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Zuzana Mináčová / Život s fotoaparátem 

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: 1. července – 10. září 2017  

Zahájení:  sobota 1. července v 18 hodin v Becherově vile 
   promluví: Jan Samec, ředitel galerie 

   Zuzana Mináčová, autorka 
    
Autor:   Jan Samec 

Otevírací doba: otevřeno denně mimo pondělí 10.00 – 17.00 hodin 

   Od 2. do 8. 7. 2017 otevřeno do 19.00 hodin (MFF) 

vstupné 40,- / 20,- Kč  

 

Fotografka Zuzana Mináčová patří od poloviny devadesátých let minulého století k stálicím a dnes už 

obecně známým tvářím karlovarského filmového festivalu. Její aktivní působení většinou v čele 

„smečky“ zanícených fotoreportérů je nepřehlédnutelné. Od ostatních kolegů se však odlišuje nejen 

generačním odstupem, ale i úžasnou předvídavostí, kam se postavit, kde zaujmout nejvýhodnější 

pozici, jak získat potřebný záběr a především nevysvětlitelnou empatií, jak navázat s fotografovanou 

hvězdou okamžitý osobní kontakt, ačkoli má často k dispozici jen několik málo vteřin. 

Současná výstavní kolekce (v Becherově vile) však nepředstavuje Zuzanu Mináčovou jako osobnost 

fotografické a filmové dokumentaristiky, ale především jako umělkyni, jež v československé fotografii 

už od šedesátých let 20. století zanechala výraznou autorskou stopu. Její záměr vyjádřit 

prostřednictvím menších i rozsáhlejších fotografických cyklů své niterné prožitky a osobité vidění 

světa se projevil progresivním tvaroslovím, nonkonformním výrazem a přesvědčivostí. Jeden z těchto 

nejstarších cyklů pod názvem Vznikání / Čas vytvořila na břehu Jaderského moře v polovině 60. let. 

Fotografka později vděčně vzpomínala na tehdejší inspirativní vliv jugoslávského režiséra Dušana 

Vukotiče, který ji k vlastní autorské tvorbě podnítil. V tomto takřka konceptuálním cyklu zaznamenala 

otisky vajíčka v písku, přičemž osvětlení nízkého zapadajícího slunce a dlouhé vržené stíny zdůraznily 

pravidelný rastr těchto plastických stop. V působivém světlostním kontrastu vyniklo i materiálové 

rozlišení hrubého písku v konfrontaci s exaktním tvarem vejce, jehož stopy posléze mizely působením 

mořských vln. Tuto hluboce reflektivní výpověď lze jazykem dnešní terminologie interpretovat jako 
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soustředěnou přírodní či krajinnou intervenci. Vejce zůstalo oblíbeným autorčiným motivem i nadále, 

objevovalo se opakovaně v dalších pracích a cyklech, například v cyklu Souvislosti / Zastavení na 

cestě z roku 1979. Zde tvořilo dominantu kompozice zimní krajiny s černou cestou a svou bělostí 

kontrastovalo s temným podkladem. Mináčová jej konfrontovala i s okolním sněhem a v různých 

pozicích (v jednom snímku jej i vynechala), jakož i s hrubou strukturou kůry holých stromů.  

Dynamickou působivost těchto kompozic umocnila užitím objektivu „rybí oko“ (fischeye). Jinou, více 

symbolickou, roli hrálo vejce v cyklu se zvětšováním dětské postavičky a více akční úlohu pak v krátké 

sérii O čase (1. sekunda), která je vlastně záznamem padajícího vejce ve třech sekvencích. První fáze 

zachytila motiv bílého vajíčka v temném prostředí, v druhé zůstala jen minimalistická bílá linka 

procesu padání a třetí dramatickým výrazem zobrazila výsledek roztříštění. Způsob uměleckého 

uvažování a vyjádření prostřednictvím těchto akcí či intervencí prozrazují schopnost Mináčové 

překračovat hranice tradičně pojímané fotografie směrem ke konceptuálnímu umění. Autorka 

v sedmdesátých letech experimentovala i s fotografickým procesem jako takovým, objevovala 

novátorské techniky s využitím solarizace, montáží, několikabarevného tónování, spojovala negativy 

s pozitivy, částečně je kolorovala. To je typické například ve snímcích Čekání se solitérním motivem 

stromu s bílými kořeny a disproporčními barevnými jablky. Strom se pro Zuzanu Mináčovou stal 

v sedmdesátých letech dalším výrazným leitmotivem; v otevřeném rozsáhlém cyklu s náměty stromů 

hledala a nacházela osudové paralely lidského jedince a přírody, kladla naléhavé otázky po smyslu 

vlastního života a lidské existence vůbec. Někdy vyjádřila propojení / vazby člověka a stromu zcela 

čitelně (Oči Mariky Gombitové), jednoznačné sdělení nesly i kombinace dvojexpozic rukou a kmenů 

stromů v cyklu Láska. Jindy autorka volila více skrytou formu jinotaje či metafory jako v kompozicích 

Já to ustojím či Nespavost z roku 1988, v nichž zaznívaly fatální podtóny. Motiv stromu a někdy i 

dalších přírodnin využila i v originálním cyklu hereckých portrétů, především slovenských hereček - 

Magdy Vašáryové, Zuzy Kocúrikové a Sylvie Turbové, ale i české herečky Marty Vančurové. Znaky 

zcela uvolněné invence nese pozdější široká řada barevných stromů, většinou osamělých, často 

plujících v neurčitém prostoru a s nereálným osvětlením, vytvořeným svébytným záměrem 

fotografky (Touha, Očekávání, Slza, Věčnost, Samotář, Když sním apod.).  

Vystavený soubor téměř pěti desítek velkoformátových fotografií neobsahuje žádné záběry 

z karlovarských filmových festivalů, což je možná překvapivé pro návštěvníky znalé letitého angažmá 

Zuzany Mináčové na této filmové přehlídce. Výstava má za cíl představit její volnou tvorbu v hlavních 

vývojových etapách a v historických souvislostech s dobou, kdy snímky vznikaly. Vnímavý návštěvník 

tak pozná nejen přesvědčivost výrazových prostředků a uměleckou kvalitu hlavních autorčiných 

žánrů, ale může i leccos pochopit také o pohnutých peripetiích nelehkého autorčina života. 

Zuzana Mináčová se narodila 24. 9. 1931 v Bratislavě, v emancipované židovské lékařské rodině 

MUDr. Dezidera Silbersteina, od třinácti do čtrnácti let prošla dětským koncentračním táborem v 

Osvětimi. Po válce studovala obor fotografie na bratislavské Škole průmyslového designu, školu 

nedokončila a odešla pracovat do Slovenského filmu, kde se věnovala reportážní filmové 

fotografii. Slovenská autorka, která od roku 1993 žije trvale v Praze, je patrně nejznámější 

dokumentaristkou Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, kde poprvé fotografovala 

už v roce 1968, ale každoročně zde působí od roku 1995. Její syn, filmový režisér Matěj Mináč o ní 

natočil film OČIMA FOTOGRAFKY, v němž rekonstruoval její pohnutý životní příběh. Film byl 

premiérově uveden na karlovarském festivalu v červenci 2015. 

         Jan Samec 


