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Galerie Rudolfinum upřímně děkuje za výpůjčky těmto institucím 
Galerie EIGEN + ART, Berlin; Scalo Galerie, Zürich; Anton Meier Galerie, Geneve; 
Galerie Almine Rech, Paris; Frith Street Gallery, London; Fabian & Claude Walter 
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Mediální partneři 
art & antiques, Fotograf, TIME IN, Classic FM, MIX.cz, euroAWK 
 
 
PROMÍTÁNÍ 
 
V rámci výstavy budou promítány soubory videofilmů Annelies Štrby 
denně v projekčním boxu 
nepřetržitě (10.00 – 18.00 hod.) – soubor I 
denně v grafickém kabinetu  
11.00 – 12.15 hod. soubor II a 12.30 – 14.00 hod. soubor III  
14.00 – 15.15 hod. soubor II a 15.30 – 17.00 hod. soubor III 
 
Soubor I 
Koi, 1998, 32’41’’, zvuk Pe Lang 
Promítání denně nepřetržitě od 10.00 do 18.00 hodin v projekčním boxu 
 
Soubor II 
Streetparade 1, 2001, 14’57’’, zvuk Pe Lang 
Tokyo, 2003, 12’39’’, zvuk Samuel Schobinger 
Paris, 1999, 20’51’’, zvuk Pe Lang 
New York, 1999, 29’05’’, zvuk Pe Lang 
Začátek promítání denně v 11.00 a 14.00 hodin v grafickém kabinetu 
 
Soubor III 
Venice, 2001, 6’37’’, beze zvuku 
Frances and the Elves, 2004, 13’23’’, zvuk Pe Lang 
Aya, 2003, 36’30’’, zvuk Pe Lang 
Nyima, 2001, 29’57’’, hudba Milarepa Vajra  
Začátek promítání denně ve 12.30 a 15.30 hodin v grafickém kabinetu 

 



 
Být akademicky graduovaným, tedy vnější autoritou stvrzeným umělcem se 
přinejmenším od poloviny minulého století jeví jako téměř jediná možná cesta a 
zároveň záruka „uměleckosti“. Jen skutečně nemnohým byl přiznán fakt a status, že 
zdrojem schopnosti umělecky tvořit rozhodně nemusí být studium na jakékoliv škole, 
ale především schopnost cítit, vidět a sdělovat. Přitom však ve dvacátém století jen 
zcela výjimečně docházelo k proměně původně ryze privátní obrazové dokumentace 
bez formálních či obsahových ambicí ve výtvarné dílo, ve vědomě rozvíjenou tvorbu 
s výrazně nadčasovým sdělením a naléhavým formálním rámcem. Švýcarská 
fotografka Annelies Štrba (1947) neprošla žádným tzv. uměleckým školením, 
nenechala se nikdy vědomě formovat s cílem získat formální status akademické 
umělkyně. Přesto koncem osmdesátých a rozhodně na počátku devadesátých let 
přinejmenším ve Švýcarsku získala velice výrazné postavení solitérního tvůrce – 
fotografky, věnující se téměř výhradně, ale s neobyčejnou silou výpovědi pouze a jen 
své rodině, řekněme rodinnému portrétu. Vše, co do té doby vyfotografovala, vzniklo 
z pouhé touhy zachytit prchavé okamžiky života jejích tří dětí Sonji, Samuela a Lindy 
a několika dalších lidí z nejužšího rodinného kruhu víceméně pro soukromé účely. 
Věnovala se záběrům rodiny v ryze privátním prostředí, tedy tématu jinak 
poznamenanému - možná v důsledku konzumní manipulace - až bizarní 
nadprodukcí, a které se navíc stalo téměř synonymem pokleslosti. Používala prostou 
černobílou fotografii bez jakýchkoliv technologických nebo technických fint a fines. 
Pomocí „jiného“ média – nikoliv tedy tradiční malby nebo aranžované ateliérové 
fotografie - se jí podařilo vrátit toto již „vyhaslé“ téma, dávno odložené mezi veteš a 
haraburdí, do pozice smysluplného, bez problémů v prostorách dnešních výstavních 
síní a galerií nahlas vyslovitelného a především akceptovatelného sdělení. 
Nepotřebovala se přitom dotýkat extrémů, vyhledávat a vyostřovat skryté problémy, 
jít na hranu, pointovat excesivní vykolejenosti, více či méně otevřeně naznačovat 
mimořádné či okrajové úchylky v (ještě občas) tabuizované sféře, nemusela být ani 
politicky, genderově či rasově korektní, ale nemusela ani falešně monumentalizovat, 
heroizovat, stavět okázalé pomníky fenoménu dětství. Právě naopak. Zůstala a stále 
zůstává v prosté harmonii středu a přirozenosti.  
 
První polovina devadesátých let přinesla její první významné výstavy; za přelomovou 
lze označit tu z roku 1990 v Kunsthalle Zürich s názvem Aschewiese. Ryze privátní 
zachycování okamžiků jejího života, a to už nejen rodiny, ale také postřehů z cest, 
jež tvořily integrální součást jejího myšlenkového i pocitového světa, se stává 
postupně formou veřejného vyjádření vědomě vytvářeného za tímto účelem. 
K fotoaparátu v devadesátých letech přibyla navíc videokamera. Zůstala schopnost 
vidět a trpělivě zachycovat. Autorka naprosto přirozeně vstoupila do světa filmového 
záznamu v reálném čase; ten plně odpovídal jejímu niternému zážitku, který chtěla 
sdělit. Zůstala absence potřeby formálních výbojů, autorka nepotřebuje hledat novou 
formu sdělení, necítí potřebu ji snad dokonce pojmenovat k chtěné nesmrtelnosti. 
Nebrání se však ani novým technologickým možnostem. Východiskem do světa 
barvy, která se stává samostatnou kvalitou, je videokamera a počítač. Od roku 1997 
se vzdala fotografování ve prospěch výhradní práce s videem a následné počítačové 
animace a manipulace jednotlivých záběrů. Pomocí speciálních technologických 
postupů začala vytvářet závěsné obrazy zastavených „políček filmu“ přeludných 
barev. Technické nedokonalosti, rozostřené záběry, zřetelně umělé barvy rozpadlé 
do obdélníkových částí narušujících zobrazení, využila autorka zcela organicky pro 
své sdělení, pro svůj až magický svět vzdalující se postupně všednosti. Dál filmuje 



své dcery s  dětmi, dál zachycuje města, která navštívila, ze vší této obrazové 
matérie stále generuje výjevy všedního světa ve formálně až klasických kompozicích. 
Téměř archetypální matrice evropské obrazové tradice, vynořující se naléhavě a 
podivuhodně v jejích obrazech – fotografiích, nás vedou k asociacím s mnohými díly 
a směry, které máme zdánlivě za sebou, které již údajně „skončily“. Annelies Štrba 
se protiví v určitém smyslu zničujícímu inovativnímu diktátu zcela 
prostupujícímu západní kulturu. Nechce nás překvapovat přepjatou novostí, 
neotřelostí, nemusí se nutit do excentricky vypjatých postojů a póz. Nemusí 
krkolomně vymýšlet nové koncepty nesrozumitelné bez sáhodlouhých výkladů. 
Nemusí redukovat své sdělení na minimální rozdíl a ani nemusí sahat do 
mimoevropských kultur a tradic, aby oživila zájem. Na první pohled máme naopak 
dojem blízkosti právě pro hlubokou zakořeněnost její tvorby v evropské obrazové 
tradici a myšlení. A přitom to není pocit trapnosti z deja vu, pocit stokrát 
opakovaného citátu, kopie. Spíše ujišťující zjištění přímých vazeb na uzlové body a 
kořeny osvětlující a znovu osvěžující naše vlastní uchopování tohoto světa.  
 
Celé dvacáté století bylo stoletím zápasu nových médií – především fotografie a filmu 
– o uznání jako plnohodnotných prostředků v oblasti tradičních „vysokých uměn“. 
Prostá reprezentace reality, „mechanická“ odlika, otisk existující skutečnosti se zdála 
paradoxně málo. Tento fakt je nesmírně kuriózní u vědomí mimétické, napodobivé 
báze evropského umění po dobu nejméně dvou a půl tisíciletí (již např. Čína, Afrika či 
americké kultury vůbec neznaly). Fotografie si schopností zastavit čas v 
rozhodujícím magickém okamžiku podržela prakticky až do doby vzniku digitálních 
technologií svou „věrohodnost“ závislosti na realitě i čase a přitom se přirozeně 
vřadila mezi umění, která „stojí za pozornost“. Film však velice záhy opustil svou 
úžasnou schopnost reprodukovat realitu v reálném čase, tedy rezignoval na magii 
skutečnosti. Mentální proces úžasu a možnost být autenticky „při tom“ bohužel 
poměrně záhy odhodil a nahradil mozaikou útržků, které teprve v hlavě diváka dávají 
(mnohdy, nikoliv však vždy a nutně) smysl, obsah, tvar. Odmítnutí nejpřirozenější 
formy při vzniku filmu – stisknout spoušť a nechat plynout čas – vedlo až k pocitu 
bizarní zvláštnosti, když Andy Warhol prezentoval v šedesátých letech svůj 
osmihodinový film Spánek. Až teprve dnes, po téměř stu letech, se „reality show“ 
stává magickým zaříkadlem té „pravé“ zprávy o světě, kdy skrze média jakoby 
objevujeme nám danou a jedinou možnost vnímání dění kolem nás.  
 
Konec devadesátých let a především počátek nového století byl časem, kdy 
„zdrojovým kódem“ tvorby A. Štrby se stalo video. Pomalý tok jejích filmů, přelévající 
se obrazy a pomalý pohyb figur zcela mimo běžná aranžmá jakýchkoliv filmových 
scén má svou svou vlastní, nepříliš obvyklou, ale rozhodně nikoliv nepřirozenou 
logiku. Především její filmový čas má logiku a rozměr autentického osobního prožitku 
přirozeného světa. Světa stojícího na protikladném břehu umělé reality, která se 
pomocí klipovitého střihu pokouší hledat posuny mimo (mnohdy jakoukoliv) konkrétní 
realitu. Pomalu plynoucí čas videí je výrazně podtržený hudbou. V Pe Langovi, jenž 
je nejčastěji autorem hudebního doprovodu, našla kongeniálního tvůrce, který 
minimálními, mnohdy až minimalistickými prostředky plně souzní s pomalým 
prožitkem a posuny v prostoru i ději, s autorčiným způsobem vybočování z reálného 
času pomocí jeho důsledného užívání. Jiná forma práce s reálným časem, jdoucí 
proti formulce zastaveného času ve fotografii, je vyjímání jednotlivých „políček fílmu“ 
a jejich zvětšování na plátna ve zdánlivě nepravděpodobné adjustaci do podoby 
tradičních obrazů. Annelies Štrba používá film jako časový pás skutečnosti, z níž 



vyjímá jediný záběr. Od fotografie otiskující nenávratně uplývající skutečnost se tento 
postup liší tím, že se může k předchozímu ději kdykoliv vrátit. Tedy nechat čas a 
události znovu plynout. A navíc v dalším kole třeba změnit barvy. Tak na příklad ve 
filmu New York z roku 1999 nechala autorka po zářijových událostech zčernat nebe a 
nové verzi z roku 2002 dodala naprosto odlišnou dimenzi. Pomocí nových technologií 
formou tradičního obrazu se vyjadřuje k autentické realitě dneška. 
 
Výstava Annelies Štrby je koncipována jako průřez její tvorbou od nejstarších 
černobílých fotografií z poloviny sedmdesátých let až po poslední barevné videostills 
z letošního roku. V prvním sále je představena trojnásobná projekce dvou set 
čtyřiceti diapozitivů z nejstarších fotografií z let 1974 až 1997, která diváka uvádí do 
primárního kontextu tvorby a vykresluje bázi její obrazové řeči i základních 
tematických okruhů. Následuje sál se zvětšenými černobílými fotografiemi ze 
sedmdesátých a osmdesátých let, mezi něž je zařazena i fotografie autorčina otce 
z roku 1947, umocňující pocit prohlížení konkrétního rodinného alba s výraznou 
časovou linkou. Další dva sály jsou věnovány barevným fotografiím z devadesátých 
let a počátku nového století, jejichž původním médiem bylo již video. Témata 
pózujících již dospělých dcer s jejich dětmi se prolínají s motivy měst, kterým autorka 
přisuzuje kvality středověkých katedrál. Podstatnou částí výstavy, umístěnou 
příznačně v centru galerie, jsou dva soubory videofilmů (vždy pěti) tvořících až na 
zanedbatelné výjimky téměř soubornou retrospektivu všeho, co v tomto médiu 
vytvořila. Úvodem k této části je samostatná projekce druhého nejstaršího videofilmu 
s názvem Koi, který symptomaticky nastoluje změněné vyprávěcí tempo s výrazným 
filosofickým podtextem a odkazem na orientální způsoby reflexe reality. Závěr 
výstavy tvoří nejnovější práce, naznačující výrazný posun v tematice směrem 
k aranžovaným scénám inspirovaných světem uměle vytvořených vyprávění. 
Annelies Štrba je v současné době mezinárodně renomovanou tvůrkyní s obsáhlou 
uměleckou biografií a respektuhodným zastoupením ve světových sbírkách. Výstava 
v Galerii Rudolfinum je prvním zásadním představením její tvorby v České republice.  
 
Petr Nedoma, 
kurátor výstavy 
 



ANNELIES ŠTRBA 
 
Narozena 1947, Zug 
Žije v Richterswilu a Amdenu  
 
1971 – 73  
Švýcarské federální stipendium pro užité umění  
1984 – 85  
Cesta do Polska  
1990 
První významná samostatná výstava „Aschewiese“, Kunsthalle Zürich (kurátor Mendes Bürgi) 
1991  
Pobyt v ateliéru EI Cabrito La Gomera, Kanárské ostrovy  
1994, 1995 
Cesty do Japonska  
1996  
Pobyt v ateliéru Landis & Gyr, Londýn  
Cesta po Anglii a Skotsku  
1997  
Pobyt v ateliéru v Paříži (Cité des Art)  
Max – první videofilm  
Opouští fotografování a věnuje se nadále výhradně videu 
1998 - 99 
Cesty do New Yorku a Anglie 
2004 
Frances and the Elves – zatím poslední videofilm 
 
Samostatné výstavy  
2005 Galerie Rudolfinum, Praha 
2004 Galerie Krinzinger, Wien  
Galerie Anton Meier, Genève  
2003 NYIMA, Helmhaus Zürich  
2002 New York I, Autostadt Volkswagen, Wolfsburg 
Les cathédrales de monnaie, Galerie Fabian & Claude Walter, Basel 
2001 Kunsthaus Zug  
The Paradise 1, Douglas Hyde Gallery, Dublin  
Shades of Time, Centre National de la Photographie, Paris  
2000 Gallery Bill Maynes, New York 
Scalo Galerie, Zürich 
1999 Museum of Contemporary Art, Chicago 
Shades of Time, Galerie Fabian & Claude Walter, Basel  
1998 Maison Européenne de la Photographie, Paris 
Photographers´ Gallery, London  
1997 Galerie Ars Futura, Zürich 
1994 Albers Museum, Bottrop 
Ware Iri Ware Ni Iru, Galerie Urs Meile, Luzern  
1992 Galerie Eigen + Art, Berlin  
Galerie van Krimpen, Rotterdam 
1990 Aschewiese, Kunsthalle Zürich  
 
Společné výstavy  
2005 VIPER Basel / Image Forum Tokyo: Park Tower Hall, Goethe-Institute Kyoto, City Public 

Librarly – Fukuoka, Aichi Arts Center – Nagoya, 21st Century Museum of Contemporary Art, 
Kanazawa, Yokohama Museum of Art  

2004 9. Mostra Internazionale di Architettura – METAMORPH, Venezia 
2002 Claude Monet...bis zum digitalen Impressionismus, Fondation Beyeler, Riehen/Basel  

Zeitgenössische Fotokunst aus der Schweiz, Neuer Berliner Kunstverein, Berlin; Museum 
Bochum; Hallescher Kunstverein Halle; Städtische Galerie Villingen-Schwenningen  

2001 Wald/Explosionen, Helmhaus Zürich  
2000 ART 31 und Art Ulimited, Basel (Scalo, Galerie Fabian & Claude Walter, semina rerum) 



The Armory Show, New York (Scalo) 
1999  Trace, 1st Liverpool Biennial of Contemporary Art, Tate Gallery, Liverpool  
 The New Museum of Contemporary Art, New York 

Paris Photo, Carrousel du Louvre, Paris 
1998 Swiss Contemporary Art Exhibition, Seoul, Korea  
1997 Antechamber, Whitechapel Art Gallery, London  
1996 Prospect 96 - Fotografie in der Gegenwartskunst, Frankfurter Kunstverein/Schirn Kunsthalle, 

Frankfurt  
1995 Surroundings, Museum Fridericianum, Kassel  
1994 The Epic & The Everyday, Hayward Gallery, London  
 Another Continent, Tokyo Metropolitan Museum of Photography  
1993 Galerie Eigen + Art, New York  
1992  The Boundary Rider, Biennale of Sydney  

1991 Eigen + Art bei Kunst Werke Berlin  
 
Videa, DVD 
FRANCES AND THE ELVES, 2004, 13’23’’, zvuk Pe Lang 
KOMORI, 2003, 60’, zvuk Samuel Schobinger 
AYA, 2003, 60‘, zvuk Pe Lang 
TOKYO, 2003, 13‘, zvuk Samuel Schobinger 
NYIMA, 2001, 29‘18‘‘, hudba Milarepa Vajra 
NEW YORK 2001, 2001, 19‘54‘‘, zvuk Pe Lang 
DAWA, 2001, 53‘21‘‘, zvuk Samuel Schobinger 
STREET PARADE 2, 2001, 16‘03‘‘, zvuk Klausumzug Beckenried 
STREET PARADE I, 2001, 14‘47‘‘, zvuk Pe Lang 
VENICE, 2001, 6‘26‘‘, beze zvuku 
BERLIN, 2000, 18‘28‘‘, zvuk Pe Lang 
LOST GARDEN, 1999, 23‘, hudba:nepálské lidové písně 
PARIS, 1999, 20‘41‘‘, zvuk Pe Lang 
NEW YORK, 1999, 28‘53‘‘, zvuk Pe Lang 
KOI, 1998, 30‘, zvuk Pe Lang 
MAX, 1997, 38‘04‘‘, beze zvuku 

 
Zastoupení ve sbírkách  
Centre National des Arts Plastiques, Paris 
Maison Européenne de la Photographie, Paris 
FRAC Basse-Normandie, Caen 
FRAC Champagne-Ardenne, Reims 
FRAC Haute-Normandie, Sotteville-Les-Rouen 
Collection Premiere Heure, St. Cloud 
Celebrity Cruises, London 
Leeds City Art Gallery, Leeds 
Scottish National Gallery of Modern Art, Edinburgh 
Hamburger Kunsthalle  
Pinakothek der Moderne, München 
Sammlung HVB Group, München 
Sammlung Bosshard,  
Kunstmuseum Bern 
Fotomuseum Winterthur 
Kunsthaus Zug 
Kunsthaus Zürich 
Schweizerisches Landesmuseum, Zürich  
Frederick R. Weisman Art Foundation, Los Angeles 

The Margulies Collection at the Warehouse, Miami 
 
Monografie 
Štrba, Annelies: NYIMA. Text: Simon Maurer. Zürich: Helmhaus Zürich/Basel: Christoph Merian 
Verlag, 2003 
Štrba, Annelies: AYA. Zürich, Berlin, New York: Scalo, 2002 
Štrba, Annelies: ÅN1 - ÅN11. Richterswil: Annelies Štrba, 2001 (k výstavě v Kunsthaus Zug) 



Štrba, Annelies: Shades of Time. Text: Ilma Rakusa. Baden: Lars Müller Publishers, 1997 
Štrba, Annelies: Ware iri ware ni iru. Text: Roman Kurzmeyer. Luzern: Galerie Urs Meile, 1994 
Štrba, Annelies: Aschewiese. Text: Bernhard Bürgi, Georg Kohler. Zürich: Edition Howeg, 1990 (k 
výstavě v Kunsthalle Zürich) 
Štrba, Annelies/Schobinger, Bernard. Devon, Karbon, Perm.62 ausgewählte Objekte, 1984-1987. 
Fotografiert von A. Štrba. Zürich: Edition Howeg, 1988 
 



Vstupné 
 

Plné vstupné       100 Kč  
 

Snížené vstupné       50 Kč 

senioři 
studenti 
držitelé ZTP 

držitelé průkazů GO25, ISIC, ITIC 
 

Zdarma 

děti do 15 let, hendikepovaní s doprovodem, novináři  

držitelé průkazů AICA, ICOM i        
 
Zvláštní nabídka 
Trojí vstup na výstavu     150 kč 
 
Další slevy mohou uplatnit 
členové klubu RAS/ART (informace www.rasart.cz) 
členové klubu OTEVŘENÝ DIALOG (informace E pliska@rudolfinum.org) 
 

Pokladna otevřena denně mimo pondělí od 10.00 do 17.30 hodin (informace T 227 
059 309) 
 
 
Galerie Rudolfinum 
Alšovo nábřeží 12, 110 00 Praha 1 
Czech Republic 
T + 420 227 059 345 
E galerie@rudolfinum.org 
www.galerierudolfinum.cz 

http://www.galerierudolfinum.cz/

