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Abstrakt 

Bakalářská práce Agentura Radost a časopis Post se zabývá působením student-

ské agentury Radost a obrazovým časopisem Post, který agentura vydávala. 

Bakalářská práce nastiňuje historické souvislosti přelomu 80. a 90. let a popisu-

je, jak se politická a společenská změna projevovala i v působení agentury. Práce se 

věnuje vzniku agentury na půdě FAMU a jejímu přerodu v profesionální organizaci, 

zmiňuje oblasti působnosti agentury (fotografie, hudba a vydavatelství) a její dva nejvý-

značnější výstavní počiny. Práce agenturu Radost vymezuje jako dobový fenomén re-

flektující společenské změny a otevřenou platformu pro lidi přicházející s novým pří-

stupem pro různé kulturní projekty. 

Následující kapitoly o časopisu Post se dělí podle jednotlivých etap a fází, kte-

rými časopis v letech 1989–1992 procházel. Zachycují jeho přerod ze studentského ča-

sopisu vydávaného na katedře fotografie až k periodiku distribuovanému veřejnosti. 

Práce se zabývá neobvyklým grafickým zpracováním časopisu a obsahem jednotlivých 

čísel, ve kterém se také projevovaly změny ve společnosti. Post se vyznačoval přede-

vším svou velkorysostí k obrazovému materiálu a novým přístupem ke grafice. Analýza 

klade hlavní důraz na reportážní a dokumentární fotografii, zkoumá, jakým způsobem 

s ní časopis Post zacházel, jací autoři a jaká témata se objevovala. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Abstract 

The bachelor thesis „Radost Agency and Magazine Post“ deals with the activity 

of student agency Radost (which means joy, pleasure in Czech) and picture magazine 

Post which was published by the agency. 

The bachelor thesis outlines historical context at the turn of the 1980s and the 

1990s and describes how the political and social change influenced the activities of the 

agency. The thesis deals with the beginning of agency at Film and TV School of Aca-

demy of Performing Arts in Prague and its transformation into professional organizati-

on, mentions the fields of activity (photography, music and publishing) and its two most 

important exhibitions. The thesis defines the agency as the period phenomenon re-

flecting the social changes and the open platform for people coming up with the new 

approach for various culture projects. 

Following chapters about magazine Post are divided into specific parts that cha-

racterize the stages of the magazine between years 1989–1992. The chapters describe 

the transformation from student magazine into publicly distributed periodical. The the-

sis deals with the unusual layout of magazine and the content of each issue that reflects 

the social changes as well. The new approach to graphic design and extraordinary space 

dedicated to pictures was characteristic for the magazine. The analysis is mainly focu-

sed on photo stories and documentary photography, it studies how magazine dealt with 

it, which photographers and topics were shown up. 
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Úvod 

Každá lidská činnost v sobě do určité míry odráží vedle osobnosti, která ji tvoří, 

i společenské nálady a dobu, ve které práce vzniká. Nejinak tomu bylo i v případě agen-

tury Radost, založené studenty katedry fotografie na FAMU v listopadu 1989. Její čin-

nost a časopis Post, nejviditelnější stopa, kterou za sebou zanechala, v sobě nejen odráží 

charaktery zúčastněných osob, ale i náladu v československé společnosti přelomu 80. a 

90. let. Změna politického režimu, nastartovaná 17. listopadu 1989, s sebou samozřejmě 

přinesla i proměnu společenskou a kulturní. Svoboda slova přinesla nové vnímání mé-

dií, která už nebyla výkladní skříní socialistických pseudoúspěchů. Vznikalo velké 

množství nových periodik, která přinášela nová témata. Mezi nimi i časopis Post. 

Předkládaná bakalářská práce se snaží o představení agentury Radost, popisuje, 

ve kterých oblastech působila, zasazuje její vznik a působení do společenského kontextu 

a představuje její dva důležité výstavní počiny. Při psaní jsem se uchýlil k jistému ter-

minologickému zjednodušení. Používám označení agentura Radost, i když by 

z právního hlediska bylo správné referovat o družstvu. Agenturní činnost družstva zahr-

novala fotografické služby a hudební produkci, ale rozhodl jsem se používat označení 

agentura Radost jako zastřešující výraz pro celé působení sdružení (tj. vedle fotografic-

ké a hudební agentury i pro grafické studio a další aktivity). 

V analytické části se zabývám obsahem jednotlivých čísel obrazového časopisu 

Post, který agentura Radost vydávala. Post přinášel nový pohled na grafické zpracování 

periodika, benevolentně zacházel s fotografií a československou společnost seznamoval 

s novými tématy – jak k tomu docházelo a jaká byla tato témata, je předmětem mé ana-

lýzy. Zvláštní důraz kladu na reportážní a dokumentární fotografii. 

V rozdělení kapitol se mírně odlišuji od předložených tezí. Je to rozhodnutí, ke 

kterému jsem dospěl bližším rozborem jednotlivých vydání. Nové rozdělení lépe vysti-

huje charakter jednotlivých fází, kterými v letech 1989–1992 Post procházel. Rozhodl 

jsem se také upustit od kvantitativní analýzy obrazové složky vzhledem k její irelevanci 

a kvůli způsobu, jakým je práce koncipována. Naopak jsem více akcentoval grafické 

zpracování časopisu a zasazení do historického kontextu. 

Hlavní motivací pro výběr tématu byl především zájem o grafický design, foto-

grafii a možnosti její prezentace. Dále zaujetí okrajovými a nezávislými kulturními ak-

tivitami, které se vyhýbají vyšlapaným cestičkám hlavního proudu. Zároveň jsem uvítal 
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možnost seznámit se blíže s českou kulturní, a zejména fotografickou scénou počátku 

90. let. 

Citace z časopisu jsem ponechával v původním znění (i s pravopisnými chyba-

mi, popřípadě chybějící interpunkcí). První čtyři čísla časopisu nemají číslované strán-

ky, mnohokrát se objevují případy, kdy u článků není uveden autor – z toho důvodu 

jsem údaje nemohl uvést ani v mých citacích. V kapitolách o periodických číslech Postu 

hovořím jako o číslech 5, 6 a 7, ale v citacích odkazuji na čísla 1 (5), 2 (6) a 3 (7), tak 

jak uváděli sami autoři v tiráži jednotlivých vydání. 

Práci doplňuje bohatá obrazová příloha, která zprostředkovaně přibližuje vizuál-

ní podobu časopisu a způsob, jakým tvůrci zacházeli s obrazem. Součástí práce jsou 

také rozhovory s autory časopisu (viz Příloha č. 28, 29 a 30), které přinášejí autentická 

vyprávění o době, ve které Radost a Post vznikly. 
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1. Historický kontext 

I na československou společnost konce 80. let doléhaly změny, se kterými přišel 

Michail Sergejevič Gorbačov poté, co byl jmenován do funkce generálního tajemníka 

KSSS. Jeho politika glasnosti a perestrojky představovala reformní kroky vedoucí 

k postupnému uvolnění systému. Postupně sílící opoziční aktivity posilovaly naději spo-

lečnosti na demokratizaci systému. 

Konec 80. let v Československu představoval především vznik nových občan-

ských iniciativ. K disentu sedmdesátých let se přibližovali lidé z tzv. šedé zóny. Charta 

77 přestala být jedinou platformou překlenující diferenciaci názorů v opozici a vznikala 

nová, názorově vyhraněná seskupení odrážející složení jejich členů, některá obsahovala 

zárodky budoucích politických stran. 

Změny neprobíhaly jen v politické oblasti. Aktivizace společnosti vedla 

k přibývajícím protestům a demonstracím. Masivního rozsahu dosáhly demonstrace 

během tzv. Palachova týdne v lednu 1989, vyvolané zásahem proti pokojné akci 

k uctění památky dvacátého výročí sebeupálení Jana Palacha. Dalším odporem vyjádře-

ným veřejností byla Chartou vytvořená petice Několik vět, kterou do podzimu 1989 

podepsalo asi 40 tisíc lidí. Vzedmutí nespokojenosti veřejnosti však způsobila více vše-

obecná rigidita a vyprázdněnost systému než nové ideologické koncepty opozice.  

Uvolnění se projevovalo i na kulturní scéně. I když režim sice dál trval na for-

málním plnění norem, některým dříve nekonformním autorům bylo umožněno po urči-

tých ústupcích a úpravách jejich děl publikovat nebo vystupovat na veřejnosti. Hranice 

mezi oficiální a neoficiální kulturou s undergroundem přestaly být neprostupné. 

Napjatá společenská situace u nás vyvrcholila v listopadu 1989. Násilný zásah 

bezpečnostních složek proti poklidné studentské demonstraci na Národní třídě odstarto-

val proces, kterému se již vyčerpaný a vyprázdněný systém nedokázal ubránit. 

Polistopadové události měly zásadní vliv na proměnu československé společnos-

ti. Politická transformace znamenala vedle demokracie i kapitalismus. Otevřené hranič-

ní přechody přinesly vedle volného pohybu osob i nové informace, proměnilo se chápá-

ní médií. Československo se díky mírumilovné revoluci dostalo do středu pozornosti 

zahraničí. S lidmi ze zahraničí sem mimo jiné přišli i odlišné životní styly a hodnoty. 

Společnost se tak po čtyřiceti letech dostala do přímé konfrontace s novými způsoby 

života a odlišnými kulturními hodnotami.  
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2. Základní principy grafického designu 

Produkty grafického designu se staly každodenní součástí našeho života. Jsme 

jimi obklopeni, ať už ve formě reklamy, informačních tabulí nebo novin. Každé vizuální 

sdělení se skládá ze dvou složek – obsahu a formy. Obsahem může být téma, příběh 

nebo jednoduše informace, která má být sdělena příjemci. Forma představuje vizuální 

hledisko tohoto sdělení. Grafický design můžeme chápat jako tvůrčí proces, při kterém 

obsah vizuálního sdělení dostává formu, nebo přímo jako formu, tj. samotný produkt 

této činnosti. 

Grafický design je aplikovanou disciplínou, ve které se uplatňují některé princi-

py z psychologie, marketingu, masové komunikace a v neposlední řadě také z výtvarné-

ho umění. Od umění výsledný produkt ale odlišuje právě účel, za kterým je tvořen. Ná-

vrh tiskoviny není umělecká činnost. Grafik by skrze něj neměl realizovat sám sebe, ale 

měl by volbou náležitých vizuálních řešení podpořit obsah. Grafický design je formou 

vizuální komunikace a jako takový má za úkol nejvhodnější formou předat zamýšlené 

sdělení. 

Grafický návrhář při práci díky svým schopnostem a zkušenostem musí obsah 

obdařit jedinečnou formou. Vztah obsahu a formy je důležitý – forma bez obsahu je jen 

dekorací bez hlubšího smyslu, obsah bez poutavé formy je nudný. Upoutat pozornost je 

v dnešním světě jedním z prvořadých úkolů při návrhu periodik. Na druhou stranu for-

ma musí korespondovat s obsahem a být přiměřená celkovému projevu. Grafické zpra-

cování by nikdy nemělo vyčnívat nad obsah publikace. Z obou složek by měly být ak-

centovány ty nejlepší stránky. 

Návrh novin a časopisů je specifickou oblastí grafického designu, kde vizuální 

složka hlavně podporuje tu informační. Velká pozornost je věnována čtenářovi, kterého 

musí grafické zpracování nejprve zaujmout, poté udržet jeho pozornost při čtení. S tím 

souvisí i problém čitelnosti a srozumitelnosti. „Čitelnost se vztahuje k formě písma ne-

boli jednotlivému znaku, zatímco srozumitelnost je spojována s rychlostí a snadností.“1 

Struktura, hierarchizace informací a přehledná grafická úprava jsou velmi důležité slož-

ky pro dobrou srozumitelnost. 

Noviny a časopisy využívají v jednotlivých vydáních ucelený grafický styl, čímž 

ve čtenáři vytvářejí pocit důvěrné známosti. Je to specifické vytváření značky, kterému 

                                                 
1 BHASKARAN, Lakshmi. Design publikací: vizuální komunikace tištěných médií. Praha: Slovart, 2007, 
s. 20. 
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se říká branding. Branding má dále za úkol přilákat nové čtenáře a podnítit je, aby se 

k periodiku vraceli. 

Lakshmi Bhaskaranová uvádí šest základních faktorů, které ovlivňují konečnou 

podobu publikace. Patří mezi ně formát, sazební obrazec (rastr), typografie, barva, obál-

ka a využití obrazů2: 

 Formát – je elementárním faktorem, který určuje fyzický vzhled časopi-

su, u časopisů se nejčastěji setkáváme s formátem velmi blízkým velikos-

ti A4. Kvalita papíru je závislá na druhu časopisu – u dražších módních 

titulů se používá kvalitní (a dražší) papír, kdežto u bulvárních časopisů, 

které nemají dlouhou životnost vydání, stačí papír nižší kvality. Volba 

formátu má vedle estetických také ekonomické faktory. 

 Sazební obrazec – se někdy nazývá rastr nebo mřížka. Je důležitým ná-

strojem při návrhu tiskovin. Pomáhá při umístění textových, obrazových 

a dalších prvků na stránku. Stanovení struktury stránky pomáhá přehled-

ně uspořádat velké množství informací a zároveň poskytuje vizuální kon-

zistenci tiskoviny. Používání sevřeného sazebního obrazce sice umožňuje 

designérovi při návrhu novin a časopisů pracovat rychle a ve čtenáři 

vzbuzuje pocit důvěrné známosti, na druhou stranu přílišné lpění na do-

držování rastru přispívá k monotónnosti a vizuální nezajímavosti.  

 Typografie – označuje volbu použitého typu písma. Diskusí o písmu se 

znovu vracíme k otázce čitelnosti a srozumitelnosti. Každá publikace vy-

žaduje odlišný typ písma, který konvenuje s jejím charakterem. Noviny a 

časopisy používají písma s dobrou čitelností, která jsou ale úsporná, co se 

místa týče. Použití různých velikostí a tloušťky písma pomáhá strukturo-

vat informace na stránce, a rozlišovat tak různé titulky, popisky fotografií 

a další textové informace od hlavního obsahu. Typografie sama o sobě 

má také ilustrační schopnost a může zastoupit roli obrazů. 

 Barva – má schopnost ovlivňovat emoce čtenářů. Pro designéra předsta-

vuje silný nástroj, kterým může upoutat pozornost, zdůraznit určitou in-

formaci nebo informace třídit. Barva se může stát i součástí identity ča-

sopisu. Důležitá je i barva bílá, která umožňuje designu „dýchat“. Pomo-

                                                 
2 BHASKARAN, Lakshmi. Design publikací: vizuální komunikace tištěných médií. Praha: Slovart, 2007, 
s. 8. Při vypracovávání následujících bodů jsem dále použil: AMBROSE, Gavin a Paul HARRIS. Layout: 
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cí bílého místa lze upoutat pozornost na grafický prvek nebo fotografii, a 

zvýraznit tak jeho/její důležitost. 

 Obálka – je hlavně pro periodický tisk důležitým nástrojem, jak oslovit 

potenciálního čtenáře. Titulní strana může být to jediné, co zákazník uvi-

dí, a je třeba zaujmout jeho pozornost napoprvé. U časopisů je důležitým 

prvkem tiráž, kde přichází na řadu logo, barva nebo známá typografie, 

které posilují vizuální identitu časopisu a ve čtenářovi vzbuzují pocit dů-

věrné známosti.  

 Obrázky – jsou nedílnou součástí časopisů a novin. Fotografie doplňuje 

textové sdělení a naopak. Vedle informační hodnoty také činí periodikum 

čtenářsky přitažlivější. Nepatří sem pouze fotografie, ale i ilustrace, kres-

by apod.  

 

Mezi další specifika návrhu periodického tisku patří hierarchizace informací. 

Správné hierarchické uspořádání má návodný charakter a čtenáři umožňuje snazší orien-

taci v textu. Hierarchie je způsob, jak vyjádřit funkci a důležitost prvku – na první po-

hled je zřetelné, co je titulek, samotný text zprávy nebo vysvětlující popisek fotografie. 

Hierarchii můžeme vyjádřit buď pomocí typografie (velikost a tučnost písma) nebo 

umístěním na stránce (prvky umístěné výše mají větší důležitost a převažují nad prvky 

pod nimi). 

 

3. Reportážní fotografie 

3.1. Charakteristika 

Odborná literatura definuje reportáž jako „fotografickou výpověď o aktuálním 

společenském jevu nebo významné události, prezentovanou jako osobní svědectví foto-

reportéra“3. Reportáž patří mezi publicistické žánry žurnalistické fotografie a „předsta-

vuje nejobtížnější, ale také nejúčinnější žánr obrazové žurnalistiky“4. 

                                                                                                                                               
velký průvodce grafickou úpravou. Computer Press, 2009, 193 s. a HASHIMOTO, Alan. Velká kniha 
digitální grafiky a designu. Brno: Computer Press, 2008, 384 s. 
3 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komuni-
kace. Praha: Libri, 2007, s. 175.  
4 LÁBOVÁ, Alena. Základy fotožurnalistiky I: Fotografická a snímková technika pro novináře. Praha: 
Státní pedagogické nakladatelství, 1989, s. 104. 
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Autorský subjekt je v reportáži patrný, a reflektuje tak základní rozdíl mezi 

zpravodajstvím a publicistikou. „Fotografové událost pozorují, ale nezasahují do ní“5, 

měli by si udržovat odstup a být si vědomi své role – reportér byl na místo vyslán, aby 

událost zaznamenal, ne ovlivňoval její průběh. Autenticita zachycené situace je důleži-

tým předpokladem. „Fotoreportér by neměl do děje nijak zasahovat, a to ani 

z kompozičních či technických důvodů.“6 

Fotoreportáž má blízko k psané i filmové reportáži – musí odpovědět na základní 

zpravodajské otázky, zároveň je v ní kladen důraz na obsah. S filmovou reportáží má 

navíc podobnou skladbu, řazení záběrů a také velikosti záběrů.  

 

3.2. Obrazová skladba reportáže 

Právě volba velikosti záběru je jedním z důležitých tvůrčích nástrojů, které autor 

využívá k tomu, aby určil množství prvků v obraze a zároveň mezi nimi naznačil vztahy 

a souvislosti. Volba velikosti záběru je podstatným výrazovým prostředkem fotoreporté-

ra, který musí rozhodnout nejen, které obrazové prvky zobrazí, ale také jakým způso-

bem tak učiní, jak uspořádá objekty „v ploše obrazu tak, aby celek působil harmonic-

kým a vyrovnaným dojmem“ a usnadnil „divákovi správné pochopení sdělovaného ob-

sahu“7. 

Úvodním záběrem reportáže je celek, který orientuje diváka v situaci. Jeho funk-

ce je orientační, má popisný charakter, obsahuje spoustu podrobností bez toho, aby mezi 

nimi naznačoval souvislosti. Nemá schopnost vyvolávat emoce.  

Druhým základním druhem záběru je detail, jenž soustřeďuje pozornost na nej-

charakterističtější rysy objektu, zcela mu chybí schopnost orientace a „má tři hlavní 

funkce: objevnou, dramatizační a emotivní“8.  

Existují dva odvozené druhy záběru, a to polocelek a polodetail. Polocelek ještě 

umožňuje orientaci v události, zčásti zachycuje atmosféru, hlavní objekt v tomto typu 

záběru již může vystupovat do popředí. V polodetailu je již zcela v popředí hlavní ob-

jekt, do pozadí naopak ustupuje schopnost zachytit prostor nebo atmosféru. 

                                                 
5 KOBRÉ, Kenneth a Editing BRILL. Photojournalism: the professionals' approach. Amsterdam: Focal 
Press, 2004, s. 19. 
6 LÁBOVÁ, Alena. Fotoreportáž. In O reportáži, o reportérech. Editor Barbora Osvaldová, Radim Ko-
páč, Alice Tejkalová. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2010, s. 57. 
7 LÁBOVÁ, Alena. Základy fotožurnalistiky I: Fotografická a snímková technika pro novináře. Praha: 
Státní pedagogické nakladatelství, 1989, s. 79. 
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3.3. Emoce v reportáži 

Z výše řečeného je patrné, že reportáž není jen mechanickým záznamem odehrá-

vajícího se děje, a proto je její součástí vedle informační i emotivní složka, jejíž „půso-

bivost je dána mírou emotivního náboje, který by dobrá reportáž neměla postrádat“9. 

Některé akce mají takový charakter samy od sebe (povodně, požár, oslavy vítězství 

sportovního týmu…), jindy toho fotoreportér docílí pomocí „formálních řešení (kompo-

zice, světlo, atmosféra), zachycením výrazu ve tváři účastníků události (napětí, zloba, 

strach, leknutí, smích), celkovým myšlenkovým zaměřením snímku“10. Emocionální 

vyznění reportáže by však nemělo zastínit vlastní obsah.  

 

3.4. Série, text, layout 

Nejsilnější výpovědní a emotivní hodnotu mají reportážní snímky, pokud jsou 

zachovány v sérii. Autor skladbou a seřazením jednotlivých snímků kontroluje tempo 

reportáže a způsob, jakým bude vnímána. Práce s většími obrazovými celky umožňuje 

autorovi zobrazit aktuální společenský jev nebo událost v širších souvislostech. Při 

skladbě je však nutné respektovat logiku vnímání od obecného ke zvláštnímu a klást 

důraz na celkovou srozumitelnost a jednoznačnost, nejčastěji se tak děje tím, že dodržu-

je prostorovou nebo časovou posloupnost.  

Fotografie ve většině případů doplňuje text, což vyplývá z nedokonalé vyjadřo-

vací schopnosti obrazového sdělení. „Obraz sám je nositelem převážné části objemu 

novinářské výpovědi […] a text pouze konkretizuje ta fakta, která fotografické zobraze-

ní neumí vyjádřit (zejména příčinné souvislosti a vztahy mezi zobrazovanými objek-

ty).“11 Vyskytují se tři základní varianty kombinace obrazu a textu. V prvním případě 

dominuje fotografické sdělení, druhým případem je vyrovnaný poměr obrazové a slovní 

složky, ve třetím případě dominuje textová výpověď a fotografie zde funguje v roli ilu-

strace. V reportáži se text může objevit ve formě popisku k jednotlivým snímkům nebo 

jako delší úvodní text s proklamativním nebo vysvětlujícím charakterem. 

                                                                                                                                               
8 LÁBOVÁ, Alena. Základy fotožurnalistiky I: Fotografická a snímková technika pro novináře. Praha: 
Státní pedagogické nakladatelství, 1989, s. 78. 
9 LÁBOVÁ, Alena. Základy fotožurnalistiky I: Fotografická a snímková technika pro novináře. Praha: 
Státní pedagogické nakladatelství, 1989, s. 107. 
10 LÁBOVÁ, Alena. Základy fotožurnalistiky I: Fotografická a snímková technika pro novináře. Praha: 
Státní pedagogické nakladatelství, 1989, s. 107. 
11 LÁBOVÁ, Alena. Základy fotožurnalistiky II: Úvod do teorie žurnalistické fotografie. Praha: Státní 
pedagogické nakladatelství, 1990, s. 16. 
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I když se „fotoreportáž přesouvá ze stránek tištěných periodik na webové strán-

ky deníků a časopisů“12 a prostor pro fotografii se v tištěných médiích neustále zmenšu-

je, zůstává důležitým faktorem pro silné vyznění reportáže grafické uspořádání na strán-

ce. Kenneth Kobré tvrdí, že při kvalitně uspořádaném layoutu stránky mezi sebou jed-

notlivé fotografie komunikují a tvoří poutavý a působivý celek. V opačném případě 

zůstávají fotografie jen jednotlivými snímky umístěnými na jedné stránce13. Návrh 

stránky by měl být čistý, jednoduchý a přiměřený obsahu reportáže. Volný prostor oko-

lo jednotlivých snímků jim dá vyniknout, a pro čtenáře tak bude snazší procházet soubo-

rem14.  

 

3.5. Reportážní fotografie v porovnání s dokumentární 

Dokumentární fotografie úzce souvisí s reportážní nebo žurnalistickou fotografií. 

Pevná hranice mezi nimi však neexistuje, stejně jako neexistuje přesná definice tohoto 

žánru. Společné mají to, že se vztahují k realitě a předkládají nám pravdivé a autentické 

zachycení života. Za největší rozdíl můžeme považovat absenci důrazu na aktuálnost, 

která u fotodokumentu není podstatná. Dokument dále tvoří volnější série fotografií, 

pořadí není tolik důležité. První fotografie by měla spíše než uvádět diváka do děje vy-

jadřovat celkové vyznění série. Fotograf Karel Cudlín tvrdí, že „výchozí materiál do-

kumentu se od reportáže příliš neliší: vždycky jde o nemanipulované snímání skuteč-

nosti“15. Obecně lze podle něj říci, že dokument je dlouhodobější záležitost a tematicky 

otevřenější. Při posuzování je „důležité porovnávat kontext, použití v praxi a institucio-

nální rámec, ve kterém je práce zasazena“16.  

V práci fotodokumentaristů se spojují „aspekty žurnalistiky, umění, vzdělávání, 

sociologie a historie. […] Cílem fotografa bylo přitáhnout pozornost k určitému tématu 

a v mnoha případech připravit cestu ke společenské změně“17. Dokument může zachy-

                                                 
12 LÁBOVÁ, Alena. Fotoreportáž. In: OSVALDOVÁ, B., KOPÁČ, R. a A. TEJKALOVÁ, eds. O repor-
táži, o reportérech. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2010, s. 61. 
13 KOBRÉ, Kenneth a Editing BRILL. Photojournalism: the professionals' approach. Amsterdam: Focal 
Press, 2004, s. 145. 
14 PARRISH, Fred S. Photojournalism: an introduction. Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning, 
c2002, s 247 a 252. 
15 CUDLÍN, Karel. Co je fotoreportáž. In: OSVALDOVÁ, B., KOPÁČ, R. a A. TEJKALOVÁ, eds. O 
reportáži, o reportérech. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2010, s. 63.  
16 PRICE, Derrick. Surveyors and surveyed: Photography out and about. In: WELLS, Liz (ed.). Photo-
graphy: a critical introduction. London: Routledge, 2004, s. 69. 
17 PRICE, Derrick. Surveyors and surveyed: Photography out and about. In: WELLS, Liz (ed.). Photo-
graphy: a critical introduction. London: Routledge, 2004, s. 69. 
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covat například způsob života určité skupiny obyvatel, jedno místo v proměně času ne-

bo obecné téma (hlad, chudoba, dětská práce, emigrace). 

 

4. Agentura Radost 

4.1. Počátky agentury 

Počátky agentury Radost sahají k jedné z důležitých událostí moderní historie 

českého státu, která stála na začátku tzv. sametové revoluce. Tehdejší studenti FAMU – 

Petr Lukáš, Pavel Nádvorník a Gabriela Fárová – byli přítomni brutálnímu zásahu poli-

cie proti studentské demonstraci na Národní třídě. Z počátečního rozhořčení se nakonec 

vyklubal nápad nazvětšovat a šířit fotografie ze zásahu. Na katedru přicházeli další stu-

denti fotografie se svými snímky, vypovídajícími o zásahu. Petr Lukáš k tomu říká: 

„Vybrali jsme asi 5 fotografií, které byly nejvíc emocionálně výmluvné. Naložili jsme 

materiál ze školního skladu a pro jistotu jsme ho šli zvětšovat do komory k fotografovi 

Lobo Kotkovi. Za noc z pondělí na úterý jsme nazvětšovali 1200 fotografií. Na druhý 

den v úterý byly fotografie za půl hodiny rozebrány.“18  

Podle Gabriely Fárové si všichni zúčastnění uvědomovali cenzurní zásahy 

v médiích. „Bylo nám jasné, že Česká tisková kancelář ani žádné jiné médium se situa-

ci, která se odehrála na Národní třídě, nebude věnovat, proto jsme se rozhodli šířit mate-

riál, který jsme měli, alespoň tímto způsobem.“19 Agenturu Radost a činnost jejích členů 

tedy v tomto momentě můžeme chápat jako protipól vůči zavedeným médiím, což po-

tvrzuje i Petr Lukáš ve své diplomové práci: „[…] jediný revolučně mediální účinek 

měly fotografie produkované z katedry fotografie.“20 

V následujících dnech pokračovali za pomoci dalších spolužáků ve zvětšování 

fotografií, pro které si na fakultu přijížděli zájemci z celé republiky. Pro divadla nazvět-

šovali velkoformátové fotografie. Z dostupných fotografií dokumentujících 17. listopad 

a následující události vznikla ještě na konci roku 1989 výstava a portfolio Českosloven-

ský listopad 1989, které čítalo 26 „listopadových“ fotografií a úvodní plakát s názvem 

Stalinův pomník, jehož autorem je Radovan Boček.  

                                                 
18 LUKÁŠ, Petr. Post. Praha, 1997. 22 s. Diplomová práce. Akademie múzických umění v Praze, FAMU, 
katedra fotografie. S. 6.  
19 Osobní rozhovor s Gabrielou Fárovou. 
20 LUKÁŠ, Petr. Post. Praha, 1997. 22 s. Diplomová práce. Akademie múzických umění v Praze, FAMU, 
katedra fotografie. S. 6. 
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Na přelomu roku 1989 a 1990 oficiálně zakládají Petr Lukáš, jeho otec Josef 

Lukáš, Pavel Nádvorník, Gabriela Fárová, její matka Anna Fárová a Radovan Boček 

družstvo Radost. 

 

4.2. Činnost družstva 

4.2.1. Fotografická agentura 

Radost pokračovala v působení jako fotografická agentura i nadále. Zakázky 

získávala od francouzské agentury VU, se kterou spolupracovala. Radost pro agenturu 

VU zachycovala události, které nebyly dostatečně pokryté zpravodajskými agenturami 

Reuters nebo AFP. Agentura VU sjednávala s klienty i honoráře pro autory-fotografy. 

Díky spolupráci s francouzskou agenturou se Radosti podařilo získat exkluzivní 

snímky z potlačení studentské demonstrace čínských studentů na náměstí Tchien-an-

men. Ze snímků uspořádali výstavu v bývalém Muzeu revolučního hnutí Klementa Got-

twalda v Rytířské ulici. Fotografie masakru se tak ironicky ocitly v prostorech muzea 

dříve oslavující režim. 

Fotografické oddělení, získávání zakázek a komunikaci s fotografy měla na sta-

rosti Gabriela Fárová, která posléze po řadě osobních zklamání odchází z postu ředitel-

ky agentury a v podstatě ji ruší. 

Přes agenturu Radost se fotograf Tomki Němec dostal k Václavu Havlovi a stal 

se jeho osobním fotografem. Zachytil jeho vstup do politiky a začátky v prezidentské 

pozici. Osobní kontakty Gabriely Fárové dokázaly zajistit, že Radost mohla zdokumen-

tovat i první návštěvu 14. dalajlámy v Československu, ze které vytvořil režisér David 

Ondříček film. 

Jako reportážní fotografové s agenturou spolupracovali např. Karel Cudlín, Jan 

Šibík, Radovan Boček, Petr Rošický, Jan Jindra. 

 

4.2.2. Hudební agentura 

Do agentury Radost přichází záhy po jejím vzniku Ivo Pospíšil, manažer skupin 

Garáž a Půlnoc. Organizace se začíná zabývat i pořádáním hudebních akcí. Vedle zlega-

lizování příjmů z hudební činnosti se o pár let staršímu Pospíšilovi spojením s mladými 

vysokoškoláky dostává nové energie i jiných pohledů na život. 
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Jednou ze zásadních akcí byla Česká symbolika v ÚLUV na Národní třídě, kte-

rou doprovázela každodenní hudební produkce, na kterou obstarával program právě Ivo 

Pospíšil. Jedním z vystupujících byl bývalý člen kapely Velvet Underground Lou Reed.  

Pospíšilovi se podařilo uspořádat koncert i dalšímu členu, resp. člence Velvet 

Underground, a to bubenici Maureen Tucker. O grafické ztvárnění plakátů, vstupenek a 

obalů pro CD a LP desky se starali Petr Lukáš s Pavlem Nádvorníkem. 

Pod hlavičkou agentury se konala i všechna zahraniční vystoupení a působení 

skupin Garáž a Půlnoc. 

S příchodem hudebního klubu Radost FX v Bělehradské ulici začala Radost za-

jišťovat i část hudebního programu. 

 

4.2.3. Vydavatelství a nakladatelství 

Dalo by se říci, že vydavatelská činnost stála na začátku i konci agentury Radost.  

Jednou z nejviditelnějších stop, kterou za sebou družstvo zanechalo, je obrazový 

fotografický časopis Post, kde se již v prvním čísle poprvé objevuje odkaz na Studio 

Radost. 

Časopis nevycházel dlouho. Celkově vyšlo pouze osm čísel, ale byl první svého 

druhu u nás. Oproti ostatním dobovým časopisům kladl důraz hlavně na obrazovou 

složku. Neobvyklé a výjimečné grafické zpracování dávalo vyniknout fotografiím. 

Po prvních čtyřech číslech, která vyšla v rozmezí let 1989 – 1991, se redakce 

rozhodla vydávat časopis jako měsíčník. První periodické vydání vyšlo v lednu 1992, 

ale redakce stačila vydat pouze dvě další čísla. Absence inzertního oddělení, nulová 

aktivita v oblasti marketingu a propagace a špatný odhad situace na mediálním trhu ved-

ly k zadlužení a zastavení vydávání. 

Nakladatelská činnost agentury zahrnovala například knihu o Janu Palachovi, 

první monografii (Love you from Prague) fotografa slovenského původu Roberta Vana 

po jeho návratu z emigrace, katalog prací Libora Fáry nebo knihu Cestopisy od Milana 

Knížáka.  

Společně se Stanislavem Doležalem vydali Úvod do buddhismu a Doležal při-

pravoval i publikaci o Františku Drtikolovi. Knihou, která odstartovala zájem o hnutí 

new age a zaplnila díru na trhu, byla kniha Miluj svůj život od americké autorky Louise 

Hay. Vydávání new age a ezoterické literatury se i nadále věnoval Pavel Nádvorník, 

poté co odešel z agentury. 
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4.3. Výstavy 

4.3.1. Výstava Československý listopad 1989 

Ještě v prosinci 1989 uspořádali narychlo výstavu velkoformátových fotografií 

z listopadového dění. Anna Fárová, která byla kurátorkou této výstavy, na to ve 

svém autobiografickém textu A pásly by se tam ovce… vzpomíná takto: „Jednoho dne 

mě (Petr Lukáš – pozn. autora) popadl a někam mě vláčel – do Mánesa. Tak jsem šla. 

On tam těm úřednicím řekl: Tady je doktorka Fárová, ta rozumí fotografii, a tady bude 

výstava fotografií z revolučních dnů. (…) A tak jsme v prosinci 1989 měli Mánes!“21 

Anna Fárová postupovala při koncipování výstavy tak, jak měla ve zvyku. 

Z obrovského množství fotografií, které se jí na FAMU začaly shromažďovat od lidí, 

kteří fotili listopadové události, vytvářela celistvé bloky fotografií. Při formování soubo-

rů kladla důraz na osobní kontext daného autora. Výsledek, skládající se z asi 600 foto-

grafií, charakterizovala jako „konceptuálně vybudovanou reportážní výstavu“22. Na vý-

stavě se setkaly hodnotné snímky reflektující důležité události naší historie. Podle Anny 

Fárové se v pravou chvíli ukázala síla a vysoká kvalita práce našich dokumentárních a 

reportážních fotografů23. 

Výstavu se podařilo připravit během krátké doby dvou dnů. 5. prosince 1989 se 

mohla výstava otevřít. Tento první veřejný počin agentury Radost se setkal s velkým 

úspěchem. Denní návštěvnost činila tři tisíce osob, celkově na výstavu zavítalo na 

105 000 návštěvníků24. Kvůli velkému zájmu o dění u nás výstava putovala z Prahy do 

Vídně, Lausanne a Washingtonu. 

K výstavě byl vydán katalog v podobě portfolia. Skládal se ze snímků dokládají-

cích průběh studentské demonstrace 17. listopadu, zásahu proti ní na Národní třídě i 

následující dny, kdy solidaritu se studenty vyjadřovali divadelní herci i dělníci – ať už 

při představeních, stávkách nebo demonstracích. Součástí jsou i snímky ze Slovenska, 

předposlední fotografie zobrazuje pochod z Bratislavy do rakouského Hainburgu, který 

se konal 10. prosince a stal se symbolem otevření hranic na Západ. 

Toto portfolio používal tehdejší prezident Václav Havel jako oficiální dárek pro 

zahraniční návštěvy25. 

                                                 
21 FÁROVÁ, Anna a Viktor STOILOV. A pásly by se tam ovce--. Praha: Torst, 2010, s. 170. 
22 FÁROVÁ, Anna a Viktor STOILOV. A pásly by se tam ovce--. Praha: Torst, 2010, s. 171. 
23 FÁROVÁ, Anna. Dvě tváře. Vyd. 1. Praha: Torst, 2009, s. 738. 
24 FÁROVÁ, Anna. Dvě tváře. Vyd. 1. Praha: Torst, 2009, s. 738. 
25 Osobní rozhovor s Gabrielou Fárovou. 



  

 

16

  

Autory v portfoliu obsažených snímků jsou Radovan Boček, Jan Šibík, Tomki 

Němec, Pavel Štecha, Jan Jindra, Petr Rošický, Rudo Prekop, Pavel Wellner, Karel 

Cudlín, Jan Šilpoch, Tichomir Penov, Andrej Režucha a Tibor Huszár. 

 

4.3.2. Akce Česká symbolika 

Akce proběhla ve dnech 3. – 19. prosince 1990 v prostorách Ústředí lidové umě-

lecké výroby v Praze na Národní třídě. Na plakátě se objevila fotografie Jana Glozara 

Gejza, snímek staršího romského muže mířícího pistolí do objektivu fotografa. A 

z plakátu potom na diváka. Pořádající agentura Radost prosazovala právě označení ak-

ce, protože lépe vystihoval charakter České symboliky: „Také jsme v žádném případě 

nekonali výstavu – tvořili jsme akci, jak bylo uvedeno i na plakátě. Akce byla otevřena 

všem, kteří se chtěli k věci vyjádřit po svém. Nebyl to tedy kritický umělecko-historický 

koncept výstavy, nýbrž akční projekt pro svobodnou vůli autorů, kteří měli možnost 

projevit svůj názor.“26 Organizátoři vyzývali autory k vytvoření a zaslání svých prací, 

které charakterizují to, co je české.  

Zadání bylo volné, jen nastíněný záměr. Nešlo o kurátorský koncept. Na utváření 

charakteru výstavy nakonec participovali všichni zúčastnění, i adjustaci a instalaci foto-

grafií volili podle svého uvážení a možností.  

Vystavovalo přes 60 autorů a počet fotografií překročil půl tisíce. Mezi vystavu-

jícími byli například Gabina, Petr Lukáš, Pavel Nádvorník, Jindřich Štreit, Jaroslav 

Krejčí, Pavel Dias, Karel Cudlín, Rudo Prekop, Iren Stehli, Pavel Štecha a další. 

Uprostřed byl ponechán prostor pro hudební vystoupení, která obstarával Ivo 

Pospíšil se svými skupinami Garáž a Půlnoc, které doplňovali hosté z domácí scény i ze 

zahraničí. Podle Anny Fárové tak došlo k propojení vizuálního a hudebního prožitku, do 

té doby u nás neobvyklému, díky němuž se mísila mladší generace návštěvníků (příz-

nivci rockové hudby) s generací starší, která přišla kvůli výstavě. 

Akce přinášela silný divácký zážitek, navíc obohacený o hudební složku. Sa-

motné fotografie nebyly oslavou češství, kritickým pohledem upozorňovaly spíše na 

neduhy naší společnosti. Autoři ukazovali na soudobé problémy, ale nenabízeli řešení, 

divák „se měl zmobilizovat k myšlení, každý měl zakusit prudkou masáž pocitů, aby 

                                                 
26 FÁROVÁ, Anna. Dvě tváře. Vyd. 1. Praha: Torst, 2009, s. 739. 
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mohl překročit hranice svých navyklých myšlenkových pochodů, aby mohl zbourat 

všechny bariéry všech klišé a aby reagoval po svém negativně či pozitivně“.27 

I když byla akce z hlediska návštěvnosti úspěšná, v tisku jí ale chyběla kritická 

odezva a setkala se spíše s nepochopením. Anna Fárová svůj text Malá explikace, kde se 

k akci vyjadřuje, zakončuje následující pasáží: „Nebyla to věc běžná pro diváky ani pro 

nás, ale všichni jsme do toho šli – jak jen jsme měli sil. […] Považovali jsme fotografii 

opět za médium, které je někdy silnou zbraní a někdy básní, jak o ní uvažoval v letech 

dvacátých Moholy-Nagy. Akci nebylo možné posuzovat konvenčně z navyklých pozic, 

protože to byl odvážný i vážný vícehlas o věcech a lidech našeho času této země v dané 

chvíli.“28 

 

4.4. Shrnutí 

Spontánně vzniklá agentura z akademické půdy FAMU, kde se pozdější členové 

agentury setkali, vstupuje po revoluci do veřejného prostoru a své nadšení a zaujetí pro 

věc se snaží přenést i na společnost probouzející se ze socialistické letargie. 

Agentura Radost vstoupila na českou fotografickou scénu se studentskou energií 

a touhou přinášet a uskutečňovat nové, u nás dosud neviděné věci. Se stejným elánem, 

se kterým rozmnožovala v listopadu 1989 fotografie z Národní třídy, se vrhala i na další 

projekty, které se postupem času z ryze fotografické činnosti rozrostly na širší umělecké 

a kulturní působení agentury. 

Radost při své aktivitě dokázala spojovat nejen osoby s rozdílnými názory, ale 

také osobnosti z různých generací. Nejvíce je to patrné na úzké spolupráci s Annou Fá-

rovou. O generaci starší teoretička fotografie byla legendou již za svého života a v Ra-

dosti našla zázemí, které se jí v předchozích letech kvůli režimu nedostávalo29. K tomu, 

jak vedle sebe vnímali zavedenou autoritu studenti, se vyjádřil Ivo Pospíšil (který byl 

sám již starší): „Pro mě byla (Anna Fárová – pozn. autora) vždy velmi důležitá, byla 

pro mě jistotou, co nikdy nezklame. […] Kluci ji zároveň respektovali i generačně od-

mítali, ale to byl jejich problém.“30 

I když mluvíme o agentuře, jednalo se spíše o volné sdružení, volnou platformu, 

jejíž činnost zahrnovala fotografii, výtvarné umění, hudbu, módu, vydávání knih a peri-

                                                 
27 FÁROVÁ, Anna. Dvě tváře. Vyd. 1. Praha: Torst, 2009, s. 740. 
28 FÁROVÁ, Anna. Dvě tváře. Vyd. 1. Praha: Torst, 2009, s. 741. 
29 FÁROVÁ, Anna. Dvě tváře. Vyd. 1. Praha: Torst, 2009, s. 837. 
30 Emailová korespondence s Ivo Pospíšilem. 
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odik i organizování společenských akcí, výstav a hudebních koncertů. Mottem všeho 

působení jako by i nadále zůstával samotný název agentury, radost. 

Gabriela Fárová při našem rozhovoru přemýšlela o tom, kde se vzala motivace a 

energie k uskutečnění všech projektů: „Musím říct, že se nám podařilo spoustu věcí v 

neuvěřitelně krátkém čase, a to díky přeměně systému, ale hlavně díky náhlé oblibě 

Československa jako země, kde při revoluci nepadaly hlavy. Ta vlna přízně zavezla do 

Prahy snad všechny národnosti, byla cílem každého majitele cestovního pasu, jako by tu 

vytryskl pramen života a každý si z něj mohl nabrat.“31 

Pro Ivo Pospíšila byla největší motivací pro spolupráci s Radostí společenská 

změna a volnost, kterou změna přinesla: „Bylo to velmi osvobozující nadechnutí, plné 

změn a zvratů, kdy jsme se na rozdíl od ‚šikulů‘, kteří získávali majetky, snažili posu-

nout a vytvořit nový společenský a kulturní styl. Myslím, že se nám původní záměr moc 

nepovedl, byli jsme hodně naivní, ale přesto jsme si ten čas užili naplno.“32 

 

Agentura si zakládala na své nezávislosti a i za cenu nedostatku prostředků se 

tím vymezovala vůči zavedenému společenskému i kulturnímu řádu. Byli otevření no-

vým druhům uměleckého vyjádření i názorům, což se nejviditelněji projevovalo 

v časopise Post. 

Nejzřetelnější byla záliba v hnutí new age. V práci redakce se projevoval zájem 

o mystiku a ezoterismus. Petr Lukáš ve své diplomové práci vzpomíná na tuto etapu 

(kolem roku 1991, před nástupem Postu jako periodika) následovně: „V tomto období 

se naše redakce pomalu a jistě měnila v psychotronickou laboratoř, kde zdravý rozum a 

pravidelná tvůrčí práce se dostala na druhou kolej. Prostor nakladatelství se postupem 

měnil v diskusní kroužek vyhraněných existencí.“33 Tento stav se odrážel v neobvyklé, 

nespoutané grafické podobě časopisu i ve vybraných textech. 

 

Časopis, který od počátku vznikal v tvůrčím dialogu Petra Lukáše a Pavla Ná-

dvorníka, vynikal neotřelou grafikou a velkorysostí, kterou věnoval obrazové složce. 

Přišel však do nejisté doby rozjíždějícího se kapitalismu i nové podoby mediálního trhu.  

V konkurenci rozjíždějících se periodik se mu nepodařilo oslovit širší publikum. 

Důvodů bylo několik. Hlavním byla zanedbaná, prakticky neexistující aktivita v oblasti 

                                                 
31 Osobní rozhovor s Gabrielou Fárovou. 
32 E-mailová korespondence s Ivo Pospíšilem. 



  

 

19

  

propagace a marketingu, dále problémy spojené s distribucí. Radosti se nepodařilo najít 

lidi, kteří by dokázali s dostatečným zaujetím propagovat časopis, věnovali se marke-

tingovým aktivitám a zajišťovali inzerci. Několik inzerentů se podařilo sehnat Piotru 

Lenskému. Jednalo se převážně o francouzské módní firmy, které zatím neměly 

v Československu obchodní zastoupení. 

I když montáž periodických čísel již probíhala na počítačích (mimochodem se 

jednalo o první počítače od firmy Apple u nás), finální realizace byla náročná nejen ča-

sově a nezbývala již energie na propagační činnost. Postu nechybělo nasazení vytvářet 

neobvyklé grafické ztvárnění ani věnovat se zajímavým tématům, chyběli mu dostateč-

ně iniciativní lidé, kteří by zajišťovali organizační a propagační chod časopisu. 

I přesto se rozhodla redakce začít vydávat Post periodicky, ale stačili vydat pou-

ze tři čísla. Finanční neúspěch, zadlužení a vymáhání ze strany věřitelů nakonec stály za 

tím, že si v roce 1994 Pavel Nádvorník vzal dobrovolně život a Petr Lukáš byl následně 

hospitalizován na psychiatrii kvůli utkvělým myšlenkám za zodpovědnost Nádvorníko-

vy sebevraždy. 

Ještě předtím, na začátku roku 1993, se redakce přestěhovala do nových prostor 

v Bělehradské ulici. V prostorech sídlil hudební klub, redakce Postu a obchod s hudbou. 

V bývalých prostorách vinárny Roma potom vznikl do dnešní doby fungující klub Ra-

dost FX. Byl to první klub svého druhu v Československu, díky zahraničním majitelům 

sem přinesl „music club srovnatelný s jakýmkoliv jiným na Západě, včetně nového dru-

hu hudby i módních přehlídek. Stali jsme se inspirací pro další kluby.“34 Dalo by se říci, 

že hudební klub velice volně navázal, i když ve zcela jiném duchu a oboru, na průkop-

nické působení původní Radosti. 

 

5. Studentská čísla časopisu Post 

5.1. Post č. 1 

Nápad vytvořit obrazový časopis, který by dával dostatečný prostor fotografii a 

„netradiční formou mapoval společenskou proměnu“35, spadá do doby před vznikem 

                                                                                                                                               
33 LUKÁŠ, Petr. Post. Praha, 1997. 22 s. Diplomová práce. Akademie múzických umění v Praze, FAMU, 
katedra fotografie. S. 8-9. 
34 E-mailová korespondence s Ivo Pospíšilem. 
35 LUKÁŠ, Petr. Post. Praha, 1997. 22 s. Diplomová práce. Akademie múzických umění v Praze, FAMU, 
katedra fotografie. S. 2. 
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samotné agentury Radost. Jeho autoři – Petr Lukáš a Pavel Nádvorník – se seznámili na 

přípravných kurzech Jána Šmoka pro uchazeče katedry fotografie FAMU, kam byli na-

konec roku 1988 přijati. 

Na začátku prvního ročníku se nadobro domluvili na vydávání obrazového foto-

grafického časopisu. Prvotní návrh názvu časopisu Post nakonec doplnili do finální po-

doby POSTFOTOGRAFIE. Petr Lukáš vytvořil logo a stal se obrazovým redaktorem. O 

texty se staral Pavel Nádvorník. 

 

5.1.1. Formát 

První číslo časopisu s sebou nese experimentální charakter, který se promítl i do 

samotného formátu. Číslo tvořily tři listy velikosti A3 potištěné z obou stran. Archy 

byly přeloženy na třetiny a vloženy do sebe. Hravý skládací systém zaručoval, že se 

čtenáři již nikdy nepodařilo složit sešit přesně do původní podoby. Z celého časopisu je 

cítit studentská lehkost a bezstarostnost. 

Po počátečních byrokratických obtížích se podařilo dohodnout, že časopis vyjde 

pod hlavičkou Celoškolského výboru Svazu socialistické mládeže AMU jako příloha 

časopisu Kavárna AFFA, který vycházel na DAMU. První číslo vyšlo 1. února 1989 

v nákladu 800 kusů a vytiskla ho Propagační tvorba, kde byl předsedou Josef Lukáš, 

otec Petra Lukáše. 

 

5.1.2. Obsah a grafické zpracování 

 Na titulní straně prvního čísla se objevila fotografie Petra Lukáše (viz Příloha č. 

2). Obsah časopisu do určité míry reflektuje to, že se jednalo o studentský časopis ka-

tedry fotografie. Jaroslav Rajzlík uvnitř čísla odpověděl na otázku, jak se změnila kon-

cepce výuky na oboru fotografie. Vedle administrativních změn komentoval hlavně 

rozdělení výuky na čtyři základní linie: „Každou z nich vede dvojice kmenových peda-

gogů. Účelem není dělit „fotografii“ – význam má tento způsob pouze z hlediska prak-

tického a efektivního způsobu zajištění výuky. Cvičení vycházejí z běžné praxe a potřeb 

budoucího profesionálního fotografa.“36 

Ke katedře fotografie se obrací i proklamační text uveřejněný na zadní straně 

obalu: „Chybí nám časopis, který by aktualizoval dění na katedře fotografie, který by 
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byl základem pro veřejnou informovanost, který by více zaměřoval naše práce 

k adekvátnímu dopadu na společnost, který by těsněji propojoval naše vzájemné vztahy, 

který by sjednocoval mladé fotografy a byl naší kritickou sebereflexí.“37 

Jeden arch byl věnován fotografiím Jano Pavlíka (*1963, †1988), předčasně ze-

snulého fotografa ze Slovenska. Vzpomínkový text napsala Pavlíkova sestra Monika. 

Snímky deníkového charakteru byly podle ní prostředkem, který používal její bratr při 

komunikaci s vrstevníky. Fotografie zachycující „Ernesta a Alici“ jsou náhodně rozese-

ty po stránce a v hravé kompozici je doplňují texty, které jsou žertovné, stejně jako tra-

gické. 

V prvních dvou číslech časopisu se objevuje celostránkový plakát. Autorem pla-

kátu v prvním čísle je Jaro Svitok, další slovenský autor. Na následujícím listě je uve-

řejněna jeho báseň. 

Antonín Dufek napsal text o výstavě absolventů FAMU v Rotterdamu. Pavel Ja-

sanský, Michal Pacina38, Rudo Prekop, Tono Stano, Miro Švolík, Vladimír Židlický a 

Peter Župník představili svá díla na výstavě Questioning Europe, která sledovala „prolí-

nání tradic a médií“. Článek ilustrovaly fotografie Tono Stana, Rudo Prekopa, Petera 

Župníka a Miro Švolíka. Dufek se v textu zaobíral i nevstřícným postojem úřadů: „Byli 

jsme také jediným státem východního bloku, který se výstavy zúčastnil. Myslím, že se 

vyplatila zdvořilá neústupnost jak ve výběru autorů, tak ve snaze, abychom mohli přijet 

všichni. Podařilo se, díky osobním obětem a laskavosti skvělých organizátorů. Dočkáme 

se doby, kdy budou členové podobných ‚kulturních misií‘ vybavování valutami?“39 

Grafické zpracování stránky se znovu vymyká zavedeným zvyklostem. Obsah nerespek-

tuje žádnou mřížku, fotografie i texty „se kácí“, což trefně koresponduje s žertovným 

charakterem snímků. 

Osamoceně na stránce stojí portrét české romistky Mileny Hübschmannové od 

Ivana Pinkavy, pocházející z roku 1987. 

 

5.1.3. Dokument 

V prvním i druhém čísle Postu byla speciální část věnovaná dokumentární foto-

grafii. Snímky byly doplněny doprovodným textem. 

                                                                                                                                               
36 RAJZLÍK, Jaroslav. Postfotografie. Praha: CŠV SSM AMU, 1989, č. 1. 
37 Postfotografie. Praha: CŠV SSM AMU, 1989, č. 1. 
38 První dva jmenovaní FAMU nevystudovali. 
39 DUFEK, Antonín. Postfotografie. Praha: CŠV SSM AMU, 1989, č. 1. 
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Prostor v prvním vydání byl věnován jednomu z autorů časopisu. Pavel Nádvor-

ník zde představil šestici fotografií (viz Příloha č. 3). Snímky pocházejí ze série Kluci, 

ve které se Nádvorník věnoval otázce homosexuality v romské komunitě, a mezi první-

mi u nás tak „odkryl tuto do té doby tabuizovanou skutečnost. […] Transvestité, ho-

mosexuálové, ti odpadlí v odpadlé komunitě, hledající marně smysluplnou životní ori-

entaci“40. 

O hledání smyslu života hovoří Nádvorník i v průvodním textu, když říká, že 

„naprosto nic netušící cikáni“ byli vhozeni do tohoto neustále se měnícího, přetechnizo-

vaného světa. Byli přinuceni usadit se. Změna jejich původního životního stylu vedla 

k přetrhání pout, která Romy držela pohromadě. Někteří se snažili napodobit styl větši-

nového obyvatelstva, ale jen „za cenu nechápajícího napětí, jestli je to tak správné“41. 

Nádvorník přistupuje k tématu s pochopením a sounáležitostí, když v závěru textu uvá-

dí: „Budoucnost je pro ně velmi temná. Snad my máme větší naději a nezapomeneme 

podat včas ruku i svému bližnímu.“42 

V dalším textu se Pavel Štecha vyjadřuje k postavení dokumentární fotografie na 

katedře. Odmítá dělení na fotografie na dokumentární, výtvarnou, uměleckou atd. 

„Myslím, že je to nesmysl. Podle mých zkušeností jsou fotografové, kteří jsou schopni 

pracovat na úrovni ve všech těchto oblastech. Pro fotografii je důležitá motivace. […] 

Myslím si, že fotografie je jedna. Jaké postavení bude mít, to je také záležitost studentů, 

co jste schopni vydobýt.“43 Upozorňuje na prolínání žánrů a nezájem fotografů doku-

mentovat události. 

 

5.2. Post č. 2 

5.2.1. Formát 

Formát druhého čísla zůstal zachovaný, přibyl jeden arch osmdesátigramového 

papíru, takže se teď časopis skládal ze 4 archů. Na grafické úpravě Postu č. 2 s Petrem 

Lukášem spolupracoval Robert Novák. Petr Lukáš mezitím začal graficky upravovat i 

další časopisy na AMU. I druhé číslo bylo vydáno jako příloha časopisu Kavárna AF-

                                                 
40 ŠIMÁNEK, Vít. Romové v české fotografii od 60. let 20. století do současnosti. Opava, 2003. Závěreč-
ná teoretická práce magisterského studia. Institut tvůrčí fotografie. S. 58. 
41 NÁDVORNÍK, Pavel. Dokument. Postfotografie. Praha: CŠV SSM AMU, 1989, č. 1. 
42 NÁDVORNÍK, Pavel. Dokument. Postfotografie. Praha: CŠV SSM AMU, 1989, č. 1. 
43 ŠTECHA, Pavel. Postfotografie. Praha: CŠV SSM AMU, 1989, č. 1. 
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FA, vyšlo v květnu 1989. Náklad byl jako v předchozím případě 800 kusů a o tisk se 

postarala Propagační tvorba.  

 

5.2.2. Obsah a grafické zpracování 

 Na titulní stranu tentokrát umístili fotografii Františka Drtikola s názvem Kom-

pozice z roku 1930 (viz Příloha č. 4). Tiráž na zadní straně obálky je zalomená do ob-

louku, který kopíruje právě hlavní linii fotografie. 

František Drtikol se znovu objevuje uvnitř. Tentokrát jako mystik a filosof. Text 

o něm připravil Stanislav Doležal, který se později stal spolupracovníkem agentury Ra-

dost. V levém horním listu je Drtikolův autoportrét. Pochází z roku 1937 a proslulý čes-

ký fotograf se na něm zachytil v meditační poloze. 

Proti Drtikolově autoportrétu je v pravém dolním rohu umístěn autoportrét Pavla 

Micky, jehož text Pohádky a hádanky mé mamince a tatínkovi zaplňují druhou stranu 

archu. Obě strany jsou vysázeny „konformním“ způsobem. Text respektuje mřížku a 

celkový layout vypadá nezvykle uhlazeně. Jedno ozvláštnění zde přeci jen je – upro-

střed jedné stránky je vlepena obálka, uvnitř které je pohlednice s fotografií Dlaň (1988) 

od Jiřího Koreckého (viz Příloha č. 5). 

Autorem plakátu v druhém čísle Postu je Miro Švolík. 

Hned při rozevření časopisu byl na dvou stránkách umístěn překřížený srp 

s kladivem. Síla za socialismu hojně používaného symbolu (původně odkazující ke spo-

jení dělníků s rolníky) je zde však otupena tím, že je znak rozložen na dvě strany. Jedna 

polovina znaku je navíc šedivá, málo kontrastní a slouží jako podklad pod textem. Nej-

více symbol znevažují srdíčka, která jsou po něm rozeseta. Autorem motivu je Milan 

Knížák, se kterým Petr Lukáš udělal rozhovor o stavu českého současného umění. Roz-

hovor je však vysázen s takovým prostrkem, že se monolitický blok textu ocitl na hrani-

ci čitelnosti. V čísle se dále objevily Lukášovy módní fotografie šperků, jejichž autorem 

je právě Knížák.  

 

5.2.3. Dokument 

Prostor pro dokument byl tentokrát věnován studentu FAMU Janu Glozarovi, 

který k němu v doprovodném textu vysvětluje svůj postoj. Důležití jsou pro něj prý lidé, 

ale ne ti uměle stylizovaní do kalendářů určených pro západní trh. Odmítá také zachy-
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covat postavy (např. horníky) podle vštěpovaného kánonu, „daleko poctivější je ukázat 

ho, jaký často opravdu bývá: zpitý jako žok v nějaké ostravské nálevně, nebo stavíc 

svépomocí kýčovitou vilku s výhledem na odval hlušiny. A je v tom všechno: dřina, 

agrese, chlast i ekologie“44. 

Jeho portréty doplňují popisky, útržky z rozhovorů s protagonisty snímků někdy 

podtrhují jeho ironický pohled. Právě text vytržený z děje umocňuje podle Glozara ob-

rázek nad ním. Jak Glozar vysvětluje v textu, představovalo to pro něj určitou stylizaci.  

Grafické zpracování je velice volné (viz Příloha č. 6). Fotografie jsou rozpustile 

rozmístěny na stránce a odrážejí tak nezávazně veselý charakter snímků, který je cítit i 

z textu. 

V protikladu ke Glozarovu soudobému dokumentu je v čísle věnován prostor i 

fotografiím z května 1945. Jejich autor Svatopluk Sova na nich zachytil náladu v ulicích 

po Pražském povstání.  Silná výpovědní hodnota fotografií se obešla bez vysvětlujícího 

textu, fotografie jsou vysázeny na černém pozadí, které respektuje význam a tragiku 

zachycených událostí. 

 

5.3. Shrnutí 

První dvě čísla časopisu Post s sebou nesou studentskou lehkost, smysl pro hru a 

nezávaznost. Zároveň je z nich cítit jakási nezralost a nezkušenost, což je logický důsle-

dek nízkého věku tvůrců. Hravá forma skládačky a rozverné grafické zpracování přidá-

vají na originalitě. 

Jako studentský časopis katedry fotografie tematicky obě čísla plní z velké části 

materiály týkající se FAMU, které doplňují rozhovor o umění nebo literární ukázky. I 

v dokumentární fotografii časopis čerpá ze svého studentského okolí. Jako prvního auto-

ra představuje tvorbu jednoho z autorů časopisu. Nádvorník (a potažmo Post) předkládá 

snímky romských homosexuálů – do té doby naprosté tabu, téma, o kterém se nemluvi-

lo. V druhém vydání proti sobě postavili dokumentární fotografie soudobého mladého 

fotografa proti starším snímkům z důležité historické události. 

I když se v případě prvních dvou čísel jednalo spíše o pokus, zda bude možné 

časopis vydávat a zda se uchytí, už jsou v nich patrné tendence, které se naplno prosadí 

v následujících vydáních. Základní předností Postu zůstává netradiční grafické zpraco-

vání, které ani po víc jak dvaceti letech nepůsobí zastarale. I když se fotografický obraz 

                                                 
44 GLOZAR, Jan. Dokument. Postfotografie. Praha: CŠV SSM AMU, 1989, č. 2. 
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ještě neprosazuje v takové míře a nedostává takový prostor jako v následujících číslech, 

snímky přítomné v těchto číslech jsou respektovány jako základní stavební elementy, 

jejichž obrazový charakter podtrhuje to, že jsou citlivě zařazeny do layoutu stránky. 

Článkem o Drtikolovi, ve kterém ho představují jako mystika, dávají tušit budoucí zá-

jem o mysticismus a duchovno. Literárním obsahem naznačují pozdější tematickou růz-

norodost materiálů na stránkách časopisu. Fotografiemi romských homosexuálů zase 

dávají najevo, že se nebudou bát překračovat dosavadní společenské hranice a přinášet 

nová témata. 

 

6. Post na cestě k periodiku 

6.1. Post č. 3 

6.1.1. Formát 

S třetím číslem, které vyšlo v březnu 1990, přišel barevný tisk a formát se změnil 

na klasický sešit (vazba na stříšku) o velikosti B3, prosadila se kratší varianta názvu – 

Post. Časopis byl distribuován PNS, a bylo tudíž možné zakoupit ho za 14,- Kčs na 

stáncích. Redakci tvořili Petr Lukáš, Pavel Nádvorník, Anna Fárová, Gabina, Robert 

Novák, Stanislav Doležal a Anna Novotná. I když se číslo snažilo oslovit širší veřejnost, 

autoři neopouštěli svůj jemný humor a smysl pro recesi. Na druhé straně uveřejnili text, 

ve kterém časopis čtenáři představovali: „Od počátku nám jde o radikální pozdvižení 

prestiže fotografie v naší společnosti. […] Fotografie je nedílně spojena s celou naší 

kulturou, životním stylem, architekturou, malbou, poezií, nonsensem, mimozemskými 

návštěvníky, tancem, členy JZD a puntíkovanými kravatami. Proto se i tyto motivy bu-

dou v našem časopise objevovat. Vítáme každý další nekonstruktivní návrh.“45 

 

6.1.2. Obsah a grafické zpracování 

Obsah reflektuje společenské dění. Na titulní straně je portrét Václava Havla (viz 

Příloha č. 7) od fotoateliéru Radost, který založili Gabina a Tono Stano. Na Havlův por-

trét uvnitř čísla navazuje dvoustrana portrétů členů Občanského fóra. 

                                                 
45 Post. Praha: Nezávislá studentská agentura RADOST, 1990, č. 3. 
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Redakce se reprodukcemi několika stránek prvních dvou čísel ohlíží na své za-

čátky. Následuje dvoustrana věnovaná inscenovaným fotografiím Gabiny z cyklu Praž-

ské pamětihodnosti. Fotografie doprovází úryvek básně Julia Zeyera. 

K příležitosti 150. výročí od vzniku fotografie uspořádali Petr Lukáš a Pavel 

Nádvorník anketu, ve které se ptali 40 osobností československé fotografie, kdo se 

podle nich z našich současných fotografů může připojit k Drtikolovi, Sudkovi a Funke-

mu, kteří zasáhli do vývoje světové fotografie. Padali různá jména (nejčastěji Josef 

Koudelka, Jan Saudek, Miro Švolík nebo Jindřich Štreit), ale většina dotázaných nechtě-

la věc uzavírat a říci nic definitivního. Některé odpovědi nechávali v expresivní formě, 

jak je dotázaný řekl: „Je mnoho lidí, kteří by potřebovali kopnout do prdele, aby dělali 

nebo nedělali, mnoho se toho drží v průměru, čekají ve vyčkávací poloze celý svůj ži-

vot, taková nerozhodnost. Tady se často zaměňuje skromnost za nejistotu, zamindráko-

vanost, která vyrůstá z tohoto prostředí, vede k tomu, že lidé se chovají skromně, ale 

jejich povaha je jiná, vlastně neskromná, je to taková životní prohra.“46 

Anna Fárová věnovala dvoustranu Jaroslavu Rösslerovi a Janu Svobodovi, dvě-

ma osobnostem české fotografie, kteří zemřeli v lednu 1990. Fotografie Jana Šibíka 

ilustrovala recesistický text o Společnosti za veselejší současnost. Plakát tentokrát patřil 

uměleckému tandemu Lukáš Jasanský a Martin Polák, pro který vybrali snímek z cyklu 

Karty. Robert Novák uveřejnil své expresivně přemalované portréty (viz Příloha č. 8), 

které doplnila textem Helena Zajícová. Milan Knížák psal o změnách, které s revolucí 

proběhly na pražské AVU. Jeho text doplnila fotografie Marie Knížákové. Na posled-

ních stranách se objevil překlad textu Clauda Perraulta Spící kráska v lese alias Šípková 

Růženka (přeložila Gabriela Fárová), ilustrovaný fotografií Karla Cudlína z odsunu so-

větských vojsk. 

 

6.1.3. Dokumentární fotografie 

Dokumentárním snímkům byl v tomto čísle věnován větší prostor. Zaměřovaly 

se na soudobé problémy a sociální fenomény. Grafické zpracování je čisté, bez zbyteč-

ných prvků. Akcentován je samotný obraz, který je doplněn textem v minimálním roz-

sahu. 

Snímky čínských studentů, kteří se začali scházet na náměstí Nebeského klidu 

po smrti Chu Jao-Panga, reformního funkcionáře čínské komunistické strany, a bojovali 
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za liberalizaci režimu, jsou zveřejněny bez vysvětlujícího textu (viz Příloha č. 9). Šestici 

fotografií z čínského náměstí doplňoval pouze titulek: „Studenti, kteří se v polovině 

dubna 1989 shromáždili na náměstí Tchien-an-men k uctění památky Chu Jao-Panga, se 

začali dožadovat větší demokracie.“ I když sugestivní síla pěti barevných a jedné černo-

bílé fotografie nepotřebovala text přímo u snímků, redakce se k situaci vyjádřila již na 

druhé straně: „Nadále podporujeme boj čínských studentů v jejich hnutí za svobodu a 

demokracii. Mnoho čínských fotografů bylo za své fotografie z Náměstí nebeského mí-

ru perzekvováno a dodnes se musí skrývat.“47 

Na zahraniční události poukazuje i reportážní fotografie Jana Šibíka z Bukurešti. 

Pohled na nekonečné zástupy lidí v ulicích a na tank obalený lidmi dokumentuje touhu 

obyvatel Rumunska po změně režimu. Fotografie otištěná přes celou dvoustranu rovněž 

postrádá slovní komentář. 

Reportážní snímky Tomkiho Němce z volby prezidenta uzavírají fotografie vě-

nující se tehdejším událostem. Tomki Němec se k fotografování Václava Havla dostal 

díky agentuře Radost, především známosti Gabriely Fárové s Václavem Havlem. 

Z pořízených snímků měla původně vzniknout kniha, z nápadu nakonec sešlo. Černobí-

lé snímky dávají neformálním způsobem nahlédnout do zákulisí volby prezidenta. Na 

fotografiích se vedle Havla objevuje jeho tehdejší manželka Olga, dále například Ale-

xandr Dubček, Karel Schwarzenberg, Jiří Dientsbier a další osobnosti spojené se same-

tovou revolucí. 

Krajanské komunitě žijící v rumunském Banátě jsou věnovány dokumentární fo-

tografie etnografa Stanislava Špouly, který napsal i doprovodný text. Na fotografiích 

zachycuje běžné životní situace (osévání pole), pohřeb i svatbu (viz Příloha č. 10). Špo-

ula o obyvatelích nepodává idealizovaný obraz. Syrovostí a vysoce kontrastní tonalitou 

fotografií dává tušit, že život v oblasti není lehký. To dokazují i pasáže v textu, např.: 

„Zde poukázáno jim k obývání místo a řečeno jim, že jest to hotový ráj na zemi. Ti 

však, když přišli na ono místo, hrůzou ztrnuli. Byliť naši otcové do takových vrchů a 

lesů přivedeni, že nebylo, než oblohu nebeskou viděti a kolem dokola pravelké lesy. 

[…] A tyto staleté velikány měli naši otcové porážeti, sdělati a takto si teprve orné půdy 

dobýti.“48 

 

                                                                                                                                               
46 STANO, Tono. Post. Praha: Nezávislá studentská agentura RADOST, 1990, č. 3. 
47 Post. Praha: Nezávislá studentská agentura RADOST, 1990, č. 3. 
48 ŠPOULA, Stanislav. Post. Praha: Nezávislá studentská agentura RADOST, 1990, č. 3. 
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6.2. Post č. 4 – Praha-Paříž 

6.2.1. Formát 

S čtvrtým číslem, které vyšlo v lednu 1991, přišla i vyšší cena – Post stál nyní 

25,- Kčs. Formát zůstal na velikosti B3, vazba se změnila na lepenou V2. Změnilo se 

také logo, kvůli lepší čitelnosti se nadále používá verze s pozměněným T. 

Do redakce přichází Piotr Lenski, polský fotograf s kontakty ve Francii. Jeho 

přičiněním se na stránkách Postu objevila první inzerce – konkrétně se jedná o celo-

stránkové reklamy na kosmetické přípravky francouzských firem. 

Vliv Lenského je patrný i na obsahu čísla, které nese podtitul Praha-Paříž a je 

zaměřeno na francouzské fotografy. Redakce to v úvodním textu zdůvodňuje tím, že „se 

v československé fotografii nic převratného neudálo“49. 

 

6.2.2. Obsah a grafické zpracování 

Autorem fotografie na titulní straně (viz Příloha č. 11) je Stéphane Sednaouï, 

kterému je věnováno uvnitř časopisu dalších devět stran. Při tvorbě svých agresivně 

barevných koláží, do kterých zakomponoval osobnosti ze světa módy v roli superhrdi-

nů, se inspiroval komiksem (viz Příloha č. 12), a to nejen námětem, ale i obrazově: „Byl 

jsem překvapen naším společným pojmem širokoúhlého zkreslení, které vše uvádí do 

pohybu. A bylo mi to spontánně blízké. Řekl jsem si, že svět comics mi pomůže najít 

nejzazší rovinu mého experimentování – širokoúhlý objektiv, montáž, hra speciálních 

efektů a exploze barev.“50 

Anna Fárová v čísle představila dalšího francouzského fotografa Thierry Mugle-

ra. Rozebírá jeho dosavadní tvorbu a oceňuje jeho přínos módě a nový přístup k módní 

fotografii: „[…] ale z hlediska fotografie módní jsou nepopiratelným objevem třeba jen 

pro paradox či schválnost, že model skoro není vidět, je v minimálním měřítku ke své-

mu okolí, neposkytuje popis oděvu, nýbrž ideologii šatu. Na pozadí dokonale odmateri-

alizovaných kulis, kde zbývá pouhý geometrický rozvrh čistých ploch, barev a tvarů, 

z vybraných monumentálních staveb a gigantických pomníků, pouštních dun či nebe, 

                                                 
49 Post. Praha: Radost, 1991, č. 4. 
50 SEDNAOUÏ, Stéphane. Post. Praha: Radost, 1991, č. 4. 
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stává se figura formou, pupou, loutkou bez vnitřního a vlastního života – opravdovým 

manekýnem.“51 

Mladý slovenský fotograf Vasil Stanko představil své nové barevné inscenované 

fotografie, které nafotil jako ilustrace pro jednu knihu. Text Magnetická pole Philippe 

Soupaulta ilustrují dvě snové fotografie Williama Roppa. Robert Vano, který se vrátil 

po 23 letech v zahraničí zpět do Československa, v rozhovoru vyprávěl o svých začát-

cích, životu v emigraci a fotografických i životních postojích. Anna Fárová a Pavel 

Scheufler diskutovali o potřebě vlastní instituce, která by se specializovala na fotografii. 

V čísle se objevily literární příspěvky (Eduard Limonov, Ladislav Klíma, Philip-

pe Soupalt), profil francouzského návrháře Jean-Paul Gaultiera, který navrhl pro Ma-

donnino světové turné kostýmy. Jean-Marc Barbieux představil rap, stále oblíbenější 

hudební styl, který „jako guláš všech možných žánrů vzklíčil na zbytcích zlatého věku 

funky a na sedmdesátileté historii emancipačního hnutí amerických černochů. Z prvního 

má hudební inspiraci a z druhého vztek, který mu dává šťávu“52. 

 

6.2.3. Dokumentární fotografie 

Ivan Lutterer představil svůj subjektivní dokument v sérii Novoroční předvečer 

(viz Příloha č. 13). Fotografie agresivně nasvícené bleskovým světlem, které nelichotivě 

ukazovalo to, co temnota silvestrovské noci skrývala, korespondují s chmurnou náladou 

doprovodného textu K Denici mluví Dryáda od Ladislava Klímy. 

Ze zahraničních fotografů je dále představen Frank Horvat (Ital žijící ve Francii). 

Horvatův široký záběr žánrů vedle módní fotografie zahrnuje i portréty slavných osob-

ností a výjevy z všedního života na ulici. Mozaika jeho fotografií přináší pohled na 

francouzské zpěváky (Charles Aznavour, Edith Piaf), filmaře a herce (Alain Delon, Fer-

nandel) i pohledy do pařížských ulic a klubů. Přes celou protější stranu se rozpíná repor-

tážní portrét Coco Chanel. 

Velký prostor byl věnován českému fotografovi Jiřímu Tomanovi, o kterém na-

psala článek Anna Fárová. I když se jeho panoramatické fotografie primárně do doku-

mentární fotografie nepochybně neřadí, z dnešního pohledu je můžeme považovat za 

zachycení obrazu maloměsta v 50. a 60. letech 20. století. Přestože panoramata vynikají 

precizní kompozicí a odráží se v nich vliv Tomanova učitele Josefa Sudka, pokládá An-

                                                 
51 FÁROVÁ, Anna. Post. Praha: Radost, 1991, č. 4. 
52 BARBIEUX, Jean-Marc. Post. Praha: Radost, 1991, č. 4. 
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na Fárová jeho tvorbu za samostatnou a oceňuje jeho cílenou práci. Vztah obou fotogra-

fů a jejich tvorby popisuje následující pasáž: „(Toman) není jen učedníkem, je mistrov-

ským adekvátním a invenčním partnerem, rádcem, někdy inspirátorem, spolutvůrcem. 

Přes tuto důvěrnou blízkost je fotografické dílo Jiřího Tomana absolutně svébytné a od 

učitelova díla oddělené moderní aktuálností a pokud Sudkova panoramata působí kla-

sicky, Tomanova bourají jeho představu.“53 

 

6.3. Shrnutí 

S třetím a čtvrtým číslem odpadá jakýkoliv amatérismus, přichází tisk v barvě a 

distribuce oficiálními cestami, objevují se první reklamy. Post je kvalitně tištěným, re-

gulérním časopisem, který dává velký prostor fotografii. Po grafické stránce dochází 

k určitému zklidnění, což je způsobeno jednoduchými technickými možnostmi, snahou 

oslovit širší publikum a určitým přizpůsobením se běžnému čtenářovi. 

Obsah třetího čísla reflektuje společenské události. Na sametovou revoluci hned 

na titulní straně odkazuje portrét Václava Havla. Navazuje na něj série portrétů disiden-

tů, reportážní snímky Tomkiho Němce z volby prezidenta. Na události v zahraničí pou-

kazuje snímek demonstrantů v Bukurešti od Jana Šibíka a fotografie z Číny. Grafické 

zpracování není tak výstřední. Velký prostor je dán obrazovému materiálu, který dopl-

ňuje text v nejnutnějším rozsahu. Bloky textů jsou vysázeny v čitelnější podobě. 

Čtvrté číslo svým monotematickým zaměřením naznačilo linii, jakou se později 

budou ubírat i periodicky vydávaná čísla Postu. Díky napojení na francouzské kulturní 

prostředí se tvůrcům časopisu podařilo informovat o u nás do té doby neznámých (nebo 

jen minimálně) osobnostech. Obsah ale netvořily jen materiály o zahraničních autorech, 

prostor dostávali i domácí tvůrci. Na stránkách časopisu se vedle fotografie objevila i 

literatura, hudba a móda. I pro další čísla bude charakteristický tento tematický rozsah.  

Text svým rozsahem zůstává na nezbytném minimu. Fotografiím je věnován ješ-

tě větší prostor. Není výjimkou reprodukce fotografií přes celou stranu. Graficky zůstá-

vá číslo uhlazené, ale rozhodně ne nezajímavé. Na jednom místě je například každý 

řádek vysázen jiným typem písma – bezserifové písmo se střídá s patkovým. Grafické 

prvky a text obrazově spolupracují s fotografiemi, a umocňují tak jejich vyznění. 

 

                                                 
53 FÁROVÁ, Anna. Post. Praha: Radost, 1991, č. 4. 
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7. Post jako periodikum 

7.1. Formát 

Od vydání čísla Praha – Paříž uplynul rok, když se podařilo uskutečnit přání 

tvůrců a vydávat Post periodicky. V lednu 1992 vyšel Post poprvé jako časopis 

s měsíční periodicitou. Jako podtitul si zvolil Měsíčník obrazové vlny. Úvodní text 

v prvním čísle to čtenáři částečně vysvětloval: „Věříme, že setkání s námi tě bude těšit. 

Vydáváme se společně cestou obrazové vlny za světlem, které je současně ohněm, 

v němž shoří vše, co je v nás přízemního a malého (POSTupně).“54 

Časopis měl okolo sto stran, formát 225 mm × 297 mm a jeho cena byla 29,50,- 

Kčs. S větším rozsahem se zvýšil i počet lidí v redakci a přispěvatelé se měnili podle 

tématu čísla. V tiráži byl jako šéfredaktor uveden Petr Pavel, což mělo ilustrovat úzkou 

spolupráci Petra Lukáše s Pavlem Nádvorníkem při tvorbě časopisu. Na titulní stránky 

všech tří čísel byly použity fotografie britského módního fotografa Nicka Knighta, které 

do výsledné koláže titulní strany zakomponoval Petr Pavel.  

Jednotlivá čísla se zaměřovala na určité téma, ke kterému se více či méně vázal i 

obsah uvnitř čísla. Vznikala tak monotematická mozaika zahrnující vedle fotografie i 

materiály z dalších oblastí kultury (móda, hudba, literatura a výtvarné umění). 

 

7.2. Post č. 5 – Praha-Londýn 

7.2.1. Obsah a grafické zpracování 

První periodické vydání Postu (viz Příloha č. 14) vyšlo v lednu 1992, přesně po 

roce od vydání čísla Praha-Paříž. I toto číslo bylo zaměřeno na zahraniční metropoli, 

tentokrát na Londýn. Poprvé byl českému čtenáři představen časopis The Face, kultovní 

obrázkový časopis, který od 80. let přinášel nový pohled na grafickou úpravu časopisů: 

„Všechno zde bylo promyšlené: každý jednotlivý znak na stránce byl buď emotivní 

ozvěnou, anebo logickým rozšířením myšlenek. Chtěli jsme využít trojrozměrný prostor 

časopisu. Časopisy jsou objekty v prostoru a v čase – je zde propojení mezi stranou 5 a 

stranou 56 a 57, jakési kontinuum. […] The Face promlouval ke čtenáři dvakrát: poprvé 

                                                 
54 Post. Praha: Radost, 1992, č. 1 (5). S. 3. 
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textem a pak i grafickou úpravou.“55 Na následujících stranách, které graficky navrhli 

autoři časopisu The Face Cornel Windlin a Phil Bicker, nacházíme stručné představení 

anglických hudebníků, fotografů, herců, modelek a výtvarníků (viz Příloha č. 15). Je to 

živelně složená kompozice obrazu a textu, která odpovídá úvodnímu prohlášení, že 

„takhle se vám může zatočit hlava z The Face jenom v POSTu“. Není výjimkou text 

vysázený vzhůru nohama nebo kopírující různé tvary (např. šipku). Někdy text přerušu-

je fotografie, jindy se mění velikost nebo barva písma uprostřed slova. 

S avantgardní grafickou podobu The Face v 80. letech přišel designér Neville 

Brody, který se v čísle představil grafickou úpravou módní fotostory Vision fotografa 

Jürgena Tellera a také rozhovorem (převzatým z časopisu Graphis). Brody v něm popi-

soval svůj přístup k práci a současný stav výtvarného designu v Británii: „To, co se děje 

na hlavních třídách Británie, nepodporuju. Veškerá moje práce byla proti tomu nasmě-

rovaná. V mé práci jde o to, aby lidi přiměla myslet. I když si veřejnost neuvědomovala, 

co jsem dělal, alespoň ostatní návrháři si toho byli vědomi.“56 

Zahraničním nezávislým časopisům se věnuje i přehledový článek Od i-D po Ex-

tremistu od Davida Tidballa. Autor spatřuje paralelu mezi prvními letákovými pamflety 

ze 17. století a undergroundovými časopisy 80. let 20. století. Zamýšlí se i nad úbytkem 

nezávislých časopisů na Západě: „Možná už nesloužily svému účelu: to, co under-

ground ke konci produkoval, byly tajuplné, pseudoumělecko-politické plátky, které 

v podstatě neměly co říct. Jako by se jejich jediným posláním stal ‚kult pro kult‘, stejně 

jako svého času ‚umění pro umění‘. To, co jim však v posledním dvacetiletí evidentně 

scházelo, byl reálný politický důvod k odporu.“57 Underground podle něj v sobě zahrnu-

je izolaci, zatímco novým trendem v tehdejším britském uměleckém světě byl „‚ne-

tworking‘, tj. práce založená na osobních kontaktech a vytváření sítí lidí spojených stej-

nými zájmy a stejnou činností“58. 

Prostor byl věnován i české nezávislé časopisecké produkci, konkrétně literárně 

zaměřené Revolver Revue, která se po přechodu z ilegality rozhodovala, zda bude dál 

vycházet. 

Ze zahraničních fotografů byl představen Steven Pyke s jeho posledním projek-

tem portrétů padesáti předních světových filozofů (viz Příloha č. 16). Pomocí fotografie 

chtěl filozofii přiblížit lidem: „Lidský obličej chápu jako mapu našich zkušeností. Chci, 

                                                 
55 Post. Praha: Radost, 1992, č. 1 (5). S. 50. 
56 ALDERSEY-WILLIAMS, Hugh. Rozhovor s Nevillem Brodym. Post. Praha: Radost, 1992, č. 1 (5). S. 26. 
57 TIDBALL, David. Od i-D po Extremistu. Post. Praha: Radost, 1992, č. 1 (5). S. 46–47. 
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aby se lidé podívali, co všechno lze z této mapy vyčíst. Snad moje portréty myslitelů 

kdesi otevřou dveře, otevřou oči, otevřou duše.“59 Ukázka deseti portrétů ilustrovala 

článek Megatrendy 2000 – výtah z knihy Megatrends amerického autora Johna Naisbit-

ta o budoucím vývoji světových událostí připravil Benjamin Kuras. 

Z české fotografické scény byl představen Fred Kramer, reklamní a módní foto-

graf, který v 50. a 60. letech přinesl na českou scénu moderní pojetí těchto fotografic-

kých žánrů, když postavil do středu zájmu propagovaný předmět a žena se objevovala 

v roli doplňku. Dalším fotografem byl Clifford Seidling se svými mužskými akty. 

Dále v čísle byla hudební rubrika Trip a v ní rozhovor s Patrickem Codenysem 

z kapely Front 242, která měla v Praze koncert. Z hudební scény se objevil také text 

Tonyho Ducháčka o cestě do New Yorku a rozhovor Vladimíra Juráska s Ivo Pospíši-

lem o kapele Garáž. 

 

7.2.2. Dokumentární fotografie 

Jediné reportážní snímky v prvním periodickém vydání Postu představovala sé-

rie reportážních portrétů, které doprovázely článek Klub Újezd. Na snímcích, jejichž 

autorem je Ondřej Němec, jsou zachyceny oslavy prvního výročí klubu Újezd (viz Pří-

loha č. 17). Vedle autentické atmosféry pražského klubu 90. let zachycuje i postavy 

pražské nezávislé kulturní scény, např. Vladimíra Franze, Ivana „Magora“ Jirouse, Já-

chyma Topola nebo Milana „Mejlu“ Hlavsu. Fotografie doplňuje představení klubu 

Újezd formou rozhovoru. Petr Lukáš s Pavlem Nádvorníkem zpovídali fotografa Ondře-

je Němce, vedoucího klubu Karla Vavřínka a provozního Slávka.  

Dokumentární fotografie byly zastoupeny ukázkou z knihy Z válečného deníku. 

Fotograf Ladislav Sitenský zachytil na svých snímcích československé letce bojující při 

druhé světové válce v bitvě o Anglii (viz Příloha č. 18). Doprovodný text ilustruje, ja-

kým způsobem probíhali boje: „Jícha ihned skvělou příležitost využil, sedl si mu na krk 

a z ideálních 250 yardů do něho pustil dlouhou přesnou dávku. Potom se Fw190 přetočil 

třikrát na záda, přešel do vývrtky a vyšlehly z něho plameny. Jícha ho sledoval a viděl, 

jak skončil pod hladinou moře.“60 a monolog matky o smyslu války: „Jak by mohlo být 

skutečností, že matky musejí posílat do této masové vraždy své syny, své zdravé, mladé, 

                                                                                                                                               
58 TIDBALL, David. Od i-D po Extremistu. Post. Praha: Radost, 1992, č. 1 (5). S. 47. 
59 PYKE, Steve. Post. Praha: Radost, 1992, č. 1 (5). S. 4. 
60 HAICH, Elizabeth. FAJTL, František. Post. Praha: Radost, 1992, č. 1 (5). S. 91. 
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silné syny? To může být jenom zlý sen, že lidé klesli tak hluboko, že se navzájem zabí-

její krutými zbraněmi.“61 

 

7.3. Post č. 6 – Labyrinty 

7.3.1. Obsah a grafické zpracování 

Šesté číslo (viz Příloha č. 19) se odlišuje především množstvím psaného textu, 

kterému je věnován nebývalý prostor. Tematicky se tentokrát vydání zaměřuje na laby-

rinty, a reflektuje tak zálibu redakce v duchovnu a nadpřirozenu. „Původ bludiště či 

labyrintu je skryt hluboko v písku času. Dávné pokusy o nefigurativní motivy měly ob-

vykle tvar spirály a byly prvním znamením duševního života. Prostor mezi rovnoběž-

nými liniemi měl vést duševní zrak člověka: bylo to první zpodobnění duchovní cesty. 

Tento symbol se stal podstatou labyrintu.“62 Následující texty se dotýkají astrologie a 

řecké a egyptské mytologie. V čísle se dále objevuje rozhovor Obrazy v hlavě s 

nadžánrovou kapelou The Legendary Pink Dots o hnutí new age, pokračování textu 

Celibát z minulého čísla, výklad významu keltských run a další články zabývající se 

nadpřirozenem a mezihvězdnými bytostmi. 

Ve fotografickém portfoliu se představil Nick Knight, který je autorem všech tří 

obálek periodických vydání Postu a pracoval i jako obrazový editor časopisu i-D. Jeho 

módní fotografie jsou někdy agresivně barevné, jindy je v nich zřetelnost detailu potla-

čena na minimum a zůstává jen silueta (viz Příloha č. 20). 

Na motiv labyrintu navázal v módní fotostory s názvem Sen Piotr Lenski. Využil 

k tomu zrcadlové bludiště na pražském Petříně. Tematicky s labyrintem a bloumáním na 

místě volně souvisela série fotografií Radovana Bočka z věznice, ke které jsou 

v protikladu uvedeny snímky zoologické zahrady od Lukáše Jasanského. 

Českou fotografickou scénu v čísle dále zastupovali Ivan Lutterer, Jan Malý a Ji-

ří Poláček se svým projektem Český člověk, ve kterém v portrétech zachycovali podobu 

českého národa. Snímky návštěvníků rockového klubu doplňoval rozhovor se zakladate-

li Rock Café. 

V hudební rubrice Trip byly rozhovory s Franzem Treichlerem ze švýcarské sku-

piny The Young Gods, osobností pražské rockové scény Petrem Stankem a britským 
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zpěvákem Frankem Toveyem. O zkrášlování těla pomocí pigmentace a dalších formách 

body artu psal Vladimír Franz. 

V tomto čísle dokumentární fotografie zcela chybí. I když je fotografickému ob-

razu stále věnován velký prostor, nalézáme v tomto vydání mnohem více textu než v 

ostatních číslech. Objevují se i reklamy, např. japonského módního návrháře Yohji Ya-

mamota, na Apple a Polaroid nebo výměnná reklama na Evropu 2. Nezaplněné místo 

vyhrazené pro inzerci redakce zaplnila reklamami na vlastní knižní produkci 

z nakladatelství Radost (Robert Vano – Love you from Prague, Milan Knížák – Cestopi-

sy nebo Louise L. Hay – Miluj svůj život). 

Po grafické stránce je číslo protkáno ornamenty a malbami se vzorem spirály 

nebo labyrintu (viz Příloha č. 21). Inspirací jsou také kresby mytologických postav. Ně-

které texty začínají iniciálami, ze kterých cítíme inspiraci runami nebo hieroglyfy. Vše-

obecně je text vysázen čtenářsky přijatelným způsobem, i když najdeme příklad, kdy je 

pod textem pozadí s motivem labyrintu a text je absolutně nečitelný. 

 

7.4. Post č. 7 – Extáze 

7.4.1. Obsah a grafické zpracování 

Podtitulem posledního periodického čísla Postu (viz Příloha č. 22) tentokrát bylo 

Extase bez myšlenek: Generace extatiků: „Podnikáme s vámi výlet do tajů EXTÁZE, 

kterou nalézáme v těch nejvšednějších i nejextrémnějších projevech lidského bytí a kte-

rá nám pomáhá, vizuálně se vlníc v prostoru a čase (všechno na světě má strach z času, 

ale čas má strach z pyramid), otevři oči. Přicházíme s příběhy, obrazy, myšlenkami tak, 

jak k nám postupně samy přicházely. Otevřeli jsme se jim a nyní je otevíráme i vám. 

Hledačství se naplňuje.“63 

V sedmém čísle oproti předešlému vydání nalézáme podstatně více obrazového 

materiálu než textu. Prostor znovu dostal Stéphane Sednaouï s filmovými fotografiemi 

Madonny. Vladimír Jurásek napsal text, ve kterém satiricky komentuje Madonnin způ-

sob sebeprezentace a ovlivňování mladých posluchaček. Černobílé snímky s Madonnou 

doplňují dvě barevné fotografie od Jeffa Koonse, ke kterým se váže text Ivana Martina 

Jirouse Proč mám rád Cicciolinu? 
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Dalším zahraničním autorem je Thiérry Legouès, který se představuje podivnou 

fashion story Esence – nech to plynout (viz Příloha č. 23). Hlavní model Cameron v ní 

prochází městem, všedními situacemi, přičemž mu společnost dělá gumová panna Afro-

dita: „Dech sta tváří života, město se tváří. Afrodita a Cameron se prosmýkávají střevy 

času města. / Afrodita se odevzdává v bikinách z bižuterie a v boa ze pštrosích per 

{Thierry Mugler}.“ 

Posledním zahraničním fotografem je Simon Bocanegra, který v rozhovoru při-

bližuje newyorskou scénu transvestitů a prostitutek, které v portfoliu na svých barev-

ných fotografiích představuje (viz Příloha č. 24). 

Přechod mezi zahraniční a domácí scénou tvoří akty Alfonse Muchy a akty An-

tonína Nového, který fotil dívky z okolí Muchova syna Jiřího Muchy. 

Gabininy poeticky laděné černobílé snímky doplňoval text Jaroslava Gillara Tři 

ženy s a bez (viz Příloha č. 25).  

Ukázky z nového projektu představil Vasil Stanko: „Čtyři hlavy z cyklu dvaceti 

dvou hlav představují nový soubor fotografií Vasila Stanka. Nevíme, jakou roli zde hra-

je obludný zákon XXII, avšak podle toho, jak Vasila známe, byl opět inspirován magic-

kým a komickým tyjátrem života (zvláště pohlavního)…“64 Fotografie doplňuje text 

Jiřího Mazánka Železný věk: „Nejen v mnoha spisech, také při rozhovorech s lidmi pro-

vádějícími duchovní praxi jsem se setkal s názorem, že nyní probíhá nejhorší období 

v dějinách světa. Naše mysli a naše negativní myšlení zcela zachvátil materialismus. 

Jako by pokrok závisel pouze na tom, v jakém období se nacházíme.“65 

Dvěma posledními českými fotografy byli Michal Švarc, jeho fotografie doplňo-

val text Z deníku Paula Klee, a Kamil Varga, jehož barevné expresivně laděné fotogra-

fie ilustrovaly rozhovor s autorem. 

Velký prostor byl věnován i hudební scéně. Rubrika Trip se počeštila na Výlet a 

byl v ní prostor věnován zahraničním i českým kapelám. Českou scénu zastupoval Petr 

Muk a minirozhovor s kapelou Kurtizány z 25. avenue. Tu zahraniční především rozho-

vor s Faith No More, zpěvačkou Siouxsie a Davidem Sylvianem. Autorem většiny hu-

debního materiálu byl redaktor David Berdych. 

V čísle samozřejmě nechybí články s duchovní tematikou a přehled ezoterických 

a duchovních časopisů, které u nás vycházely. Ukázka z knihy Power of Touch upozor-

ňuje na úlohu doteku: „Dotek není jen pouhou biologickou potřebou – je nástrojem ko-
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munikace. Je jazykem, jímž lze v pěti vteřinách vyjádřit víc než pěti minutami pečlivě 

volených slov.“66 Další texty se zaměřují na indickou filozofii, jeden například na vy-

světlení pojmu čakra. 

I v posledním periodickém čísle chybí dokumentární fotografie. Vedle reklam 

z minulého čísla se objevují nové reklamy na Radio 1 a časopis Respekt. Po grafické 

stránce navazuje na druhé číslo. Stránky jsou posety různými ornamenty a grafickými 

prvky. Textové bloky s čtenářsky příznivou čitelností se střídají s pasážemi, které jsou 

vysázeny vertikálně, takže čtenář musí časopisem otáčet, aby text mohl přečíst. Číslem 

se proplétají texty vysázené malým písmem. Svou velikostí a umístěním na stránce při-

pomínají spíše popisky nebo okrajová sdělení. Sdělují ale „rovnocenný“ obsah, jako 

zprávy vysázené velkým písmem. 

 

7.5. Shrnutí 

Vydávání časopisu Post jako periodika znamenalo pro redakci zakončení dlou-

hodobého úsilí. Myšlenka na pravidelně vycházející obrazový časopis se váže již 

k prvním číslům, které vyšly ještě jako fakultní časopisy na FAMU. Bylo to završení 

procesu, o které hlavně Petr Lukáš s Pavlem Nádvorníkem usilovali. 

Čísla pokračují v monotematické linii, kterou naznačilo čtvrté číslo Praha-Paříž. 

Vazba jednotlivých příspěvků na zvolené téma je velmi volná a někdy ne zcela explicit-

ní. Subtilní spojitost vyžadovala od čtenáře jistou míru zapojení. 

Již prvním číslem Post naznačil, jakým směrem se bude ubírat. Jako by předsta-

vení časopisu The Face říkalo, že i Post půjde cestou netradičního grafického zpracová-

ní, a bude tak českému čtenáři přinášet vedle informací z článků i originální vizuální 

zážitek. 

Oproti dřívějším neperiodickým vydáním se objevuje více textu, což je dáno i 

větším počtem stran. Není ho však přespříliš, hlavní složkou zůstávají fotografie. Gra-

fické zpracování se pohybuje v rozmezí vizuálně neatraktivních (ale dobře čitelných) 

textových bloků, přes text vzhůru nohama nebo otočený o devadesát stupňů až po ex-

trémní případy, kdy text nelze přečíst kvůli nevhodnému pozadí. Díky neopakujícímu se 

sazebnímu obrazci má každé vydání jistý punc originality. 

Dominantním obsahem ale zůstává obrazový materiál, nejsou výjimkou repro-

dukce fotografií přes dvě strany. Reportážní a dokumentární fotografie se objevují jen 
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v Postu č. 5 a podobně jako v předchozích číslech poskytují jednak pohled na aktuální 

téma, jednak se obracejí do historie. Stále častěji je prostor věnován aktům, módní nebo 

inscenované umělecké fotografii. Vedle českých autorů se objevují i fotografové zahra-

niční. 

Druhé a třetí číslo oproti prvnímu mají blíže k obecnému chápání časopisu, co se 

obsahu týče. Mimo jiné přinášejí krátké zprávy (z domácí i světové hudební scény) nebo 

recenze knih, filmů nebo hudebních desek. Velký prostor je věnován hudebním materiá-

lům – redaktoři většinou představují v rozhovoru tvorbu hudebníků, kteří v Praze kon-

certovali nebo zde budou mít koncert. Vždy se jedná o kapely, které nejsou součástí 

mainstreamu. 

 

8. Post č. 8 – Jean-Michel Wilmotte  

Osmé číslo, vydané roku 1993, se oproti ostatní číslům vymyká a je vlastně osa-

moceným exemplářem. Je to katalog, který pro výstavu francouzského designéra a ar-

chitekta Jean-Michel Wilmotta graficky zpracoval Petr Lukáš, artdirektorem byl Piotr 

Lenski. Informace v tiráži (Post č. 8) odkazuje na kontinuitu s časopisem Post. 

Na titulní straně (viz Příloha č. 26) byla fotografie Jana Malého. Dalšími foto-

grafy, kteří spolupracovali, na projektu byli Ivan Pinkava, Piotr Lenski, Gabina, Jan 

Pohribný, Kamil Varga, Pavel Nádvorník a Petr Lukáš. Fotografové začlenili kusy ná-

bytku, navržené Wilmottem, do prostředí, které odpovídalo charakteru daného kusu. Jan 

Pohribný například nafotil sérii na železničním mostě s projíždějícím vlakem, které ko-

respondují s částí úvodního textu: „Rok 1992 začíná velkou změnou v tvůrčí práci. 

Vzniká nábytek se sklonem k pohybu: Klouzá po kolejích, rotuje, houpe a sklápí se.“67 

Nejčastěji se objevuje zapojení do pražského prostředí – panorama Hradčan, Vltava, 

Karlův most (viz Příloha č. 27) a další dominanty hlavního města. 
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Závěr 

Agentura Radost a časopis Post ve svém působení představují změnu, kterou 

přinesla sametová revoluce. Změny v politické sféře umožnily vytvářet kulturní hodnoty 

s novým přístupem. Rozsah aktivit byl značný – základem byla vždy fotografie, postup-

ně se připojovala hudba, grafický design, výtvarné umění, móda a literatura. Agentura 

necílila na střední proud. I když působila na veřejnosti, z jejích aktivit je patrné, že smě-

řovala a mohla oslovit jen omezený okruh obyvatelstva. Ne všichni byli ochotni se 

změnou režimu přistoupit i na nový kulturní řád. Neoslovení širšího publika nakonec 

stálo u konce agentury i časopisu. 

Stejně jako je z časopisu cítit optimismus a radost, je z něj cítit i určitá naivita, 

přesvědčení, že se lidé změnili spolu s pádem komunismu. Realita ale byla jiná, začína-

jící kapitalismus nepřál ušlechtilým kulturním projektům. Idea vydávat obrazový časo-

pis s měsíční periodicitou se nakonec ukázala jako utopie. 

I přesto se lidem v Radosti v krátké době podařilo uskutečnit alespoň některé 

projekty, které reflektují změnu v chápání kultury a které představovaly platformu pro 

konfrontaci nových uměleckých tendencí. I když byl Post časopisem zaměřeným přede-

vším na fotografii, nemůžeme říci, že by jí jakkoliv stranil a ostatní umělecké žánry 

odsouval do pozadí. Kompilací různorodých příspěvků naopak na stránkách Postu vzni-

kal dialog – tvůrci spojováním nacházeli nové vztahy a věci dostávaly nový význam. 

Neobvyklá grafická úprava vystavěná na porušování obecných zásad grafického 

designu tvoří z každého vydání časopisu něco víc než jen předmět, který je odsouzen 

k měsíční životnosti. Stává se z něj objekt, který ani po dvaceti letech nepůsobí zastara-

le, je stále aktuální a představuje silný vizuální zážitek. Jistý podíl na tom má i tisk na 

kvalitním papíře a kvalitní obrazový obsah, který představoval progresivní fotografy, 

jejichž fotografie se vymykaly běžným obrázkům v tehdejším tisku. Grafická neotřelost 

byla vykoupena horší srozumitelností. Individuálně zpracované stránky přinášely sice 

silný zážitek po vizuální stránce, ale čtenáře stálo značné úsilí zorientovat se. 

Reportážní a dokumentární fotografie měly od začátku vydávání na stránkách 

časopisu své místo. Prostor ztrácejí až příchodem periodických čísel. Nelze však říci, že 

by to bylo programové odsouvání reportáže a dokumentu do pozadí. Pro Post předsta-

vovaly tyto žánry součást fotografie jako celku. Pokud bychom měli zvolit, které foto-

grafické žánry se na stránkách časopisu objevovaly v největší míře, byly to módní a 
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umělecké inscenované fotografie. Je to důsledek okruhu vybíraných autorů a jejich za-

měření. 

Z uveřejněných reportážních fotografií a dokumentárních sérií lze vyčíst, že se 

Post v této oblasti nesnažil podávat ucelené fotografické výpovědi. Jsou to spíše názna-

ky tvorby a představení fotografů. Série jsou volně poskládanými obrázky, netvoří 

kompaktní celek. Neberme to jako výtku, jen jako prostý fakt. Z výše řečeného je jasně 

patrné, že těžiště obsahu a přínos časopisu jako takového spočívaly v něčem jiném.  
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Summary 

Radost agency and magazine Post represent the change that was brought by Vel-

vet revolution. The changes in political sphere allowed the creation of culture values 

with new approach. Wide range of activities included photography, music, graphic de-

sign, fashion and literature. But the impact of these activities was not enormous; it af-

fected only limited number of people. The lack of audience was in the end the reason to 

quit the agency and magazine. 

As well as we feel optimism and joy from the magazine, we can feel naivety. 

But the early stage of capitalism did not support graceful culture projects. The idea of 

monthly published picture magazine was some kind of utopia. 

Nevertheless Radost agency was able to realize some of their projects that reflect 

the social change, bring space for confrontation of new artistic tendencies. Although the 

magazine was focused on photography, the compilation of various topics created dia-

logue, new relationships and meanings. 

Unusual graphic layout based on breaking the basic rules of graphic design 

makes of each issue something more than just a magazine. After twenty years it is an 

object that still looks modern and brings strong visual experience. The contemporary 

look is affected by high quality print and paper and progressive photographers that pub-

lished their works in the magazine.  

The authors of magazine considered the documentary photography as a part of 

photography. The published series do not cover the topics on the whole. They briefly 

introduce the authors and their works. But as we said before, the main contribution of 

the magazine was in something else. 
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Příloha č. 28: Osobní rozhovor s Gabrielou Fárovou (text) 
 
Jak se teď po letech díváte na Radost a časopis Post? 
Musím říct, že se nám podařilo spoustu věcí v neuvěřitelně krátkém čase, a to díky pře-
měně systému, ale hlavně díky náhlé oblibě Československa jako země, kde při revoluci 
nepadaly hlavy. Ta vlna přízně zavezla do Prahy snad všechny národnosti, byla cílem 
každého majitele cestovního pasu, jako by tu vytryskl pramen života a každý si z něj 
mohl nabrat. A první kroky každého vedly na FAMU do továrny RADOST, odkud se 
rozšířila fotografickou cestou zpráva o událostech 17. listopadu do celé republiky.  
 
Post byl předvoj nového pohledu na grafiku a představení fotografie, ale nebylo mu 
souzené vydržet. I tak byl zázrak, že jsme fungovali těch pár let vzhledem k tomu, že 
jsme byli všichni fotografové (tedy kromě přítelkyně Petra Andreji Smékalové, práv-
ničky družstva, a mojí matky). 
 
Já sama se snažila pouze pomoci v chodu organizaci, která vznikla spontánně při same-
tové revoluci. Přitom mým hlavním posláním byla stále  fotografie, kterou jsem ani v 
nejmenším nechtěla opustit. 
 
Počátky agentury se tedy vážou k 17. listopadu?  
Ano, přesně tak. Vzešlo to z událostí 17. listopadu. Nepřetržitě jsme zvětšovali fotogra-
fie z Václavského náměstí a Národní třídy a studenti z celé republiky si pro ně jezdili na 
katedru. Podařilo se nám také rozmnožit mnoho materiálu, například při výstavě kopí-
rek na výstavišti, které jsme plně využily. Bylo nám jasné, že Česká tisková kancelář 
ani žádné jiné médium se situaci, která se odehrála na Národní třídě, nebude věnovat, 
proto jsme se rozhodli šířit materiál, který jsme měli, alespoň tímto způsobem. 
 
Jaká byla Vaše pozice v agentuře? 
Pracovala jsem v Družstvu RADOST nejprve jako zástupkyně fotografů a ředitelka 
agentury Radost, která zadávala fotografická témata fotografům ke zpracování a též 
získávala zakázky od francouzské agentury VU. Představila jsem Václavu Havlovi jeho 
dva osobní fotografy Tomkiho Němce a Petra Rošického, kteří mapovali jeho vstup do 
politiky. Také jsem s ministerstvem obrany vykomunikovala přístup našeho reportéra 
při odsunu Sovětských vojsk z Milovic. V Radosti se sešly též dary jiných fotografic-
kých škol v podobě filmového materiálu, který jsme využili k natočení dokumentu z 
první návštěvy Dalajlámy v Československu. Oslovila jsem proto spolužáka studenta 
kamery Martina Bence a získala jsem přístup štábu na všechna veřejná i neveřejná se-
tkání po dobu celého pobytu Dalajlámy v Československu. Martin Benc si přizval další-
ho spolužáka režiséra Davida Ondříčka. Ten nám po sestříhání celého filmu poslal ad-
vokáta s tím, že je to jeho film. Stejně tak dopadla spolupráce s Tomki Němcem, který 
měl Radosti podstoupit fotografie, které díky mě pořídil. Ti lidé mě dokonale odradili 
od řízení agentury, takže jsem agenturu zrušila a věnovala se přípravě časopisu. 
 
Jakým způsobem fungovala fotografická agentura? Ptám se hlavně na finanční stránku. 
Všechny zakázky jsme dostávali přes agenturu VU v  Paříži, která  sjednávala s klienty i 
honoráře. Jednalo se převážně o reportážní fotografie na akce, které nebyly dostatečně 
pokryté Reuters nebo AFP a nebo kam tyto agentury musely obtížně získávat přístup. 
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Litujete nějaké věci, která se nepodařila realizovat?  
Není čeho litovat. Myslím, že družstvo Radost toho vytvořilo nadrámec. Ještě v roce 89 
se nám v Mánesu podařilo uspořádat výstavu s fotkami ze Sametové revoluce. Jako ka-
talog k výstavě jsme vytvořili portfolio, které používal Václav Havel jako dárek pro 
státní návštěvy. Dalším úspěchem byla výstava fotografií z Číny v Muzeu Klementa 
Gottwalda nebo akce Česká symbolika. Podařilo se nám také zasít několik konstruktiv-
ních nápadů do budoucna, např. vybudování Muzea fotografie. 
 
 
Příloha č. 29: E-mailová konverzace s Petrem Lukášem (text) 
 
Kdy jste přišel na nápad vydávat obrazový časopis, tolik odlišný od dobové mediální 
produkce, kde byl kladen důraz hlavně na text. Kde jste se inspiroval? 
Kreslený časopis jsem poprvé realizoval na základní škole. Všimla si toho učitelka a 
navrhla nám, že naše texty přepíše. Časopis jsem ilustroval a doplňoval fotografiemi., 
jmenoval PoŠKOLÁK a měl formát A4. V 1986 jsem uvažoval o obrazovém časopise. 
Inspiroval jsem se v časopise MS. Který jsem si rád četl, především zajímavosti ze svě-
ta. V roce 1987 jsem se rozhodl vydávat fotografický časopis jako alternativa časopisu 
Československá fotografie. Skládačku formátu B3 (ŠUM) realizoval Aleš Najbrt na své 
škole. Řešení vertikální skládačky formátu A4 spolu s fotografií jsem obrazově také 
viděl jako zajímavé řešení. 
 
Jaká byla Vaše motivace pro uskutečnění všech projektů? 
Můj otec pracoval v družstvu Propagační tvorba. Na základě toho jsem přemýšlel o své 
dráze a založení vlastního studia. Pokud jde o fotografickou agenturu, té se věnovala 
Gabina Fárová. Na výstavní činnosti jsem se podílel jako spoluautor. Hudební agentuře 
(Sametové podzemí) se věnoval Ivo Pospišil. Modní Piotr Lenski. Vzpomínám si, že 
naše seskupení nastartovalo určitý směr kudy a kam, a to se podařilo. 
  
Jak vzpomínáte na tu dobu po revoluci, kdy se všechno odehrávalo? 
Ani moc nevzpomínám. Podíval jsem se na všechny Posty. Bezesporu je zde zazname-
nána atmosféra a pozitivní nálada. Objektivní úhel pohledu po letech je práce pro Vás. 
  
Jak na Vás působila přítomnost o generaci starší Anny Fárové v agentuře? Jaká byla 
jeji role ve fungování organizace? 
Pokud jde o redakční práci tak Anneta Fárová pracovala profesionálně. Pokud jde o 
komplexní práci Annety, tak napsala knihu. Na druhou stranu, pozitivní kroky předchá-
zející generace se odráželi v přítomném čase. 
 
 
Příloha č. 30: E-mailová konverzace s Ivo Pospíšilem (text) 
 
Kdy jste se poprvé setkal s lidmi z agentury Radost?  
Osobně jsem se znal s Gabinou Fárovou i její matkou Annetou už dlouho před mým 
příchodem do agentury. Byla to správně divoká holka, plná uměleckých genů. Jednoho 
zimního večera na přelomu roku 89/90 proběhla Slávií, kde jsem zrovna vysedával nad 
kafem a přerovnával, co dál v této nové situaci, se slovy: „Jdeme obsadit muzeum Kle-
menta Gottwalda!“ Dost se mi to líbilo a zajímalo mě, kdo jsou ta další „revoluční“ 
paka. 
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Byli to její spolužáci z FAMU, z nichž vyčníval Petr Lukáš s Pavlem Nádvorníkem, 
kteří mě radostně přivítali ve smečce a pozvali ke vstupu do družstva RADOST. Byl 
jsem v té době manager dvou nejrespektovanějších kapel ve městě, Garáže a Půlnoci. 
Díky agentuře jsem mohl s nimi nastoupit profesionální cestu, neboť forma družstva 
byla tehdy, v roce 1990, jediná možnost jak přejít k hraní za peníze. 
 
A také díky spojení s mladými lidmi se mi vlila do žil nová energie a nové pohledy na 
spoustu věcí a změn. Bylo mi už třicet osm a oni byli ještě vysokoškoláci. Jsem moc 
rád, že jsem byl tehdy přijat a získal díky nim odvahu k novým činům, která se mým 
vrstevníkům pochopitelně nedostávala, neboť nebylo jisté, že druhý den bude platit to, 
co platí dnes.  
 
Když se podíváte zpět a zavzpomínáte, jaká byla motivace – ať už Vaše osobní, nebo 
jako kolektivu – do toho všeho jít?  
Motivací byla obrovská změna, kterou jsme právě všichni po mnoha letech komunistic-
kého přidušení procházeli. Vytvořili jsme úplně novou uměleckou skupinu, která se 
skládala z výtvarna, hudby, fotek, časopisů, knih a posléze z klubového společenského 
života a stylu. 
 
Bylo to velmi osvobozující nadechnutí, plné změn a zvratů, kdy jsme se na rozdíl od 
„šikulů“, kteří získávali majetky, snažili posunout a vytvořit nový společenský a kultur-
ní styl. Myslím, že se nám původní záměr moc nepovedl. Byli jsme hodně naivní, ale 
přesto jsme si ten čas užili naplno. Jedna z mých kapel v jeden čas měla koncert v N.Y. 
Central Parku a druhá opodál točila LP. MTV škemrala o rozhovory a my si mysleli, že 
to už jinak nebude… byl to krásný čas.  
 
Vy jste to možná jako hudebník nevnímal, ale zajímalo by mě, jak na ostatní působila 
přítomnost Anny Fárové v agentuře? Jaká byla její role ve fungování organizace? Jak 
ji vnímali ostatní?  
Pro mě byla vždy velmi důležitá. Byla pro mě jistotou, co nikdy nezklame. Kopala sa-
mozřejmě za „svůj“ klub, a tím byly fotky a její studenti na FAMU, kterým vyšlápla 
pohodlnější cestu životem. Určitě i na počátku Radosti FX a na smlouvě s městem její 
jméno mělo lví podíl. Kluci ji zároveň respektovali i generačně odmítali, ale to byl je-
jich problém. Po letech udělala velké gesto, když jim a jejich časopisu POST věnovala 
celé patro ze své závěrečné výstavy v Langhansu. S nástupem amerického kapitálu do 
Radosti FX se stáhla a částečně uskutečnila svou myšlenku ve svém renesančním 
dvojdomu ve Slavonicích.  
 
Jak probíhalo získání prostor v Bělehradské ulici, kde klub Radost FX vznikl? 
Pracoval jsem s Petrem a Pavlem v naší kanceláři na adrese Žitná 41, když se v Praze 
díky Richardu Němčokovi zvedla vlna zájmu na získání prostoru pro vznik klubu Bun-
kr. Jedním z hlavních argumentů bylo to, že klub má být pro Plastiky. Tehdejší Plastici 
byli ale v kapele Půlnoc, kterou jsme dělali my v Radosti. Petr tím byl dotčen a vyzval 
mě, abych šel a získal klub, a tím opravdovou domácí scénu našich kapel.  
 
Moc se mi do toho nechtělo, ale zase jsem se nechtěl nechat mladýma zahanbit, a tak 
jsem vyrazil na Mírák, kde sídlí radnice Prahy dvě, tehdejší ONV. Úředníci byli slušní a 
kupodivu nabídli tři možnosti, kino Vyšehrad, kino pod Valdekem, kde je dnes banka a 
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bývalou kavárnu Rómu, absolutně vybydlené a zničené místo. Vzal jsem chlapce na 
obhlídku a ti jasně rozhodli, že to bude Róma. Měli podstatně více fantazie než já… 
 
Počáteční snadný průběh se začal rychle hroutit díky zájmu „podnikatelů“ a nakonec byl 
konkurz asi osmi zájemců. Sehnal jsem pár podpůrných dopisů od Olgy Havlové, Karla 
Srpa a dalších a nechal věc plynout, protože jsme zrovna připravovali výstavu a dopro-
vodný program v galerii ÚLUV na Národní třídě. Tam nás zastihlo rozhodnutí, že 
prostor je náš, ale nájemní smlouva bude řešena časem. Stejně jsme neměli žádné pení-
ze na rekonstrukci, a tak vše trochu usnulo. Anneta Fárová byla ochotna vložit svůj mi-
lion s tím, že bude vybudován prostor pro muzeum fotografie, ale to bylo málo. Potkal 
jsem se s Richardem, který původně hledal v Praze prostor pro obchod s oblečením, a 
ukecal ho, aby změnil oblečení za klub. Napůjčoval si od přátel v USA peníze a šel do 
společné akce s tím, že musí vzniknout společná firma, kde ponese každý svoji zodpo-
vědnost sám za svůj prostor. Petr s Pavlem za nakladatelství, které sídlilo v součastných 
kancelářích klubu, já za obchod a Richard za zbylých 80 % prostoru. Nově vzniklou 
společností Radost FX , bylo to v roce 1993, nakonec zaniklo původní družstvo, ve kte-
rém zůstal Petr s Pavlem a následně s dluhem, který vznikl tiskem časopisu POST.    
 
Nájemní smlouva s městem zní nakonec na dvacet let a tím pádem končí letos.  
 
Jaká byla činnost agentury v hudební oblasti?  
Potřeboval jsem zlegalizovat příjmy kapel, a tak jsem to uskutečnil díky družstvu, které 
mě přijalo. Začal jsem vystavovat faktury za koncerty, začal jsem sám pořádat koncerty. 
Výstava v ÚLUV pro mě znamenala hudební program na každou noc. Každou noc jiná 
kapela. Byl jsem u prvního vystoupení Lou Reeda v Praze, právě v ÚLUV. V KD Eden 
jsem udělal koncert Moe Tucker z Velvetů, společně s Garáží a silně alternativních Art  
Zoid s Půlnocí.  
 
Na všechny akce dělal grafický doprovod, plakáty a vstupenky Petr s Pavlem. Vydali 
jsme LP Garáž a pro Globus připravili řadu CD a LP včetně osmi LP The Plastic People 
of the Universe. Vlastně veškerá i zahraniční činnost Garáže a Půlnoci šla v té době skrz 
agenturu. Po přestěhování na Bělehradskou to byla spíše organizace rekonstrukce pro-
storu na klub a první dva roky jeho existence i část programu.  
   
Konaly se v Radost FX i módní přehlídky?  
Radost FX přinesla do Prahy díky majitelům úplně nový druh klubu. Do té doby jsme 
znali jen rokáče a nebo diskotéky. Najednou zde byl music club srovnatelný 
s jakýmkoliv na Západě, včetně nového druhu hudby i programu včetně módních pře-
hlídek. Stali jsme inspirací pro všechny další kluby.  
 
Když se podíváte zpět, litujete, že se něco nepodařilo realizovat? 
Měli jsme hodně plánů, některé se nepodařilo realizovat – rádio Radost, nakladatelsví a 
vydavatelství… Jediné, čeho lituji, je smrt Pavla Nádvorníka a vlastně i život Petra 
Lukáše. Byli to největší talenti doby a stali se příliš brzo minulostí.  
 
Anna Fárová píše, že při České symbolice jste měl na starosti hudební složku. Podle 
čeho jste vybíral kapely, které na akci hrály?  
Jako vždy a vše – podle citu a zkušeností.  
 


