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Gregory Crewdson  
 
Galerie Rudolfinum představuje obsáhlou retrospektivu na první pohled krásného, ale ve skutečnosti 
značně zneklidňujícího díla amerického fotografa Gregoryho Crewdsona (narozen 1962 v New Yorku). 
Výstava obsahuje – kromě raných prací - všechny autorovy významné fotografické cykly od roku 1992 
až do současnosti. 
 
Crewdson se zabývá již od poloviny osmdesátých let neurózami, obavami a tajnými touhami 
společnosti, která hledí do propastné hlubiny vlastní duše. Jeho obrazy jsou zasazeny do prostředí 
amerického předměstí a odkazují přímo k hollywoodským filmům. Dokonale krásné fotografie s 
prokomponovaným množstvím detailů vznikaly s pomocí početného štábu po několik týdnů. 
Fotografování předcházela přímo na místě či ve studiu důkladná příprava, která si co do složitosti 
nezadá s přípravou filmu. 
  
Crewdson dnes patří k vlivným pedagogům na Yale University. Jeho podání venkovské Ameriky bylo 
ovlivněno dokumentárním stylem amerických fotografů jako jsou Walker Evans a William Eggleston. 
Ovšem jeho narativní styl, užití teatrálních světelných efektů a uplatnění fantastických a magických 
prvků prozrazuje, že stejným dílem čerpá z tradice inscenované fotografie, která se – přinejmenším od 
doby Cindy Sherman a Jeffa Walla – stala jedním z  významných výrazových prostředků současného 
fotografického umění.  
  
Série Natural Wonder z let 1992-1997 odráží Crewdsonovu fascinaci přírodou jako magickou, 
mýtickou zónou, plnou tajuplných událostí. Crewdsona vždy fascinovala dioramata v přírodovědných 
muzeích, jimiž se inspiroval při tvorbě těchto fotografií: stavěl pro ně podrobné modely, velké až šest 
krát sedm metrů, což představuje i několik měsíců rukodělné práce. I přes občasné prvky groteskní 
revolty (rozložené tělesné části) se tyto obrazy vyznačují především krásou v romantickém smyslu 
toho slova. Kruhové a kónické formy vyskládané z ptačích vajec a motýlích těl můžeme číst jako 
metafory romantických posedlostí a idejí dokonalosti a ucelenosti.  
  
Programový cyklus Twilight (1998-2002) přinesl Crewdsonovi mezinárodní uznání. Matoucí, temné 
energie nezkrotné přírody zde pronikají až do obývacího pokoje: zpocená, unavená žena, celá od 
hlíny, sedí v obývacím pokoji, jehož celou plochu zaujímá květinový záhon, který evidentně sama 
vysadila. Chlapec v koupelně souká paži do sprchového odpadu, jeho ruka v podzemí vypadá jako 
končetina nějakého cizího těla. Crewdson inscenuje moment seznámení s tím, co zůstává 
potlačováno v našem nevědomí. Název cyklu Twilight můžeme chápat jako programové vyjádření pro 
celou Crewdsonovu tvorbu, která se soustavně zabývá stavem mezi, na rozhraní času, světla a tmy, 
pohybu a klidu, krásy a smutku či hrůzy. 
 
V cyklu Hover, stejně jako v pozdějších sériích Twilight (1998-2002), Dream House (2002) a Beneath 
the Roses (2003-2005) pracuje umělec spíše jako filmový režisér, než jako fotograf. Každý motiv 
vyžadoval početný štáb a náročné produkční podmínky, podobné filmovému natáčení. V nejnovějším 
cyklu Beneath the Roses došel Crewdson po umělecké i technické stránce nejdále. Pro pořízení 
snímků bylo zapotřebí uzavřít celé ulice ve městě a strhnout neobydlené domy (samozřejmě s 
povolením příslušných úřadů). Na produkci snímků se podílelo až 150 osob, mezi nimi specialisté na 
leteckou fotografii a speciální efekty, herecké a komparsové agentury, jeřábníci, kadeřníci a maskéři, 
dokonce i počítačoví grafici. V cyklu Beneath the Roses použil Crewdson poprvé v širším měřítku 
digitální technologie skládání celkového obrazu, aby docílil své charakteristické hyperrealistické 
jasnosti, neuvěřitelné hloubky a ostrých detailů. Kelímek na zubní kartáček a mýdlo v koupelně 
menstruující šedovlasé ženy jsou stejně detailně provedené jako zřetelně čitelný nápis “Perfect Picture 
Puzzle” (dokonalá obrazová skládačka) na prádelníku v její ložnici. Odrazy a početné rámy (zárubně 
dveří, rámy oken a obrazové rámy) podtrhují takřka klaustrofobickou atmosféru a zároveň představují 
autoreferenční komentář o tvorbě obrazů.  
 
Hover (1996/1997) zůstává dodnes jediným Crewdsonovým černobílým fotografickým cyklem a 
představuje rozhodující mezník v autorově vývoji poté, co uzavřel práci na zátiších ze série Natural 
Wonder. Poprvé tu zformuloval své hlavní téma: zkoumání předměstské Ameriky jako 
psychoanalytického osvětlení jejích temných stránek. Lidé na těchto obrazech se odchylují od normy, 



jejich nevysvětlitelné a zmatené konání se zdá být apatické, jakoby kontrolované dálkovým ovládáním 
a nedostupné, jako by byli paralyzování. Strukturální osamělost a neschopnsot komunikace podtrhují 
existenciální, zlověstnou atmosféru Crewdsonových fotografií.  
 
Cyklus Dream House byl poprvé zveřejněn v říjnu 2002 jako portfolio v New York Times Magazine. 
Crewdson v tomto případě prvně angažoval proslulé hollywoodské herce, jako Gwyneth Paltrow, 
Williama H. Macyho, Julianne Moore a Philipa Seymoura Hoffmanna. Dosáhl tak překrývání zdánlivě 
autentických “vizuálních připomínek”. Dobře známé ikony stříbrného plátna splývají s obrazy z filmů, 
ve kterých jste je snad už viděli: tyto “jednorámečkové filmy“ (Crewdson) v sobě slučují zdánlivou 
věrohodnost filmového mýtu s falešností vymyšlených scén a tematizují poznání, které se v příštím 
okamžiku rozpadá. To, co rozpoznáváme, není realita, nýbrž vzpomínka na stereotypy prvotních mýtů 
z filmů a populární četby, které se staly součástí našeho kolektivního vědomí. V této sérii, tak jako 
ostatně v celém svém díle, Crewdson poukazuje na umělou povahu a zpochybnitelnost jakéhokoli 
obrazu. 
 
Součástí výstavy je i kabinet se “snímky z natáčení”. Jsou to záběry, které zachycují dění “na place”, 
kde fotografie vznikají. Z několika stovek těchto záběrů vybral autor dvanáct snímků, které mají 
estetickou kvalitu samy o sobě a přesahují tak svůj dokumentární charakter.  
 
Výstava je pořádána ve spolupráci s Kunstverein Hannover a realizována ve spolupráci s finanční 
skupinou PPF. 
 
Kurátor výstavy Stephan Berg 
 
Galerie Rudolfinum 
Alšovo nábřeží 12, 110 00 Praha 1 
T +420/227 059 205 – tiskové informace – Zuzana Kosařová 
T + 420/227 059 346 – edukativní programy– Marian Pliska 
T: + 420/227 059 288 – doprovodné programy – Milada Rezková 
T +420/227 059 349 – tiskové informace – Klára Derzsiová 
E galerie@rudolfinum.org 
www.galerierudolfinum.cz 
 
 


