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Dnešní předání ceny Artis Bohemiae Amicis panu Josefu Koudelkovi ministrem kultury České
republiky panem prof. Václavem Riedlbauchem je významnou událostí pro českou kulturu. Josef
Koudelka (*1938 Boskovice) patří již desetiletí k nejvýznamnějším a nejrespektovanějším osobnostem
světové fotografie. Proslavil se humanisticky orientovanou tvorbou (cyklus Cikáni, divadelní fotografie),
strhujícím souborem z okupace Prahy v srpnu 1968, ale i rozsáhlou činností po odchodu do exilu
(cyklus Exily, panoramatická tvorba), kde se stal členem prestižní agentury Magnum Photos. Roku
1990 představil v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze svoji první domácí retrospektivu, na které
spolupracoval s PhDr. Annou Fárovou.
Josef Koudelka od roku 2007 jedná o poskytnutí daru rozsáhlého souboru svých prací do fondů
Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Podmínkou dárce je profesionální právní, technické
i administrativní zabezpečení kolekce, odpovídající mezinárodním muzejním standardům. Předání
daru by se mělo uskutečnit do konce roku 2010. V současné době Uměleckoprůmyslové museum
v Praze začíná budovat nový moderní centrální depozitář v pražských Stodůlkách z dotačního
programu Národní poklad, z kterého také zahajuje rekonstrukci své historické budovy.
Fotografická sbírka Uměleckoprůmyslového musea v Praze je nejrozsáhlejší kolekcí české fotografie,
která je průběžně představována na desítkách domácích i mezinárodních výstavách. Dar Josefa
Koudelky je svým významem zcela výjimečný. Obsahuje rozsáhlý výběr autorovy tvorby od raných
prací z konce 50. let po současnou panoramatickou tvorbu, v podstatě je to retrospektivní výstava
Josef Koudelka - Fotograf prezentovaná v roce 2002 v Praze ve Veletržním paláci. Tvoří jej nesmírně
cenné a jedinečné dobové zvětšeniny, které pocházejí z autorova privátního archivu, fotografie, které
nebyly nikdy uvolněny pro prodej galeriím, muzeím či soukromým sběratelům. Vedle souborů
Františka Drtikola a Josefa Sudka, které byly také darovány do Uměleckoprůmyslového musea
v Praze, bude kolekce Josefa Koudelky patřit k nejvýznamnějším souborům světové fotografie
v českých sbírkách.
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