




Práce Jindřicha Kocha

 

Státní grafická škola v Praze 1935

REPRINT PŮVODNÍHO TISKU – vydal BOOKET.CZ, 2015



Jindřich  Koch  narodil  se  20.  srpna  1896  v  Uherském
Hradišti.  Jeho otec byl  učitelem hry na housle.  V letech
1908 až 1915 navštěvoval místní gymnasium. Pak pobyl 7
semestrů  na  vídeňské  universitě,  kde  studoval  jednak
práva,  jednak  dějiny  umění.  Ve  školním  roce  1918-19
vidíme ho mezi žáky Akademie výtvarných umění ve Vídni,
kde se věnoval sochařství. V roce 1919 přichází však do
školy Štursovy v Praze a setrvá v ní do roku 1922. Další
životní osudy souvisejí s Německem. Koch odešel z Prahy
do „Bauhausu" ve Výmaru, mezi prvé žáky tohoto nového
ústavu, a s ním přesídlil pak i do Desavy. Pracoval tu do
roku  1928.  Věnoval  se  sochařství,  prostorové  malbě,
reklamě, stavební konstrukci a statice. Jeho učiteli byli: O.
Schlemmer,  P.  Klee  a  V.  Kandinsky.  Vpozdějších  letech
byla  mu  již  svěřována  vedoucí  účast  při  stavebních
objednávkách, škole udělovaných.
Roku 1928 se Jindřich Koch osamostatnil jako interiérový
architekt a nejvíce práce provedl pro museum, obchodní a
soukromé  domy,  školy  nemocnice  a  poštu  v  Cvikově.
Poněvadž  hospodářská  krise  znemožnila  další  jeho
činnost,rozhodl  se  roku  1930  pro  důkladné  studium
fotografie, kterou se dosud zabýval jen soukromě. Stal se
žákem  profesora  J.  Finslera  na  Umělecko  průmyslové
škole v Halle nad Sálou. Fotografie ho zaujala do té míry,
že  jí  věnoval  dva  roky  velmi  houževnatého  studia  a  v
důsledku  zdařilých  výsledků  se  rozhodl  soustřediti  na  ni
všechny své výtvarné schopnosti.  Po odchodu profesora



Finslera do Curichu, stal se Jindřich Koch jeho nástupcem
na Umělecko-průmyslové škole v Halle n. S., která pronikla
v oněch letech v popředí všech podobných škol v německé
říši.
Na jaře roku 1933 důsledky změněných politických poměrů
v Německu mají odraz i na této škole a zasahují také pro-
fesora Kocha, jenž nepřestal býti československým přísluš-
níkem. Vrací se proto v květnu 1933 do Prahy a začíná bu-
dovat  novou  existenci.  Dostává  se  brzy  do  styku  s
Umělecko-průmyslovým museem a s některými architekty
a  počátkem  února  1934  stal  se  fotografem  Národního
musea v Praze.  Bohužel,  již  za jediný měsíc končí  jeho
rušný, ale krátký život. Jindřich Koch zahynul dne 1. března
pod  koly  nákladního  auta  na  pražské  ulici.  Zůstává
fotografické dílo, které budí úctu a mohlo nám všem býti k
velkému  užitku  a  k  radosti.  Posmrtná  výstava  jeho
fotografického díla byla uspořádána od 24. března do 15.
dubna 1934 v Umělecko-průmyslovém museu Obchodní a
živnostenské komory v Praze.
                                                                          Karel Herain























1  bukový les v Hessensku

2  keramika - reklamní fotografie - Halle nad Sálou

3  porculán - reklamní fotografie - Halle nad Sálou

4  podobizna slečny Steinové - Praha - 1934

5  celofán - reklamní fotografie - Halle nad Sálou

6  hradčanské panorama - Praha - 1934

7  elektrárna v Kolíně - projekt J. Frágnera - 1933

8  textilie - reklamní fotografie

9  podobizna umělce - Halle nad Sálou

10 ráno na poloninách - Nízké Tatry - Slovensko - 1932



Práce Jindřicha Kocha s úvodním textem Karla Heraina
vydala jako soukromý tisk Státní grafická škola v Praze 
koncem dubna 1935 - Sestavil a upravil Ladislav Sutnar -
Reprodukce a tisk provedeny v oddělení reprodukčních
technik na Státní grafické škole v Praze.
Reprodukce se účastnily: Odborná učňovská škola pro 
reprodukční fotografii (profesor Otokar Hejzlar) a odborná
učňovská škola litografická (učitel Jan Novák) - Ofsetem
vytiskli žáci odborné učňovské školy kamenotiskařské (uči-
tel Josef Tománek) - Knihařské práce byly zhotoveny žáky 
knihařského oddělení (učitel Václav Vladyka - Jan Brož -
Jaromír Jeřábek) 

Soukromé tisky Státní grafické školy (řada druhá, číslo 2)

Reprint původního tisku z roku 1935 vydal Booket.cz, 2015
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