
Durczakova kniha o Ostravě

Knihu  Ostrava  v důchodu:  Průvodce  po  zaniklé  slávě ostravského  fotografa  Ondřeje
Durczaka  (*1989)  vydalo  pražské  nakladatelství  Tomáš  Pospěch  /  PositiF  v roce  2015.
Vladimír Meletzký charakterizuje autora knihy coby ostravského patriota, citlivého umělce,
všímavého pozorovatele, nadšeného technika a empatického člověka. Fotografickým uměním
byl Durczak fascinován již na základní škole, plně se mu začal věnovat na ostravské Střední
umělecké škole,  kde studoval  obor  fotografie.  Po maturitě  začal  studovat  na Filozoficko-
přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě, konkrétně na Institutu tvůrčí fotografie a
na Ústavu fyziky téže fakulty.

Coby výjimečný fotograf ohromil již zkušební komisi při přijímacím řízení v Opavě. Předložil
jí  dva  kontrastní  cykly.  První  byl  černobílý  dokument  rodiny, jenž  začal  připravovat  již
v prvním ročníku svého středoškolského studia. Druhý cyklus představovaly snímky nazvané
Ostravská městská krajina. Z akademického prostředí mají na Ondřeje Durczaka největší vliv
zejména dva pedagogové, a to Jindřich Štreit a Jiří Siostrzonek. Štreita si mladý umělec váží
pro jeho tvorbu, lidský pohled, optimismus i nadhled, Siostrzonka pro to, jak mladé lidi učí
orientaci v oblasti sociálních vztahů a vazeb. Své bakalářské studium zakončil Durczak prací
na téma fotografických publikací o Ostravsku v období let 1948-1989, v diplomové práci toto
téma pokrývá celé 20. století.            

Publikace Ostrava v důchodu je výsledkem fotografova stejnojmenného projektu, na němž
pracuje  od  roku  2011.  Onen  projekt  zahrnuje  přibližně  tři  sta  fotografických  snímků
chátrajících a zanikajících míst Ostravy v podobě dolů, kolonií, továren, městských ulic, ale i
méně známých artefaktů Ostravy, jakými jsou např. bufety, záchodky, koupaliště a bleší trhy.
Turisticky vyhledávaná místa zůstávají na okraji Durczakova zájmu. Hlavním cílem tohoto
projektu bylo umělecky zpodobnit Ostravu a dát jí knižní podobu. Autorovi šlo o vytvoření
jakéhosi alternativního průvodce městem, kdy recipient obrazu a slova může pro orientaci
v prostoru využít i mapu a GPS souřadnice. Některé snímky z tohoto cyklu byly prezentovány
i na výstavě OstravaPhoto 2015.

Kniha  Ostrava  v důchodu:  Průvodce  po  zaniklé  slávě má  šest  kapitol:  Doly  a  kolonie,
Hutnický průmysl, Místa k odpočinku, Služby veřejnosti, Ulice a sídliště a Ostatní podniky.
Publikace  představuje  celkem  padesát  šest  míst,  památek  a  staveb.  Toto  vše  je  v úvodu
představeno formou textu o jejich historii.  Ke každému z míst jsou připojeny informace o
lokaci  pomocí  regionálních  údajů  (zastávka  MHD,  ulice  či  městský  obvod)  a  přesná
informace  ve  formě  GPS  souřadnice.  Klíčový  význam  v této  knize  mají  Durczakovy
fotografie, jež kromě historických záběrů, vznikaly v letech 2011-2015.

Jiří Siostrzonek píše o Ondřeji Durczakovi jako o ostravském obrozenci, jenž po vzoru Karla
Jaromíra Erbena, Jana Kollára a Františka Ladislava Čelakovského „sbírá poslední zlomky
původní  kultury Ostravska“,  a  dále  poznamenává,  že „stará  Ostrava skomírá v důchodu a
nová  se  ještě  nenarodila.  Město  je  rozkročeno  mezi  zanikající  minulostí  a  beztvarou
přítomností a v úzkosti čeká…Nakonec zůstanou jen povídání pamětníků a vizuální archiv,
mezi jehož fascikly bude vyčnívat kniha Ondřeje Durczaka Ostrava v důchodu. Možná tento



text  působí  sentimentálním dojmem.  Přiznávám,  že  za  nehty  své  duše  stále  cítím jemný
popílek z duší a šachet, který již nikdo neodstraní. Také fotografická kniha Ondřeje Durczaka
je důkazem autorova srdečního vztahu k magickému městu Ostravě,  která  nevyvolává jen
nostalgii po minulém, ale vybízí k intenzivním prožitkům míst, naplněných historií lidských
osudů.     

Publikace  O.  Durczaka  je  pečlivě  připravena.  Svou  tematikou,  estetičností,  vysokou
uměleckou hodnotou a výjimečností je srovnatelná s reprezentativními publikacemi, jakými
jsou Ostrava (2010) Viktora Koláře, Mizející Ostrava I (2012) a Mizející Ostrava II (2014)
Květoslava Kubaly, Sůl země. Fotografie Ostravy (2011) Milana Pitlacha, Ostrava – Tvář
města mé generace (2010) Miloše Poláška a Vítkovice (2008) Jindřicha Štreita.
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