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Anotace 

Portrétní siluety, které jsou předmětem předkládané práce, jsou svérázným a dnes již 

pozapomenutým typem portrétů. Představují specifickou součást vizuální kultury druhé 

poloviny 18. a 19. století a prolíná se v nich řada dobových společenských, kulturních, 

uměleckých i vědeckých fenoménů. Po technické stránce jsou tyto zdánlivě prosté 

monochromní profilové portréty velmi různorodé. Stejně pestrá je i škála siluetovaných  

i siluetujících osob. Cílem této práce je komplexní zmapování fenoménu portrétních siluet 

v českých zemích s přesahem do obecnějších rovin týkajících se filozofických aspektů tohoto 

druhu portrétování.  

Klíčová slova: portrétní siluety, stín, profil, vystřihovánky, ceroplastiky, stínové divadlo, 

fyziognomie, fotografie, daguerrotypie, ilustrace 
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I. Úvod  

Siluety jsou specifickou částí vizuální kultury třetí čtvrtiny 18. století a celého 19. století.  

Pohybují se od mechanického zachycení vrženého stínu po vysoce umělecký a kultivovaný 

výtvarný projev. Jejich různorodá kvalita souvisí s tím, že se siluetování věnovali nejen 

specializovaní siluetisté či výtvarně školení jedinci, ale také laici napříč téměř všemi 

společenskými vrstvami. Z toho je patrné, že siluety nelze obecně zařadit buď do produkce 

uměleckořemeslné, či výtvarné. Bylo by nutné posuzovat vždy konkrétní případ. Je 

každopádně podstatné, že dobové příručky často pracovaly s pojmem „Silhouettenkunst“  

a amatérští siluetisté byli často označováni za umělce. 

Obdobně různorodá, jako je kvalita siluet, je pestrá škála používaných technik. Základní 

rozdělení rozlišuje mechanické a rukodělné techniky. Obě z nich byly dobovými příručkami 

detailně popsány. Zjednodušeně lze říci, že mechanické siluetování je založeno na obkreslení 

stínu vrženého profilem portrétované osoby. Aby se docílilo co nejpřesnějšího záznamu stínu, 

byly konstruovány různé mechanismy v podobě speciálních křesel atd. Ruční tvorba siluet 

mohla mít podobu malování, vystřihování a vyrývání v kombinaci se zlatou či stříbrnou fólií. 

Při malbě siluet byly používány nejrůznější podložky, jako papír, sklo, porcelán nebo 

slonovina. V případě vystřihovaných siluet se svou technikou siluety překrývají s uměním 

vystřihování, neboli psaligrafií, německy „Scherenkunst“. Je tedy velmi obtížné definovat 

portrétní siluety po technologické a materiálové stránce. Obdobně nesourodé je médium siluet 

i z hlediska námětu. Vzhledem k názvu disertace je zřejmé, že bude pozornost zaměřena na 

portrétní typ siluet. Ten také zcela dominuje siluetové tvorbě. Je však třeba uvést, že ve formě 

siluet byla zachycena také zvířata, květiny a žánrové výjevy. Samotné portrétní siluety lze 

dále rozčlenit na siluety hlavy či poprsí, celofigurální a skupinové.  

Jak lze tedy definovat portrétní siluety? V disertaci bude pojmem „portrétní silueta“ označena 

drobná, obvykle monochromní, podobizna provedená v ploše s žádnými nebo minimálními 

vnitřními liniemi, zobrazující dotyčného z profilu, která je založena na jasně vymezeném 

obrysu a výrazném kontrastu mezi barvou siluety a barvou pozadí. Jedná se spíše o pomocnou 

charakteristiku. Jak bude ukázáno, velmi záhy byly autory používány různé ozdoby, které 

narušují jak dvojrozměrnost, tak monochromii siluet. Užití černé monochromní plochy 

vycházelo ze samotného významu siluet představujících zafixovaný stín. Přesto nelze siluetu 

ztotožňovat se stínem. Stín coby fyzikální jev je závislý na zdroji světla, které jej činí 

proměnným a fyziognomicky nepřesným, zatímco siluetový portrét je charakteristický svým 
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ostrým zachycením lidského profilu. V případě žánrových výjevů je třeba zmínit vizuálně 

příbuzné stínové divadlo a dobově oblíbené fantasmagorie, kterým bude věnována jedna 

z podkapitol. 

V úvodu je rovněž třeba předeslat, že se vedle samotného pojmu silueta (respektive die 

Silhouette), setkáváme v 19. a později i ve 20. století s termínem das Schattenbild, das 

Ausschnittbild, der Scherrenschnitt, stínorys, stínomalby, skiografie, stínové obrázky, shades, 

striking likeness, jejich autoři jsou označováni jako Schattenbildner, Silhouetteurs, 

fysiognomisté, siluetisté, siluetáři či silhouetteuři. Například siluetista August Edouart (1780-

1861) nepoužíval v Anglii běžný pojem „black shades“, protože podle jeho názoru již 

samotný název řadu lidí odradí od toho, aby si siluetu pořídili.1 Raději tedy používal termín 

„likeness“, či „silhouette“. Druhý z termínů zcela dominuje dobovým českým a německým 

pramenům, v dnešní době se jedná o nejčastěji užívaný termín. Jedním z důvodu zakořenění 

termínu v německy mluvícím prostředí (a tedy i v Českých zemích) byl nepochybně ten, že jej 

použil Johann Kaspar Lavater ve svých Physiognomische Fragmente rozšířených po celé 

Evropě.2 Samotný pojem souvisí, jak se svorně shoduje veškerá literatura, s osobou 

francouzského ministra financí Ludvíka XV. Éienna de Silhouette (ministrem v roce 1759). 

Patrně nejstarší zmínku o spojitosti mezi politikem a profilovým portrétem poskytuje první díl 

několikasvazkového Le Tableau de Paris Luise-Sébastiena Merciera z roku 1781. Konkrétně 

se jedná o část kapitoly s názvem La Courtille: „Dès lors tout parut à la Silhouette, & fon 

nom ne tarda point à devenir ridicule. Les mode porterent à dessein une empreinte de 

sécheresse & de mesquinerie. Les surtouts n´avoient opin de plis, les culottes point de poches; 

les tabatieres étoient de bois brut; les portraits furent des vosages tires de profil sur du papier 

noir, d´après l´ombre de la chandelle, sur une feuille de papier blanc.”3 

  

                                                           
1 Auguste Edouart, A Treatise on Silhouette Likenesses, London 1835, s. 9. 
2 Zatímco do angličtiny byl pojem přeložen jako „shades“. Viz J. C. Lavater, Essays on Physiognomy. For the 

Promotion of the Knowledge and the Love of Mankind II, překlad Thomas Holcroft, London 1789, s. 108.  
3 Louis-Sébastien Mercier, Le Tableau de Paris, Neuchâtel 1781, p. 231. Volný překlad zní: Od té doby se 

všechno zdálo být siluetou a toto jméno se brzy stalo směšným. Móda odůvodněně nesla otisk strohosti  

a lakomství. Především neexistovaly žádné záhyby, kalhoty neměly kapsy; krabice na šňupací tabák byly ze 

surového dřeva; portréty byly zběžnými obrazy pořízené v profilu na černém papíře, ze stínu svíčky, na listu 

bílého papíru. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuch%C3%A2tel
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II. Aspekty studia portrétních siluet v českých zemích 

Úvodem je třeba vysvětlit znění samotného titulu disertace. Cíleně nehovořím o „českých 

siluetách“, nýbrž o „siluetách v českých zemích“. Je třeba obě formulace dodržovat a to nejen 

z důvodu otázky „českého“ v Habsburské monarchii. Hlavní příčinou je skutečnost, že 

z konkrétní siluety prakticky nelze (až na pár výjimek) odhadnout, jaká je její provenience. 

Při bádání vycházím ze sbírek na území ČR, což však zdaleka nevylučuje přítomnost 

zahraničních autorů v těchto sbírkách, ba naopak. Siluetisté se podobně jako například 

miniaturisté přemisťovali mezi hlavními městy i mezi lázeňskými či jiným způsobem 

lukrativními místy. Je těžké odhadnout, jak velké procento siluet z českých sbírek bylo buď 

pořízeno v zahraničí a majitelem dovezeno na české území nebo vzniklo přímo na české půdě, 

ale rukama zahraničního siluetisty. Je však třeba říci, že toto odlišování českých siluet od 

zahraničních je nejen neproveditelné, ale není v podstatě ani žádoucí. Způsob siluetování se  

i vzhledem k jednotlivým příručkám nijak nelišil. Na rozdíl od portrétních miniatur tak nelze 

rozlišovat například vídeňskou, francouzskou či českou školu siluetování. Nabízí se nicméně 

otázka, zda se portrétní siluety vznikající v českých zemích, přeci jen lehce neodlišují od 

ostatních siluet a zda je možné vysledovat nějaká místní specifika. Na tuto otázku se pokusím 

odpovědět na základě detailního průzkumu siluet, u nichž je jejich česká provenience 

nezpochybnitelná. 

Určení provenience siluet je znesnadněno asi největším problémem spojeným s českými 

sbírkami siluet; naprostá většina sbírkových fondů představuje anonymní siluety bez 

signatury, popřípadě se signaturou v podobě monogramu, zobrazující anonymní osoby. 

Obdobně nebývá uváděna ani datace, ani místo pořízení siluety. Existuje samozřejmě řada 

výjimek, které jsou pro disertaci stěžejní, nicméně jejich nevelké množství příliš neumožňuje 

následující generalizaci. Úplnou výjimkou jsou pak siluety, na nichž je uvedeno hned několik 

podstatných údajů, jako signatura, místo a datum. Situaci ani neusnadňuje fakt, že se siluety 

nikdy příliš netěšily zájmu domácích kurátorů a naprostá většina inventárních karet podává 

velmi lapidární informace. Dalším možným pramenem jsou reklamy siluetistů v novinách. 

Bohužel i v tomto případě česká periodika neposkytují velké množství příkladů. Vazby na 

rakouské a německé země a místní jazykové poměry rovněž vedly k absenci česky psaných 

příruček siluetování, které by byly rovněž vítaným zdrojem informací. Zůstává tedy otázkou, 

do jaké míry lze probádanou situaci v zahraničí ztotožnit s domácí tvorbou siluet. 

I v případě, kdy je silueta označena původním nápisem, mohou nastat komplikace a to kvůli 

špatné čitelnosti písma (inkoust či tuš rozpité na zadní dřevěné straně rámečku) či kvůli 
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nešťastnému způsobu druhotného zarámování, kdy část nápisu je skryta pod novějším rámem, 

jenž nelze nedestruktivně sundat (zadní stěny jsou připevněny k rámu hřebíčky). Badatel se 

může setkat i s extrémními případy, kdy je nejen nápis, ale někdy i samotná zasklená silueta, 

přelepena samolepkou s inventárním číslem… 

Ve většině případů, kdy nemáme k dispozici přípis, je tedy třeba určit dataci na základě 

něčeho jiného. Vzhledem k specifické formě siluet nelze v první řadě vycházet z ryze 

umělecko-historické analýzy. Největší pomůckou je historie módy, jež je ideální pro 

rámcovou dataci portrétovaných osob. Lze vycházet z analogických příkladů v grafických  

a malovaných portrétech, například z měšťanských portrétů Antonína Machka. Spolu s módou 

jsou některá období charakteristická i účesy (rozměrné dámské účesy vrcholného rokoka, 

pánské paruky s copy ozdobenými mašlí, empirové dámské účesy vyčesané nahoru s drobnou 

kudrlinou vlasů na čele, biedermeierový dámský účes s drdolem vzadu a loknami po 

stranách). Dalším vodítkem může být architektonické řešení grafického pozadí siluety, či 

podoba rámu. Poměrně časté jsou například empirové oválné rámečky s květinovými festony 

imitující kov, nebo dřevěné čtvercové rámečky z ořechového dřeva s rohy zvýrazněnými 

černými čtverečky. Je ale třeba mít na paměti, že siluety mohly být druhotně umístěny do 

nového rámečku. Jedná se tedy jen o jeden z aspektů, ke kterému je třeba při určování datace 

přihlédnout. 

I v případě siluet však lze částečně vycházet z proměn formální stránky. Rané siluety 

zobrazují obvykle jen profil hlavy či busty, zatímco kolem poloviny 19. století se často 

setkáváme s polopostavami, kdy tělo může být částečně zachyceno en face a hlava z profilu. 

Naopak celofigurální siluety, byť nebyly tolik časté, se objevují již na konci 19. století. Rané 

siluety se vyznačují velmi detailní kresbou či střihem, siluety konce 19. století se od nich na 

první pohled liší rozvolněnějším rukopisem a důrazem na zachycení okamžiku. Rané siluety 

jsou ryze monochromní. V českých sbírkách zcela převládají černé siluety na bílém pozadí, 

nicméně siluety vznikaly i v opačné barevnosti. Stejně jednobarevné bývají i siluety konce  

19. století a první poloviny 20. století. V průběhu 19. století začali tvůrci experimentovat 

s barevností v podobě používání barevných papírů či módních doplňků imitujících zlato. Na 

řadě domácích siluet z poloviny 19. století byl vedle reliéfně pojatého papíru použit nejčastěji 

vystřižený kousek bílého papíru, jenž byl zasunut za papír černé siluety v místě pánského 

límečku či dámského živůtku. Ten byl ojediněle vytvořen i ze skutečné krajky. Je třeba mít 

ovšem na paměti, že zmíněné vypozorované formální proměny jsou jen zevšeobecnělou 
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pomůckou a že existuje řada výjimek. Některé siluety zachycující pouze profil bez původního 

zarámování působí velmi nadčasovým dojmem a je obtížné stanovit jejich dataci.  
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III. Stručná charakteristika sbírek na území ČR 

Během mého výzkumu jsem se zaměřila na nejpočetnější sbírky portrétních siluet v rámci 

českých sbírkotvorných institucí. Nejedná se tedy o úplný výčet všech veřejných sbírek a to 

z toho důvodu, že jejich zmapování by bylo časově velmi náročné. Domnívám se však, že 

stávající seznam sbírek, s nimiž jsem pracovala, mi poskytl dostatečný přehled o struktuře 

domácích kolekcí siluet. Pohybujeme se totiž v řádu stovek siluet. Jedná se následující 

instituce seřazené přibližně podle významnosti z hlediska sledovaného tématu: 

Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Národní galerie Praha, Národní muzeum, Královská 

kanonie premonstrátů na Strahově, Západočeské muzeum v Plzni, Muzeum hlavního města 

Prahy, Národní technické muzeum v Praze, Muzeum Karlovy Vary a Městské muzeum 

Mariánské Lázně. Druhým velmi cenným zdrojem obrazového materiálu jsou zámecké 

sbírky, které byly z technických důvodů omezeny na objekty ve správě Národního 

památkového ústavu. Jedná se o více než 45 zámků napříč Českou republikou. Některé sbírky 

byly prostřednícím svozů převedeny na stávající objekty z řady jiných zámků, z čehož lze 

soudit, že portrétní siluety byly v rámci šlechtických objektů velmi rozšířené.  

V přehledu zcela dominují portrétní siluety v podobě poprsí portrétovaného, setkáváme se 

poměrně často s protějškovými siluetami manželů (dva samostatné rámečky, siluety jsou 

komponovány stranově obráceně), popřípadě s dvojsiluetou manželů (obě siluety jsou řazeny 

za sebou a umístěny v jednom rámečku). Poměrně časté je i seskupování vícero siluetových 

poprsí do jednoho rámečku, většinou v případě rodinných příslušníků. S tímto postupem se 

setkáváme často v měšťanském i aristokratickém prostředí, obvykle je tento typ vyobrazení 

proveden technikou verre églomisé. Na přelomu 19. a 20. století byly někdy siluety rodinných 

členů řazeny horizontálně za sebou. Méně často vznikaly celofigurální siluety zobrazující 

osobu v konkrétním prostředí při určité činnosti. V rámci početných zámeckých sbírek se 

setkáváme i s méně obvyklými materiály ve spojení se siluetami (mramor, filigrán) a jejich 

využitím v podobě nejrůznějších upomínkových předmětů. Těm byla v disertaci věnována 

rovněž pozornost, protože ilustrují pestré uplatnění siluet v rámci uměleckého řemesla, čemuž 

se věnují i některé příručky z 19. století. Důraz byl kladen také na moment přechodu mezi 

siluetami a fotografiemi v podobě tzv. fotografických siluet vzniklých vyfotografováním 

osoby v přímém protisvětle. Ty se dochovaly právě jen v zámeckých sbírkách, nikoli v těch 

galerijních a muzejních (respektive lze očekávat jejich případnou přítomnost ve sbírkách 

fotografie). Zdá se, že ve šlechtickém prostředí byly velmi oblíbené také portrétní siluety 
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vystřižené a nalepené na lícové straně pohlednic.4 Jedná se o trend přelomu 19. a 20. století. 

Tento typ užití siluet je pro další bádání velmi cenný především v tom případě, kdy je 

pohlednice popsána a obsahuje informace o adresátu, odesilateli (siluetovaném) a o místě 

pobytu obou dvou. Šlechtické sbírky jsou dále důležitou ukázkou jednoho z typů využití 

siluet, a to jejich adjustování v rodinných albech. Ačkoli se zpočátku jednalo o specifikum 

aristokratického prostředí, začali si v 19. století podobná alba pořizovat také měšťané. Ovšem 

ukázky těchto alb se siluetami jsou mi známy právě ze zámeckých sbírek. 

Obecně lze označit české sbírky siluet za velmi početné a různorodé po tematické  

i technologické stránce. Lze vysledovat i některé přesahy mezi jednotlivými sbírkami. 

Například grafické listy ze strahovského cyklu Sacri et Canonici se nachází ve sbírkách NG, 

grafická silueta Johanna Prokopa hraběte Schaffgotsche, prvního českobudějovického 

biskupa, je rovněž umístěna v obou těchto sbírkách (NG R238873, Strahov GS3551). Na 

zámku Grabštejn se nachází silueta kněžny Metternich–Sándor, jež typem siluety, 

orámováním i rukopisem se jménem portrétované zcela zapadá do grafického cyklu siluet 

z NG, v němž naopak chybí (R 235.185-204). Zmíněné příklady souvisí s grafickou technikou 

umožňující jejich multiplikaci, ručně vystřihované nebo malované siluety se nevyskytují ve 

více variantách.  

  

                                                           
4 Z galerijních a muzejních sbírek se jeden exemplář nachází ve sbírkách Moravské galerie v Brně MGA 2934. 
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IV. Témata 

Práce si kladla za cíl komplexní zmapování fenoménu portrétních siluet v českých zemích 

s přesahem do obecnějších rovin týkajících se filozofických aspektů tohoto druhu 

portrétování. V úvodních kapitolách byly vedle domácí literatury představeny – dnes již 

zapomenuté – výstavy siluet, které proběhly v první čtvrtině 20. století (1906 Moravské 

průmyslové museum v Brně, 1906 Městské průmyslové museum v Hradci Králové, 1912 

Národopisná výstava Plzeňska, 1913 Uměleckoprůmyslové museum v Praze). Součástí 

úvodních kapitol byly dále ukázky z domácí krásné literatury (povídky, romány, divadelní 

hry), které v sobě odráží dobovou praxi siluetování. Cenné zmínky o siluetách byly objeveny 

v pražském periodiku Kaiserliche königliche Prager Oberpostamtszeitung z let 1791, 1792  

a 1794. V práci byl kladen důraz na kontext tvorby siluet, tedy na příbuznou uměleckou 

tvorbu v podobě profilových portrétů, ceroplastik, psaligrafií a stínového divadla. Na 

ukázkách domácích sbírek byly detailněji představeny jednotlivé techniky siluetování, jako je 

mechanická tvorba siluet, vystřihování, malba, grafika a technika verre églomisé. Z poznatků 

získaných rešerší českých kolekcí siluet dále vychází kapitola věnovaná námětům  

a kompozičním schématům siluet i kapitola, v níž byl nastíněn způsob využití a dobové 

prezentace tohoto typu portrétu. Vzhledem k principu tvorby siluet a množství příruček 

poskytujících i siluetistům-diletantům podrobné návody ke tvorbě siluet bylo v samostatné 

kapitole nastíněno téma tvorby siluet coby zábavné i poučné volnočasové aktivity. Sledovaný 

obrazový materiál a jeho různorodost dále umožnily členění siluet na základě jejich autorství 

a společenském statutu portrétovaných. V obou případech se setkáváme s pestrou škálou 

osobností. Mezi portrétovanými se objevují šlechtici, mešťané, duchovní, studenti, vojáci, 

umělci či intelektuálové. Vedle profesionálních siluetistů se pak tvorbě siluet věnovaly šlechta 

a duchovenstvo.  

Ačkoli je všeobecně rozšířeno tvrzení, že byly siluety spolu s portrétními miniaturami 

odsouzeny k zániku po objevení fotografie, skutečnost byla poněkud jiná. Fotografie  

a především daguerrotypy koexistovaly se siluetami od 40. let 19. století do počátku 20. 

století a obě média mají řadu společných rysů, které byly v textu práce demonstrovány.  

Cílem práce bylo rovněž poukázat na to, že ačkoli se nám mohou siluety jevit jako stylově 

neměnný typ portrétu, opak je pravdou. Vedle formálních proměn siluet na přelomu 19. a 20. 

století byla v disertaci nastíněna řada nových uplatnění siluet v umění a uměleckém řemesle. 

Mimo prezentaci výše nastíněných poznatků čerpaných z detailní rešerše domácích bylo cílem 

práce zasadit fenomén siluet do širšího výtvarného a filozofického kontextu, který dosud 
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býval opomíjen i zahraničními publikacemi o siluetování. Na úvod práce byla proto zařazena 

kapitola se zamyšlením nad podstatou siluet, tématy profilového vyobrazení a stínu. 

Součástí práce je poměrně rozsáhlý soubor příloh. První z nich je přehledový seznam 

siluetistů, kteří jsou zastoupeni v českých sbírkách. Výběr zahrnuje tvůrce konce 18.  

a prvních dvou třetin 19. století. Součástí disertace je dále výběrový katalog o 570 položkách, 

řazený chronologicky a na základě autorství. Struktura katalogu také vychází z užitých 

technik siluet, tak aby lépe vynikly shodné rysy či naopak jednotlivé nuance. Mezi autory se 

přirozeně nacházejí nejen tvůrci českého původu, ale také zahraniční autoři, jejichž siluety se 

staly součástí místních sbírek. Katalog je tedy řazen nikoli podle současného umístění ve 

sbírkách ale podle své vzájemné autorské, formální či námětové příbuznosti, čímž se naruší 

hranice druhotně vytvořených sbírek a v některých případech se i zrekonstruují 

pravděpodobné původní konvoluty. Závěrečné tři přílohy obsahují přepis siluetovaných osob 

ze strahovského konvolutu Sacri et Canonici a Syllabus a z bzeneckého konvolutu Arnošta 

Heinricha. 
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V. Charakter „českých“ portrétních siluet  

Již v úvodu bylo předesláno, že je prakticky nemožné důsledně rozdělovat domácí 

a zahraniční tvorbu. Důvodů je hned několik – anonymnost většiny siluet, cestování siluetistů 

napříč Evropou či naopak cestování portrétovaných osob, které si s sebou mohly přivést svůj 

stínový portrét jako suvenýr. Otázkou také je, zda tak vizuálně jednoduchá forma, jakou jsou 

siluety, poskytuje dostatečné tvůrčí možnosti pro formování národních či regionálních 

specifik. Byla zde představena řada technik a inovací, které byly postupně uplatňovány při 

tvorbě stínových podobizen, většina z nich se však více méně objevuje ve všech ostatních 

státech s tradicí siluetování. Zřejmě tedy neexistují konkrétní techniky či postupy, které by se 

daly výhradně spojit s jedním jediným kulturním prostředím, přesto lze vysledovat, například 

převládající oblibu Britů v malovaných siluetách, Němců a Američanů ve vystřihovaných 

siluetách atd. V případě českých zemí se setkáváme prakticky se všemi technikami, ovšem 

dvě z nich jsou v domácích sbírkách zastoupeny opravdu výrazně. Z nich chronologicky starší 

je technika verre églomisé, která se zde nejvíce uplatňovala od konce 18. století přibližně do 

konce druhého desetiletí 19. století. Jedná se o vizuálně velmi působivou a luxusně pojatou 

variantu stínových portrétů vyžadující i větší zručnost než například malované siluety 

a také určité technické znalosti a vhodný materiál (plátkové zlato, či jeho imitaci, černý 

pigment). Díky osobě J. B. Juhna víme, že i původně neškolený zájemce byl schopen vytvořit 

velmi kvalitní eglomizované siluety. Autoři těchto siluet pravděpodobně spolupracovali se 

šperkaři, kteří vsadili hotová sklíčka s portrétem do (obvykle mosazného) medailonu. 

Naprostá většina eglomizovaných siluet z českých sbírek má podobu právě medailonu, který 

mohli majitelé nosit jako šperk. Oblíbenost této techniky snad vychází také z tohoto 

praktického uplatnění. Druhou, velmi oblíbenou technikou v českém prostředí jsou 

vystřihované a reliéfně vytlačované siluety doby biedermeieru. V tomto případě lze skutečně 

uvažovat o českém specifiku. Prohlížíme-li si ilustrace zahraničních publikací o siluetách, 

prakticky v nich nenalezneme zástupce této techniky – až na některé výjimky z německého 

prostředí.5 A stejně tak je domácí tvorba těchto siluet spjata s českými jmény, jako František 

Šedivý, Johann Georg Richter působící v Jindřichově Hradci, František D. Měřínský  

a Vavřinec Klinger. Návod na reliéfně vytlačované siluety navíc nenacházíme ani 

v zahraničních příručkách siluetování. To vše nás do jisté míry opravňuje považovat 

vystřihované a reliéfně vytlačované siluety za skutečné české specifikum siluetování, 

obohaceno také díky některým autorům (především Vavřinci Klingerovi) o reliéfní vrstvení 

                                                           
5 Dvě takové siluety jsou reprodukovány v drobné brožuře BAIER 1958, 17-18. Další výjimkou je silueta 

reprodukovaná v knize JACKSON 1911, obrazová příloha č. XXVI. U siluety ovšem není uvedena provenience. 



14 

 

jednotlivých černých papírů, zlacení detailů a kolážovité užívání reálných krajek. Lze říci, že 

díky oblibě této techniky, která učinila siluety vizuálně přitažlivější, trvala móda siluetování 

prakticky nepřetržitě od konce 70. let 18. století do 60. let 19. století, aby na tuto tradici 

mohla prakticky bez přerušení navázat modernější tvorba siluet ve formě siluetových ilustrací. 

Díky oblibě eglomizovaných a biedermeierových vystřihovaných siluet v české tvorbě 

převládá zachycení hlavy, poprsí či polopostavy portrétovaných, nikoli tedy celofigurální 

siluety. Rovněž vícefigurální scény nebyly tak oblíbené, ale díky eglomizovaným 

medailonům se rozšířila forma protějškových siluet manželských párů.  

Dalším charakteristickým rysem siluetování v českých zemích je komplexnost tohoto 

fenoménu, který se dotkl prakticky všech vrstev obyvatelstva nejen v Praze, ale i v dalších 

regionech. Obyvatelstvo se ocitlo jak na straně portrétovaných, tak na straně portrétujících. 

Skutečným českým specifikem je zájem místního duchovenstva o siluetování, a to nejen 

u vysoce postavených církevních hodnostářů, ale také u regionálních duchovních či 

duchovních kleriků. Někteří z nich se navíc sami chopili nůžek, rydla, či štětce a portrétovali 

jak své duchovní spolubratry, tak svou rodinu či společensky významné osoby.  

Tyto závěry možná nejsou nijak ohromující, ovšem vezmeme-li v úvahu skutečnost, že 

vypovídací hodnota siluet obecně je přeci jen nižší než například u portrétních miniatur, jsou 

to snad závěry překvapivé. Dokazují totiž, že lze nepochybně uvažovat o domácí tradici 

siluetování, která si tuto formu portrétování přinesenou ze zahraničí velmi rychle osvojila, 

tato tradice zde velmi pevně zakořenila a místní autoři ji obohatili o své – možná drobné ale 

přesto cenné – inovace.  
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VI. Závěr 

Široký zájem o portrétní siluety v 18. a 19. století napříč společenskými vrstvami nelze 

vysvětlovat jen jejich levným a rychlým pořízením. Tento typ vyobrazení odpovídal 

dobovému zájmu o důstojné zachycení lidského jedince i zájmu o fyziognomii a s ní spojenou 

snahu o odhalení vnitřního charakteru člověka. Zatímco v portrétním malířství bylo možné 

malovanou realitu poupravit ve prospěch portrétovaného, siluety tuto možnost nenabízely  

a prezentovaly realitu takovou, jaká je. To odpovídalo dobovým osvíceneckým 

a racionalistickým idejím a zároveň zřejmě konvenovalo osobám, které byly obzvlášť hrdé na 

svůj profil, protože právě profil bývá někdy spojován s označením „aristokratický“. 

Vznešeností řeckého antického profilu si byl vědom i známý francouzský sochař Auguste 

Rodin6 a jak je známo díky Rostandovu Cyranovi z Bergeracu i „velký nos velkého ducha 

značí“… Siluety tedy sice zdůrazňují některé rysy obličeje, které nemusí být vždy lichotivé, 

lze z toho ale po Cyranově způsobu vlastně udělat přednost a navíc siluetové vyobrazení 

neprozrazuje konkrétní věk portrétovaného, což mohlo být především u starších dam vnímáno 

jedině pozitivně. Je třeba také zdůraznit, že adjektivum „portrétní“ v případě portrétních siluet 

neoznačuje pouze realistické a mimeticky věrné zobrazení lidského profilu, ale také zobrazení 

osobní charakteristiky portrétovaného. To souvisí s myšlenkami fyziognomie i s tendencemi 

některých siluetistů (především z konce 18. století) zobrazit ve formě siluety celou osobu  

a prezentovat ji během činnosti, která je pro portrétovaného typická. 

To, co činí siluety zajímavé i v dnešní době, je nejspíš skutečnost, že se vyčleňují ze 

zaběhlého kánonu en face zobrazení, které dominuje západní vizuální kultuře. En face 

vyobrazení má zdánlivě větší mimetickou hodnotu i díky tomu, že divák může pozorovat oči 

portrétovaného, které bývají vnímány jako pomyslná okna do duše portrétované osoby. Nabízí 

se i jisté psychologické odůvodnění větší oblíbenosti en face portrétů; maluje-li nás malíř en 

face, nepozoruje jen on nás, ale i my můžeme pozorovat jeho, máme jej vizuálně pod 

kontrolou a cítíme se v bezpečí. Maluje-li nás malíř z profilu, jsme schopni jej pozorovat jen 

periferním viděním a jsme v podstatě zcela vystaveni pohledu toho druhého. V každém 

případě se zdá, že vyobrazením, které nejvíce vypovídá o naší podobě, je propojení obou typů 

portrétů – tedy en face a profilu. Není náhodou, že právě takovýto postup zvolili již na konci 

19. století kriminalisté pořizující fotografie zločinců. V jednom z postupů byla dvojitá 

podobizna vytvořena jedinou expozicí pomocí zrcadla, čímž navíc docházelo ke dvojitému 

                                                           
6 MAŘATKA 2003, 89; Mařatka vzpomíná, jak si Rodin při společné cestě do Prahy všímal v Lutychu 

meunierovských typů hlav dělníků „s jejich řecky řezanými profily nosů“. Sám Rodin se nechával opakovaně 

portrétovat z profilu (kresba tužkou od Josefa Mařatky, fotografie od J. Eckerta, série fotografií od Edwarda 

Steichena…). 
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zdvojení portrétovaného – poprvé prostřednictvím zrcadla a podruhé prostřednictvím 

fotoaparátu.7 Tento postup byl ovšem použit minimálně o století dříve, a to na grafickém 

portrétu Františka Josefa hraběte Thun-Hohenstein (1734-1801) od Klementa Kohla (1754-

1807), mladšího bratra Ludvíka Kohla. Portrét zobrazuje hraběte (mimochodem svobodného 

zednáře) téměř en face na pozadí siluety jeho profilu.8 Na principu propojení profilu a en face 

jsou ostatně založeny i některé ateliérové portrétní fotografie či díla kubistického a 

surrealistického malířství.9 Ještě zajímavější je pak úplné propojení profilového a en face 

vyobrazení, kdy en face portrét je deformován obrysem profilu téže osoby. Portrétovaný je 

doslova formován či deformován svým vlastním já (profilem), na což ale není schopen 

vlastníma očima nahlédnout. Zmaten je i samotný divák, který není schopen vnímat zároveň 

en face a zároveň profil, jeho pohled neustále těká mezi oběma neslučitelnými póly. Patrně 

není náhoda, že přesně tento vizuální postup v nedávné době zvolili autoři propagačního 

materiálu k seriálu, v němž hlavní postava ztvárňuje roli psychoterapeuta.10 

Na samotných siluetách je v neposlední řadě také zajímavý efekt rovnocennosti. Spolu 

s daguerrotypy bývají označovány za první demokratické médium v tom smyslu, že byly 

finančně dostupné řadě lidí. Ještě výraznější projev demokratického charakteru siluet však 

vidím v tom, že tento typ vyobrazení zkomprimuje všechny siluetované do černé plochy 

definované profilem. Oblečení, přepychové látky, módní doplňky a šperky nehrají 

v portrétních siluetách – alespoň v jejich počátcích – téměř žádnou roli, což je staví do 

kontrastu k reprezentativním malovaným portrétům. Je zajímavé, že mezi objednavateli 

portrétních siluet byla zpočátku hlavně šlechta, u níž by se vzhledem k tradici rodových 

portrétních galerií očekával spíše opačný přístup. Rovnostářský princip siluet 

(a jejich moderně působící vizuální forma) však evidentně oslovil osvícenskou šlechtu, která 

se začínala více přibližovat buržoazii mimo jiné svými aktivitami v podnikání.11 Zdá se však, 

že Winckelmannova idea klasicistního, respektive antického „edle Einfalt und stille Grösse“ 

s nastupujícím 19. stoletím postupně odeznívala. Byla vystřídána důrazem na materiálnost, 

                                                           
7 Detailnější informace o této praxi podává Tomáš Winter, viz WINTER 2010, 301-307. 
8 Portrét zmiňuje i Dlabač pod číslem 90, viz DLABACZ 1815, 95. Klemens Kohl byl původně samoukem, 

posléze studoval na vídeňské mědirytecké škole J. Schmutzera. Jako mědirytec působil ve Vídni, Drážďanech  

a Lipsku, často spolupracoval s básníky při ilustrování jejich děl a tvorbě jejich portrétů (Salomon Gessner, 

Friedrich Hagedorn…). Je také autorem řady profilových portrétů (W. A. Mozart 1793, G. Ph. Wucherer 1789)  

a konvolutu grafických reprodukcí historických mincí (MG, SDR 3284). Jeden z výtisků samotného portrétu je 

uložen ve sbírkách Rakouské národní knihovny (PORT_00012740_02). 
9 Petr Wittlich hovoří v souvislosti se zachycením obličeje současně z profilu a en face v surrealistické malbě  

o psychoanalytické šifře projevu nevědomí, viz WITTLICH 2008, 130. 
10 Konkrétně se jedná o třetí řadu psychologického seriálu Terapie (2011-2019), režie Petr Zelenka. 
11 Jako příklad lze uvést rájeckou linii Salm-Reifferscheidtů. 
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siluety začaly být doplňovány dekoracemi v podobě barevných doplňků znázorňujících 

detaily šatů, účesů a šperků siluetovaných, čímž se portrétní siluety přiblížily tradici 

malovaných portrétů. 

Při mapování více než století trvajícího zájmu o siluety nás překvapí, do jaké míry siluety 

prošly dlouhým a složitým vývojem, a to nejen po formální stránce, ale především z hlediska 

jejich percepce a prezentace. Z naprosto věrných zachycení lidské podoby z dob Lavatera  

a prvních siluetistů, které skutečně plnily funkci budoucí fotografie, se postupně proměnily na 

konci 19. století do média, které bylo schopné do jisté míry fotografiím konkurovat, ovšem za 

té podmínky, že byla utlumena jejich mimetická funkce a naopak byla vyzdvižena jejich 

plošnost, dekorativnost a stylizovanost. Ze siluet používaných jako ilustrace k vědeckým  

a pseudovědeckým textům se stala vyhledávaná forma naivně působících (nejen) dětských 

ilustrací založených na fantazii. Díky této proměně médium siluet nezaniklo 

s nástupem fotografie, ale bylo schopné oslovovat zcela nové generace výtvarníků, jak je 

tomu dodnes.12 I z hlediska umění 20. století tak médium siluet poskytuje řadu nových témat. 

Mohli bychom se zde dále věnovat moderně působícím sazovým otiskům hlav z profilu od 

malíře Gabriela Maxe,13 které vzbuzují až znepokojivý dojem způsobený neobvyklou 

vizualitou černých tváří na šedočerném pozadí, které jsou mimochodem podivuhodně blízké 

siluetě černošské otrokyně Flory z roku 1796. Stín, silueta a otisk v umění 20. století silně 

rezonovalo, mohli bychom se zde věnovat řadě domácích i zahraničních autorů pracujících 

s tématy stínu a siluet, jakými je třeba Jindřich Štýrský (Náměsíčná Elvíra, 1927), Toyen 

(Mýtus světla, 1946), Emila Medková (cyklus Stínohry, 1950)… Dalším velkým tématem je 

indexiální podstata stínu a siluet, které se již věnovala Rosalind Kraus v souvislosti s tvorbou 

Marcela Duchampa.14 Ve spojení s profilovým vyobrazením by bylo třeba věnovat prostor 

také Sherrie Levine a její sérii vystřižených siluet hlav amerických prezidentů (George 

Washington, Abraham Lincoln…) z fotografií modelek a jiných časopisových fotografií žen 

(1979). Vedle formy siluet, autorka tématizuje nemožnost lidské percepce obou vyobrazení 

najednou, apropriuje nesouvisející média a osoby a relativizuje originalitu díla i postavení žen 

a mužů ve společnosti. Je samozřejmě otázkou, do jaké míry měli výše zmínění autoři 

povědomí o tradici portrétních siluet.  

                                                           
12 To se týká i autodidaktů, o čemž svědčí například novodobá příručka Charlese Burnse k siluetování Mastering 

Silhouettes. Expert Instructionin the Art of Silhouette Portraiture (2011). 
13 FILIP – MUSIL 2011. Jedná se o autoportrét a otisky hlav Hedviky a Elsy Lesekových z let 1883-1886 ze 

sbírek norimberského Germanisches Nationalmuseum. 
14 KRAUSS 1977, 68-81 
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Chtěla jsem zde však především naznačit, že se za časovou hranicí konce 19. století, kterou 

jsem si pro tuto práci vymezila, setkáváme s dalšími velkými tématy souvisejícími se 

siluetami. Předkládaná práce z tohoto pohledu skutečně není vyčerpávající a co víc, ani 

v rámci sledovaného období konce 18. a 19. století nebyla všechna dílčí témata zdaleka 

vyčerpána. Ukazuje se totiž, že portrétní siluety byly skutečně výtvarným, kulturním 

a společenským fenoménem, jenž je průsečíkem řady oborů a témat, které by šlo dále 

sledovat. Ať už se jedná o fyziognomii a tzv. Menschenkentnis, dobovou praxi fantasmagorií 

a jejich odraz ve vědě, stínové divadlo – konkrétně symbolistní divadlo konce 19. století 

pracující se stíny nebo orientální umění pracující s obrysy.15 Některé siluety mě přivedly k tak 

vzdálené tématice jako je svobodné zednářství, z něhož není laický pozorovatel schopen 

vyvodit zcela konkrétní závěry. Vzájemnou propojenost mezi siluetami a dalšími zdánlivě 

nesouvisející fenomény ještě jednou ilustrujme na osobě Josiaha Wedgwooda, jehož továrna 

produkovala antikizující kameninu a profilové portrétní medailony. Wedgwood si objednal 

u Josepha Wrighta obraz tematizující počátky malířství, respektive hrnčířství, a jeho syn 

Thomas Wedgwood je známý svými experimenty s fotogramy a jeho podoba je nám známa 

díky profilovému portrétu z majetku jeho sestry. V okruhu jedné osoby se tak setkáváme 

s odkazy na antiku, Plinia staršího, profilovými portréty i fotogramy, což jsou všechno témata, 

která byla zmíněna v souvislosti s předpoklady vzniku fenoménu portrétních siluet. Všechna 

tato témata mohla být v práci rozvedena ještě podrobněji, místo toho jsem však v případě 

potřeby raději odkázala na další literaturu a věnovala jsem prostor samotnému jádru práce, 

a to situaci v českých zemích.  

Zdá se, že nejstarší české exempláře siluet pochází z přelomu 70. a 80. let 19. století, což je 

téměř analogické s hlavním rozkvětem siluet v evropských zemích, kde se samozřejmě 

setkáváme s ojedinělými staršími příklady (Velká Británie, Francie, Německo). Je to doba, 

kdy vznikají první německy psané příručky (1779) a relativně brzy se objevují i první zmínky 

v domácí literatuře a tisku (1791 a 1801). I díky roli sousedních německých zemí a Vídně se 

tedy české země rychle zapojily do tohoto celoevropského fenoménu, do něhož přispěly 

i svými drobnými inovacemi, jako jsou biedermeierové vystřihované a reliéfně vytlačované 

siluety. Tvorba siluetových portrétů zde zažila skutečně velký rozmach a dosáhla velké 

pestrosti jak na poli užívaných technik, tak na poli tvůrců a portrétovaných, které představují 

až překvapivě pestrou škálu obyvatel českých zemí. I zde bychom se mohli věnovat řadě 

                                                           
15 Namátkou zmiňme alespoň japonského grafika Kikugawu Eizana (1787-1867), který relativně často používal 

při zachycení pohledů do japonských interiérů hru stínů vrženou postavami za typickými papírovými 

poloprůsvitnými stěnami (například Gejši hrající kitsune ken, cca 1818). 
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dílčích témat a nadále rozšiřovat rešerše dobových periodik, vzpomínkových knih, archivních 

pramenů a tak dále. U každé takovéto práce je však třeba v určité době rozhodnout, zda byl cíl 

práce splněn a zda by se kvantita dalšího času tráveného rešeršemi setkala 

i s potřebnou kvalitou nalezených informací. Hlavním cílem této práce bylo celkové 

zmapování fenoménu portrétních siluet v českých zemích, což bylo v zahraničí učiněno již 

dávno. Také proto je současná zahraniční bibliografie na téma siluet tak bohatá a má podobu 

řady detailnějších studií a článků. Doufám tedy, že zde předkládaná synteticky laděná práce 

poskytne dalším zájemcům o toto téma přehledný základ pro jejich vlastní analytické studie.  
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