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Summit J-E-E-P (Journées Européennes des Ecoles de 
Photographie – Dny evropských škol fotografie) se odehrával v 
rámci fotografického festivalu mladé evropské fotografie 
Circulations, který zahrnoval řadu významných pařížských 
galerií a muzeí.
Samotné setkání se odehrávalo v rozsáhlém multikulturním 
centru Centquatre (104.fr), nedaleko Gare du Nord a parku La 
Villette. Samotného summitu se zúčastnilo přes 20 
významných fotografických škol z celé Evropy, nejdůkladněji 
však byly zastoupeny frankofonní regiony. Ze středoevropských
škol se jej účastnily také ITF Opava, VŠVU Bratislava a The 
Polish National Film School Lodž.

Již při plánování prezentace jsme se rozhodli přizvat osobně do
Paříže co nejvíce studentů, kteří by mohli získat nové 
mezinárodní zkušenosti a zároveň se aktivně zapojili do 
přípravy expozice. Spojili jsme tak nakonec přepravu materiálu 
pro expozici s transportem studentů vypůjčeným mikrobusem. 
Jmenovitě se zúčastnilli: Jonáš Verešpej, Johana Novotná, Lali 
Laytadze, Denis Vipin, jako logistická podpora pak Tomáš Hrůza
a Zdeněk Ent, jehož dokonalé znalosti francouzštiny nás 
ušetřily mnoha perných chvil.

Samotná expozice J-E-E-P měla formu edukativního veletrhu, v 
rámci nejž nám byla poskytnuta delší stěna v čele hlavního sálu
a dva stoly. Expozici jsme se rozhodli řešit radikálně, překrytím 
celé stěny bílým papírem, který proměnil stěnu v autonomní 
výstavní expozici, která se na první pohled vyčleňovala z 
prezentací ostatních škol.

Porovnání s expozicemi ostatních škol přesvědčivě ukázalo, 
nakolik se současný program výuky fotografie na FAMU 
profiluje směrem k otevřené multimedialitě a ke sféře 
současnému umění. Zatímco většina zúčastněných škol rozvíjí 
více či méně kvalitněji program moderní fotografie jako vysoce
profesionálního řemesla či autonomního uměleckého žánru, 
expozice FAMU, která přitom tuto modernistickou koncepci 
uplatňovala již v 70. letech, byla nesporně 
nejexperimentálnější částí celého veletrhu. Vedle tradiční 
fotografie (a dokonce koloidového procesu) jsme prezentovali i
videa, autorské knihy i site-specific instalaci. Kromě samotné 
výstavní prezentace měli návštěvníci i živý zájem o 
reprezentativní brožuru „foto famu 2016“, kterou jsme 
připravili pro několik souběžných výstav a akcí KF FAMU 
uzavírajících letní semestr.



Součástí setkání bylo kromě prezentace fotografických knih i tzv. „portfolio
reviewing“, v rámci nejž mají studenti možnost konzultovat své práce s vybranými
kurátory a publicisty – z delegace FAMU se jej zúčastnili Lali Laytadze a Jonáš
Verešpej.

Připraven byl i diskusní program s několika významnými odborníky (včetně úvodu
ředitelky umělecké sekce Ministerstva kultury), valná většina se však odehrávala ve
francouzském jazyce, anglicky vedená diskuse o identitě současné evropské
fotografie se pak bohužel rozplynula na samostatné prezentace jednotlivých
diskutérů.
FAMU i práce vybraných studentů pak byly prezentovány i na webových stránkách
festivalu: http://www.j-e-e-p.eu/famu/?lang=en.

Ze zúčastněných institucí jsme kontaktovali několik zástupců škol, jejichž práce se vyznačovaly kvalitou a
inovativností, s nimiž bychom rádi navázali spolupráci:
Gobelins – L'ecole de l'image, Paris – prof. Jerome Jehel – v současnosti probíhá jednání o propojení v rámci
programu Erasmus
Ecole Cantonale d'Art, Lausanne – prof. Milo Keller – nejprofesionálněji zvládnutá expozice, inovativní pojetí
komerční tvorby
HEAD Geneve – prof. Aurelie Petrel – samostatné oddělení fotografie funguje jako nezávislá servisní složka pro
celou školu, ale má přitom vyspělé umělecky orientované vedení

Celkově můžeme označit účast na setkání J-E-E-P za úspěšnou z několika důvodů: prezentovali jsme FAMU jako sebevědomou a 
inovativní školu, umožnili jsme studentům se účastnit významné mezinárodní akce, navázali jsme několik zajímavých kontaktů a v 
neposlední řadě jsme si mohli ověřit vlastní přístup k výuce fotografie na pozadí evropských trendů.
Z tohoto hlediska se ukázalo jako nutnost dále akcentovat a prohlubovat oba póly současné výuky na KF: zakotvení v tradici média, 
ale zároveň i snaha o zcela svobodný a autonomní umělecký výraz, která může zcela opustit hranice fotografického obrazu.
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