
Fotograf Gottfried Wurbs (1894-1970) 
 

Mezi osobnosti, které se zapsaly do života města Frýd-

lantu, patří fotograf Gottfried Wurbs. Výstava je pořádá-
na k jeho významnému životnímu jubileu - 120. výročí 
narození. Poprvé bude vystaven soubor 50ti fotografií, 
které byly vytvořeny ve 20. - 40. letech minulého století. 
Jedná se o výběr z tvorby fotografa, který patří mezi nej-
významnější představitele německé předválečné fotogra-
fie na Frýdlantsku. Návštěvníci mají možnost shlédnout 
unikátní fotografie z doby již dávno minulé.  
 

Gottfried Wurbs se narodil 20. září 1894 v Terezíně.        
V roce 1919 se ve Frýdlantě oženil - jeho manželkou se 
stala dcera fotografa Antona Hausmanna, Elsa Bertha. 

Anton Hausmann se přistěhoval do 
Frýdlantu v roce 1887 z Arnoltic     

a provozoval zde fotoateliér, ve 
kterém se Gottfried Wurbs vyučil 
fotografem. Ve třicátých letech 
minulého století otvírá svůj první 
ateliér a prodejnu fotografických 
potřeb v nynější Husově ulici. Dal-
ší prosperující fotostudio a vydava-

telství pohlednic vybudoval v Železné Rudě na Šumavě. 
Zde pracoval až do roku 1945. Vedle fotografování por-
trétů a svateb se specializoval na architekturu a krásy 
přírody. Mezi nejlepší fotozáběry patří krajinářské foto-
grafie z Frýdlantu a okolí, kde nachází nespočet fotogra-
fických námětů.  
Životní dílo Gottfrieda Wurbse zahrnuje veliké množství 
snímků, z nichž je jen malá část známá a zdokumentová-
na. Jeho černobílé fotografie jsou v současnosti velmi 
vzácné a vyhledávané. Tvoří součást mnoha státních i 
soukromých sbírek. Početná kolekce fotografií se nachází 
v Bavorském státním archivu v Mnichově.  
 

V roce 1931 vydává knihu s názvem „Verklärte Welt - 

Die schönsten Bilder von Gottfried Wurbs“, která obsahu-
je jeho 53 fotografií tištěných hlubotiskem.  

 

Vydaná byla v nakladatelství „Frankes Buchhandlung - 

Habelschwerdt“.  
Také v knize Roberta Herzoga „Das Isergebirge, die 

Landschaft Gustav Leutelts“ se nacházejí snímky tohoto 
fotografa. Knihu vydalo v roce 1940 nakladatelství 
„Adam Kraft Verlag“ v Lipsku. Po odsunu německého 
obyvatelstva nachází nový domov v německém Lindau u 
Bodamského jezera, kde si opět zřizuje vlastní fotoateliér.  
Gottfried Wurbs zemřel 16. srpna 1970 ve věku 75 let. 
 

Gottfried Wurbs: zbrojnice - zámek Frýdlant 

Gottfried Wurbs: náměstí ve Frýdlantě 

 

Vernisáž výstavy 

„Gottfried Wurbs - Retrospektiva “ 

  se koná v sobotu 5. července 2014 

v 16:00 hodin 

ve výstavní síni frýdlantské radnice 

otevřeno denně od 10.00 do 17.00   

 

 Gottfried Wurbs - Retrospektiva  

      5. 7 - 31. 7. 2014 

       výstavní síň radnice  
          Nám. T.G.Masaryka 37 

          46413 Frýdlant 
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