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Máme talentované studenty
JITKA HRUŠKOVÁ

Opava – V Praze a v Bratislavě
nedávno skončily výstavy vítěz-
ných prací ze soutěží Czech Press
Photo a Slovak Press Photo.
V obou získali hlavní ceny s titu-
ly Fotografie roku studenti nebo
absolventi opavského Institutu
tvůrčí fotografie Slezské uni-
verzity. Jeho vedoucím je Vladi-
mír Birgus.

Pro institut je to výjimečný úspěch.
Je jediný, nebo jich máte víc?
Výjimečný je v tom, že v jednom
roce získali Jan Zátorský a Ró-
bert Kočan, publikující pod
jménem Robert Tappert, ty nej-
vyšší ceny. Ale mezi oceněnými
byla i řada našich dalších stu-
dentek a studentů. Například
v Praze obdržela Petra Vlčková
1. cenu v kategorii Umění a zá-
bava a Robert Tappert vyhrál
stejnou cenu v kategorii Portrét,
v Bratislavě zase byl v kategorii
Středoevropská fotografie nej-
výše oceněn soubor naší dokto-
randky Jany Hunterové a něko-
lik cen získali i jiní studenti.
Také v obou celopolských sou-
těžích novinářské fotografie se
uplatnila řada našich studentů
a doktorandů, například Arka-
diusz Gola v obou získal 1. cenu
v kategorii Příroda. Studentům
ITF se v minulosti dvakrát po-
dařilo vyhrát první cenu v nej-
větší světové soutěži novinář-
ské fotografie World Press Pho-
to v Amsterodamu, které se
pravidelně účastní přes pět tisíc
autorů z celého světa. Rafał Mi-
lach obdržel za cyklus o mizejí-
cím cirkusu 1. cenu v kategorii
Umění a zábava a Roman Vond-
rouš vyhrál se svými záběry
z dostihů kategorii Sport.

Jedná se o úspěchy v soutěžích
žurnalistických fotografií?
Nejenom o ně. Krzysztof Goluch
vyhrál fotografickou soutěž Ev-
ropské unie a Lucia Nimcová se
stala laureátkou jedné z nej-
prestižnějších fotografických
cen – Oskar Barnack Award.
Tereza Vlčková získala Cenu
BMW na fotografickém festivalu
v Lyonu a Bára Prášilová vy-
hrála 1. cenu v soutěži Hassel-
blad v Göteborgu. Jan
Brykczyński obdržel hlavní ce-
nu v londýnské soutěži Syngen-
ta Photography Awards a vyso-
kou finanční částku, spojenou s
výhrou, využil na realizaci pro-
jektu Gardener. Zobrazoval v
něm městské zahrádky ve Var-
šavě, New Yorku, Jerevanu a
Nairobi. Výsledkem byla kniha,
kterou mu loni vydalo prestižní
britské nakladatelství Dewi
Lewis.

Studenty i absolventy se můžete
právem chlubit. Co vede až k tako-
vým skvělým úspěchům?
Samozřejmě k tomu přispívá
kvalitní pedagogický sbor.
U nás nemáme ateliérový sys-
tém, známý z řady uměleckých
škol, kdy studenti po celou do-
bu studia konzultují hlavně se
svým hlavním pedagogem.
Každý student se během studia
setkává s velmi rozdílnými
tvůrčími osobnostmi z řad de-
víti kmenových a osmi stálých
externích pedagogů a může si
kohokoliv z nich vybrat jako
vedoucího klauzurní či diplo-
mové práce. Díky tomu, že u
nás je studium v kombinované
formě, mohou u nás učit i vel-
mi vytížení tvůrci, kteří by ji-
nak asi neměli na výuku v
denním studiu čas.

Platí to i obráceně?
Ano, kombinovaná forma studia
zase přitahuje například repor-
téry deníků a časopisů nebo
pracovníky galerií, kteří by ne-
mohli do školy docházet denně.
Ve fotografii se tato forma velmi
osvědčuje. Už v sedmdesátých
letech ji zavedl zakladatel ka-

tedry fotogra-
fie na FAMU
Ján Šmok a od
nás ji téměř
do detailu
převzala Uni-
verzita umění v Poznani. Foto-
grafování je především samo-
statná práce a studenti nepotře-
bují své práce s pedagogy kon-
zultovat každý den. Určitým
handicapem je omezenější počet
hodin na výuku dějin fotografie
nebo dějin výtvarného umění,
ale i to se dá intenzivním samo-
studiem dohnat. Efektivní sou-
částí kombinovaného studia
jsou intenzivní tvůrčí dílny pro
menší skupiny účastníků, kte-
rých v Opavě každoročně pořá-
dáme kolem patnácti. Studenti
také velmi často využívají mož-
nost samostatně pracovat v
opavském fotoateliéru nebo v
počítačové učebně.

Několikadenní konzultační sou-
středění děláváte často v rekreač-
ním středisku v Horní Bečvě. Proč
ne přímo na opavské fakultě?
Je to jednak z organizačních
důvodů, protože zajistit levné
ubytování a stravování pro více
než dvě stovky studentů v Opa-
vě není snadné. Ale především
je to díky atmosféře, kterou se v
rekreačním středisku v Besky-
dech, kde jsou studenti i peda-
gogové spolu po celých čtyřia-
dvacet hodin denně, podařilo
vytvořit.

Jak takové soustředění probíhá?
Tři nebo čtyři dny se od rána do
pozdního večera velmi inten-

zivně vyučuje. Je však i prostor
pro osobní konzultace, komen-
tované projekce závěrečných
prací, besedy s hosty z řad
předních fotografů, teoretiků a
kurátorů, výměny názorů, spo-
lečné obědy a večeře i oslavy
Vánoc nebo narozenin. Studenti
mohou své práce neformálně
předvést významným hostům,
jakými byli třeba Antonín Kra-
tochvíl, Jiří David, Tono Stano,
Milota Havránková nebo Mar-
tin Kollár. Mohou o své tvorbě
diskutovat s různými pedagogy
i spolužáky i mimo oficiální
přednášky a semináře. Rychle
se tam uzavírají přátelství a do-
mlouvají společné projekty ne-
bo cesty na fotografické festiva-
ly.

Kdy jste si význam takového ne-
formálního prostředí uvědomil?
Během působení na pražské
FAMU. Její studenti hned na
začátku prvního ročníku a
potom ještě mnohokrát jezdí-
vají s pedagogy na několika-
denní soustředění do školící-
ho střediska v Poněšicích.
Nachází se v krásném pro-
středí lesů nedaleko Hluboké.
Naši studenti výhody takové-
ho intenzivního soustředění
na jednom místě velmi oceňu-
jí, což nedávno bez výjimky
potvrdili v anketě, kterou
jsme pořádali.

vizitka

Vladimír Birgus

Fotograf, historik fotografie a vysokoškolský profesor Vladimír Birgus se narodil
5. května 1954 ve Frýdku-Místku. Je absolventem olomoucké Univerzity Palac-
kého v oboru literatura, divadlo, film a paralelně studoval fotografii na pražské
FAMU, na jejíž Katedře fotografie pak v letech 1978 až 2005 učil. Od roku 1990
působí jako vedoucí Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, ze
kterého systematicky buduje vysokou fotografickou školu. Je členem Pražského
domu fotografie, autorem a spoluautorem pětatřiceti knih, z nichž mnohé se
pyšní prestižními zahraničními cenami a tituly. Bývá hlavním kurátorem prestiž-
ních výstav a je redaktorem odborných fotografických časopisů. Jeho fotogra-
fie byly představeny na šedesáti autorských výstavách a jsou zastoupeny v
mnoha českých i zahraničních sbírkách, například v Evropském domě fotografie
v Paříži, v Muzeu výtvarných umění v Houstonu, v Metropolitním muzeu foto-
grafie v Tokiu nebo v Jokohamském muzeu výtvarných umění.

VLADIMÍRBIRGUSvytvořil z institutu prestižní část
Slezské univerzity. Foto: archiv Institutu tvůrčí fotografie
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