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    Výstava představuje ojedinělý výběr ze souboru fotografií, které vzešly v roce 2015 ze spolupráce jednoho z nejvýznamnějších 
českých fotografů Jindřicha Štreita, jenž se dlouhodobě zabývá ve své dokumentární fotografické tvorbě sociální tématikou, a pracovníků 
Armády spásy. Společným tématem čtyřiceti velkoformátových fotografií je život lidí bez domova.  

Fotografování osamělých lidí, kteří se mnohdy ne vlastní vinou ocitli na pokraji zájmu společnosti a bez střechy nad hlavou, bylo i 
pro tak empatického autora, jakým Jindřich Štreit je, velmi obtížné a bylo by zřejmě zcela nemožné bez asistence terénních pracovníků 
Armády spásy, kteří požívají důvěry takto situovaných osob, a jejich pohnuté osudy, zvyky, strasti i drobné radosti dobře znají. Fotografie 
vznikaly v zimě 2015 v okolí měst, ve kterých Armáda spásy působí – Opava, Ostrava, Přerov, Brno a Šumperk. 
   „Fotografování probíhalo vždy na bázi dobrovolnosti a vzájemného pochopení mezi člověkem bez domova a mnou. Nikdy nedošlo k 
sebemenšímu konfliktu. Naopak, díky fotografování jsem se setkal s velmi zajímavými lidmi a jejich osudy,“ říká o spolupráci s lidmi bez 
domova Jindřich Štreit. 
    Příběhy jím zachycené na vystavených fotografiích jsou velmi působivé, popisují nevzhlednou realitu a přitom jsou melancholické a 
krásné. Vyzařují tíži osudu jedinců vyčleněných z komunity, jejich osamělost, někdy až bezradnost a prázdnotu, otupělost či smutek. Přes 
veškeré strádání z obrazů jejich života vyplývá, že se snaží uchovat si důstojnost a zútulněním příbytků vytvořit zdánlivý pocit domova – 
vždyť potřeba být ukotvený k nějakému místu či lidem nepatří k lidským potřebám o nic méně než potřeba ochránit vlastní život nebo se 
najíst. 
    Sociolog a fotograf Jiří Siostrzonek z Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě o současném fotografickém projektu 
Jindřicha Štreita uvedl: „Autor se ponořil do světa bezdomovců bez předsudků a s pokorou, kterou si vybudoval v předchozích fotograficko-
sociálních projektech týkajících se mimo jiné drogově závislých, handicapovaných, nevidomých nebo starých lidí. Jindřich Štreit se ve svém 
novém cyklu nesnaží analyzovat příčiny bezdomovectví, „pouze“ přináší zasvěcenou, vizuálně silnou zprávu ze světa, do kterého se 
neodvažujeme dobrovolně vstoupit ani v myšlenkách. Ze Štreitových bezdomoveckých fotografií se vynořují naléhavé otázky: Čím nahrazují 
tito lidé základní potřeby pro důstojný život – potřebu bezpečí, lásky, úcty, uznání? Z čeho budují symbolické stěny k navození pocitu jistoty a 
soukromí? Je jejich bezdomovectví přechodným stavem s možností návratu nebo definitivou? A o čem po celé dny přemýšlejí lidé,  kteří přišli 
o domov? Humanistické poselství fotografa Jindřicha Štreita o životě bezdomovců je obdařeno autorovou schopností empaticky přistupovat k 
lidem na okraji. Jeho fotografie nás zároveň motivují k přemýšlení o vratkosti, nevyzpytatelnosti a hodnotách vlastního života.“  
   Výstava v Interaktivní galerii Becherova vila je nepochybně jednou z cest, jak měnit pohled společnosti na lidi bez domova. Armáda spásy 
se stejně jako autor snaží prostřednictvím tohoto projektu napomoci odbourávání mýtů, které ve společnosti dlouhodobě přetrvávají - 
například, že si tito lidé mohou za své postavení sami, že je to jejich volba, že nejsou ochotni pracovat, že se bezdomovectví týká jen mužů a 
hlavně, že nám se nic takového nemůže stát. Ale hranice mezi domovem, který chápeme jako naprostou samozřejmost, a jeho ztrátou je 
překvapivě velmi křehká. 

 

Jindřich Štreit 
 

Narozen 5. září 1946 ve Vsetíně na Valašsku (Morava). V roce 1956 se s rodiči a sourozenci přestěhoval do podhůří Jeseníků (Těchanov). Vystudoval 
gymnázium v Rýmařově (1963) a Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor výtvarná výchova (1967).  
Po absolvování univerzity začal vyučovat na Základní devítileté škole v Rýmařově, následujícího roku se stal ředitelem školy v Sovinci a později v Jiříkově. Kromě své 
pedagogické a fotografické činnosti se věnoval veřejně prospěšné práci. Od roku 1974 vedl galerii v Sovinci, od roku 1997 v Bruntále. Od roku 1981 úzce spolupracuje s 
progresivními umělci v Praze, Brně, Bratislavě a v dalších kulturních centrech České republiky i v zahraničí. První impulz k fotografování dostal od otce. Jindřich Štreit se 
účastnil fakultních výstav a studium zakončil první samostatnou výstavou (1967). Od roku 1972 se koncepčně věnoval zobrazování vesnického života. Soustředil se na 
portrét a na romskou tematiku. V letech 1974–1977 absolvoval Školu výtvarné fotografie v Brně, jeho závěrečnou prací byl soubor z divadelního zákulisí. 

V roce 1982 se zúčastnil jako jediný fotograf nepovolené výstavy neoficiálních výtvarných umělců na tenisových kurtech v Praze, kde jeho fotografie vzbudily 
pozornost tajné policie. Byl vzat do vyšetřovací vazby a posléze odsouzen k trestu odnětí svobody v délce deseti měsíců s podmíněným odkladem na dva roky za údajné 
hanobení republiky a jejího představitele. Zároveň mu byly státní policií zabaveny negativy, pozitivy i fotografické přístroje a byl mu vysloven zákaz vykonávání 
fotografické činnosti. 

Po propuštění z vězení nesměl Jindřich Štreit učit. Nejprve pracoval jeden rok v knihovně Okresního pedagogického střediska v Bruntále. Po uzavření 
soudního jednání musel odejít. Našel si zaměstnání jako dispečer Státního statku v Ryžoviště. Ještě intenzivněji se věnoval kulturní činnosti a fotografování. Po státním 
převratu v listopadu 1989 byl rehabilitován a v letech 1991–1994 byl zaměstnancem okresního úřadu a posléze muzea v Bruntále. Od roku 1994 je samostatný 
fotograf. V letech 1991 – 2003 externě vyučoval na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Současně v letech 1991 a 1992 externě vyučoval na 
Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Od roku 1991 až do současnosti vyučuje na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v 
Opavě. 

V roce 2000 se habilitoval na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze a stal se docentem pro obor fotografie. V roce 2009 získal 
profesuru na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V roce 2014 Umělecká rada Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě Jindřichu Štreitovi udělila titul doctor 
honoris causa. 

Od roku 1991 pracuje na dokumentárních projektech ve Francii, Anglii, Brazílii, Moldávii, Rakousku, Německu, Japonsku, Číně, Maďarsku, Rusku (Burjatsko, 
Krasnodarský kraj, Ingušsko, Čečensko), ale také v České republice (Ženská věznice, Břevnovský klášter, Lidé olomouckého okresu, Lidé Mikulovska, Cesta ke svobodě, 
Lidé Třineckých železáren, Mezi námi, Za oponou, Spolu, Cesty života, Lidé mého kraje – Bruntálsko, Ocelový svět, Tichá nemoc, Vítkovice, Hledat anděla, Lidé 
Vítkovska, Prozřetelnost boží, Lidé bez domova). Na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity se podílí na vedení několika studentských projektů (Lidé Hlučínska, Náš 
svět, Zlín a jeho lidé, Dobrovolně, Opava na prahu 3. tisíciletí, Dopravní podnik Olomouc). V současné době dokončil soubor Prozřetelnost Boží o životě šenovské 
farnosti a nyní pracuje na souboru Kde domov můj. 

Je členem Sdružení Q Brno, Spolku olomouckých výtvarníků, Foto Forum Praha a Umělecké besedy v Praze. 
Jindřich Štreit připravil více než tisíc tři sta autorských výstav a mnoha kolektivních se zúčastnil. Vydal pětatřicet knih a mnoho katalogů. Je zastoupen v 
nejvýznamnějších sbírkách (MOMA New York, Národní galerie Washington, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Moravská galerie v Brně a v mnoha dalších). Bylo o 
něm natočeno několik filmů (např. Jan Špáta „Mezi světlem a tmou“).  


