
 
 
 
Bernd & Hilla Becher: Doly. Hutě. 
22.3.2012 – 3.6.2012 
 
Jedinečný reprezentativní soubor 95 černobílých fotografií Bernda a Hilly Becherových je zaměřen na takzvané 
Industriální krajiny. Sami autoři tak nazývají určitý typ obrazu, v němž nejde o zobrazení jednotlivých 
architektonických děl, nýbrž o situovanost provozů těžkého průmyslu v jejich urbánním a krajinném kontextu. 
Základem projektu Doly. Hutě. jsou díla, která vznikala v Porúří. Zdejší důlní zařízení a železárny se od počátku 
šedesátých let staly pro oba umělce velkým tématem, které sledovali až do nejmenších detailů v zobrazení 
celých areálů, jako jsou doly Hannover v Bochumi, Zollern II v Dortmundu nebo Concordia v Oberhausenu. 
Fotografie z Porúří doplnily snímky z oblasti kolem města Siegen v Severním Porýní-Vestfálsku, z Velké Británie, 
Francie a USA tak, aby – v souladu se záměrem obou umělců - vyvstal v porovnání pohledů jazyk industriální 
architektury, jak se v průběhu celého jednoho století vyvíjel bez ohledu na regionální či státní hranice. 

 
Bernd a Hilla Becherovi patří mezi nejvýznamnější představitele německé poválečné fotografie, a to 

nejen díky svému monumentálnímu dílu, ale také díky mimořádnému světovému úspěchu žáků düsseldorfské 
fotografické školy, kterou založili. Jako průkopníci konceptuální fotografie ovlivnili několik generací německých 
fotografů. Spolupráce Bernda a Hilly Becherových se datuje od roku 1957. Na začátku jejich práce stojí 
fascinace svébytným tvarem technických objektů a staveb. Historiografický přístup, charakterizovaný snahou 
uchovat v kolektivní paměti tyto mizející formy, se vyvinul teprve později. Becherovi se obraceli zpět k 
předválečné tradici, inspiraci nalézali mimo jiné v sociálních tématech 20. a 30. let a zejména v meziválečných 
avantgardních směrech „nové věcnosti“. Do sféry tohoto vlivu patří studie Karla Blossfeldta a zvláště Augusta 
Sandera, jehož celoživotním projektem byl soubor sociálních portrétů Němců všech společenských vrstev. 
Zásadní byla pro Becherovy také průmyslová ikonografie 20. a 30. let (Albert Renger-Patzsch, Margaret 
Bourke-White, László Moholy-Nagy), na níž aplikovali Sanderův systém a vznikly tak fotografie dnes již mnohdy 
neexistujících průmyslových památek. Díky této tvorbě vznikl inventář architektonického industriálního dědictví 
západní civilizace. Frontálně zachycené průmyslové budovy, které se Becherovým podařilo povýšit na 
autonomní estetické objekty, připomínají průčelí středověkých katedrál. Tento dojem dále umocňuje 
charakteristická strohost a chladná dokumentárnost fotografií. Střízlivost a vědeckost je základním principem 
jejich objektivistického přístupu k námětu, kdy dochází k potlačování vlastního individuálního rukopisu a vyniká 
snaha o co možná nejobšírnější a nejobjektivnější svědectví. Hlavním cílem celoživotního projektu Bernda a 
Hilly Becherových bylo vytvořit typologický systém založený na řadě přísných pravidel, jež podmiňovala 
sestavení série objektů a motivů. Jednotlivé fotografie podobných struktur Becherovi seřadili vedle sebe a 
vytvořili tak síť, pomocí níž jsou zvýrazněny jednotlivé individuální prvky u budov stejných funkcí. Entuziasmus, s 
nímž Becherovi naplňovali tento koncept, dokládá následující výpověď: „Vzrušení, které pro nás toto téma 
představuje, spočívá ve skutečnosti, že se stavby s principiálně stejnou funkcí vyskytují v tak rozličných formách.”  
 
Bernd Becher (1931, Siegen - 2007, Rostock) 
V počátcích své tvorby se věnoval kresbě a malbě industriálních námětů v okolí Siegenu. Demolice 
zaznamenávaných staveb ale pokračovala příliš rychle a tak se rozhodl industriální okolí svého rodného města 
zdokumentovat fotograficky k získání přípravného materiálu pro své malby. V letech 1953-1956 studoval malbu 
a kresbu na Staatliche Akademie der Bildenden Künste ve Stuttgartu a v letech 1959-1961 typografii na 
Düsseldorfer Kunstakademie. V Düsseldorfu začal pracovat v Troost Advertising Agency. V letech 1976-1996 
působil jako profesor fotografie na Düsseldorfer Kunstakademie, kde byla do té doby fotografie vyučována jen 
v rámci oboru malby. Během jeho působení zde vzniklo volné umělecké seskupení, tzv. düsseldorfská 
fotografická škola, ze které se ve druhé polovině 20. století etablovali její nejvýznamnější žáci (např. Thomas 
Struth, Candida Höfer, Thomas Ruff, Andreas Gursky, Elger Esser, Axel Hütte).  

 
Hilla Becher (* 1934, Postupim) 
Se základy vyvolávání fotografií seznámila Hillu Becher, rozenou Wobeser, její matka, rovněž fotografka. První 
zkušenost s fotografováním získala Hilla v letech 1951-1953 v učení u Waltera Eichgruna, správce 
fotografického archivu zámku Sanssouci. V roce 1954 odešla do Západního Německa, kde v roce 1957 v 
Troost Advertising Agency poznala Bernda Bechera a v roce 1961 se za něj provdala.V letech 1958-1961 
studovala na Düsseldorfer Kunstakademie. Společně s Berndem Becherem začala systematicky fotografovat 
industriální okolí Düsseldorfu a celou oblast Porúří. Byl to počátek spolupráce, která skončila až úmrtím Bernda 
Bechera v roce 2007.  



 
Ftp přístup pro stažení obrazových materiálů v tiskové kvalitě s popisky: 
ftp://www.galerierudolfinum.cz 
log-in: gr-media 
heslo: oud3vek2 
složka: Bernd_&_Hilla_Becher 
 
 
Otevírací doba 
út – st, pá – ne: 10:00 – 18:00 
čt: 10:00 – 20:00 
 
Vstupné 
Plné 120 Kč 
Snížené 70 Kč 
Vstupenka z výstavy platí pro jeden volný vstup na vybraný doprovodný program. 
 
Kontakt 
Galerie Rudolfinum 
Alšovo nábřeží 12 
110 01 Praha 1 
T 227 059 205 
F 222 319 293 
E galerie@rudolfinum.org 
http://www.galerierudolfinum.cz 
 
http://www.facebook.com/group.php?gid=35788744626 
http://www.youtube.com/user/GalerieRudolfinum 
 
 

 

 
 


