Rokle, Ravine, 1999

Cesta, Path, 2005

Hloh, Crataegus, 2005

Místo hrdé a pusté, Rokle, A Proud and Desolate Place, Ravine, 1999

Spirála, Spiral, 2002

Trnky, bromolej, Sloes, bromoil, 2016

Zimní vzduch, Winter Air, 2000

Nevyjasněné úmrtí, Unexplained Death, 2005

Trávy na Ostružně, Grass in Ostružno, 2004

U trati I, By the Railway Line I, 2002

U trati III, By the Railway Line III, 2002

Větve, Branches, 2005

Ostružno, 2002

Vody, Waters, 2002

Fuka, bromolej, Fuka, bromoil, 2003 / 2016

Místo hrdé a pusté, Remízek, bromolej, A Proud and Desolate Place, Grove, bromoil, 2002

Les, bromolej, Forest, bromoil, 1996 / 2016

Po schůzi Českého dřeváku, After a Meeting of Český Dřevák, 2005

Kabely, Cables, 2014

Dveře, Door, 2005

Pytlík, Bag, 2011

Socha, Sculpture, 2011

Tabule pana Hlocha, Mr Hloch’s Board, 1999

Připínáček, Drawing Pin, 2011

Šipka, Arrow, 2011

Urbancukr, Urbansugar, 2017

Pečicí papíry, Baking Papers, 2017

O fyzické duši člověka, Kostra, On the Physical Soul of Man and Beast, Skeleton, 1999

O fyzické duši člověka, Ucho, On the Physical Soul of Man and Beast, Ear, 1999
O fyzické duši člověka, Plíce v krabici, On the Physical Soul of Man and Beast, Lungs in a Cardboard Box, 1999

O fyzické duši člověka, Ruka, On the Physical Soul of Man and Beast, Hand, 1999

O fyzické duši člověka, Mozek, On the Physical Soul of Man and Beast, Brain, 1999

Mušky, Drosophilas, 2002

Urologická klinika, Urological Clinic, 2006

Mezi dnem a snem
Volné cykly Tomáše Rasla

Kniha Mezi dnem a snem doprovází stejnojmennou
výstavu, která představuje výběr z prací fotografa Tomáše
Rasla za poslední dvě desetiletí. Jeho fotograﬁe se začaly
objevovat na výstavách již v době Raslových studií na pražské
FAMU, první samostatnou výstavu měl Tomáš Rasl již v roce
2000. V té době již fotografoval na velké formáty a studoval
staré a málo používané technologické postupy. Tento zájem je
v jeho případě kontinuální – kniha představuje různé metody,
techniky a experimenty. Zcela jistě měl na Rasla velký vliv jeho
první fotograﬁcký učitel, dědeček Ferdinand Bučina, jehož
odkazu se v poslední době Rasl intenzivně věnuje.
Osobně jsme se s Tomášem Raslem setkali při
přípravách jeho druhé samostatné výstavy, kterou jsme
uspořádali v kapli svatého Izidora v Kovárech. Rasl zde tehdy
představil fotograﬁe krajin vzniklé v okolí Kovár, na Holi či
v okolí Budče. Vrátil se tak na místa, kde na konci 19. století,
v prostředí plenérů krajinářské školy Julia Mařáka, vznikaly
první opravdu moderní krajinomalby u nás. Od této výstavy
nás s Tomášem pojí přátelství a vlastně bylo jen otázkou času,
kdy se opět „pracovně“ setkáme.
Tomáš Rasl pracuje v jakýchsi volných cyklech, sériích,
které vznikají v průběhu mnoha let a vlastně se neustále
rozrůstají a zůstávají otevřeny pro další experimenty
a možnosti. V řadě případů jedna fotograﬁe existuje v různých
variantách, je vyvolávána odlišným způsobem a vznikají tak
naprosto autonomní a samostatná díla. Poslední dobou
se autor zabývá technikou bromolejotisku, při němž pomocí
olejové tiskařské barvy vznikají originální kusové ušlechtilé
tisky. Zcela zásadním tématem je pro Rasla krajina, kterou
chápe a vidí očima poutníka a citlivého pozorovatele.

Fotograﬁe z cyklu Místa hrdá a pustá představují často zdánlivě
obyčejné a na první pohled banální záběry, větve, uschlou trávu
či zarostlou cestu. Pocit obyčejnosti je však matoucí, při
pozorném pohledu se divák dostává do dalšího, skrytého světa
tajuplné poetiky, která odkrývá příběhy esenciální síly, krutosti i
lásky. Raslovy krajiny jsou tichými svědky dávno zapomenutých
událostí, přežívajících jen v nenápadných symbolech, v lehce
přehlédnutelných detailech, ve své zasněné atmosféře bezčasí.
Vedle krajin se Rasl dlouhodobě věnuje také
interiérovým zátiším, které tvoří volný cyklus Ateliér. Stejně jako
pracuje s promyšlenou a do detailu propracovanou kompozicí
a světlem, je často okouzlen náhodnou situací, která vznikla bez
nějakého jasného uměleckého konceptu. Díky své schopnosti
vidět je fascinován i vizuálními situacemi, které běžně přehlížíme
a v niž bychom nějakou skrytou krásu nehledali. Změť drátů,
krabice plná starých hřebíků, použité pečicí papíry se
v Raslových fotograﬁích stávají jakýmisi hrdiny proti své vůli,
z nepotřebného odpadu se mění ve výsostně estetické objekty,
které diváka matou i okouzlují zároveň.
Třetím výrazným cyklem, který se na výstavě a v knize
objevuje, je série s básnickým názvem O fyzické duši člověka.
Pro mnohé diváky je možná překvapivá svým zobrazením
lidských ostatků. V krajinách i zátiších pracuje Rasl s lidským
elementem okrajově, jakkoli víme, že i krajinou prošel člověk
či že hřebíky držela lidská ruka. Fotograﬁe z této série vznikly
v pražském Anatomickém ústavu, který je primárně
akademickým a badatelským prostředím. Na umělecké
zpracování lidských torz a údů se v tomto prostředí dívají
tradičně skepticky a s rezervou. Pracovat umělecky
s podobnými tématy vyžaduje hluboké porozumění etickému
prostředí. V naší kulturní tradici má pieta k ostatkům hlubokou
tradici, je ale také prostředím, v němž bylo lidské tělo zkoumáno
a pitváno s jasnými vědeckými záměry již od renesance. První
pitvu v Praze provedl v roce 1600 slavný lékař Jan Jesenský.
Věda se tehdy vyvíjela v těsné blízkosti umění, hranice nebyly

tak ostře vymezené jako v současnosti. V době posledních
staletí tak bylo i lidské tělo, včetně svého „uvnitř“, tématem
řady výtvarných děl. V tomto smyslu je Raslův zájem i zcela
přirozenou reﬂexí některých historických děl, ale i prací
současníků, od Sally Mann přes Joela Petera Witkina
až po Jeﬀrey Silverthorna a mnoha dalších. Jakkoli většina
z fotograﬁí této série vznikla na přelomu milénia, její
prezentace je zcela nová. Na výstavě Rasl poprvé prezentuje
tyto fotograﬁe barevné, tištěné na barytový papír, adjustované
na dubondových deskách. V jiných, menších formátech se tyto
práce objevily již dříve v černobílém provedení. Nové formáty
a jiná technika tisku ukazují celý cyklus v nových souvislostech
a o to více také vynikne odlišnost této série od ostatních
Raslových děl – odlišnost nikoli v chápání fotograﬁe jako
takové, ale v konkrétní tematizaci.
Nové motivy pronikají do Raslových fotograﬁí jen
pozvolna, každá nová idea je podrobena dlouhému zkoumání.
Nelze předpokládat, že by se v následujících dílech Tomáš Rasl
nějakým zásadním způsobem umělecky změnil; ostatně k tomu
nemá žádné důvody. Jeho současné pojetí fotograﬁe je
svobodné a otevřené, v zásadních tématech bude pokračovat
i nadále. Není náhodné, že se jedná o volné cykly, které jsou
tak neustále otevřené novým možnostem a experimentům.
Otto M. Urban

Lebka, bromolej, Skull, bromoil, 2000 / 2017

Between Day and Dream
Tomáš Rasl’s free cycles

The book Between Day and Dream accompanies the
exhibition of the same name of a selection of the work of the
photographer Tomáš Rasl over the last two decades. Rasl’s
photos began to appear in exhibitions while he was still
studying at the Film and TV School of the Academy of
Performing Arts in Prague, and he had his ﬁrst solo exhibition
in 2000. He was already photographing in large formats and
studying old and often rarely used technological procedures.
This interest has continued and the book oﬀers an insight into
his diﬀerent methods, techniques and experiments. Someone
who undeniably had a great inﬂuence on Rasl was his ﬁrst
photography teacher, his grandfather Ferdinand Bučina, to
whose legacy Rasl has recently devoted much of his attention.
I ﬁrst met Tomáš when preparing his second solo
exhibition, which took place in the Chapel of St Isidore in
Kováry. He was exhibiting photographs of the landscape
taken in and around Kováry, Hole and Budeč. This represented
a return to the places where, at the end of the nineteenth
century, the ﬁrst genuinely modern landscape paintings in our
country were created by the Julius Mařák school. We became
ﬁrm friends and it was only a question of time before we
collaborated again.
Tomáš works in free cycles, series that are created over
many years and continue to grow and remain open to other
experiments and possibilities. Sometimes there are many
variations on a single photograph that form autonomous works
in their own right. Recently Tomáš has been working with the
bromoil process, and this has resulted in original and elegant
prints. The landscape is hugely important to him, and he views
it through the eyes of a pilgrim and sensitive observer. Photos

from the cycle Proud and Barren Places often depict what at ﬁrst
sight seem banal subjects: branches, dry grass, an overgrown
path. However, appearances can be deceptive. Looking more
closely the viewer finds themselves in a different, concealed
world of mysterious poetry that reveals stories of essential
power, cruelty and love. Rasl’s landscapes are silent witnesses
of long forgotten events that survive in subtle symbols,
overlooked details, and in their dreamy atmosphere of
timelessness.
In addition to landscapes Rasl has long been interested
in interior still lifes, and these comprise the free cycle Atelier. As
well as working with sophisticated and detailed compositions
and light, he is often enchanted by random situations that arise
without any clear artistic concept. He is also fascinated by visual
situations we usually ignore and in which we rarely seek hidden
beauty. A tangle of wires, a cardboard box full of old nails, used
parchment paper... these become heroes against their will, while
unnecessary waste is transformed into highly aesthetic object
that confuses as well as enchants the viewer.
The third important cycle in both the exhibition and the
book is a series with the poetic title On the Physical Spirit of
Man. Many viewers may be surprised at the depiction of human
remains. In both his landscapes and still lifes Rasl works
marginally with the human element, though we know that man
has passed through the landscape and held the nails in his palm.
The photos in this series were created at the Prague Institute
of Anatomy, which is primarily an academic research
establishment where the aesthetic refashioning of human torsos
and limbs is regarded with scepticism. In fact, it requires a deep
understanding of the ethical issues involved to work artistically
with these themes. In our culture there is a long tradition of
respect towards relics. However, this is an environment where
the human body has been investigated and dissected with clear
scientiﬁc intention since the renaissance. The ﬁrst autopsy was
carried out in Prague in 1600 by the famous physician Jan

O fyzické duši člověka, Preparát, On the Physical Soul of Man and Beast, Preparation, 1999

Jesenský. Back then science developed in parallel with art,
and the barriers between the two were not as sharp as they are
now. Over the last few centuries the human body, including its
interior, has been the topic of many artworks. In this respect
Rasl’s interest was a completely natural response to several
historical works, as well as modern works by Sally Mann, Joel
Peter Witkin, Jeﬀrey Silverthorne and many others. Though
most of the photos in this series were taken at the turn of the
millennium, they are being shown for the ﬁrst time. This is the
ﬁrst chance to view coloured photos, printed on baryta paper
and ﬁtted on dibond panels. In other, smaller formats these
works had already appeared in a black-and-white version.
The new formats and printing techniques throw a new light on
the entire cycle, and distinguishes it from other works by Rasl.
The diﬀerences are not in the understanding of photography
as such, but in the themes chosen.
New motifs enter into Rasl’s photos slowly. Each new
idea is subject to long experimentation. We cannot assume
that this situation will change signiﬁcantly in future works
by Rasl, and indeed there is no reason for it to. His current
conception of photography is free and open, and he will
continue working with these fundamental themes. It is no
coincidence that he works with free cycles that are always
open to new possibilities and experiments.
Otto M. Urban

Tomáš Rasl (*1975)
Vzdělání
1996–2003 Filmová a televizní
fakulta Akademie múzických
umění, Katedra fotograﬁe
1994–1995 Pražská
fotograﬁcká škola
1989–1993 Střední
průmyslová škola strojnická
Samostatné výstavy
2016 Tomáš Rasl – Fotograﬁe
z let 1996–2016, Malá galerie
České spořitelny, Kladno
2016 Tomáš Rasl – Fotograﬁa,
Galeria Za Szyba, Katowice,
Polsko
2015 3× Tomáš Rasl – Fotograﬁe z let 1998–2014, cykly PrahaBubny, Anatomický ústav
a Ateliér, Galerie Jiří Putna, Brno
2014 Sto lat eksperimentów
światłopisania, Galeria Pusta,
Polsko
2009 Devadesátá léta až doteď,
Galerie 4 – Galerie fotograﬁe,
Cheb
2001 Krajina pod Budčí, Kaple
sv. Isidora, Kováry
2000 O fyzické duši člověka
a zvířete, Cafegalerie Citadela,
Praha
Skupinové výstavy (výběr)
2016 Wystawa GRUPY 999,
Autorzy: J. Beneš, J. Byrczek,
B. Górniak, H. Morcinek,
K. Pilecki, T. Rasl, A. Sobota,
K. Stolarska, K. Szlapa,

M. Wesołowski, M. Wesołowska,
Jelenia Gora, Polsko
2015 30 let Galerie G4 – Art
Centrum Galerie 4, 100 autorů,
Františkánské náměstí, Cheb
2014 Viděno devíti. Fotograﬁe
z Ruska, K. Cudlín, L. Kotek,
D. Kyndrová, J. Moucha, T. Rasl,
A. Reiser, J. Štreit, M. Wágner,
J. Vermouzek, Galerie Zahradník,
Praha; Fotodok, Sacharovo
Centrum, Moskva (2015); Nižnyj
Novgorod (2015); Yekaterinburg
(2015), Rusko
2014 Prague Photo 2014 – Bienále fotograﬁe, Kafkův dům,
Praha
2014 W Ogrodze Rothmayera
(K. Kuklík, J. Beneš, T. Rasl,
T. Balej a host W. Zawadzki),
Galeria Korytarz, Jelenia Góra,
Polsko
2012 Venku, absolventi Katedry
fotograﬁe FAMU (D. Cysař,
R. Květoň, T. Rasl, D. Vokounová,
P. Zinke), Galerie AMU
2012 Od tehdy až dosud, podzemní setkání Nakladatelství RAT
a jeho přátel, vodní Tvrz – Popovice u Benešova
2011 Rothmayerka (K. Kuklík,
J. Beneš, R. Homola, T. Rasl,
T. Balej), Malá galerie České
spořitelny, Kladno
2010 Český dřevák i jego gość
Jakub Byrczek, Galerie Pusta,
Katowice Polsko (Helbich, Kuklík,
Reich, Beneš, Prokůpek, Rasl)
2009 Český dřevák a jeho host
Karel Novotný, Regionální

muzeum Mělník, (Helbich, Kuklík,
Reich, Beneš, Prokůpek, Rasl)
2008 Český dřevák, Výstavní
síň Foma Bohemia, Hradec
Králové (Helbich, Kuklík, Reich,
Beneš, Prokůpek, Rasl)
2008 Dvě tradice, společná
výstava s fotografy Visegrádu,
Polské kulturní středisko v Praze;
Dwie Tradicje, Galerie Pusta
Górnošlanskie Centrum Kultury,
Katowice, Polsko (2007)
2007 Český dřevák, Galerie auf
der Pawlatsche, Vídeň Rakousko
(Helbich, Kuklík, Reich, Beneš,
Prokůpek, Rasl)
2006 Český dřevák, Alšova
jihočeská galerie v Hluboké
nad Vltavou – Wortnerův dům
(Helbich, Kuklík, Reich, Beneš,
Prokůpek, Rasl)
2006 Český dřevák, Státní zámek
Vranov nad Dyjí (Helbich, Kuklík,
Reich, Beneš, Prokůpek, Rasl)
2006 Český dřevák, Galerie 4,
Cheb (Helbich, Kuklík, Reich,
Beneš, Prokůpek, Rasl)
2005 Český dřevák a jeho host
Richard Homola, Vlastivědné
muzeum a galerie v České Lípě
(Helbich, Kuklík, Reich, Beneš,
Prokůpek, Rasl)
2004 Český dřevák a jeho host
Daniela Vokounová, Malá galerie
České spořitelny v Kladně
(Helbich, Kuklík, Reich, Beneš,
Prokůpek, Rasl)
2003 Veletrh fotograﬁí Paris
Photo v Paříži, Leica Gallery,
Paříž, Francie

2003 Český dřevák,
Jihomoravské muzeum
ve Znojmě (Helbich, Kuklík,
Reich, Beneš, Prokůpek, Rasl)
2002 Český dřevák, Lidové
sady Liberec – Malá výstavní síň
(Kuklík, Reich, Beneš, Prokůpek,
Rasl)
Zastoupení ve sbírkách
Uměleckoprůmyslové muzeum
v Brně
Alšova jihočeská galerie
Anatomický ústav Univerzity
Karlovy
Galerie 4 Cheb
Město Litoměřice
a soukromé sbírky
V roce 2002 se připojil k dnes
již neexistující skupině Český
dřevák, kterou v roce 2000 založili
fotografové Karel Kuklík,
Jan Reich, Jaroslav Beneš
a Bohumír Prokůpek.
www.tomasrasl.com
wikipedia.org/wiki/Tomas_Rasl

Tomáš Rasl (b. 1975)
Education
1989–1993 Secondary
Technical School of Mechanical
Engineering
1994–1995 Prague School
of Photography
1996–2003 Film and TV School
of the Academy of Performing
Arts in Prague, Faculty
of Photograph
Solo exhibitions
2016 Tomáš Rasl – Photography 1996–2016, Česká spořitelna
Small Gallery, Kladno
2016 Tomáš Rasl – Photography, Galeria Za Szyba, Katowice,
Poland
2015 3× Tomáš Rasl – Photography 1998–2014, the cycles
Prague-Bubny, Institute of
Anatomy and Atelier, Jiří Putna
Gallery, Brno
2014 Sto lat eksperimentów
światłopisania, Galeria Pusta,
Poland
2009 Devadesátá léta až doteď
/ The Nineties to the Present,
Galerie 4 – Photography Gallery,
Cheb
2001 Krajina pod Budčí /
The Landscape Beneath Budeč,
Chapel of St. Isadore, Kováry
2000 O fyzické duši člověka
a zvířete / On the Physical Soul
of Man and Beast, Cafegalerie
Citadela, Prague

Group exhibitions (a selection)
2016 Wystawa GRUPY 999
Artists: J. Beneš, J. Byrczek,
B. Górniak, H. Morcinek,
K. Pilecki, T. Rasl, A. Sobota,
K. Stolarska, K. Szlapa,
M. Wesołowski, M. Wesołowska,
Jelenia Gora, Poland
2015 30 let Galerie G4 / 30
Years of the G4 Gallery – Art
Centrum Galerie 4, 100 artists,
Františkánské náměstí, Cheb
2014 Viděno devíti. Photography from Russia, K. Cudlín,
L. Kotek, D. Kyndrová, J. Moucha,
T. Rasl, A. Reiser, J. Štreit,
M. Wágner, J. Vermouzek, Galerie
Zahradník, Prague; Fotodok,
Sacharovo Centrum, Moscow
(2015); Nizhny Novgorod (2015);
Yekaterinburg (2015), Russia
2014 Prague Photo 2014 –
Photography Biennale, Kafkův
dům, Prague
2014 W Ogrodze Rothmayera
(K. Kuklík, J. Beneš, T. Rasl,
T. Balej and guest W. Zawadzki),
Galeria Korytarz, Jelenia Góra,
Poland
2012 Venku / Outside,
graduates of the Faculty of Photography of FAMU (D. Cysař,
R. Květoň, T. Rasl, D. Vokounová,
P. Zinke), Gallery AMU
2012 Od tehdy až dosud,
podzemní setkání Nakladatelství
RAT a jeho přátel / From Then
to Now, a Subterranean Meeting
of the RAT Publishing Company,
vodní Tvrz – Popovice u Benešova

2011 Rothmayerka (K. Kuklík,
J. Beneš, R. Homola, T. Rasl,
T. Balej), Česká spořitelna
Small Gallery, Kladno
2010 Český dřevák i jego gość
Jakub Byrczek, Galerie Pusta,
Katowice Poland (Helbich, Kuklík,
Reich, Beneš, Prokůpek, Rasl)
2009 Český dřevák and guest
Karel Novotný, Regionální
muzeum Mělník, (Helbich, Kuklík,
Reich, Beneš, Prokůpek, Rasl)
2008 Český dřevák, Výstavní
síň Foma Bohemia, Hradec
Králové (Helbich, Kuklík, Reich,
Beneš, Prokůpek, Rasl)
2008 Dvě tradice / Two Traditions, a collective exhibition with
Visegrad photographers, Polish
Cultural Centre in Prague; Dwie
Tradicje, Galerie Pusta
Górnošlanskie Centrum Kultury,
Katowice, Poland (2007)
2007 Český dřevák, Galerie auf
der Pawlatsche, Vienna, Austria
(Helbich, Kuklík, Reich, Beneš,
Prokůpek, Rasl)
2006 Český dřevák, Alšova
jihočeská galerie v Hluboké
nad Vltavou – Wortnerův dům
(Helbich, Kuklík, Reich, Beneš,
Prokůpek, Rasl)
2006 Český dřevák, Vranov nad
Dyjí State Chateau (Helbich, Kuklík, Reich, Beneš, Prokůpek, Rasl)
2006 Český dřevák, Galerie 4,
Cheb (Helbich, Kuklík, Reich,
Beneš, Prokůpek, Rasl)
2005 Český dřevák and guest
Richard Homola, Vlastivědné

muzeum a galerie v České Lípě
(Helbich, Kuklík, Reich, Beneš,
Prokůpek, Rasl)
2004 Český dřevák and guest
Daniela Vokounová, Česká
spořitelna in Kladno (Helbich,
Kuklík, Reich, Beneš, Prokůpek,
Rasl)
2003 Veletrh fotograﬁí /
Photography Trade Fair,
Leica Gallery, Paris, France
2003 Český dřevák,
Jihomoravské muzeum ve
Znojmě (Helbich, Kuklík, Reich,
Beneš, Prokůpek, Rasl)
2002 Český dřevák, Lidové
sady Liberec – Malá výstavní
síň (Kuklík, Reich, Beneš,
Prokůpek, Rasl)
Rasl’s works are to be found
in the following collections
Museum of Applied Arts
in Brno
Alšova jihočeská galerie
Institute of Anatomy,
Charles University
Galerie 4 Cheb
City of Litoměřice
and private collections
In 2002, Rasl joined the now
defunct group Český dřevák,
founded in 2000 by the photographers Karel Kuklík, Jan Reich,
Jaroslav Beneš and Bohumír
Prokůpek.
www.tomasrasl.com
wikipedia.org/wiki/Tomas_Rasl
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