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Výstava fotografií Alfreda Šupíka v Národní knihovně 

Praha, Klementinum: Můj velký svět – moje domovina, fotografické cesty 1975-2010 
je název výstavy známého fotografa a cestovatele Alfreda Šupíka, na kterou se 
můžete přijít podívat do Křižovnické chodby Národní knihovny ČR. „Moje portfolio je 
velice rozsáhlé, v Klementinu je jen zlomek toho, co mám možnost ukázat,“ říká 
Alfred Šupík. 

Převážně černobílé snímky zachycují přírodní krásy různých částí světa, kde Alfred 
Šupík pracovně i soukromě pobýval. Dýchá z nich poklid, harmonie i kouzlo 
okamžiku. Podle jakých kritérií si Alfred Šupík vybíral místa pro své fotografování? 
„Já bych o kritériích asi nemluvil, pracoval jsem v deseti zemích a hodně fotil, také se 
snažil v tom fotografickém hledání najít NĚCO pod povrchem. Prostě jsem celý život 
cestoval a fotografoval.“ 

Výstava v Klementinu představuje průřez jeho rozsáhlou fotografickou tvorbou. 
Naleznete zde snímky z Jordánska, Severní Indie, Chile, Ázerbájdžánu, Peru, 
Mexika, USA, Ekvádoru… Když se však Alfreda Šupíka zeptáte, do kterých částí 
světa se se svým fotoaparátem ještě touží podívat, popřípadě vrátit, odpoví:  „Už 
jsem se usadil a založil rodinu, o hodně později než většina populace. To 
automaticky redukuje mé potřeby a možnosti. Dlouho jsem snil o tom fotografovat 
daleký sever a to se mi podařilo před několika týdny cestou na Špicberky, i když 
polární záře se nijak moc neukázala. Moje práce mi dala v minulosti prostředky 
a velké možnosti k cestování, a toho jsem plně využil. Spoustu let jsem se držel 
standardní odpovědi, že můj domov je tam, kde jsem já. Když jsem byl několikrát na 
kratší dovolené na pobřeží Indického oceánu, v místě, které téměř vypadalo jako ráj 
na zemi, uvědomil  jsem si, jak je to vše relativní. A tato lokalita by určitě nebyla pro 
mě...Takže se raději vyvaruji dát přímou odpovědˇ, i když bez nadsázky mohu říci, že 
v Česku mám toho k fotografování dost!“ 

Datum konání výstavy: 11. 5. - 24. 6. 2017 
Čas: pondělí - sobota, 9 - 19 hodin 
Místo: Křižovnická chodba v přízemí, Klementinum 190, Praha 1 
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