
J a r o s l a v  P r o k o p
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12. 3. 1950 narozen v Brně
1968 – 1971 SUPŠ Brno, obor fotografie
1972 – 1976 FAMU Praha, výtvarná fotografie

Vystavuje od roku 1976, samostatně od roku 1985;
spolupracuje na výtvarných projektech a publikacích, fotografuje pro časopisy; 
tanec, pohyb, akty, portréty, snímky divadelní a reklamní; 
za svou práci získal řadu ocenění;
od roku 1999 pedagogicky působí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně,
2008 habilitace, jmenován docentem

adresa: Vítězná 15, 150 00 Praha 5
telefon: 251 510 132 
mobil: 603 574 991
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letecké a pouštní fotografie

5.  8 .  –  30.  8 .  2009

gAlerie jiřího jílkA, SAdy 1. Máje, ŠUMPerk
ZAhájení Ve STředU 5. SrPnA V 18.00 hodin
oTeVřeno denně do 18.00 hodin nA ZAZVonění 

V recePci PenZionU g
S PodPoroU grAnTU MiniSTerSTVA kUlTUry







Široký záběr fotografa Jaroslava Prokopa pokrývá většinu 
lidských zájmů; šumperskou výstavu ale vymezuje povrch země 
ve dvou podobách členění a vrásnění. Pohledy na známou krajinu 
shora, rozvlněný reliéf zplošťující a pozemní záznamy vzdálených 
pouští jsou tu ve vzájemném provázání názorným obrazem souladu 
i sváru mateční hmoty těla země s bezpočtem zjevných i skrytých 
vlivů, které její živoucí tkáň modelují.

Panenská země tekutých písků, vystavená větrům, žáru dne 
a nočnímu chladu a krajina kultivovaná i zraňovaná, protkaná 
sítí cest, mozaikou luk a polí s remízkami stromů a brázdami na 
nich, se nabízejí ke srovnání; na rozdílech ukazují, v jaké míře do 
přírody vnášíme nesourodé prvky geometrie. Země je ale pomalu 
vstřebává, dává jim přirozenou oblost a zajizvuje se. Čerstvé stopy 
změkčuje, dávné smazává.

Nehostinné pouště děsí i vábí divou krásou. Navrací mysl 
k řádu ryzí čistoty. To proto jsou odvěkým místem k usebrání, 
cílem silných, proroků a bláznů božích.

Výstava do obojího dává letmo nahlédnout. A netřeba slov, 
zapoměňme na ně a věřme očím. Jaroslavovy pouštní a letecké 
snímky si s vlastní výmluvností snadno vystačí … 

Miroslav Koval, červen 2009

„...chodili jsme po křivolakých cestách. Ty se vyhýbají neplodné 
půdě, skalám a pouštím; řídí se potřebami člověka a jdou od 
pramene k prameni. /…/.. teprve z výše svých přímočarých drah 
objevujeme tu pravou podezdívku: vrstvu kamení, písku a soli, na 
níž se tu a tam, jako chomáček mechu na kameni, odvážně uchytil 
život.…“

Antoine de Saint-Exupéry, „Země lidí“ 


