TISKOVÁ ZPRÁVA

V hlavní budově Muzea hlavního města Prahy,
Na Poříčí 52, Praha 8
bude 24. listopadu 2009 slavnostně pokřtěna kniha

S T AR O U P R AH O U J A N A M I N AŘ Í K A
autorů

Pavly Státníkové a Ondřeje Poláka

Kniha, která se čtenářům dostává právě do rukou, je koncipována jako konfrontace
obrazů malíře Jana Minaříka z let 1880-1937 s fotografiemi současné podoby stejných
míst. Autorem fotografií je Ondřej Polák, autorkou koncepce a textů Pavla Státníková,
historička Muzea hlavního města Prahy.
Největší část publikace tvoří obrazy Jana Minaříka s náměty ze staré Prahy let 1880-1937 ze
sbírek Muzea hlavního města Prahy; několik z Národní galerie v Praze, Židovského muzea
v Praze, Muzea umění Olomouc, Krajské galerie výtvarného umění Zlín, Oblastní galerie
Vysočina v Jihlavě a Památníku národního písemnictví. Ilustrační fotografie pocházejí ze
sbírek pražského muzea, Galerie hlavního města Prahy a ze soukromé sbírky.
Malíř Jan Minařík se narodil v roce 1862 a zemřel roku 1937 v Praze. Studium na pražské
akademii výtvarných umění absolvoval v roce 1896 jako žák Julia Mařáka. Proslavil se
zejména právě jako malíř motivů mizející a bořené Prahy, přičemž těžiště této tvorby spadá do
let 1907-1911. Ve svém díle zachytil předasanační podobu Josefova a některých částí a míst

Starého Města a Nového Města; řadu motivů mizejících oblastí či jednotlivých domů
namaloval i na Vyšehradě, Malé Straně, Hradčanech, Pražském hradě, ale i v Bubnech či v
Nuslích.
Díla Jana Minaříka jsou v publikaci konfrontována se současnými fotografiemi stejných míst
ze stejného stanoviště. Nevděčnou úlohu fotografa zachycujícího Minaříkem vybraná místa
přijal fotograf Ondřej Polák (*1968 v Praze, absolvoval Střední průmyslovou školu grafickou v
Praze 1 v Hellichově ulici – obor fotografie. V letech 1987-1993 studoval uměleckou fotografii
na FAMU v Praze. Od doby studia působí jako nezávislý fotograf. Věnuje se hlavně
fotografování architektury a reprodukcím uměleckých děl, kterými se podílel na mnoha
publikacích o výtvarném umění).
Výběr Minaříkových obrazů byl dán především tím, zda jsou ve dne dobře zachytitelná. Do
výběru se tak nedostala řada detailnějších studií některých vnitrobloků, dvorků a jejich
obyvatel, protože výpovědní hodnota novodobých záběrů by byla minimální a význam
konfrontace by byl více či méně nulový. Na druhé straně jsou zde v zajímavých a
odůvodněných případech představena i místa, při jejichž novodobém zpracování nemohlo být
z technických důvodů zcela dodrženo původní malířovo stanoviště zcela přesně.
Kniha Starou Prahou Jana Minaříka vychází jako doplňující protějšek publikace
STAROU PRAHOU VÁCLAVA JANSY vydané v loňském roce. Obě díla vznikla na
základě výstav, které se konaly v Muzeu hlavního města Prahy v letech 2006 a 2008, a
sklidily velký divácký ohlas. Kniha je vydána ve spolupráci nakladatelství Jaroslav
Bárta Studio JB a Muzea hlavního města Prahy.
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