
 
Přehled činnosti spolku 400 ASA z.s. za rok 2019 
 
 
Rok 2019 byl pro spolek 400 ASA ve znamení startu všech činností za jejichž účelem 
spolek vznikal. Vystavoval kolektivně i samostatně díla svých členů, rozjel svou 
digitální komunikaci, spustil na svých webových stránkách vlastní eshop a vydával 
knihy a mnoho dalšího.  
 

• Vydání první knihy v edici 400 ASA s nakladatelstvím Paseka: Families Jana 
Dobrovského 

o Spolek ve spolupráci s nakladatelstvím Paseka odstartoval vlastní 400 
ASA knižní edici, ve které se budou postupně představovat v jednotném 
formátu členové skupiny. Tématem Jana Dobrovského jsou romské 
rodiny, které s fotoaparátem navštěvoval v Krásné Lípě. 

• Spuštění eshopu 400 ASA na www.400asa.org/obchod 
o Web spolku, kde je možné nalézt veškeré aktuální informace a průřez 

tvorbou členů se rozrostl o eshop. Ten začíná fanouškům fotografie 
nabízet publikace z dílny 400 ASA ale i mimo ni. Jako další se na eshopu 
v průběhu roku objevuje série autorských printů s nekonečnou možností 
individualizace zákazníkem. 

• 400 ASA: Fotografie ve Veletržním paláci NGP 
o Spolek se poprvé představuje veřejnosti v sedmém patře Veletržního 

paláce, v Národní galerii v Praze. Velkolepě pojatá expozice představuje 
ucelené dokumentární soubory zakládajících členů, a to také za pomoci 
unikátní velkorozměrové projekce která diváky „učí“ nahlížet fotografii. 
Výstava trvá až do září 2019 a za 6 měsíců ji navštívilo cca 30 tisíc 
návštěvníků. 

• Komentované prohlídky se všemi autory a doprovodný program k NGP 
o V pravidelném cyklu se střídají autoři při komentovaných prohlídkách 

expozice. Spolu s NGP se spouští i registrace na workshopy klasické 
fotografické techniky. 

• Vydání katalogu k NGP  
o K výstavě vychází rozsáhlý katalog, který je spolu s dalším titulem 

k dispozici v knihkupectvích NGP. 
• Vydání The Painted Bird a jeho pokřtění ve Veletržním paláci 

o Spolek vydává další knihu, tentokrát The Painted Bird Jana Dobrovského. 
Jedná se o fotografickou esej vzniklou na desítkách natáčecích dnů 
dlouho očekávaného stejnojmenného filmu. Spolu se štábem je pak 
kniha pokřtěna ještě v průběhu výstavy v NGP.  

• Výstava souboru Jana Dobrovského Nabarvené ptáče v Galerii Václava Špály v 
Praze 

o Spolu s ním vystavují také Jakub Čech a Luděk Hudec. 
• Vydání knihy Siberia Martina Wágnera 

o V rámci edice 400 ASA vychází další publikace zakládajícího člena. 
Celoživotní dílo vznikající více než 20 let mapuje všechny jeho expedice 
na Sibiř a její nejodlehlejší místa a především lidské osudy. 

• Křest knihy Siberia ve Skautském institutu v Praze 
  



 
 

• Fotokomora 400 ASA na Korzu Národní  - oslavy 17. listopadu a polistopadová 
projekce fotografií v Národním Divadle 

o V rámci oslav výročí Sametové revoluce byl spolek osloven aby připravil 
projekci – průřez polistopadových okamžiků. V projekční místnosti 
situované v Nové scéně Národního divadla se za celý den vystřídaly 
stovky diváků. 
 

• První přednáška z cyklu hvězdy světové fotografie – host. Paollo Pellegrin 
z Magnum Photos 

o Za podpory Magistrátu hl. města Prahy se spolku podařilo pozvat a 
uskutečnit přednášku předního fotožurnalisty a člena nejslavnější 
fotografické skupiny Magnum Photos Paolla Pellegrina. Akce se 
uskutečnila v prostorách Městské knihovny v Praze na Mariánském 
náměstí a byla během několika dní vyprodaná 
 

• Výstava Gewendet – Karel Cudlín a Jan Dobrovský. Bruntsbuttel, DE 
o Spolek zprodukoval zahraniční výstavu Karla Cudlína a Jana 

Dobrovského v německém Brunsbuttelu. 
• Výstava The Painted Bird v Synagoze Český Krumlov 

o Výstavní soubor který Jan Dobrovský představil v galerii Václava Špály 
putuje do prostor synagogy v Českém Krumlově. 

  
















