
TISKOVÁ ZPRÁVA 
V Praze 6. března 2018 
 
 

František Dostál 

80 – 80 
aneb osmdesát fotografií k osmdesátému výročí narození autora 
 

 

Dne 7. března 2018 bude v prostorách galerie U Přívozu otevřena retrospektivní výstava 

fotografií významného českého fotografa Františka Dostála. Tento projekt představuje 

veřejnosti průřez celoživotního díla, dnes již klasika, Františka Dostála. Ke zhlédnutí 

bude osmdesát černobílých fotografií. V prodeji budou též knihy, plakáty, pohlednice a 

další předměty. Výstava bude otevřena do 29. března 2018. 

 

Přední český fotograf František Dostál se v roce v letošním roce dožívá významného 

životního jubilea, osmdesáti let. Přestože se fotografii věnuje výhradně jako amatér, patří se 

svými více než dvaceti knižními tituly, bezpočtem novinových a magazínových ilustrací 

a bezmála 70 autorskými a společnými výstavami k nejplodnějším a nejpublikovanějším 

českým fotografům. Svou inspiraci čerpá z běžného života, aktéry jeho prací jsou obyčejní 

lidé v běžných situacích, kterým však svým objektivem propůjčuje tolik typickou 

dostálovskou poetiku a laskavý humor. Dostálova tvorba bude na výstavě rozdělena do 

několika tematických celků. Zvláštní pozornost zaslouží snad nejznámější cyklus z let 1968 – 

1990, Letní lidé, kterým se vyznává ze své náklonnosti k trampskému životu. Cyklus Psi 

a lidé je pak věnován snímkům soužití lidí a jejich nejlepších přátel. Za výstavní aktivitu se 

stal členem mnoha fotoklubů – v Argentině, Brazílii, Jugoslávii, Německu, Polsku, Velké 

Británii (The Royal Photographic Society), získal řadu čestných titulů a více než 100 

ocenění.  Od roku 2003 publikuje v časopise Československá fotografie (původně 

PHOTOLife), je také členem jeho redakční rady, v roce 2008 začal spolupracovat 

s měsíčníkem FOTO Video. 

 
Organizátor výstavy: Art Mozaika ve spolupráci s Českým centrum fotografie a Studijní a vědeckou 

knihovnou v Hradci Králové  

Kurátor výstavy: Dr. Jiří Jaskmanický 

Koncepce výstavy: Milan Štefan 

 

KDE: Galerie U Přívozu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, Hradecká 1250, Hradec 

králové 3 

KDY: 8. 3. – 29. 3. 2018; Po - Pá:  13.00 - 18.00 a So 09.00 - 12.00 

KONTAKT: Dr. Jiří Jaskmanický – jaskmanicky@seznam.cz, tel. 734 853 410 
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