
 
 

 
 
Přehled činnosti spolku 400 ASA z.s. za rok 2020 
 

• Výstava 400 ASA: Prostě Dokument v GHMP + host Paollo Pellegrin 
o Spolek byl osloven Galerií hlavního města Prahy a v poměrně krátkém 

časovém období připravil velkou kolektivní výstavu šesti členů v Domě 
fotografie GHMP. Na dvou patrech představil žánr dokumentární 
fotografie v sedmi rozličných souborech, jedním z nich byl také soubor 
hosta z Magnum photos, Paolla Pellegrina. Bylo to po dlouhé době 
poprvé kdy se zahraniční fotograf Magnum Photos představil v Praze. 
Součástí byla i jeho projekce která sdílela plátno i s dalším na míru 
připraveným videem 400 ASA.  

• Doprovodný program, videopřednášky v COVID-19 omezeních – virtualizace 
výstavy 

o GHMP kvůli restrikcím a uzavření galerií připravila virtualizaci celé 
výstavy kterou pak bylo možné navštívit online. Součástí programu byly 
také komentované prohlídky na videozáznamu které spolek také 
distribuoval dále na svých sítích. 
 

• Mediální partnerství dokumentárního filmu o zakládajícím členovi „Můj Otec 
Antonín Kratochvíl“ 

• Příprava a následné vydání knihy Lost Europe- Karel Cudlín, Jan Dobrovský, 
Martin Wágner 

o V létě vychází doposud nejrozsáhlejší publikace spolku čítající bezmála 
150 fotografií výše zmíněných autorů. Jedná se o vyústění dlouholeté 
práce počínající pracemi z devadesátých let kde je ve středu pozornosti 
Ukrajina a její nezaměnitelná poetika života, který již nenávratně mizí. O 
grafickou a výtvarnou úpravu se postarala Zuzana Lednická ze studia 
Najbrt a text doplnila novinářka Petra Procházková. 

• Pep Bonnet -  další přednáška z cyklu – Zrušeno/přesunuto COVID19 
o Za podpory Magistrátu hl. města Prahy spolek začal organizovat setkání 

s dalším špičkovým fotožurnalistou. Vzhledem k pandemii byla ale akce 
zrušena a přesunuta na následující rok. 

• Výstava The Painted Bird v domu národnostních menšin v Praze 
o Výstava Jana Dobrovského z předchozího roku dál pokračuje ve své 

pouti po výstavních síních ČR. 
• Křest knihy Lost Europe v ještě uzavřené 400 ASA Gallery 

o Kniha Lost Europe je pokřtěna v ještě nedokončených prostorech 
trafostanice na pražském Smíchově. 

  



 
o  

• Dokončení a opening 400 ASA Gallery na Smíchově (18.9.) – spojené 
s dobročinnou aukcí 

o Spolek po zdrženích zapříčiněných koronavirem konečně otevírá svou 
komorní galerii na Smíchově. V památkové rondokubistické trafostanici 
z dvacátých let u příležitosti otevření ve formátu „otevřených dveří“ 
představí i sedm velkoformátových tisků, které jsou v rámci zahájení 
provozu nabídnuty do dobročinného prodeje. Patronkou projektu je 
novinářka Nora Fridrichová, která výtěžek z akce směřuje na podporu 
rodičů samoživitelů, kteří obzvláště utrpěli v době pandemie. 

• Otevření 1. výstavy v galerii -  Siberia Martina Wágnera  
o Výstava která měla začátkem roku zahájit provoz v galerii startuje až na 

podzim ve stínu druhé vlny pandemie. Soubor Martina Wágnera shrnutý 
také ve vydané knize Siberia se představí spolu s dosud nepublikovanou 
projekcí a na několika metrech komorní galerie umožní cestovat divákovi 
po trase transsibiřské magistrály směrem na východ. Výstava se bohužel 
musela vzhledem k pandemickým opatřením uzavřít a její pokračování 
bylo možné až v roce 2021. 

 
 
 
 
 
















