Zpráva ze zahraniční služební cesty do Kübu (Rakousko)

Místo:

Küb, o. Neunkirchen, Rakousko

Termín:

8. listopadu 2011

Účel cesty:

Podpis kupní smlouvy a následné převzetí zakoupených
materiálů od Okky Offerhaus

Účastníci cesty:

Mgr. Pavel Baudisch, archivář 8. oddělení Národního archivu
Milan Havelka, řidič Národního archivu

Datum vyhotovení:

22. listopadu 2011

Zprávu podává:
Mgr. Pavel Baudisch
Podpis ředitelky archivu:
PhDr. Eva Drašarová, CSc.
Podepsáno elektronicky

Cestu služebním autem jsme nastoupili s řidičem, p. Havelkou, v 7.30 od budovy
Národního archivu. Dopravní situace na dálnici na Brno byla příznivá, došlo jen k mírným
zdržením vlivem dopravní nehody a na opravovaných úsecích. Hraničním přechodem
Mikulov – Drasenhofen jsme projeli okolo 10. hodiny.
Cesta pokračovala Dolním Rakouskem přes Vídeň směrem na Graz, z dálnice jsme
sjeli téměř až na hranici se Štýrskem, v Gloggnitz. Údolím řeky Schwarza jsme projeli až do
Kübu, který je součástí Payerbachu (okres Neunkirchen), malé obce s asi 2 100 obyvateli na
známé horské železniční trati Semmering, kam jsme dorazili v 12.30.
Důvodem služební cesty byl podpis kupní smlouvy a následné převzetí materiálů od
paní Okky Offerhaus, bývalé modelky, asistentky režisérů a fotografky, která Národnímu
archivu v květnu tohoto roku nabídla k odkoupení soubor zvětšenin, zachycujících průběh
invaze vojsk Varšavské smlouvy v létě 1968 (č. j. NA 1489/08-2011). Paní Offerhaus tehdy
s manželem navštívili Československo, kde je znenadání zastihly srpnové události.
V průběhu jednání o koupi se podařilo paní Offerhaus přesvědčit, aby Národnímu
archivu poskytla i své negativy. Z archivního hlediska je negativ samozřejmě chápán jako
originál, a proto je považován za významnější dokument než zvětšenina. Pro fotografy je však
přirozené ponechávat si původní negativy a poskytovat jen vysoce ceněný vintage print a
následné další autorské zvětšeniny. Paní Offerhaus tedy učinila velmi výjimečný krok, zvláště
když vezmeme v úvahu, že jen její zvětšeniny se na aukcích prodávají v hodnotě řádově
stovek euro. Spolu s negativy archiv zároveň získal časově i teritoriálně neomezené právo
užití všech nabízených děl pod podmínkou, že při uveřejnění vždy bude reprodukce označena
jménem autorky („Okky Offerhaus“) nebo jejími iniciály („O. O.“). Kromě 144 polí
kinofilmových pásů nám paní Offerhaus předala rovněž jejich kontaktní kopie, soubor
českých, anglických, německých a ruských letáků, získaných od československých občanů
v průběhu 20. a 21. srpna 1968, kopii svých poznámek z této doby a německé noviny, které
uveřejnily některé její snímky v zápětí po odjezdu paní Offerhaus z Československa.
Po diskuzi s paní Offerhaus a prohlídce předávaných dokumentů byly podepsány obě
jazykové mutace smlouvy a rovněž předávací protokol. Převzatý soubor se stane součástí
sbírky Rok 1968, kterou vhodně rozšíří o snímky paní Offerhaus jako neinformovaného a
nezaujatého pozorovatele.
Jízda zpět probíhala bez komplikací po stejné trase, státní hranice byla překročena
okolo 17.30 a služební cesta byla ukončena v Praze ve 20 hodin.

