moravě, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě) a muzeí (Masarykovo 
muzeum v Hodoníně, Regionální muzeum v Mikulově, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Muzeum 
J. A. Komenského v Uherském Brodě, Městské muzeum a galerie v Břeclavi). 
Působí jako soudní znalec v oblasti výtvarného umění. 
Je členem předsednictva Rady galerií České republiky a členem ICOM 
Je členem Unie výtvarných umělců České republiky. 
Klasické fotografii se věnuje od raného mládí. Od roku 2003 pak i digitální fotografii. 
Zabývá se volnou tvorbou (portrét, akt, streetfoto, reportáž, historický dokument), produktovou fotografií 
(repro uměleckých děl pro publikování, etnografická 
dokumentace) 
Žije a pracuje v Hodoníně 


