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Název a číslo projektu: 

Společné představení současné tvorby předních českých a rakouských fotografů, 
KPF-01-166 

Název žadatele: 

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, o. p. s. 

Název partnera (partnerů): 

Kunstfabrik Groß Siegharts 

Doba realizace projektu: 

21.01.2019 – 01.07.2019 

Výše celkových způsobilých výdajů projektu / Výše příspěvku EFRR (vyplňuje 
Správce FMP na základě Osvědčení o způsobilých výdajích): 

   9 183,02 €  /  7 805,56 € 

Stručný popis projektu: 
Záměrem projektu a obou partnerů byla realizace společné výstavy tvorby českých a 
rakouských  fotografů/fotografek s názvem Nepředvídaná informace, na každé straně šest 
účastníků včetně kurátorů R. Subhashe a J. Tillera (jmenovitě Barbora Bálková, Josef Hník, 
Ulrike Königshofer, Mária Kudasová, Antonín Malý, Fritz Simak, Matthias Staudinger, Robin 
Subhash, Jiří Tiller, Luděk Vojtěchovský, Christoff Wiesinger und Robert Zahornicky), 
projekt byl takto zaměřen na společné představení současné moderní tvorby českých a 
rakouských současných uznávaných předních výtvarných fotografů, která byla na obou 
stranách hranice prezentována; námět obsahu výstavy vycházel z konceptu rodilého 
Pražana filozofa Viléma Flussera, výběr fotografů zohlednil zaměření tvorby fotografů, 
vhodné pro pojetí výstavního projektu. Výstava byla prezentována v místě obou partnerů 
projektu – v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií (MF MOM) v J. Hradci 
(vernisáž 12. dubna 2019) a v galerii Kunstfabrik Groß Siegharts (vernisáž 13. dubna 2019) 
po dobu do 26. května 2019 s prodloužením v MF MOM do 30. června 2019. Na každé 
výstavě byli zastoupeni všichni autoři včetně kurátorů, ale různými fotografickými díly. 
Součástí obou vernisáží byly komentované prohlídky pod vedením kurátorů. Součástí 
projektu byla rovněž skupinová návštěva žáků a ostatní veřejnosti z J. Hradce na výstavu do 
galerie Kunstfabrik Groß Siegharts, vydání společného dvojjazyčného katalogu k výstavě, 
práce s veřejností atd.  
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Jedna fotografie z realizace projektu: 

 


