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Výstava je sondou do brněnského fotografického života
meziválečné doby, v němž nezanedbatelný význam náleží
Zdeňku Pluhařovi (1913 Brno – 1991 Praha). Ten sice bývá
připomínán zejména jako literát, ale zcela neznámá zůstává
jeho aktivita v Českém klubu fotografů amatérů v Brně
v první polovině třicátých let. Práce tehdejšího studenta
a pozdějšího absolventa fakulty stavitelství na brněnské
technice se vyznačují přísnou kompozicí, ovlivněnou novou
věcností a funkcionalismem. Výrazné jsou jeho fotografie
z automobilového prostředí, zátiší z drobných předmětů
i snímky z cest na Slovensko a do Švédska.
The exhibition explores the photographic life in Brno between
the two World Wars. Zdeněk Pluhař (1913 Brno – 1991 Prague)
is mostly remembered as a novelist, but his engagement in the
Czech Club of Amateur Photographs in Brno in the first half of the
1930s is completely unknown. The photographs shot by this former
student and graduate of the Brno Polytechnic’s Department of Civil
Engineering are characterized by rigid composition influenced by
the New Objectivity movement and Functionalism. He also made
visually compelling photos from the motor racing environment,
still lifes depicting small objects and pictures from his travels to
Slovakia and Sweden.
Vernisáž se koná ve středu 4. listopadu 2015 v 17 hodin.
Galerie Josefa Sudka / Úvoz 24, Praha 1
(byt Josefa Sudka z let 1959 –1976)
Otvírací doba: listopad — leden:
středa až neděle 11—17 hod
—
The exhibition preview will take place on Wednesday,
November 4, 2015, at 5 pm.
The Josef Sudek Gallery / 24 Úvoz, Prague 1
(Josef Sudek's small flat in 1959–1976)
Opening hours: November—January:
Wednesday through Sunday 11 am—5 pm
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Zdeněk Pluhař: Bez názvu, 1. polovina 30. let
Untitled, 1st half of the 1930s

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
si Vás dovoluje pozvat na výstavu
The Museum of Decorative Arts in Prague
cordially invites you to the exhibition

