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Anotace 

Bakalářská práce „Americká meziválečná reklamní fotografie v tvorbě Edwarda 

Steichena“ pojednává o reklamní tvorbě významného amerického fotografa Edwarda 

Steichena. Zaměřuje se na dvacátá a třicátá léta dvacátého století, kdy Steichen vytvořil 

významné kampaně a přispěl k rozvoji moderní reklamní fotografie a tištěné reklamy. 

V teoretické části je nastíněna podoba reklamního průmyslu, postavení a vývoj 

fotografie v tištěné reklamě ve vymezeném období. Hlavní část je věnována Steichenovi  

a jednotlivým kampaním, na kterých se podílel. Analytická část porovnává různé série 

kampaně na balzám na ruce Jergens lotion. Na příkladu této kampaně je ukázáno, jak se 

reklamní fotografie měnila. Na závěr je zhodnocen význam a přínos reklamní fotografie 

pro tištěnou reklamu. 

 

Annotation 

The Bachelor thesis „American advertising photography in Edward Steichen’s work 

between the wars“ deals with advertising work of the prominent American photographer 

Edward Steichen. It focuses on 1920’s and 1930’s, when Steichen created significant 

campaigns and contributed to the development of modern advertising photography  

and printed advertising. The theoretical part deals with an image of advertising industry, 

position and development of photography in printed advertising in the delimited period. 

The main part concentrates on Steichen and individual campaigns that he participated 

on. The analytical part compares several series of Jergens lotion campaign.  

This example shows how advertising photography changed. The last section evaluates 

importance and contribution of advertising photography to printed advertising.  
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Úvod 
Reklama, jak ji známe dnes, neexistuje příliš dlouho. To však neznamená,  

že dříve neexistovala vůbec. Reklamu v různých podobách bylo možné vídat již  

od starověku, ale skutečný rozvoj reklama zaznamenala až s příchodem industriální 

společnosti. Rozvoj médií, technický pokrok, rostoucí ekonomická prosperita, masová 

produkce, společenské a kulturní změny, to vše přineslo rostoucí význam reklamy.  

Tyto změny vyvrcholily ve dvacátém století, kdy se již reklama stala nepostradatelnou.  

„Moderní svět je na reklamě závislý.“ (Jefkins, 2000: 2) 

Jak si reklama postupně budovala své postavení ve dvacátém století, názorně 

potvrzují následující údaje ze USA, které uvádí ve své knize Twitchell (1996: 2). 

Zatímco v roce 1915 se výdaje pohybovaly okolo 1 miliardy dolarů, v roce 1993 

společnosti do reklamy vložily více než 140 miliard dolarů. Změny v reklamním 

průmyslu dokazují i čísla, udávající množství reklamních sdělení, se kterými se člověk 

setkává. V roce 1915 bylo možné, že člověk celé týdny nezahlédl reklamu. Dnešní 

průměrný člověk se denně setkává asi se třemi tisíci reklamních sdělení. Další zajímavý 

údaj, který ukazuje,jaký význam reklama měla již začátkem dvacátého století, uvádí,  

že již v roce 1920 příjmy z reklamy tvořily okolo dvou třetin celkových příjmů všech 

novin a časopisů. (Leiss, Kline, 1990: 59) 

Tato bakalářská práce je primárně zaměřena na reklamu ve dvacátých a třicátých 

letech dvacátého století, souhrnně nazvané meziválečné období. V této době došlo 

k zásadním změnám a vývoji reklamního průmyslu, začala se rodit moderní reklama. 

V krátkosti nastíním situaci na reklamním trhu, významné osobnosti v oblasti 

reklamních agentur a také technický pokrok, který ovlivnil podobu reklamy a také 

fotografie. Právě fotografie a její využití v reklamě je stěžejním tématem mé práce.  

I když je možné naleznout reklamy, které využívaly fotografii již dříve, právě 

meziválečné období přineslo její masové rozšíření a ocenilo její přínos a význam. V této 

době se reklamní fotografií zabývalo více fotografů, ale ten nejvýznamnější z nich je 

jistě Edward Steichen, který byl zároveň uměleckým a komerčním fotografem. „Jeho 

práce pro reklamní svět dvacátých a třicátých let možná nezboří dnešní impérium,  

ale ve své době znamenala malou revoluci.“ (Steichen, 1978: 8)1 Právě Steichenovi 

                                                 
1 Citováno z úvodní eseje Ruth Kelton, která je součástí knihy Edward Steichen ze série The History of 
Photography 
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bude věnovaná největší část mé práce, soustředím se na jeho komerční práci  

a nejvýznamnější kampaně.  

Volba tohoto tématu pramení z mého zájmu o historii a umění. Zmapovat vývoj 

fotografie v reklamním průmyslu a roli fotografa Edwarda Steichena, jednoho 

z nejvýznamnějších komerčních a uměleckých fotografů, můj zájem naplňuje a také 

přináší výzvu, jelikož vycházím převážně z cizojazyčné literatury. Literaturu jsem 

čerpala během mého studijního pobytu ve Velké Británii. V historicko-teoretické části 

použiji metodu deskripce a na základě studia odborné literatury poskytnu ucelený 

pohled na reklamní fotografii a podobu tištěné reklamy ve vymezeném období 

s důrazem na tvorbu Edwarda Steichena. V analytické části metodou komparace 

srovnám různé série kampaně na balzám na ruce Jergens lotion, jedné 

z nejvýznamnějších kampaní, na které se Edward Steichen podílel. V této části 

potvrdím či vyvrátím moji hypotézu, jestli fotografie v meziválečném období 

napomohla vytvoření moderní reklamy a růstu reklamního průmyslu. 
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Historicko-teoretická část 

1 Mezivále čný reklamní pr ůmysl 

Meziválečné období je charakterizováno pokrokem ve vědě, technickými 

inovacemi, zdokonalením dopravy a mezinárodní komunikace a především rostoucím 

trhem, který se rozvíjel tak, jako ještě nikdy v minulosti. Americká moderní ekonomika 

byla postavena na základech masové produkce. Celé toto období znamenalo zásadní 

změnu pro americký politický i sociální život nesoucí s sebou rostoucí globální moc 

vedoucí k nevídané prosperitě. (Heller, 2004: 22) Spojení schopnosti prodávat a chytré 

reklamy se stala jedinou cestou, jak porazit konkurenci. Původní nadšení z ekonomické 

prosperity ve dvacátých letech, vystřídalo vystřízlivění na počátku let třicátých,  

když přišel v roce 1929 krach na burze. To do velké míry ovlivnilo i reklamní trh,  

který těžil z ekonomického růstu. 

I když se nám z dnešního pohledu mohou reklamy dvacátých a třicátých let 

dvacátého století zdát poněkud zastaralé, nesmíme na tuto dobu zapomínat a upírat jí 

její význam. Svého prvního významného vrcholu dosáhla reklama právě ve dvacátých 

letech dvacátého století. Došlo k mnohým změnám a posunům v tom, jak vypadala 

samotná reklama, ale i v tom, jak reklama vznikala a kdo se na tvorbě a v jakém poměru 

podílel. „Reklamní plán je výsledkem spolupráce výrobce nebo jeho výzkumných 

laboratoří, tiskaře a reklamního grafika.“ (Rossmann, 1938: 10) 

Nejdříve se budu věnovat reklamnímu průmyslu a jeho ekonomickým úspěchům 

a poté se zaměřím na tištěnou reklamu po obsahové a vizuální stránce. Sociální obsah 

reklam se během meziválečného období měnil méně než styl zobrazení a ilustrací. 

V podstatě se postoje a hodnoty vyjadřované v reklamách ukázaly jako neobyčejně 

trvalé. (Marchand, 1986: xvi)  

Důležitost reklamy si dobře uvědomovali všichni, kteří v reklamním průmyslu 

pracovali. Zdeněk Rossmann (1938: 7), v roce 1938 o významu reklamy napsal 

následující: „Nabídka daleko převyšuje poptávku. Důsledkem tohoto stavu je 

bezohledný konkurenční boj výrobců o tu vrstvu zákazníků, kteří si výrobek mohou 

koupit. Nezbytnou zbraní v tomto boji je reklama.“  
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1.1 Významné osobnosti reklamního pr ůmyslu 

Steven Heller (2004: 23-24) připisuje velký podíl na zrození moderního 

reklamního průmyslu vizi a houževnatosti Earnesta Elma Calkinse (1868 – 1964), 

zakladatele agentury Calkins and Holden v New Yorku. Během opojných poválečných 

dnů, inspirován pařížskou Výstavou dekorativního umění a moderního průmyslu2  

v roce 1925, přišel s konceptem nazvaným „design výrobku“, jehož marketingová 

strategie byla založena na obléknutí nového pláště starým výrobkům s významnou 

podporou reklamy. Avšak jeho koncepce se do širšího povědomí a praxe dostala až 

počátkem třicátých let, což Heller (2003: 24-25) rozvádí dále, když Calkinse považuje 

za muže z reklamní branže nejvíce odpovědného za americkou konzumní revoluci. 

Přispěl k vytvoření moderních marketingových teorií jako spotřební inženýrství, nucené 

stárnutí a design výrobku. Viděl nové možnosti v barevném tisku a fotografických 

efektech, které by reklamu mohly udělat monumentální a zapamatovatelnou. Odmítal, 

aby reklama byla nadále statická a realistická. Zapojením moderního umění  

do průměrné komerční kultury Calkins oživil zájem o staré produkty a také přinutil 

spotřebitele k účasti na budoucnosti plné konzumu.  

Konzervativní reklamní pracovníci argumentovali, že fantazijní reklamní 

obrázky jsou elitářským rozptýlením, neodpovídající vkusu běžných spotřebitelů,  

a proto jsou odsouzeny k zániku. Calkins naopak věřil, že přeplácaný design, kreslené 

seriály a naivní kresby jsou nedůstojné a matoucí. Místo toho preferoval techniky,  

které tvořily mystiku pomocí stylu, symbolů a abstraktních tvarů. V určitém období 

nový komerční reklamní styl zvýšil prodeje, což následně spustilo větší výrobu  

a stimulaci ekonomiky. Výrobci a maloobchodníci byli spokojeni a designéři a umělci 

byli hlavními přispěvateli k této situaci. Právě grafici získávali více prostoru a postupně 

si budovali pevnější postavení v tandemu grafik-textař při tvorbě reklamních kampaní. 

Calkins nebyl jedinou osobností, která zásadně ovlivnila podobu reklamy  

a nasměrovala ji do nových rozměrů. Z těch dalších bych především jmenovala 

Stanleyho Resora (1879 – 1963) a Helen Lansdowne Resor (1886 – 1964), jejichž 

                                                 
2 Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes 
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jména jsou spojována s agenturou J. Walter Thompson (JWT3). Stanley Resor byl jejím 

dlouholetým presidentem a jeho žena Helen se řadí mezi nejlepší reklamní textaře své 

doby. Stanley Resor již od svých prvních kampaní přišel se dvěma přístupy,  

které charakterizovaly jeho postoj k reklamě: tvorba názvů značek a vedení dané 

sociální třídy k napodobování zvyků bohatší vrstvy. (Fox, 1990: 81) Další významnou 

osobností reklamní branže byl mezi mnoha dalšími Bruce Barton, vedoucí osobnost 

reklamní agentury Batten, Barton, Durstine & Osborn (BBDO), stal se „symbolem 

reklamního průmyslu a mluvčím jeho záměrů.“  (Fox, 1990: 101) Obě agentury 

posunovaly reklamní průmysl do nových rovin. V meziválečném období působilo  

i mnoho dalších větších či menších agentur a další stále vznikaly. Některé z nich se také 

významnou měrou podílely na vzniku reklamy v moderním slova smyslu. Pro moji 

práci je však především podstatná agentura JWT, s jejímž jménem je právě spojen 

Edward Steichen a podstatná část jeho reklamní tvorby. 

Jednoznačně rozhodnout, kdo byl skutečně ten nejvýznamnější, je nesmírně 

těžké a do jisté míry velmi subjektivní. Například David Ogilvy (2001: 189) považuje 

za „velikány“ reklamního průmyslu, kteří byli odpovědni za vznik moderní reklamy 

následující šestici jmen: Albert Lasker (1880 – 1952), Stanley Resor, Raymond 

Rubicam (1892 – 1978), Leo Burnett (1891 – 1971), Claude C. Hopkins (1866 – 1932) 

a Bill Bernbach (1911 – 1982).4 

Významným poznatkem dle studie Rolanda Marchanda, kterou cituje Johnston 

(2000: 102), a která byla zaměřena na lidi pohybující se v reklamním průmyslu 

v meziválečném období, je to, že reklamní sféra byla převážně „mužská“ a „bílá“. „Byla 

tu jen hrstka židovských profesionálů, prakticky žádný potomek Italů, Poláků  

nebo Afričanů.“  Tato homogenita se odrážela i v reklamních kampaních. 

 

                                                 
3 Agenturu založil v roce 1864 William James Carlton. V roce 1877 ji James Walter Thompson 
přejmenoval na The James Walter Company, což bylo časem zkráceno na J. Walter Thompson. Název  
J. Walter Thompson byl zkrácen na JWT až v roce 2005, já budu toto označení ve své práci používat  
i pro agenturu J. Walter Thompson působící v meziválečném období.  
 
4 A. Lasker – prezident reklamní agentury Lord & Thomas  
  R. Rubicam – spoluzakladatel reklamní agentury Young & Rubicam   
  L. Burnett – zakladatel agentury Leo Burnett Worldwide 
  C. C. Hopkins – autor knihy „Scientific Advertising“, spjat především s agenturou Lord & Thomas 
  B. Bernbach -  spoluzakladatel agentury Doyle Dane Bernbach 
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1.2 Dvacátá léta 

Stephen Fox (1990, 88-95) analyzuje reklamy dvacátých let podle způsobu, 

jakým zobrazují produkt. Podle něho se reklamy nesoustředily na samotný produkt,  

ale vyzdvihovaly jeho užití a výhody přinesené koupí – zdraví, štěstí, pohodlí, lásku, 

sociální úspěch. A také zdůrazňovaly, jaké nevýhody může přinést to,  

když daný produkt někdo vlastnit nebude. Trvalý efekt, který reklamy dvacátých let 

zanechaly na zvyky a životní styl, zahrnoval i objev lidského těla. Začaly se objevovat 

reklamy, které upozorňovaly na témata, která byla do té doby společenská tabu – zápach 

z úst, plísně, deodoranty, ženské hygienické potřeby, potřeby ústní hygieny, … Velmi 

úspěšným nástrojem používaným v těchto reklamách, bylo doporučení. Helen Resor 

povznesla tuto starou techniku na novou úroveň, když místo obyčejných lidí, začala 

využívat slavných osobností. „Devět z deseti filmových hvězd“, oznamovala reklama 

JWT v 1927, „se stará o svoji pleť pomocí toaletního mýdla Lux.“  

1.3 Třicátá léta 

Třicátá léta však nadšení z reklamy, které s sebou nesla léta dvacátá, utlumila. 

Hospodářská krize, která přišla po krachu na burze v roce 1929, přinesla reklamnímu 

průmyslu útlum. Fox (1990: 119) popisuje situaci následovně: „Reklamní agentury 

musely nasadit statečnou masku před klienty a veřejností, i když se potýkaly 

s ubývajícími stálými klienty a s těžkým úkolem redukce zaměstnaneckých a klientských 

služeb.“ Klienti očekávali, že agentury budou schopny produkovat efektivnější reklamy 

za méně peněz. Dobový pohled na reklamu dobře vyjadřuje i replika z filmu „Yankee 

z Connecticutu na dvoře krále Artuše“5 z roku 1931. Will Rogers jako Yankee definuje 

králi Artušovi reklamu: „P řinutí tě utratit peníze, které nemáš za něco, co nechceš.6 

(Fox, 1990: 123) 

Změnu reklamní praxe ve třicátých letech dokazuje i Calkins a jeho moderní 

teorie, která ukázala i druhou stránku úspěchu jeho přístupu. Na počátku třicátých let 

americký průmysl začal produkovat až příliš zboží, aby udržel vysokou úroveň 

konzumace. Velký krach burzy silně rozvlnil masovou kupní sílu. V roce 1933 

Calkinsovo designové inženýrství dosáhlo bodu klesající návratnosti. (Heller, 2003: 26) 

                                                 
5 „A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court“ 
6 „It makes you spend money you don’t have for something you don‘t want.“ 
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V polovině třicátých let se většina reklam vracela k prodejním technikám,  

které zahrnovaly doporučení celebrit (cigarety), víceobrázkové ilustrace (auta), 

sentimentální krajiny (cestování),  naplněné a blyštící se lednice (jídlo a pití).  

Ne všichni se však uchýlili k prodejním taktikám slibujícím návrat starých časů 

a opakovali staré sliby, jimiž se snažili utlumit skepticismus vůči americkému obchodu. 

Raymond Rubicam si definoval vlastní cestu, která se neohlížela na dobovou situaci. 

V době krize, kdy ostatní agentury snižovaly stav a klesaly jim výnosy, Rubicam 

dokázal svoji agenturu dostat na druhé místo v ročních příjmech, hned za JWT. V době 

ponurých prodejních taktik Rubicam preferoval stylové, nepřímé přesvědčování, 

řemeslně a vizuálně atraktivní reklamy, dokonce i s použitím humoru. (Fox, 1990: 127)
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2 Fotografie v reklam ě 

„Bylo by těžké si představit svět bez reklamy a reklamy bez fotografií.“ 

(Rosenblum, 1989: 489)  

2.1 Rostoucí význam fotografie 

„Fotografie je mladé umění, ale z dnešního pohledu můžeme soudit, jakou sílu 

bude mít ve své zralosti.“ (Pinney, 1962: 13) Tuto větu bylo možné nalézt v roce 1843 

ve vydání magazínu Household Words a jejím autorem byl Charles Dickens. Již tehdy, 

pouhé čtyři roky poté, co Louis Daguerre světu představil daguerrotypii, Dickens 

předpověděl vliv fotografie, kterého v budoucnosti dosáhne.   

Fotografie se od svého vzniku neustále vyvíjela a zdokonalovala. Důležité 

změny nastaly během první světové války. Potřeba leteckých snímků terénu přinesla 

použití rychlejších snímků a ostřejších čoček. Po válce mnoho fotografů začalo 

objevovat funkční vlastnosti média - schopnost zaznamenání detailů a „zastavení“ 

pohybu ve zlomku sekundy. Fotografie se stávala více realistickou. Toto období 

umožnilo fotografii stát se nezávislým uměním. (Pinney, 1962: 14) 

Dvacátá a třicátá léta přinesla další technické novinky. Důležitým technickým 

pokrokem bylo představení miniaturního fotoaparátu Leica v roce 1925. Leica umožnila 

vznik momentek, což zprvu ovlivnilo především fotožurnalistiku a později i reklamní 

fotografii. Dalším významným krokem bylo představení barvy v průběhu třicátých let. 

Jednorázové barevné fotoaparáty vyrobené ze dřeva, později z kovu, byly používány 

pro portréty, komerční a reklamní fotografie. Využívali je především profesionálové, 

vzhledem k jejich vysoké ceně. (Langford, 1997: 65) Zanedlouho přišly již kvalitnější 

barevné filmy, které se staly dostupné i širší veřejnosti. V roce 1935 přišel Kodak 

s prvním moderním barevným filmem Kodachrome.      

Základem pro využití fotografie v reklamě byla tendence ustupující textové části 

reklamy ve prospěch obrazové. Tento důležitý posun vytvořil místo pro fotografii,  

aby mohla v reklamě plně využít svůj potenciál. „Obraz v reklamě získává proti textu 

stále větší význam. Nejlepším zobrazením je fotografie pro její exaktní schopnost 

sdělovací, objektivitu a maximum přesvědčivosti. Fotografie, převedená mechanickou 
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cestou do reklamní tiskoviny, je nejúčinnější zbraní, neboť vyjadřuje přesně to, 

 co kresba nebo malba přibližně napodobuje.“ (Rossmann, 1938: 12) 

Fotografie se pomalu stávala nepostradatelným médiem a její význam rostl  

i v reklamním průmyslu. Právě meziválečné období bylo obdobím klíčovým pro vztah 

reklamy a fotografie. Nástup fotografie byl pozvolný, ale na konci třicátých let měla již 

pevné postavení. Postupně vytlačovala kresby, které byly do té doby v reklamách 

primárně využívané. Na počátku dvacátých let méně než 15 % ilustrovaných reklam 

využívalo fotografii; v roce 1930 toto číslo vzrostlo již na 80 %. (Johnston, 2000: 1) 

Fotografie uspokojovala ekonomickou poptávku a obchodní praxi té doby. 

V technologickém smyslu se fotografie stala perfektním vyjádřením posunu 

k profesionalizaci obchodu. Jak pro obchodníky, tak i pro veřejnost, fotografie 

vyjadřovala ideologii modernity. (Johnston, 2000: 28) „Dnešnímu ekonomickému 

člověku vyhovuje spíš dokumentární, neosobní styl fotografie než přibližná kresba nebo 

dlouhý informativní článek.“ (Rossmann, 1938: 19) 

Roland Marchand (1986: 149) uvádí další statistické údaje týkající se využití 

fotografie v tištěné reklamě. V roce 1925 pouze 6 % národních reklam v novinách 

používalo fotografii. I v magazínech, přestože čelily méně technickým problémům 

s reprodukcí, použití fotografie postupovalo váhavě. V roce 1926 se fotografie objevily 

pouze na méně než 20 % obálek magazínů, v roce 1928 to již bylo přes 80 %. V časech 

krize rostly fotografie v oblibě, protože byly levnější než kresby nebo malby. Začátkem 

roku 1932 více než 50 % reklamních ilustrací v typickém vydání Ladies` Home Journal 

byly fotografie. Vůbec první fotografická obálka časopisu Vogue se objevila až v roce 

1932 (příloha č. 1). Fotografem byl právě Edward Steichen.  

Johnston (2000: 30) cituje Goodruma a Dalrymple (1990), když popisuje vztah 

reklamy a fotografie a postupné nahrazování kreseb. „První reklamní ilustrace se 

objevily v novinách na konci devatenáctého století; byly to malé černobílé dřevoryty  

a reklamní pracovníci doufali, že umožní vyniknout jejich sdělení v dlouhých 

nahuštěných sloupcích. Později, polotónový proces zlevnil reprodukce, což způsobilo 

zvýšení počtu reprodukcí. Zatímco fotografie se stávaly běžnějšími na úvodních 

stranách magazínů, kresby se častěji používaly v reklamách.“ Postupem však kresby 

začaly ustupovat, bylo to způsobené tím, že reklamní pracovníci začali považovat 

fotografii za nejefektivnější reklamní médium. To bylo podpořené nízkými produkčními 
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náklady a novými technologiemi. Fotografie vtiskla reklamně větší důvěryhodnost.  

Ale jak Johnston (2000: 66-68) zdůrazňuje, proces nástupu fotografie byl skutečně 

postupný. Mnoho kampaní dvacátých let často střídalo obě média. Výtvarníci zastávali 

názor, že kresby podporují představivost a ztotožnění se, zatímco fotografie převyšovala 

v naturalistickém znázornění. Kresby lépe prodávaly „myšlenku“, fotografie naopak 

„zboží“. Snaha o definici dopadu různých médií je patrně nejviditelnější v kampani  

na mýdla Lux, která ke konci dvacátých let střídala kresby a fotografie v rámci jedné 

kampaně (příloha č. 2, příloha č. 3).  

Ještě těžší pozici měla fotografie ve venkovní reklamě, konkrétně  

na billboardech. Kromě propagace průmyslových výrobků přinesla dvacátá léta také 

billboardy soustředěné na volnočasové aktivity, především filmový a turistický průmysl. 

V roce 1935 vyšla ročenka 100 Best Posters, pouze dva zobrazené plakáty využily 

fotografii. Představovaly skutečnou výjimku mezi plakáty. Zdá se to velmi zvláštní, 

jelikož plakáty se snažily o zobrazení realismu. (Frazer, 1991: 71) Dalo by se očekávat, 

že fotografie si vybuduje jednodušší cestu a bude se rozvíjet ve venkovní reklamě 

stejným tempem, jako se rozvíjela venkovní reklama sama o sobě. „V roce 1900 

celkové výdaje na regulovanou venkovní reklamu činily okolo 2 miliónů dolarů.  

V roce 1925 částka již dosáhla 60 miliónů dolarů, to znamená nárůst  

okolo 3000 %.” (Frazer, 1991: 48)    

2.2 Fotografický styl – p říchod modernismu 

Edward Steichen byl jedním z předních představitelů stylu zvaného 

piktorialismus, jež se snažil fotografii přiblížit malbě. Piktorialismus svého vrcholu 

dosáhl počátkem dvacátého století a na začátku dvacátých let začal ustupovat novému 

stylu zvanému přímá fotografie, který se snažil o realistické zobrazení. Některé reklamy 

v tomto stylu se staly kulturními symboly, vyjadřující stereotypní zobrazení sociálních 

rolí. (Sobieszek, 1988: 32) Příkladem je snímek Edwarda Steichena pro kampaň  

na balzám na ruce Jergens lotion z roku 1923. Snímek zobrazuje ženu škrábající 

brambory (příloha č.4). Kampaň pro Jergens lotion budu podrobněji rozebírat 

v analytické části mé práce. 

Ke konci dvacátých let se stále více začala prosazovat moderní fotografie. 

Modernismus se stal symbolem meziválečného období. „Flirtování reklamy  
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s moderním uměním odráželo stejnou vášeň pro svůdnou atmosféru a třídní příslušnost, 

která charakterizovala prodej.“ (Marchand, 1986: 140) Fotografové se snažili 

vyhledávat nové cesty, jak se dívat na svět a zobrazované objekty. Mezi nejvýznamnější 

fotografy, kteří přispěli k rozvoji reklamní fotografie kromě Edwarda Steichena, patří 

také Anton Bruehl, Margaret Bourke-White a Paul Outerbridge. 

Moderní umění přišlo z Evropy, americká kultura mnohé elementy evropských 

moderních stylů postupně adaptovala a vytvořila americký modernismus. Styl Bauhaus, 

pocházející z Německa, přinesl experimenty s vizuálními médii včetně fotografií, 

plakátů a reklamních návrhů. Bauhaus stimuloval použití fotografie ke komunikaci 

myšlenek. (Pinney, 1962: 15) Inspirací pro americké moderní reklamy byly i další 

evropské umělecké hnutí z počátku dvacátého století; kubismus, futurismus  

nebo expresionismus.  

Moderní reklamní fotografie byly především studiové snímky, jejichž příkladem 

je Outerbridgeův „Límec“7 (příloha č. 5). Nejpatrnější byl modernistický přístup  

při propagaci luxusního zboží, ale i  běžnému zboží se dostalo modernistického nádechu 

jako v případě Steichenovy fotografie cigaret Camel z roku 1927  

(příloha č. 6). Na počátku třicátých let již modernistický vzhled amerických reklam byl 

rovnocenným konkurentem evropské reklamní scéně.  To však neznamená,  

že modernismus byl bez výhrady přijat všemi pohybujícími se v reklamě, i když již 

nebyl žádným „módním výstřelkem“ a vybudoval si poměrně silné postavení. 

(Sobieszek, 1988: 33) 

Snaha o modernizaci se netýkala jen obsahu fotografie,ale i její pozice a tvaru 

v rámci reklamního sdělení: „Fotografie normálního, obdélníkového formátu 

používáme v reklamě jen zcela výjimečně. Někdy stačí dát jiný geometrický tvar, kruh, 

trojúhelník nebo neurčitý tvar vystříháním okrajů americkou retuší.“  

(Rossmann, 1938: 18)  

Nedá se přesně určit, kdy piktorialistickou fotografii vystřídala fotografie přímá 

a kdy začal převládat modernismus. Styly se vždy v určitých obdobích střídaly  

a míchaly a i Steichen vždy styl fotografií přizpůsoboval konkrétnímu produktu  

a prodejní strategii. 

                                                 
7 „Collar“, vznik 1922, reklama pro značku IDE 
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S měnící se dobou se měnila i fotografie, aby odrážela nálady ve společnosti. 

„Steichenovy fotografie prozrazují mnoho o americké kultuře. Například, odrážejí 

sociální dopad hospodářské krize, spotřebitelskou rostoucí víru ve vědu a technologie  

jako výsledek nových komerčních produktů a všudypřítomnou víru v modernitu 

americké kultury.“ (Johnston, 2000: 256) 

2.3 Nástup barvy 

Reklama se vyvíjela nejen po obsahové stránce, ale i po technické. 

Ke zkvalitnění reklamních obrazů přispělo i využití barvy. Avšak ani barevná fotografie 

neměla svůj vstup do světa reklamy jednoduchý. Na počátku třicátých let se vedly 

vzrušené debaty, zda přirozeně barevné fotografie mohou být někdy technicky kvalitní. 

Jiní zastávali názor, že pokud by měla být reklama barevná, obrázek by měl být 

namalovaný ilustrátorem. (Sobieszek, 1988: 67) Ale jak Sobieszek pokračuje,  

již v roce 1936 bylo jasné, že barevná fotografie bude hrát v reklamě důležitou roli. Její 

postavení upevnil i grafický průmysl, který prokázal schopnost tisknout  

troj- a čtyř-barevné obrázky. 

2.4 Konstrukce reklamní fotografie 

Liz Wells (2000: 153-198) se nezabývá historií reklamní fotografie, ale teorií, 

jak je komerční fotografie tvořena, jaký má obsah a jaké si klade cíle. Tento rozbor 

komerčních fotografií, který zde v několika bodech nastíním, můžeme aplikovat jak  

na reklamy z dob meziválečného období, tak na fotografie používané v současnosti.  

Wells cituje Rolanda Barthese (1977), který se zabýval konotačním  

a denotačním sdělením fotografie. Říká, že každé fotografické poselství se skládá 

z těchto dvou částí. Denotačním poselstvím v Barthesově pojetí je doslovná realita 

zobrazená na fotografii. Konotační poselství využívá sociální a historické vazby, je to 

vyvozené, symbolické poselství. Pro naše vnímání reklamní fotografie je konotační 

poselství rozhodující, protože komerční fotografie nezobrazuje skutečný život,  

je vysoce strukturovaná. Převažující konotační část je možné pozorovat i ve fotografiích 

Edwarda Steichena. Jako příklad uvedu fotografii pro kampaň Ivory soap (mýdlo 

Ivory). Na fotografii (příloha č. 7) vidíme ženu s dítětem. Díky naší zkušenosti 

vnímáme tuto fotografii jako zobrazení matku s dítětem (sociální vazba). Ze způsobu, 



Bakalářská práce 

 23 

jakým dítě objímá, můžeme usuzovat, že to je pečující matka. Fotografie zobrazuje 

něžný vztah, který má matka ke svému dítěti. Dále vyvozujeme, že tato něžnost  

a hebkost pokožky je podpořena použitím mýdla Ivory (vyvozené poselství).          

Dalším tématem, kterým se Wells zabývá, je zobrazení mužů a žen v reklamě. 

Jako příklad používá rozdílného vyobrazení lidských rukou v reklamě. Navrhuje,  

že zatímco mužské ruce jsou zobrazovány jako aktivní, ženské naopak působí spíše 

dekorativně a pasivně. Jako příklad uvádí reklamu na zapalovače Ronson (příloha č. 8), 

kdy mužské ruce zapalují – jsou aktivní a naopak ženské se zdají pasivní, pouze lehce 

držící cigaretu mezi prsty. I když tento genderový rozbor může vystihovat většinu 

reklamních fotografií, já uvedu příklad fotografie Edwarda Steichena, který zobrazuje 

aktivní ruce ženy. Tímto příkladem je fotografie z kampaně pro Jergens lotion  

(příloha č. 4). Fotografie dokazuje, že ženské ruce ne vždy musí být zobrazeny pasivně. 

Vidíme ruce při škrábání brambor, tedy při aktivní činnosti. Ale samozřejmě najdeme  

i Steichenovy fotografie, které naplňují tuto teorii, například v pozdějších reklamách  

pro Jergens lotion (příloha č. 9), kdy ruce působí vyloženě reprezentačně.  
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3 Edward Steichen  

Edward Steichen byl úspěšným fotografem ve všech oblastech, kterým se ve své 

dlouhé a bohaté kariéře věnoval. Byl uměleckým fotografem, portrétistou, módním 

fotografem a také se samozřejmě pohyboval ve světě reklamy. V prácí zcela opomenu 

jeho uměleckou tvorbu a budu se věnovat pouze té komerční, která je tématem mé 

práce. Především se soustředím na jeho dlouholetou spolupráci s reklamní agenturou  

J. Walter Thompson a také zmíním neméně úspěšnou spolupráci s Condé Nast 

Publications.  

„Steichen sebe prezentoval jako fotografa pro nové masové publikum,  

které vzniklo díky expanzi tištěných médií.“ (Bogart, 1995: 186) 

3.1 Život 

Edward Steichen (1879 – 1973) se narodil v Lucembursku. Ještě jako dítě se  

i s rodiči přestěhoval do Spojených států. Jeho rodina se usadila v Milwaukee  

ve Wisconsinu, kde Steichen začal svoji fotografickou kariéru. V mládí se kromě 

fotografování věnoval i malování, kterého po první světové válce zanechal a začal se 

věnovat plně fotografii. Svoji kariéru začal jako amatér v salonech a během dvou let se 

již stal mezinárodně známým. V roce 1900 se přestěhoval do New Yorku, kde se stal 

členem skupiny v té době již uznávaného fotografa Alfreda Stieglitze a stal se 

zakládajícím členem skupiny Photo-Secession. Další fotografické zkušenosti čerpal  

i v Evropě, především v Paříži. 

Během první světové války se jako dobrovolník nechal poslat do Francie,  

kde dva roky sloužil jako fotografický průzkumník. Dle Kelton (Steichen, 1978: 7) mu 

čas strávený v bitvě pomohl uvědomit si důležitou vlastnost fotoaparátu: „schopnost 

pro absolutní přesnost“.  

V roce 1923 započal svoji spolupráci s Condé Nast Publications, začal 

fotografovat portréty pro magazím Vanity Fair a módní fotografie pro magazín Vogue. 

(Levy, 2004: 99) Ve stejný rok Steichen začal tvořit reklamní fotografie  

pro J. Walter Thompson. Ve dvacátých a třicátých letech také vytvořil mnoho portrétů 

celebrit, např. slavný portrét Grety Garbo (příloha č. 10 ). 
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Po druhé světové válce se stal kurátorem fotografického oddělení Muzea 

moderního umění8, v jehož čele zůstal až do roku 1962. Jeho nejvýznamnějším počinem 

se stala výstava „The Family of Man“ v roce 1955. Bylo vystaveno  

503 fotografií z 68 zemí světa. Fotografie byly členěny dle témat, které jsou společné 

všem kulturám jako láska, děti a smrt. Výstava pak cestovala po světě dalších 8 let  

a zastavila se v 37 státech. 

3.2 Spolupráce s agenturou J. Walter Thompson 

Reklamní tvorba Edwarda Steichena je spjata především s agenturou J. Walter 

Thompson. Fox (1990: 79) považuje agenturu JWT za průkopnickou v obou směrech.  

V textařském i v oblasti klientských služeb. Ve dvacátých letech vedla reklamní 

průmysl k prvnímu velkému boomu ve své historii. JWT smetla konkurenci a dostala se 

na první místo v celkových příjmech a věhlasu, který ji vydržel po pět desetiletí.  

Spolupráce Edwarda Steichena s agenturou J. Walter Thompson začala  

v roce 1923 a pokračovala po dalších dvacet let. Během této doby vytvořil pro ně 

mnoho úspěšných kampaní, např. pro Jergens lotion, Pond’s, Welch’s grape juice, 

Eastman Kodak a jiné. Do roku 1927 měl Steichen s JWT exklusivní smlouvu,  

od roku 1928 spolupracoval i s jinými agenturami, ale JWT mu stále garantovala 

minimální množství práce ročně. (Johnston, 2000: 43)  

Kelton (Steichen, 1978: 8) přirovnává Steichenovy jednoduché metody  

ke studené sprše, která dopadla na ráz reklamy tehdejší doby. Reklamy v magazínech  

ve dvacátých letech tíhly k přeplácanému stylu s nakupeným zbožím. Steichen přinesl 

jednodušší méně matoucí styl s větším důrazem na fotografii. Měl v úmyslu obhájit 

použití fotografie v reklamě a postavení fotografa jako zkušeného profesionála. Jeden 

z jeho cílů, jak sám přiznal, bylo „fotografii dostat do přízně reklamních agentur  

a naopak z jejich přízně vytlačit kresby“. (Bogart, 1995: 184) 

Jeho práce se pravidelně objevovaly téměř ve všech magazínech masově 

vydávaných ve Spojených státech. (Johnston, 2000: 1-5) Steichenova role v reklamních 

agenturách spočívala v rozvoji vizuálního názvosloví pro obchodní strategie, které by 

představily produkty masovému publiku uvěřitelně a přesvědčivě. Agentury si ho 

                                                 
8 The Museum of Modern Art, New York 
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především vybíraly pro reklamy zacílené na ženy, které, jak agentury věděly, nejvíce 

rozhodovaly o nákupech v domácnosti. Bylo to především zboží pro zdraví a krásu.  

3.2.1 Kampan ě 

Jedna z nevýznamnějších kampaní a také první, kterou Edward Steichen  

pro agenturu JWT vytvořil, byla pro Jergens lotion. Kampaní pro tuto značku se budu 

zabývat podrobně v analytické části mé práce.       

Nyní nastíním některé z dalších významných kampaní, na kterých se Steichen  

ve spolupráci s JWT podílel. Každá z těchto kampaní reprezentuje určitý přístup 

k reklamní fotografii a přináší do ní něco nového. Díky úspěchům jeho kampaní  

a novátorství v této oblasti Steichen umožnil, „reklamním fotografům získat větší prestiž 

a viditelnost.“ (Bogart, 1995: 186)  

3.2.1.1 Lux soap (mýdlo Lux), 1926-28   

Tuto kampaň na mýdlo Lux jsem již zmínila v souvislosti se střídáním kreseb  

a fotografií v rámci jedné kampaně. Johnston (2000: 68-70) upozorňuje, že fotografie 

do této kampaně vstupuje až v roce 1927. Lejaren à Hiller fotografoval modelky 

používající mýdlo (příloha č. 3), Steichen krabici a mýdlové vločky (příloha č. 11).  

Na rozdíl od Hillera, Steichen používá více přímý fotografický styl, který díky jasnému 

vykreslení detailů (vločky jsou ostré a blyštící se) připomíná dokumentární fotografii 

devatenáctého století. 

Fotografie Hillera i Steichena zdůrazňují výkladovost při propagaci ideje  

a životního stylu a dokumentárnost při zobrazení produktu. Hillerovy fotografie se 

zaměřují na uživatele mýdla, jeho piktorialistický styl měl evokovat empatie. 

Steichenovy fotografie popisují mýdlo, probouzí k životu produkt, zdůrazňují jeho 

účinnost. 

3.2.1.2 Welch’s grape juice (hroznový džus Welch), 1924-28 

Johnston (2000: 72-80) uvádí kampaň pro hroznový džus Welch jako příklad 

použití fotografického realismu. Reklamní agentury zjistily, že veřejné vnímání 

fotografické věrnosti jim umožňuje použít fotografie k manipulaci spotřebitelů. 

„Zjistily, že dvojí povaha fotografického realismu, která zahrnuje jak deskriptivní 
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element, který mu dával žurnalistickou důvěryhodnost, tak emocionální, vzbuzující 

element, který ho udělal přesvědčivým.“ Využitím tohoto přístupu se v případě Welch’s 

grape juice JWT snažila vyjádřit představu, že spotřebitel může dosáhnout vyššího 

socioekonomického statusu jen díky prokázáním dobrého vkusu při koupi džusu.  

Welch’s grape juice v době, kdy se stal klientem JWT, byl již národně 

prodávaným produktem a byl považován za vedoucí značku mezi hroznovými džusy. 

Ale agentura JWT přišla s novou prodejní strategií, aby mohl plně konkurovat 

lahvovým limonádám a čerstvým citrusovým džusům. Reklama, stejně jako jiné 

reklamy na jídlo v polovině dvacátých let, se začala v textové části zaměřovat  

na zdůraznění výživné hodnoty, využívala jak „náladové“, tak přesvědčovací strategie, 

s důrazem na zdraví, úsporu a šetření práce. Steichenovy fotografie zase evokovaly 

méně hmatatelné kouzlo chuti (příloha č. 12, příloha č. 13).  

Statistiky prodeje potvrdily efektivitu Steichenových fotografií. Agentura však 

tento nárůst přikládala změně ve sloganech reklam a ne fotografiím, které tím 

skutečným faktorem byly. Prodeje se v červnu, červenci a srpnu 1925 zvýšily  

o 31, 62 a 51 % oproti stejným měsícům roku 1924. (Johnston, 2000: 78) 

3.2.1.3 Kodak film (film Kodak), 1930-33 

Ve třicátých letech Steichen přišel s novým fotografickým přístupem, kterým 

ještě dále rozvinul přímou fotografii. Jeho dříve více dokumentaristický styl byl 

nahrazen stylem, který Johnston (2000: 98) nazývá „naturalismus“. Tento styl popisuje 

jako více emotivní se sentimentální výzvou. Naturalismus se tak odlišoval od realismu, 

který se zdál více emotivně neutrální. Příkladem realistické, emocionálně neutrální 

fotografie jsou fotografie pro Jergens lotion z let 1923-24 (příloha č. 4, příloha č. 37, 

příloha č. 38, příloha č. 39, příloha č. 40).  

Tento nový přístup zcela vystihují i reklamní slogany a kampaň se stala stylově 

komplexní (příloha č. 14, příloha č. 15, příloha č. 16). Steichen sám byl se svým stylem 

spokojen. Na rozdíl od jeho současníků Steichenovy fotografie působí méně strojeně, 

jsou více přirozeně nasvětlené a obecně více uvolněné. Steichenovy obrázky oslavují 

vylepšený a homogenizovaný pohled na rodinný život. Idealizované role, blahobyt  

a vřelé interakce mezi postavami nastavovaly standardy, kterých mnozí lidé nemohli 

zvláště během doby krize dosáhnout. Postavy na fotografiích představují stereotypy 
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životních stádií: dítě, mladí milenci, nová rodina, dědeček. Všichni bílí, blonďatí  

a ze střední třídy. Tato homogenita odráží „etnicitu, třídu, vzdělání a životní styl těch, 

kteří reklamy vytváří“ (Johnston, 2000: 102). Kampaň pro Kodak v masových 

magazínech se soustředila na prodej filmů široké veřejnosti. Hlavní myšlenkou obrázků 

bylo přispění produktů Kodak k americkému rodinnému životu, což bylo téma, které se 

objevovalo v kampaních Kodaku již od konce devatenáctého století.  

JWT kromě kampaně, která zahrnovala Steichenovy fotografie, dále ještě vedla 

čtyři další kampaně pro Kodak. Ty byly zaměřeny na technické produkty a používané 

fotografie postrádaly Steichenův závan vřelosti. Vracely se k realismu dvacátých let, 

bez větších ambicí přiblížit se umělecké hodnotě. (Johnston: 2000: 102) 

3.2.1.4 Modernistické kampan ě 

Modernismus rychle pronikl jak do krásného umění, tak do komerční sféry.  

Ta druhá jmenovaná si modernistické principy přizpůsobila svojí potřebě. Patrné to je 

i v případě fotografie. „Komerční fotografie si vytvořila vlastní varianty modernismu. 

Nejprve se objevoval v kompozicích zátiší (reklamy, které zahrnovaly obrázek 

samotného produktu), poté se přenesl do figurálních děl. Jak grafik Frank Young 

pozoroval, od roku 1930 byly vytlačovány „realistické obrázky“ a nahrazovaly je 

abstraktní formy.“ (Johnston, 2000: 106) 

Američané přijali modernismus jako přirozené vyjádření jejich doby a tak se 

tento styl stal efektivním prodejním nástrojem. Zjednodušovaly se nejen obrázky,  

ale i celkový design. Geometrická podstata kubismu nebo art deca začala dominovat 

magazínům.  

Steichen tento modernistický přístup přijal poměrně rychle a osvojil si jeho 

vysoce efektivní komerční vyjádření. Jeho modernistické studie zátiší z dvacátých  

a třicátých let jsou postaveny na modernistických experimentech jiných komerčních 

fotografů jako byli Steiner a Outerbridge. Byly to kampaně pro Douglass lighters 

(zapalovače Douglass), Gorham silver (příbory Gorham) a Steinway pianos (klavíry 

Steinway). Ve třicátých letech použil modernistický jazyk i na lidské formy a vytvořil 

své nejoslavovanější komerční fotografie. (Johnston: 2000: 108) Steichenovy fotografie 

pro výše zmíněné kampaně těží z kombinace strategií užitého a krásného umění,  

aby povýšily produkty na modernistické ikony. „V té době si osvojil rozbití formy 
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a prostoru inspirované kubismem, spojené se stylizovanou elegancí komerčního stylu 

art deko.“ (Johnston: 2000: 113) Jeho styl se mlčky tváři jako reprezentace,  

která vytvářela touhu po produktu pomocí přisuzování příslušnosti spotřebitele  

ke skupině, která produkt spotřebovává.  

Komerční styl moderní fotografie upřednostňoval městský, technologický 

kontext zobrazení – mrakodrapy, továrny, vnitřní chod mechanismů, sériové opakování 

produktů – k vyjádření hojnosti a sofistikovanosti moderního amerického života. 

(Johnston, 2000: 122) 

3.2.1.4.1 Douglass lighters (zapalova če Douglass) 

V této kampani Steichen zdůraznil hranaté tvary a jednoduchost produktu 

(příloha č. 17, příloha č. 18). Zapalovače se staly primárním nástrojem abstrakce stejně 

jako vyjádřením pro Steichena. Johnston (2000: 113) cituje rozbor fotografie Lilian 

Sabine (1932): „…umístil zapalovače na bílé pozadí a použil reflektory k vytvoření 

vzoru na pozadí, pomocí světla a stínů.“ Johnston (2000: 113) doplňuje, co k tomu 

Steichen (Engle, 1930) dodává: „Použili jsme světlo k dramatizaci, k zesílení. Použili 

jsme ho k přeměně. Použili jsme ho k vyjádření myšlenky.“ Steichen si uvědomil přínos 

umělého osvětlení. Umělé světlo přidávalo rozmanitost módním fotografiím, 

proměňovalo reklamní fotografie z přímých obrázků produktu na více přirozené, 

smyslné znázornění. Tato inovace udělala Steichena nejlépe placeným fotografem 

třicátých let. (Peres, 2007: 199) 

V sérii fotografií pro zapalovače Douglass Steichen zintensivnil modernistické 

elementy, které objevil ve svých fotografiích pro hroznový džus Welch: široká škála 

tónů, jasnost formy, jasný záběr a nepřímá perspektiva. (Johnston, 2000: 113) 

Zjednodušení, hranatost a konstrukce fotografie ukazovaly produkt vyšší společnosti, 

tedy pro ty mající vybraný vkus, tomu odpovídala i jeho cena.  

3.2.1.4.2 Gorham silver (p říbory Gorham) 

Dalším příkladem reklamní fotografie s modernistickými prvky je kampaň  

pro stříbrné příbory Gorham (příloha č. 19, příloha č. 20). Oba příklady této kampaně 

ukazují příbory narovnané na skleněných policích a focené z perspektivy. V druhém 

příkladě tedy z nepřímé perspektivy, jak tomu bylo i u zapalovačů Douglass. 
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Jednobarevné pozadí a kompozice příborů působí jednoduše, pravidelně a vytváří jasné 

tvary. 

3.2.1.5 „Doporu čující reklamy“ 

Doporučující reklamy jsem již zmínila v souvislosti s Helen Resor, která se 

velkou měrou zasloužila o oprášení této staré prodejní techniky, když ztrácela  

na účinnosti. Jak zmiňuje Marchand (1986: 150), poklesu zájmu o doporučující reklamy 

si všimli i jiní z reklamní branže: „… zjistili, že ti, kteří doporučení dávali, byli příliš 

staří, příliš mladí, příliš tlustí, beznadějně oškliví“, tak  místo nich najali atraktivnější 

zástupce. Helen Resor šla ještě dále a nejenže najímala atraktivnější tváře, ale tyto tváře 

patřily slavným osobnostem. K průlomu došlo v roce 1924, když paní Belmont, 

doyenne newyorské společnosti a také prominentní feministka, propůjčila své jméno 

reklamě na krém Pond’s výměnou za přispění na charitu. (Fox, 1990: 89) 

Steichenovy společenské portréty pro doporučující reklamy, které ztělesňují 

„reprezentaci přitažlivosti, bohatství, elitního sociálního postavení“ , byly fotografovým 

charakteristickým rysem na konci dvacátých let. (Johnston: 2000: 166) Cenově 

dostupné, masově vyráběné zboží, značilo rovnocenný přístup k produktům,  

ale podpora „krásných a bohatých“ dodala dotek „třídy“. Přesto, že reklamy upevňují 

třídní hierarchii, doporučující reklamy zdánlivě umožňovaly jednoduchou sociální 

mobilitu díky používání propagovaného produktu, jenž ženu-uživatelku stavěl  

na stejnou úroveň jako ženu zobrazenou v reklamě.  

3.2.1.5.1 Pond’s (krém Pond’s), 1925-30     

Pond’s byl nejstarším klientem JWT a to již od roku 1886. Doporučení  

na spotřební zboží od prominentních členů „vyšší společnosti“ začala v polovině 

dvacátých let. Bohaté debutantky, velké dámy a ženy s titulem pózovaly každý měsíc 

pro reklamy Pond’s, dělily se o jejich dosažitelné tajemství krásy. (Johnston, 2000: 168) 

Jedna z prvních reklam, z ledna 1925, zobrazuje Steichenovu fotografii 

vévodkyně de Richelieu (příloha č. 21), s doplňujícím textem popisující její zázemí, 

nadání a tajemství krásy. Vévodkyně je zobrazena jako typická piktorialistická kráska, 

hledící ze vzdáleného světa, krásné a důstojné stvoření, zobrazené k obdivování. 

„Steichenovy portréty se začaly přibližovat eleganci malovaných  
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portrétů“  (Johnston, 2000: 170). Fotografie korespondovaly se strategií kombinující 

výhody produktu - racionální složku s „náladovým“ přístupem, který zval 

k fantazírování o změnách, které použití produktu přinese. (Johnston, 2000: 168-171) 

Reklamy byly rozděleny do několika sérií. Zobrazovaly ženy z „vyšší“ 

společnosti různých věkových kategorií. Jednou ze sérií byly reklamy s portréty zralých 

žen. Reklama s paní Vanderbilt zobrazovala její životní styl a aktivity (příloha č. 22) 

a stala se příkladem pro starší ženy. Tato série si často vybírala ženy, které působily 

elegantně a reprezentovaly určitý sociální status. Další sérií byly portréty debutantek 

(příloha č. 23), které byly symbolem krásy, mládí a zděděných peněz. V této  

sérii již Steichen upouští od piktorialistického stylu a vnáší prvky  

přímé fotografie. Modernistický přístup je patrný v ostrosti, kontrastu  

a osvětlení. (Johnston: 2000: 176-180) 

Správnost kroku použití známých žen v reklamě ukazují i počty navrácených 

vyplněných kupónů s žádostí o zkušební vzorek z reklam, které se objevily  

v Ladies` Home Journal. Rumunská královna přinesla 9 435 odpovědí,  

paní Vanderbilt (příloha č. 24) 10 325 a suverénním vítězem byla  

vévodkyně de Richelieu s 19 126 odpověďmi. (Fox, 1986: 89) 

Od roku 1929 se stále více rozvíjí modernistický styl (příloha č. 25),  

který vrcholí v sérii z roku 1930, kde portréty vykazují rozvinuté modernistické prvky. 

V porovnání s předchozími sériemi se fotografie zdají „nové, moderní  

a osvěžující“ (Johnston, 2000: 195) (příloha č. 26). Tento modernistický styl se  

pro Steichena stal ve třicátých letech typický. Reklamní fotografie odrážela i tvořila 

měnící se strukturu modernity. Čtenářky magazínů o sobě začaly smýšlet jako  

o moderních spotřebitelkách. 

3.2.1.5.2 Woodbury’s soap (mýdlo Woodbury), 1929  

Spolupráce JWT s mýdlem Woodbury byla dlouholetá. Během dvanácti let,  

kdy se JWT o Woodbury starala, se prodeje zvedly osmnáctkrát. (Johnston, 2000: 47) 

Johnston (2000: 189-192) jako příklad „doporučující reklamy“ zmiňuje kampaň 

Woodbury z roku 1929. Ta lákala čtenářky zúčastnit se soutěže krásy, jejímiž porotci 

byli slavné osobnosti F. Scott Fitzgerald, John Barrymore a Cornelius Vanderbilt, Jr. 

Woodbury si tímto krokem chtěla vytvořit loajální spotřebitele z řad mladých  
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a aktivních žen, které se staraly o svůj vzhled. Steichen vytvořil dvanáct portrétů  

a každý měsíc se objevila jedna fotografie určité kategorie. Kategorie zněly: „Nejmilejší 

středoškolačka“, „Nejoslnivější dívka v přírodě“, „Nejkrásnější matka“, 

„Nejokouzlivější manželka“ a jiné. Tyto kategorie zcela vyjadřovaly stereotypní pojetí 

kampaně, jelikož reklamy se soustředily na tradiční aktivity ve vedení domácnosti  

a kultuře (příloha č. 27, příloha č. 28). Doporučení žen s konkrétními zájmy  

nebo povinnostmi efektivně apelovaly na cílové spotřebitelky. Jelikož ženy nepůsobily 

o tolik přitažlivěji než typické cílové čtenářky, reklamy vyvolávaly dojem,  

že spokojenost je lehce dosažitelná. 

3.2.1.6 Melodramatické reklamy 

Ve třicátých letech se stávaly stále rozšířenější melodramatické reklamy,  

které odrážely tvrdé prodejní taktiky, ke kterým se agentury v době krize uchylovaly.  

Melodramatické reklamy stejně jako většina reklam meziválečného období byly 

cíleny na ženy. Johnston (2000: 223-224) vysvětluje, jak se melodramatické prvky 

dostaly do reklam. Melodramata byla typem populárních filmů a jejich úspěch přispěl 

ke vzniku nové formy reklamní strategie. Agentury si myslely, že ženy chtějí emoce  

a vzrušení. Melodramatické fotografie vytvářely novou formu reprezentace, nestály 

v opozici dřívějším realistickým snímkům, jen do nich přidávaly nové prvky.  

3.2.1.6.1 Scott paper Company (toaletní papír Scott ), třicátá léta 

Melodramatické reklamy z počátku třicátých let často používaly motiv strachu, 

nejvíce to bylo patrné v produktech, které souvisely s hygienou a zdravím. Motiv 

strachu se objevoval i dříve, ale teprve až v době hospodářské krize se tyto taktiky více 

rozšířily. Jako příklad této prodejní taktiky uvedu reklamu na Scott paper  

(Johnston, 2000: 224-228), která je jedním z nejzářivějších příkladů melodramatu  

ve Steichenových fotografiích. 

Reklamy na Scott paper udělaly velký skok, když se výrazně posunuly  

od reklamní filozofie z počátku dvacátých let, kdy byla zdůrazňována měkkost  

a čistota. Na konci let dvacátých reklamy poukazovaly na nepříjemné následky,  

které přináší používání konkurenčních značek.  
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Scott paper Company používala předramatizované slogany k varování  

před strašlivými následky, které mají na svědomí špatné značky toaletního papíru 

(příloha č. 29, příloha č. 30). Obrázky produktu byly nahrazeny melodramatickými 

scénáři. Steichen použil výmluvné výrazy ke zvýšení pathosu dramatického momentu, 

spolu se zadním osvětlením a tmavým pozadím. Reklamy využívají nekomplikované 

sociální role – nevinné dítě, starostlivý lékař, tedy role, které publikum lehce chápe.  

Ráda bych podotkla, že negativní reklama toaletní papíru Scott byla kritizována 

Americkou lékařskou asociací9. 

3.3 Spolupráce s dalšími reklamními agenturami 

Od roku 1931 Steichen začal pracovat i pro jiné agentury,  

jako N. W. Ayer and Son, Young and Rubicam, Bowman Deute Cummings,  

Lennen and Mitchell a McCann-Erickson. (Johnston, 2000: 204) 

3.3.1 Kampan ě 

Jako první příklad jeho práce uvedu dvě kampaně z roku 1936, které spojuje 

jeden společný prvek a to zobrazení nahého ženského těla. Na závěr zmíním ještě 

kampaň na výletní plavby Matson Line. 

3.3.1.1 Cannon Mills towels (ru čníky Cannon Mills), 1936 

 (agentura N. W. Ayer and Son) 

Steichenovy fotografie pro ručníky Cannon vytváří vzor pro dynamiku publika 

jiným způsobem než fotografova předchozí práce. (Johnston, 2000: 205-206)  

Také jiným způsobem používá známky třídy a symboly. Vytříbenost odkazu krásného 

umění v této kampani stojí v opozici k Steichenově předchozí reklamní práci,  

která zdůrazňovala „vypravovací“ efekt a třídu. Fotografie se objevily v módních 

magazínech Vogue a Harper’s Bazaar, což jasně naznačuje, na jakou cílovou skupinu 

se reklama zaměřuje – sofistikovanou třídu, která akceptuje zobrazení ženského těla,   

a která bude potěšena obrazovou referencí k dlouhé tradici ležící Venuše (příloha č. 31). 

                                                 
9 American Medical Association – asociace byla založena 1847, v době, kdy lékařská profese 
zaznamenávala velké změny a růst, ve dvacátých a třicátých dvacátého letech století začíná vydávat 
mnoho specializovaných žurnálů a informuje občany o veřejném zdravotnictví. 
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3.3.1.2 Woodbury’s soap (mýdlo Woodbury), 1936 

 (agentura Lennen and Mitchell) 

Ručníky Cannon Mills nejsou jedinou kampaní, která použila akty. Woodbury 

soap se svojí kampaní brzy následovalo. „Použití ženského těla k získání pozornosti … 

se stalo žhavou novou myšlenkou v roce 1936.“ (Johnston, 2000: 214) 

Fox (1990: 120) k této kampani poznamenává, že fotografie ukazovaly obnažené 

ženy v luxusním prostředí, jelikož „masy dobře chápou, že nejlepší lidé neprovádí nic 

špatného“, vysvětluje magazín Advertising Age10. Tento přístup ukazuje tvrdé prodejní 

taktiky, které v po-depresní době převládaly.  

Johnston (2000: 214-215) si všímá, že toto je poprvé, kdy Woodbury ve svých 

reklamách používá sex-appeal. V porovnání s ručníky Cannon obrázky vypadají levněji, 

stereotypně „komerčně“, protože slouží pouze k získání pozornosti (příloha č. 32). 

Zatímco reklamy pro Cannon Mills evokují krásné umění v prezentaci ženského těla,  

ve smyslu námětu a kompozice, reklamy pro Woodbury působí přepracovaně  

a znuděně. Avšak klient byl nejspíše s výslednou podobou spokojen, jelikož reklamy se 

objevily v roce 1937 v ročence Art Directors Clubu11. 

3.3.1.3 Matson Line cruises (plavby Matson Line) , 1940-41  

(agentura Bowman Deute Cummings) 

Poslední reklamní kampaň, kterou zmíním v souvislosti s Edwardem 

Steichenem, je zároveň poslední významnou, komplexní kampaní, na které se podílel. 

Časové ohraničení své práce jsem nazvala meziválečné období a toto období bylo 

skutečně dobou, kdy Steichen reklamní fotografie tvořil. V pozdější době bychom jeho 

reklamní fotografie hledali jen velmi těžce.  

                                                 
10 Advertising Age začal být vydáván v roce 1930 v Chicagu. Magazín se zaměřuje na novinky, analýzy  
a údaje ze světa reklamy, marketingu a médií. 
11 Art Directors Club byl založen Louisem Pedlarem v roce 1920. Důvodem byl nejistý vztah  
mezi reklamním a krásným uměním. Earnest Calkins zorganizoval první výroční výstavu. v roce 1921. 
Porota složená z význačných členů hodnotila reklamy z estetického hlediska, spíše než z pohledu 
efektivnosti přesvědčování. 
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Tato kampaň není významnou jen tím, že je poslední, ale také tím, že využívá 

barevné fotografie. Většina barevných fotografií, které byly použity v předchozích 

kampaních, byly dodatečně dobarvovány. 

Matson Navigation Company vyslala Steichena v roce 1934 na výletní plavbu  

na Hawai. Série fotografií z let 1934-35 se především soustředila na požitky,  

které nabízí cesta lodí (příloha č. 33). Série z let 1940-41 naopak zobrazovala samotnou 

Hawai, která byla prezentována jako exotická destinace (příloha č. 34, příloha č. 35). 

(Johnston, 2000: 248-252) Přínos barevné fotografie pro kampaň i přínos barevné 

fotografie obecně ocenil Art Directors Club, když fotografie ze série (příloha č. 36) 

získala medaili za barevnou fotografii. Porota o fotografii prohlásila: „Barevná 

fotografie přináší realismus, její magická schopnost zachycovat čas a uchovávat 

fragmenty života … s takovou vitalitou a spontánností, téměř psychologickým apelem.“ 

Porota ocenila Steichenovo objevení čistých fotografických možností barevné fotografie 

v reklamě. 

3.4 Spolupráce s Condé Nast Publications 

Kromě fotografií pro reklamní účely, se Steichen věnoval komerční fotografii 

pro Condé Nast Publications. Pro významné magazíny tohoto vydavatelství tvořil 

portréty slavných osobností a módní fotografie. 

Condé Nast Publications bylo založeno v roce 1907 Condé Montrose Nastem. 

V roce 1909 pod svá křídla získal časopis Vogue, módní a lifestylový magazín,   

který dodnes patří mezi přední magazíny tohoto vydavatelství. 

Spolupráce Edwarda Steichena s Condé Nast Publications, začala v roce 1923, 

kdy ho Nast najal jako módního fotografa pro své časopisy Vogue a Vanity Fair.  

V té době nebyl nováčkem v módní fotografii, ale přišel s novou módní filozofií: „Cítil 

jsem, že žena, když se podívá na obrázek dámských šatů, měla by být schopná vytvořit si 

představu, jak ty šaty byly vytvořeny a jak vypadají.“ Kelton (Steichen, 1978: 8) cituje 

Steichena v popisu jeho stylu módních fotografií. Modelky hleděly přímo do objektivu, 

elegantní jako ledovce a stejně jasné jako text na stránce. Jeho styl byl studenější  

a jednodušší. Jak dodává Thornton (1976: 20): „Steichenovy fotografie byly jasné, 

vyjadřující jeho záměry, ať dělal portréty celebrit, reklamy nebo módní fotografie.“   
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Kelton (Steichen, 1978: 8) popisuje Nasta jako chytrého muže, který pochopil, 

že to, co Steichenovi opravdu sedí, jsou portréty, navzdory jeho mnoha přínosům  

v oblasti módní a reklamní fotografie. Steichen začal pro stránky Vanity Fair dělat 

fotografie slavných osobností. V letech 1923 až 1938 vytvořil série portrétů členů Café 

Society, což je označení pro tzv. „krásné lidi“. Tato společnost zahrnovala především 

členy vyšší společnosti, filmové, ale i sportovní celebrity. Portrét Greby Garbo je 

jasným příkladem modernistické fotografie (příloha č. 10). Portréty byly jediným 

elementem Steichenovy komerční kariéry, které byly přijaty do panteonu krásného 

umění bez otázek. (Johnston, 2000: 198) Steichen, narozdíl od svých kritiků, neviděl 

žádné zásadní rozdíly mezi portréty pro reklamní agentury, Vanity Fair nebo soukromé 

sbírky.  

Ke konci třicátých let začal být Steichen znuděný svou prací. V roce 1938 se 

rozhodl skončit s prací pro Condé Nast Publications. Dospěl k názoru, že „Módní 

fotografie se stala rutinou.“ Jak Kelton (Steichen, 1978: 8) cituje Edwarda Steichena. 
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Analytická část 

1 Jergens lotion (balzám na ruce Jergens lotion) 
Kampaň pro Jergens lotion byla první fotografická práce, kterou Edward 

Steichen dělal pro agenturu J. Walter Thompson. Steichen průběžně vytvářel nové 

fotografie od roku 1923 až do roku 1936. Já se soustředím na analýzu několika sérií 

reklamních fotografií z let 1923-1932. Na tomto příkladu ukáži vývoj fotografie a také 

změnu postavení v rámci reklamního průmyslu. Na tyto kampaně použiji metodu 

komparace. Soustředím se na reklamy, které se objevily především v magazínu  

Ladies` Home Journal, což je jeden z nejdéle vydávaných magazínů ve Spojených 

státech. Bohužel v České republice nejsou dostupné dobové výtisky tohoto magazínu, 

budu tedy při své analýze vycházet z knihy Patricie Johnston Real Fantasies: Edward 

Steichen’s advertising photography, která ve své knize nabízí reprodukce těchto reklam 

a také poskytuje jejich analýzu, ze které budu při své vlastní analýze vycházet. Johnston 

je jedinou autorkou, která podrobně zdokumentovala Steichenovu reklamní tvorbu. 

Johnston (2000: 3) zdůrazňuje význam Steichenových reklamních fotografií  

ve smyslu „pomoci identifikace a vyjádření potřeb, požadavků a předpokladů jeho 

klientů.“  Jeho fotografie pomohly přeměnit produkty malých rodinných společností – 

Welch’s grape juice (hroznový džus Welch), Fleischmann’s yeast (Fleischmannovo 

droždí), Jergens lotion (balzám na ruce Jergens lotion) a Woodbury’s facial soap 

(obličejové mýdlo Woodbury) – na všeobecně známé značky po celé zemi. 

Díky dlouholeté spolupráci Steichena na kampaních pro Jergens lotion, je možné 

sledovat stylistické změny, kterými Steichen během propagace tohoto produktu prošel. 

Kromě stylistických změn fotografií je také možné sledovat změny odrážející vývoj 

společnosti. „Steichen vyvinul vizuální metody, které definovaly měnící se ideály 

sociální třídy a role žen.“ (Johnston, 2000: 45) Jeho rané fotografie z počátku 

dvacátých let se vyznačovaly dokumentárním stylem, zatímco v letech třicátých jeho 

styl můžeme charakterizovat jako dramatický a emocionální. Tyto změny ve stylu 

podrobněji srovnám v následujících částech. 

Jergens lotion se stal klientem JWT na podzim roku 1922. Začínala jako lokální 

značka, kterou míchal lékárník Andrew Jergens. Postupem času si vybudovala 

postavení na národním trhu. (Johnston, 2000: 47)   
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1.1 Jergens lotion, 1923-25 

Johnston uvádí (2000: 47), že první reklamy pro Jergens lotion se příliš nelišily 

od jiných reklam na balzámy, které se v té době objevovaly. Reklamy slibovaly 

zmírnění podráždění, vyčištění pleti, ochranu kůže proti zimnímu popraskání a letním 

spáleninám. JWT v roce 1923 ve svém výzkumu zjistila, že 95 % balzámů bylo 

používáno na ruce, z toho jen 5 % spotřebitelů používalo Jergens lotion. „Jergrens 

lotion nebyl ničím odlišitelný od konkurence“, jak Johnston (2000: 47) cituje  

z „Minutes of the Representatives Meetings“ (1931). Proto agentura přišla 

s inovativním řešením a začala produkt nabízet výhradně jako balzám na ruce. 

Steichenova první práce byla vytvořit fotografie, které by ukázaly ženy 

„uvědomující si… velké opotřebování jejich rukou, které je způsobené domácími 

pracemi.“ Jak uvádí nepublikovaný rukopis „History of Jergens lotion“, na který se 

Johnston (2000: 47) odkazuje. Téma kampaně, které Steichen vytvořil, zachycovalo 

ženské ruce při práce, v akci – při hnětení těsta, utírání prachu, mytí nádobí, škrábání 

brambor, zahradničení, žehlení, zašívání (příloha č. 4, příloha č. 37, příloha č. 38, 

příloha č. 39, příloha č. 40). Jeho fotografie pracujících rukou, využívající styl přímé 

fotografie s předním pohledem fotoaparátu, vyvolávají dokumentární efekt. Fotografie 

působí, že chápou hodnotu těchto prací. Agentura byla s výslednou podobou fotografií 

spokojena, fotografie působily upřímně a realisticky a zároveň krásně a osobitě. 

(Johnston, 2000: 47-49)  

Když se podíváme na fotografie, zjistíme, že v poměru fotografie-text zaujímají 

menší plochu. Textová část je dominantní, doplněná velkým sloganem. „Záměr 

agentury byl, aby reklama byla „vyprávěcí“. Fotografie ukazují určitý problém, v tomto 

případě suché ruce způsobené pracemi, odpověď na tento problém je v textu  - Jergens 

lotion.“  (Johnston, 2000: 50) V dolním rohu vidíme obrázek produktu a odpovědní 

kupon na zaslání vzorku. Tento styl reklamy se vrací ke strategiím používaným 

v devatenáctém století. Byly to informativní, přesvědčovací reklamy, které pomocí 

logických argumentů a faktů chtěly přesvědčit ke koupi. Rozhodnutí spojit tuto starou 

strategii s novým médiem – přímou fotografií symbolizující objektivitu, mělo  

ve spotřebiteli vyvolat racionální rozhodnutí. (Johnston, 2000: 60) 

Fotografie poměrně jasně ukazují, na koho byly reklamy cílené. Cílovou 

skupinou byly čtenářky masových magazínů, tedy ženy ze střední třídy. Tento krok byl 
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logický, i když výzkum z roku 1923 ukazoval, že balzám užívá 73 % žen z vyšší 

společnosti. Střední třída tedy nebyla primárně identifikována jako skupina spotřebitelů 

produktu. V této době se agentury pokoušely o klasifikaci čtenářů  

a vytvoření cílových skupin. (Johnston, 2000: 50-52). Bylo to způsobené nárůstem 

čtenosti magazínů. I přesto, že dokázaly analyzovat sociální postavení dle příjmů  

a spotřebitelských návyků, většinou je pouze rozdělovaly na „masové“ a „třídní“  

(5-6 % horní městské populace) spotřebitele. Za masové spotřebitele byli považováni ti 

s vyšším než průměrným příjmem a stupněm vzdělání. 

Steichenovy fotografie působily osvěžujícím dojmem, jelikož byly kromě střední 

třídy cíleny i na pracující vrstvu, jednoduše na všechny ženy, které vykonávaly své 

domácí práce. Tímto zacílením se lišily od ostatních reklam, typické reklamy dvacátých 

let idealizovaly spokojený a úspěšný život zaručený určitým  

produktem. (Johnston, 2000: 55) Steichenovy fotografie naopak ukazují skutečnou práci 

a realitu života ženy. Reklamy se objevovaly téměř každý měsíc například  

v Ladies` Home Journal, Women’s Home Companion, Good Housekeeping  

a Pictorial Review. Pouze zřídka byly k vidění v módních časopisech, jako Vogue,  

tedy v časopisech s vlivnějším a sofistikovanějším čtenářským obecenstvem. 

V novinách se reklamy objevovaly pouze s překreslenými obrázky, založenými  

na Steichenových fotografiích.  

Asi nejznámější fotografií z této série je fotografie ženy škrábající brambory. 

Také to byla Steichenova první zakázka pro JWT. Fotografovanou ženou se stala  

Helen Resor, manželka prezidenta JWT. Edward Steichen  o ní prohlásil: „Z toho, 

 jak krájela brambory, mohu říci, že to nebylo poprvé, co to dělala.“  (Fox, 1990: 94) 

Což možná byla pravda, Johnston (2000: 55) v tom vidí jistý kus ironie,  

že na fotografiích zobrazující průměrnou ženu v domácnosti je manželka prezidenta  

a sama žena s významným postavením ve světě reklamy.  

1.2 Jergens lotion, 1925-26 

Druhá série fotografií z let 1925-26 opouští styl informativní, racionální  

a přichází styl „náladové“ reklamy, která se snaží ve spotřebiteli vyvolat asociaci 

produktu s určitým statusem a sebehodnocením. Steichen stále využívá přímou 

fotografii, ale s podtextem určité fantazie. (Johnston, 2000: 61) Reklamy využívaly 
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kombinací obrázků z jeho předešlé série pracujících rukou a nových fotografií,  

které ukazovaly pěstěné ruce v romantické situaci – muž líbá ženě ruku, nasazuje ji 

náramek (příloha č. 41, příloha č. 42, příloha č. 43, příloha č. 44).  

Tato kombinace obrázků a textu stále ukazuje problém a jeho řešení, ale navíc 

přidává jisté výhody, které produkt přináší, je to ten fantazijní prvek, který ženě 

umožňuje se odpoutat od domácí reality zobrazené na menším obrázku. Vše je 

podpořeno sloganem, který zdůrazňuje, že ruce ženy na obou fotografiích patří stejné 

ženě. „Rekvizity na fotografiích vytvářejí dojem, že díky změkčujícímu efektu může 

Jergens lotion zvednout ekonomické a sociální postavení ženy, která ho používá.“ 

(Johnston, 2000: 65) 

Zatímco první série zobrazuje problém a jeho řešení, druhá série již nabízí 

kromě řešení i změnu sociálního postavení, které používání produktu může přinést.  

Obě varianty využívají stereotypů. V prvním případě – žena starající se o domácnost,  

o děti, v druhém případě je žena zobrazena jako milostný objekt, přijímající mužskou 

pozornost. V prvním případě je žena zobrazena jako aktivní, ale pouze v domácím 

prostředí – nevidíme ji, jak píše na stroji nebo rovná papíry v kanceláři, tedy činnosti, 

které jistě také můžou zapříčinit suché ruce. V druhém případě je žena zobrazena 

pasivně, křehce, jako někdo, o koho musí muž pečovat. Ovšem tyto stereotypy vidíme 

z dnešního pohledu, ve své době byly typickými reklamními vyobrazeními. 

1.3 Jergens lotion, 1927-29 

Dokumentární styl fotografií pracujících rukou ze série fotografií z let 1923-24 

z kampaně pro Jergens lotion zcela vymizel a s tím i snímky pracujících rukou jako 

takové. Od roku 1927 fotografie navazují na „náladové“ snímky, které se objevily 

v sérii druhé. 

Fantazijní podtext reklam emociálně apeluje na ženy, reklamy slibují krásu  

a příjemné trávení volného času. Steichen se vrací k piktorialistickému stylu, který tuto 

náladu dokáže vytvořit (příloha č. 9, příloha č. 45, příloha č. 46, příloha č. 47, příloha  

č. 48). Fotografie zobrazující ženy s diamantovými prsteny či operními kukátky  

„identifikují tyto ženy jako bohaté a kulturní“. (Johnston, 2000: 133) Zobrazované 

ženy-uživatelky se posunuly z pracující a střední třídy do vrstvy vyšší společnosti,  
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ale cílové skupiny čtenářek magazínů, ve kterých se reklamy objevovaly, se nezměnily. 

Tím se zvýšil i emocionální apel, že sociální mobilita je možná.  

Také se změnil poměr fotografie-text. Ubývá textová část a plocha fotografie se 

zvětšuje. Také se poprvé ukazuje přímá aplikace produktu, což zvyšuje efekt,  

který produkt přináší, tedy krásné a hebké ruce. Tím ubývá potřeba textu, protože sama 

fotografie přebírá vysvětlující funkci. Obraz produktu se poprvé posouvá do hlavní 

fotografie.  

1.4 Jergens lotion, 1930-32 

Dalším posunem ve vývoji fotografií pro Jergens lotion byla série fotografií, 

které se objevovaly v magazínech od roku 1930. Reklamy začaly zobrazovat i ženské 

tváře a opustily tedy dlouholetý koncept, kdy jádrem fotografie byly ruce, ať už 

pracující či později „dekorativní“. Steichen zdůrazňuje na těchto fotografiích ženskou 

krásu, jemnost, vlastnosti, které definovaly ženy z vyšší společnosti. Fotografie také 

opouští piktorialistický nádech a na první pohled se stylově přiklánějí k naturalismu. 

Avšak Steichenovy fotografie nabízí „v ětší emocionální zapojenost“  

(Johnston, 2000: 142). Ženy jsou zobrazovány jako romantické bytosti (příloha č. 49, 

příloha č. 50, příloha č. 51). 

Velkou roli při vytváření reklam začaly hrát psychologické teorie. JWT předčila 

ostatní agentury, když přímo jednoho psychologa najala. Byl jím John B. Watson. 

Kampaň pro Jergens lotion aplikovala jeho behavioristické teorie na spotřební chování. 

Dle Watsona je veškeré chování řízeno třemi vrozenými emocemi – strach, hněv  

a láska. Kampaň pro Jergens lotion se soustředí na jednu z nich – lásku. Když tedy 

aplikujeme teorii na reklamy, pak nepodmíněným stimulem jsou fotografie přitažlivého, 

romantického života, které vyvolávají nepodmíněnou odpověď, myšlenky na lásku. 

Podmíněným stimulem je obrázek produktu a požadovaná podmíněná odpověď, koupě 

produktu, je popsána v textu. (Johnston, 2000: 157) 

1.5 Hodnocení kampan ě 

Na příkladu dlouholeté kampaně pro Jergens lotion můžeme zřetelně pozorovat 

různá stádia vývoje a styly reklamní fotografie a přístupu k tištěné reklamě jako takové. 

Je ukázkovým příkladem, jak dobře zvolená a zacílená fotografie může ovlivnit podobu 
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produktu a pomoci jeho prodeji. Lze také vidět posun v tom směru, že textová část 

začíná ustupovat obrazové, která získává stále více a více prostoru. Důležitým posunem 

je také aplikace psychologické teorie při tvorbě reklamy.  

Fotografie kopírují vývoj společnosti a odráží její nálady a touhy. Kampaň 

začínala jako realistická kampaň, kdy cílová skupina uživatelek odpovídala typům žen 

zobrazeným na fotografiích. Postupem času se do reklamy začaly zapojovat emoce  

a fotografie přicházely s příslibem sociální mobility. Produkt, běžně dostupný a cenově 

dosažitelný, přinášel uspokojení, kterého dosahovaly ženy z vyšší společnosti,  

tedy vzory, ke kterým se cílové čtenářky magazínů toužily přiblížit. V poslední fázi 

k vyvolání toho efektu nestačily jen ruce a na fotografiích se objevují celé ženy. Jejich 

půvab a očividná příslušnost k vyšší společnosti apeluje na ženy v době hospodářské 

krize, že i v nepříznivé a složité době mohou udělat něco pro sebe, aby se cítily krásné. 

Rossmann (1938: 17) definuje dvě funkce fotografie: „…samostatnou  

a ilustrující. Samostatnou v případě, že zcela nahrazuje text, ilustrující, když zobrazuje 

to, co text vyjadřuje písmem.“ Fotografie v reklamách Jergens lotion, mají vždy funkci 

ilustrující, nikdy samostatnou. Fotografie vizuálně zobrazují to, co je vyjádřeno v textu, 

tedy, že při použití balzámu se ruce stanou jemné a hebké.  

Jergens lotion není příkladem dechberoucí modernistické kampaně, ale ukazuje, 

jak reklamní fotografie dokáže vyjádřit náladu a potřeby doby a společnosti. Série 

prochází vývojem a nenásilně na sebe navazuje. Kampaň působí celistvě.  

Když srovnáváme jednotlivé série, vidíme, jak se fotografie přizpůsobují době,  

ve které vznikají. Přitom se ale kampaň drží své linie, která se prolíná všemi sériemi. 

V některých kampaních můžeme vidět naprostý odklon od původního vyznění. 

Například kampaň na mýdlo Woodbury používá doporučení žen a hledá krásu  

mezi obyčejnými uživatelkami svého produktu. Její další kampaň, kterou jsem zmínila – 

s ženskými akty, přichází s naprostou odlišnou strategií. Není v nich návaznost.  

Důkazem úspěšnosti dlouholeté strategie, jsou i číselné údaje prodeje. Johnston 

(2000: 140) uvádí, že prodeje stále stoupaly během dvacátých let. V roce 1923 podíl  

na trhu činil 5 %, v 1929 získal již podíl ve výši 18 %. 

Jergens lotion je příkladem kampaně, která uměla ocenit přínos fotografie již 

počátkem dvacátých let a této strategie se držela celá dvacátá i třicátá léta. Než agentura 
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JWT najala Edwarda Steichena, ilustrace pro reklamy Jergens lotion vytvářel malíř John 

Carrol. Ve dvacátých létech se běžně objevovala „náladová“ reklama, která obvykle 

byla doplněna kresbou nebo malbou. (Johnston, 2000: 60) V roce 1924, tedy po první 

sérii Steichenových fotografiích pracujících rukou, se objevují reklamy na Jergens 

lotion s Carrolovými kresbami (příloha č. 52). Od roku 1925 však Steichen začíná 

vytvářet „náladové“ fotografie, které dokázaly vyvolat stejný efekt jako kresby. Od této 

doby již Jergens lotion dokáže plně ocenit možnosti fotografie.    



Bakalářská práce 

 44 

Závěr 
Analytická část mé práce měla potvrdit nebo vyvrátit moji hypotézu o přínosu 

reklamní fotografie pro reklamní průmysl. Já tuto otázku zodpovím hned na začátku. 

Domnívám se, že moje hypotéza byla potvrzena. Kampaň Jergens lotion ukazuje,  

jak reklamní fotografie napomohla tištěné reklamě přizpůsobit se náladám  

a požadavkům společnosti, dokázala vyjádřit emoce a vyvolat touhu po produktu.  

Tuto vlastnost kresby neměly. Jestliže ještě v polovině dvacátých let agentury neuměly 

plně ocenit vlastnosti fotografie a v některých případech dávaly přednost kresbám,  

na konci let třicátých je zcela jasné, že fotografie si vybudovala neotřesitelné postavení.  

Technické inovace v oblasti tisku a barvy jistě přispěly k urychlení procesu 

pronikání fotografie do reklamního průmyslu. Potřeba reklamy byla podpořena 

masovou výrobou a rostoucí konkurencí v mnoha oblastech výroby. Fotografie svou 

autenticitou umožnila vznik mnoha prodejních taktik, které kresby neumožňovaly. 

Fotografie symbolizovala modernizaci doby. 

To, že reklama není nevinným beránkem, si však lidé uvědomovali již dříve. Ne 

všichni se na reklamu dívali nekriticky a viděli v ní jen přínos a světlé stránky. Již tehdy 

si lidé uvědomovali její dopad. Theodore MacManus, další významný muž pohybující 

se v reklamním odvětví v meziválečném období, nevidí na reklamě nic, co by se mělo 

velebit. „Cigarety se staly pomalu zdravou výživou – rozhodně jako snižovač váhy, 

prostý kousek mýdla se povýšil nad své skromné poslání očisty, automobil, zázrak 

strojního průmyslu, propůjčoval svému majiteli sociální prestiž. Všichni záříme, 

třpytíme se, praskáme a hoříme zdravím, pomocí zubního kartáčku, žiletky, holicí pěny, 

pleťové vody, deodorantu a dalšího tuctu jasně zabaleného dárkového zboží. Reklama 

se zbláznila, když zaměnila povrchní hloupost za logickou, pevnou podstatu průměrně 

rozumné lidské přirozenosti.“ (Fox, 1990: 117)  

Jestliže jsem na počátku mé práce použila citaci, že „moderní svět je na reklamě 

závislý“, tak počátky této závislosti můžeme hledat právě v meziválečném období  

a fotografie byla jedním z hlavních přispěvatelů, který umožnil moderní reklamě rozvoj. 
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Summary 
This Bachelor thesis focuses on advertising photography in the inter-war period. 

Photography began to replace drawings after World War I and I follow its development 

and changes in context of advertising between the wars. Advertising industry began  

to discover the power of photography as the medium for advertising, especially  

its ability to speak to consumers in a way drawings cannot. 

The essential part of my work deals with Edward Steichen’s advertising 

production. Steichen played a pioneering role in advertising photography.  

His co-operation with J. Walter Thompson advertising agency lasted for more than 

twenty years. It brought many campaigns that appeared regularly in important 

magazines in the United States. Steichen became the most successful advertising 

photographer between the wars and forged influential styles of advertising photography. 

I concentrate on several significant campaigns that show how photography built a stable 

place as the advertising medium and helped to form the modern advertising. 

The analytical part provides the comparative analysis of one of Steichen’s 

campaign. It is Jergens lotion campaign and it serves as an example of the development 

of advertising photography and its usage in printed media. 
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