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DOPROVODNÝ A EDUKATIVNÍ PROGRAM

Doprovodný a edukativní program k výstavě Námořní deník Erwina Dubského je součástí uceleného souboru
programů k oběma „japonským“ výstavám v Galerii Rudolfinum, tedy k této výstavě a k výstavě Shomei
Tomatsu: Kůže národa, která se bude konat ve velké galerii od 11. 1. do 15. 4. 2007. 
Zde uvádíme pouze programy, které se buď termínově nebo tematicky úzce váží k výstavě Erwina Dubského.
Bližší informace o všech programech najdete na www.galerirudolfinum.cz a v dalších propagačních materi-
álech Galerie Rudolfinum.

DOPROVODNÝ PROGRAM

čtvrtek 7. 12. a pátek 8. 12. 2006, vždy ve 20 hodin, Divadlo Archa 
Yasunari Tamai a Vladimír Javorský: Don Quijote z Hakušu 

Ve třetím projektu Festivalu nové vlny japonského divadla v Divadle Archa se propojí japonské umění s čes-
kým herectvím. Vynikající tanečník butóYasunari Tamai, žák a spolupracovník Mina Tanaky, připravil
autorské představení na donquijotské téma společně s hercem Národního divadla Vladimírem Javorským.
Javorský strávil celé léto prací na farmě Body Weather Farm Mina Tanaky a jako herec se podílel i na dvou
Tanakových představeních pro Divadlo Archa. 

čtvrtek 18. 1. 2007, 16:30 hodin, malá galerie 
David Labus: Období Meidži – hledání nové identity

Období Meidži tvoří snad největší přeryv v celých japonských dějinách - celá japonská civilizace náhle byla
nucena hledat svoji novou identitu, a to na národní úrovni, socio-politické a osobní. Bylo též nutno vytvo-
řit nové předivo společenských vztahů. Výsledek tohoto úsilí několika generací byl podroben zkouškám, je-
jichž rozměry tvůrci systému nemohli předvídat. 
Přednáška je pojata interpretačně, nikoli faktograficky, pokusí se o zasazení doby do širšího dobového kon-
textu.

čtvrtek 25. 1. 2007, 16:30 hodin, malá galerie 
Filip Suchomel :Nečekaná setkání
(Japonská fotografie doby Meidži a Taišó 1868-1925 s přesahem ke druhé světové válce)

Přednáška přiblíží cesty japonského umění po násilném ukončení dlouholeté izolace americkou flotilou
v roce 1854. Období, kdy Japonsko ovlivněné otevřením zcela uzavřené kultury, začalo nekriticky přejímat
vše moderní a západní, rychle vyústilo ve zcela unikátní umělecké nazírání, ve kterém se spojovala dlouho-
letá tradice s moderními principy přejímanými ze západní kultury. Někteří japonští umělci se rychle připo-
jili k moderním výrazovým trendům, jiní se pokoušeli skloubit tradice s novou dobou. Vznikla tak několi-
kavrstevná vizuální kultura, která nemá jinde ve světě obdoby.
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EDUKATIVNÍ PROGRAM

Komentované prohlídky pro veřejnost
13. a 20. 12. 2006 v 16.30 (dle zájmu také výstava Akné, která trvá do 30. 12. 2006)

Odpoledne pro seniory
připraveno ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze
poslední úterky v měsíci, tedy 30. 1., 27. 2. a 27. 3. 2007
15.00 Galerie Rudolfinum – Masarykova pracovna
komentovaná prohlídka výstav 
Shomei Tomatsu: Kůže národa
Námořní deník Erwina Dubského
posezení při kávě v kavárně Rudolfina 
v ceně seniorského vstupného
17.00 Uměleckoprůmyslové museum v Praze
vstup do muzea od 17 do 19 hodin zdarma (nejen pro seniory) platí i pro přednášky a komentované prohlídky
30. 1. 2007
Klenotnice
komentovaná prohlídka sálu, PhDr. Petra Matějovičová

Komentované prohlídky pro školy, dle zájmu zároveň s výstavou probíhající ve velké galerii, 
tedy do 30. 12. 2006 „Akné“ a od 11. 1. 2007 „Shomei Tomatsu: Kůže národa“. Termín možno domluvit
na E pliska@rudolfinum.org nebo T 227 059 346.

Výtvarné dílny pro školy
žáci se v nich seznámí s japonskou kulturou při zpracování témat vystavených fotografií: inspirace námětem
bude rozvíjena jednoduchými výtvarnými technikami a postupy, které budou doplňovány dramatickými
aktivitami.
Bližší informace a termíny dílen na www.galerierudolfinum.cz pod „edukací“
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NÁMOŘNÍ DENÍK ERWINA DUBSKÉHO

Historický nástin
Dne 16. května 1874 vyplula na cestu kolem světa z rakouského válečného přístavu Pula korveta Erzherzog
Friedrich. Jako první důstojník byl na tuto cestu přidělen i Erwin Antonín Anna Dubský, později fregatní
kapitán rakousko-uherského námořnictva, příslušník starobylého zemského šlechtického rodu sídlícího
v 19. století na moravském zámku Lysice. Válečná korveta s podpůrným parním pohonem směřovala z do-
movského přístavu přes nově vybudovaný Suezský průplav do Adenu, k břehům ostrova Cejlon a poté do
Singapuru, jednoho z důležitých asijských námořních přístavu Východu. Odtud se výprava obrátila k čín-
ským břehům. Krátce zakotvila v Hongkongu a Šanghaji. Poté opustila Čínu a v říjnu 1874 doplula do Na-
gasaki. Japonské císařství bylo jedním z hlavních cílů cesty. Výprava postupně zavítala i do dalších přístavů,
do Kóbe a Jokohamy, odkud někteří členové expedice uskutečnili několik výletů. Jedním z oficiálních po-
slání výpravy bylo i sledování přechodu Venuše před Sluncem, tedy astronomického úkazu, který byl cílem
právě v té době i řady jiných expedic do Japonska, neboť jedna z nejlepších lokatit pro tento výzkum byla
japonská Jokohama. V prosinci 1874 dokonce členové výpravy navštívili japonského císaře Mucuhita s po-
selstvím od rakouského císaře. Poté se mise z Japonska vrátila k Hongkongu a přes filipínskou Manilu po-
kračovala do thajského Bangkoku. Cesta dále vedla přes indonéské ostrovy opět do Singapuru a Batávie
a potřetí do Hongkongu. S Asii se korveta rozloučila opětovným, nyní třítýdenním pobytem v Jokohamě,
kde námořníci odpočívali před dlouhou cestou. V srpnu 1875 se loď vydala přes Tichý oceán do amerického
San Francisca, chilského Valparaisa a Magalhčesovým průlivem do Montevidea. Zpáteční cesta protínala
Atlantik s krátkým přerušením plavby na Azorských ostrovech a v Gibraltaru. Posledními zastávkami plavby
byly přístavy Alžír, Palermo a konečně domovská základna v Pule, kde korveta opět zakotvila 21. června
1876.

Postava sběratele
Erwin Dubský během této dlouhé plavby nashromáždil řadu uměleckých děl, etnografický materiál i do-
bovou dokumentaci. Velká kolekce obsahovala svého času přes 1300 exponátů, z nichž se bohužel velká část
nedochovala. Přes historické peripetie se i dnes v lysickém zámku nacházejí zajímavé ukázky japonských
a čínských uměleckých řemesel, soubor porcelánu, lakových výrobků, cloisonné nebo nádob z bronzu. Vý-
razná je kolekce japonských zbraní, především mečů a jejich doplňků. Z cesty Dubský přivezl i několik ja-
ponských dobových publikací, leporela složená z grafických listů vynikajících autorů malířské plebejské ško-
ly ukijoe, či originální mapy (mezi nimi i jednu z prvních japonských map světa v západním stylu z roku
1872 a dobovou mapu hlavního města Tokia z roku 1871). V zámecké knihovně Dubský také zanechal
dvousvazkový svázaný rukopisný deník s popisem svých pozorování a dojmů z této dlouhé nebezpečné cesty.
Součástí jeho vyprávění jsou i popisy obyvatel zemí a krajin, které navštívil. Text těchto deníkových záznamů
potvrzuje místy erudovaný pohled etnografa, antropologa, ale i přírodovědce a geologa. Dubský, který se na
zámek v Lysicích uchýlil po svém penzionování jako emeritní fregatní kapitán, však popsal i historicky ne-
opakovatelné zážitky, jako byla například audience u japonského císaře nebo cesta pacifickou drahou. Zá-
jem Dubského prezentovat sbírky veřejnosti dosvědčuje i ta skutečnost, že již za měsíc po jeho návratu z cest
byla na lysickém zámku zpřístupněna výstava, představující většinu exponátů, které z cesty přivezl.

Sbírka fotografií
Nejvýznamnější částí Dubského sbírky je ale soubor devíti fotografických alb obsahujících volné kartony
s více jak 500 fotografiemi z většiny zemí, které expedice navštívila. Ačkoli se původně badatelé domnívali,
že Dubský záběry sám fotografoval, cíleným výzkumem se potvrdilo, že v kolekci jsou pouze autorská díla
profesionálních mistrů – zakladatelů fotografické tradice dokumentovaných lokalit. Dubský fotografie cíle-
ně sbíral a během plavby pravidelně procházel fotografická studia v jednotlivých zemích. Shromáždil tak svě-
tově jedinečný soubor, který se svým rozsahem, zachovalostí, ale i citlivým sběratelským výběrem vyrovná
nejlepším památkám tohoto druhu, jež dnes najdeme jen v USA, Velké Británii, Francii nebo Rakousku.
Přitom existence těchto unikátních předmětů nebyla veřejnosti doposud známa, neboť fotografie byly ulože-
ny v depozitáři lysického zámku a teprve jejich uměleckohistorický průzkum odhalil jejich naprostou origi-
nalitu. Snímky pak posloužily i jeho kolegovi kapitánovi Lehnertovi, který je využil pro ilustraci jeho cesto-
pisu popisujícího právě tuto zaoceánskou misi rakouského námořnictva.

Nejznámější osobnosti japonské fotografie konce 19. století
Kurátor výstavy se rozhodl vybrat z celého souboru nejucelenější část a tu představit veřejnosti. Je zcela zřej-
mé, že nejvýraznější soubor pochází z Dálného východu, především však z Japonska, Číny a Thajska. Za-
tímco v MG Brně byly prezentovány fotografie z celého Dálného východu, v Praze bude představena pou-
ze japonská část celého souboru, zato však v celé své šíři 158 děl od zakladatelů tradice japonské fotografie,
jako byli Ueno Hikoma z Nagasaki, Ičida Sóta z Kóbe či Učida Kuiči a Raimund von Stillfried-Ratenicz,
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činní v Tokiu a Jokohamě. Hlavními náměty fotografické produkce všech autorů byly pohledy na známá
místa, krajinné scenérie, ale i první pokusy o komponovanou fotografii s motivy tradičních japonských čin-
ností, jako bylo servírování čaje, hra na hudební nástroje, tanec, meditace, cvičení se v bojových uměních
apod. Významnou složkou kolekce jsou též studiové portréty krasavic a elegánů. Ueno Hikoma (1838–1904)
byl jedním z prvních japonských fotografů, který si v Nagasaki otevřel vlastní ateliér již v roce 1862, tedy
pouhý rok po prvním studiu jménem Eišindó, jež vzniklo v Edu (nynějším Tokiu). Zaměřil se na snímky,
které zachycovaly přírodní scenérie především ostrova Kjúšú a brzy dosáhl velkého úspěchu zejména u za-
hraniční klientely, která jeho ateliér navštěvovala. Hikomův věhlas se rozšiřoval také díky jeho zájmu o por-
trétování známých osobností doby, jako byli první představitelé nově se tvořící vládnoucí vrstvy doby Meidži
(1868–1912), pocházející ze samurajů nižších tříd. Kromě studiové fotografie a pohledů na krajinné scené-
rie se však Ueno Hikoma věnoval i dokumentární fotografii, na které zachytil živelné pohromy nebo váleč-
né události prvních let doby Meidži. 

Jiným japonským umělcem, jehož dílo je v Dubského kolekci výrazně zastoupeno, je Ičida Sóta (1843–1896),
který působil v přístavu Kóbe. Jeho záběry z Kóbe, Ósaky a Kjóta patří mezi první snímky ze střední části
ostrova Honšú, které byly pořízeny japonským fotografem. Jako náměty si vybíral především pohledy s pa-
mětihodnostmi oblasti Kansai, v menší míře se věnoval i aranžované fotografii. Od roku 1877 se Ičida
účastnil svými díly také národních průmyslových výstav a získal zde i své první ocenění. 

Velmi nadaným fotografem s vytříbeným citem pro zachycení okamžiku byl Učida Kuiči (1844-1875),
jenž sice pocházel z Nagasaki, ale svůj ateliér vybudoval v Tokiu. Přestože se dožil jen 31 let, zapsal se do dě-
jin japonské fotografie svými moderně pojatými ateliérovými snímky. Mezi jeho nejznámější záběry patří
portréty císaře Meidžiho a císařovny Šoken z roku 1872, které po dlouhou dobu sloužily jako jediné ofici-
ální fotografie hlav japonského státu a jejichž dvě verze se rovněž nacházejí v lysické sbírce.

Málokdo u nás ví, že k prvním fotografům v Japonsku patřil i chomutovský rodák Raimund von Stillfried-
Ratenicz (1839–1911), jehož ateliér v Jokohamě vychoval v letech 1871–1885 celou generaci japonských
umělců. Do Japonska dorazil v roce 1868 a pod vlivem úspěchů rychle se rozvíjejícího nového obchodního
odvětví – fotografie se rozhodl sám zkusit štěstí jako fotograf. První zkušenosti nabyl pod vedením Felice
Beata, jenž v Jokohamě působil od roku 1863, ale záhy se osamostatnil a již v roce 1871 si otevřel vlastní
studio Stillfried and Company rovněž v Jokohamě. Díky velkému zájmu návštěvníků Japonska o fotografii
se jeho obchod rychle rozvíjel. Jeho produkci tvořily zejména pohledy na známá místa, tedy žánr, který se
rozmáhal nejen v Jokohamě, ale i v dalších městech otevřených cizincům a jejich obchodním aktivitám. Již
v roce 1872 vznikla jeho první alba s touto tematikou. Je téměř jisté, že Stillfried při fotografování nejstar-
ších záběrů vycházel z kompozic, které znal od svého učitele Felice Beata, italského fotografa, který působil
v Japonsku mezi léty 1863–1877. Dalším žánrem, se kterým je Stillfriedovo jméno nerozlučně spjato, jsou
typy, neboli fotografie zachycující původní obyvatele, jejich tradice a obyčeje. Stillfried vytvořil plejádu por-
trétních snímků, přibližujících exotické krasavice oblečené do exkluzivních kostýmů a naaranžované do ev-
ropsky laděných póz. Právě tato díla přitom nenajdeme u žádného ze Stillfriedových předchůdců, a lze je tu-
díž právem označit za jeden z nejtypičtějších rysů Stillfriedovy tvorby. V roce 1881 Raimund Stillfried svůj
japonský ateliér opustil, vrátil se do Evropy. Stillfriedovy fotografie obou kategorií tvoří v Dubského kolek-
ci významnou část souborem asi 80 snímků. Byl to právě Stillfried a jeho učitel Beato, kteří svoji tvorbou
zformovali směřování japonské fotografie na konci 19. století. Jejich fotografie se staly předlohami pro dal-
ší generaci japonských fotografů, kteří se zaměřili na zahraniční odběratele. Pokračovatelé tradice započaté
těmito mistry však již nedosáhli takové umělecké a estetické úrovně a ve svých dílech často sklouzávali do
opakovaných klišé, která jsou nejvíce patrná v dílech autorů tvořících především pro obchod s cizinou na
přelomu 19. a 20. století. Tyto úpadkové formy fotografie s motivy pohledů a typů však v lysické sbírce ne-
najdeme, neboť celý konvolut vznikl mnohem dříve.

Na výstavě Námořní deník Erwina Dubského bude ze sběratelovy kolekce prezentováno všech 158 japon-
ských fotografií provedených tehdy oblíbenou technikou albuminového papíru, které budou pražské veřej-
nosti představeny vůbec poprvé. Po vystavení v Praze budou díla opět vrácena do depozitáře v Lysicích a na
dlouhou dobu uložena bez možnosti další prezentace. 

K výstavě byla vydána reprezentativní publikace, jejíž vydání podpořila finančně The Japan Foundation.
Kniha obsahuje katalog, ve kterém jsou detailně zpracovány všechny fotografie japonského původu. Navíc se
zde autoři zamýšlejí i nad historickými souvislostmi zámořských cest rakousko-uherského námořnictva a při-
bližují i tradici deníků psaných dobovými cestovateli. Katalog přináší také bližší informaci o vzniku a vývoji
fotografie na Dálném východě v 2. polovině 19. století.

Filip Suchomel
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NÁMOŘNÍ DENÍK ERWINA DUBSKÉHO / FOTOGRAFIE Z JAPONSKA ZE 70. LET 19. STOLETÍ

Malá galerie

Vzhledem k citlivosti originálů je výstava rozdělena do dvou tematicky rovnocenných částí 
od 7. prosince 2006 do 5. února 2007
od 7. února do 15. dubna 2007

Vstupné

Plné vstupné na obě části výstavy 70 Kč
Plné vstupné na jednu část výstavy 50 Kč
Plné vstupné společně s výstavou ve velké galerii 130 Kč
do 30. 12. 2006 „Akné“
11. 1. – 15. 4. 2007 „Shomei Tomatsu: Kůže národa“

Snížené vstupné na obě části výstavy 35 Kč
Snížené vstupné na jednu část výstavy 25 Kč
Snížené vstupné společně s výstavou ve velké galerii 75 Kč
do 30. 12. 2006 „Akné“
11. 1. – 15. 4. 2007 „Shomei Tomatsu: Kůže národa“
senioři
studenti
držitelé ZTP
držitelé průkazů
GO25, ISIC, ITIC

Zdarma
děti do 15 let
hendikepovaní s doprovodem
novináři
držitelé průkazů AICA, ICOM

Další slevy mohou uplatnit
členové klubu
OTEVŘENÝ DIALOG
informace: e-mail: pliska@rudolfinum.org

Pokladna otevřena
denně mimo pondělí
od 10.00 do 17.30 hodin
T 227 059 309
E pokladna@rudolfinum.org
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