
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spolek 400 ASA vydává novou fotografickou publikaci LOST EUROPE 
fotografů Karla Cudlína, Jana Dobrovského a Martina Wágnera. 

 
Doprovodný text napsala novinářka Deníku N Petra Procházková. 

 
 

Praha, 25. června 2020 - Spolek 400 ASA založený v roce 2018 sedmi nezávislými fotografy 
klasické a dokumentární fotografie se poprvé ujal i nakladatelské činnosti a vydává téměř 
třísetstránkovou publikaci Lost Europe. Kniha obsahuje bezmála 150 černobílých 
dokumentárních fotografií tří autorů z Ukrajiny z období od počátku devadesátých let až do 
současnosti. Dílo navazuje na dosud publikované autorské knihy Jana Dobrovského a 
Martina Wágnera, které spolek 400 ASA vydal ve spolupráci s nakladatelstvím Paseka. 

Obrazy z největší východoevropské země jsou záměrné apolitické a jejich autorství je 
uvedeno až v závěru knihy, aby nenarušilo atmosféru „ztracenosti“ v čase. Fotograf Karel 
Cudlín se na Ukrajinu vydal již v roce 1991, Martin Wágner v novém tisíciletí a Jan 
Dobrovský tam poprvé fotografoval v roce 2017.  

Fotografové zachycují chudou zemi s dramatickou historií jako místo připomínající 
poetiku života, který nenávratně mizí. Jako připomínku samozřejmosti starých časů před 
globalizací. Jako dokument života ze dne na den, který sami autoři komentují: „Fotografie 
v této knize zachytily mizející svět. Vlastně jeho konec, který není ani tragický, ale ani se 
nepodobá happy endu. Je to procházka do minulosti, zachycení opravdovosti, po které se 
nám stýská, ale už bychom ji neuměli, ani nechtěli žít.“ 

„Knihu Lost Europe považuji za jednu z nejlepších dokumentárních publikací, jaké 
kdy u nás vyšly. Skvěle propojuje tradici humanistické fotografie s moderním subjektivním 
dokumentem. Ve vizuálně silných záběrech, invenčně pracujících s konfrontacemi různých 
motivů, s obrazovou skladbou a se světlem, mnohostranně ukazuje různé aspekty 
současného života na Ukrajině,“ říká fotograf, historik fotografie a pedagog Vladimír Birgus.  

Publikace Lost Europe vychází v angličtině s vloženým českým textem a na podzim 
zamíří na zahraniční trh. Knihu si zájemci budou moci koupit na e-shopu 400 ASA a v síti 
knihkupectví Kosmas. V září tohoto roku otevře spolek 400 ASA svoji galerii s kavárnou 
v rekonstruované trafostanici na Smíchově, kde bude rovněž své publikace nabízet a 
pořádat pravidelné fotografické výstavy. V loňském roce byly fotografie členů spolku 
vystaveny v Národní galerii a letos v Galerii hlavního města Prahy. 

 
400 ASA je fotografický spolek, který v roce 2018 založili fotografové Karel Cudlín, Jan 
Dobrovský, Alžběta Jungrová, Antonín Kratochvíl, Jan Mihaliček, Tomki Němec a Martin 
Wágner. Cílem spolku je posilování prestiže fotografické dokumentární tvorby. Spolek 
vydává fotografické knihy v rámci edice 400 ASA, organizuje výstavy, založil vlastní galerii a 
plánuje mnoho dalších aktivit podporujících kvalitní fotografickou tvorbu. 



 

 

www.400asa.org 
 
Kontakt pro média:  
Erik Švamberk 
erik.svamberk@400asa.org 
tel. +420 723 893 400 
 

• odkaz na fotografie v tiskové kvalitě včetně popisků a všechny další 
dokumenty: 
https://www.400asa.org/press 

 
• referenční texty Jakuba Železného, Lenky Lindauerové, Jana Hřebejka, Aleše 

Najbrta, Štefana Tótha, Markéty Theinhardt, Libora Dvořáka, Ondřeje Neffa, 
Vladimíra Birguse najdete v příloze této tiskové zprávy. 

 

 

Z doprovodného textu Petry Procházkové: 

Ukrajinu nepochopíte, dokud si ji neosaháte. Dokud nezakousnete hlt horilky nasátý 
přímo z láhve sádlem a nezavršíte tenhle kulinářský zážitek cibulí. Až tehdy, když obyvatel 
sytého a nafoukaného pupku planety, co si říká Evropa, rty přisátými k tlustostěnné sklence 
s místní samohonkou, pronikne i do těch nejtemnějších zákoutí ukrajinského bytí. Až pak 
uvidí tuhle zemi očima laskavýma tak, že se šeď a zmar změní v poetickou kulisu doplňující 
exkurzi do starých dobrých časů. Do dob, kdy vše bylo opravdovější. Zemitější a upřímnější. 
Ale také krutější a nelítostnější. 

Druhá světová válka. Celé ukrajinské území bylo bojištěm, fronta přes něj přešla 
několikrát: Vraždili tady nacisté, rudoarmějci, partyzáni, ukrajinští nacionalisté i Poláci či 
Slováci. Jen do konce roku 1941 bylo Němci při postupu na východ zajato 1,3 milionu 
ukrajinských vojáků, kteří bojovali v řadách Rudé armády. Někteří kolaborovali a byli poté, co 
se fronta začala pohybovat opačným směrem, zabiti v krutých bojích se Sověty, svými 
bývalými „spojenci“. V hlavách Ukrajinců byl podobný zmatek jako na bojišti. Po válce 
následoval trest – Ukrajinci byli považováni za nespolehlivé, mnozí dokonce za zrádce a 
kolaboranty. Putovali do gulagu, odkud se málokdo vrátil. Tohle všechno přežít stálo 
ukrajinský národ mnoho sil. Mentálních i fyzických. Podle demografa Vadima Erlichmana 
přišla za minulé století tahle země o 17 milionů obyvatel, kteří byli buď zavražděni, zabiti v 
boji, nebo zemřeli hlady. Potřebuje rehabilitaci. Vlídné zacházení a čas na vylízání ran a 
vztyčení hlav. Samostatnost, kterou po dlouhých útrapách Ukrajinci získali v roce 1991, je 
jen šancí. Vykročením směrem, po kterém po staletí Ukrajinci toužili. Možností dosáhnout 
respektu a uznání, úcty a pochopení, že doposud se na ukrajinském území střetávaly 
strategické zájmy velmocí. Teď by se tou velmocí mohla stát i sama Ukrajina. 

 
 


