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Anotace: 

Práce s názvem Vizualita, fotografie a výtvarná výchova se zabývá problémem obrazu jako 
způsobem myšlení a možnostmi transformace reálného světa do konkrétní obrazové formy. 
Výzkumná část je zaměřena především na zkoumání vizuality na prvním stupni základní 
školy a zčásti také ve vysokoškolském studiu učitelství výtvarné výchovy 

Věnuje se obsahu pojmu obraz, obrazu jako souboru mnoha různorodých informací, které 
jsou „k dispozici" ve světě kolem nás. Triáda pojmů VIZUALITA, FOTOGRAFIE A 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA otevírá nejen vztah mezi obrazností, technickým médiem a 
vychováváním k estetickému vnímání. Nabízí také prostor pro realizaci konceptů nebo 
projektů, které jsou zaměřeny především na obraz fotografický, stejně jako umožňuje 
zkoumat interakci obsahů těchto pojmů. Obecná rovina úvah o vnímání světa jako prostoru, 
obsahujícího „realitu", směřuje k jistému způsobu pohledu. Tento pohled je ovlivněn 
především dvěma faktory. Jednak výběrem média fotografie, jednak způsobem přemýšlení o 
obsazích a poslání obrazů. Zprostředkování fotografických obrazů dětem je stejně důležité 
jako zprostředkování obrazů klasických. Každá oblast a každé médium - ať již klasická 
výtvarná technika nebo moderní technické médium - přispívá k rozvoji dětského vnímání a 
poznávání svými specifiky. Vznik a vývoj fotografického méclia umožnil přirozený posun 
nejen ve vnímání, popisování a reflexi reality, ale především v možnostech práce s ní, z nichž 
jednou z nej podstatnějších je funkce edukativní, vzdělávací, výtvarně-výchovná. 
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Základní oblasti zkoumání 

Klasické vyjadrovací prostředky výtvarného umění, fotografie a vizuálni skutečnost: 
komparace klasických a technických médií. 

Současná výtvarná výchova a její realizace na 1. stupni ZS - reflexe vlastní 
pedagogické praxe. 

Vysokoškolské studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ a studium výtvarné pedagogiky: 
zavádění nových studijních programů. 

Hypotézy pedagogických výzkumů - základní výzkumná témata 

Zjišťování a ověřování možností žáku 1. stupně ZS zaznamenávat a reflektovat 
technické možnosti fotografických záznamů vizuální skutečnosti. 

- Zkoumání možností míry identifikace obrazů „reali ty v technickém médiu 
(fotografii). 

Zkoumání možností ransformace „reálné" (viděné) skutečnosti do „fotografického 
obrazu" a její reflektivní identifikace. 
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1. FOTOGRAFIE JAKO TECHNICKÉ A VÝTVARNÉ MÉDIUM 

Záměr celého studia, tedy zkoumat a pokud lze reflektovat dětské vnímání světa, jsem 

vymezil hranicemi a možnostmi reálného světa, obrazu, technického média fotografie a 

dialogu, především pak možnostmi práce s fotografií - ať již dokumentární nebo autorskou. 

1 přes technickou dominanci fotografie se dostáváme ke světu jako nositeli dějů a situací, 

které se bez člověka těžko obejdou. Člověk je tím, kdo snímek tvoří. To je nosné z hlediska 

aplikace různých fotografických postupů do výtvarné výchovy. Víme, že tu jsme a můžeme se 

světem něco „dělat". Fotografie je způsob, jak reflektovat svět. Je také cestou, jak na svět 

nahlížet a co o něm můžeme říci druhým. To obraz „umí" a fotografie nám to nabízí. Umožní 

„říkat", „vyprávět"' a „dělit se" o pohledy na svět. Obraz se stal nástrojem komunikace a 

hledání a tímto způsobem je možné jej nabízet a ukazovat dětem i studentům. Tato práce je 

sondou do praktického využití fotografie na základní škole bez aspirace na rozsáhlé studie o 

možnostech práce s fotografií při používání grafických nebo jiných programů na úpravu 

fotografie. Cílem práce a jejího zkoumání je ukázat, jak s fotografií pracovat a jak ji 

zpřístupnit dětem nejen jako pasivní obraz, ale jako prostor pro dialog, prostor pro hledání 

dalších významových posunů. 

Obsahem disertační práce je propojení a zkoumání několika rovin, které se snažím 

formulovat převážně prostřednictvím světa fotografického - jakéhosi „ORBIS PICTUS 21. 

století". Návaznost na ORBIS PICTUS J. A. Komenského je velmi troufalá, ale není náhodná. 

V obecné rovině lze vnímat obrazy „učitele národů" jako východiska pro úvahy o propojení 

„tehdy s dnes", jako spojnici mezi světem vnitřním a vnějším. Propojování se děje nepřetržitě, 
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na různých úrovních myšlení a v různých oblastech lidského konání. Odkazy k dílu J. A. 

Komenského zde předkládám jako jednu z možností úvah s návazností na hledání principů 

a možností současné vizuality: pokud je tento svět světem, který „vidíme". Pokud jej jen 

„vizuálně (tj. povrchně) nevnímáme". 

Především mě zajímá pozice dítěte v dnešním rychlém a přetechnizovaném světě, cesta 

vedoucí ke „zpomalení" vnímání impulsů prostřednictvím fotografických obrazů. Svou roli 

hraje čas, respektive obrazové zastavení okamžiku. Jsem si vědom, že „novost" klasické 

fotografie je velmi diskutabilní (i v koncepci výtvarné výchovy), ale domnívám se, že 

„novost" digitální fotografie je stále ještě obhaj itelná a vyzývá ke své autonomii. Jedním 

z témat fotografického „Orbis Pictus" (myšlení skrze obraz - „Homopictusphotographicus" 

- člověk obrazový fotografující) jsou možnosti obrazů kolem nás, ze kterých lze de facto 

sestavit obrazovou podobu světa a svět obrazově reflektovat; a tudíž jej i konkrétním 

způsobem uchopit a dále s ním pracovat. 

Jaký je obsah fotografického sdělení? Nese každá fotografie svůj význam? Co vlastně 

fotografie předává? Předává scénu samu. doslovnou skutečnost i skutečnost manipulovanou. 

„ Máme-li se přesunout od skutečnosti k fotografii, není nikterak nutné rozdělovat tuto 

skutečnost na jednotky a vytvářet z těchto jednotek znaky, jež by se zásadně lišily od 

předmětu, které zpodobuji; není nijak nutné ustavovat přechod, tj. kód, mezi předmětem a 

jeho obrazem. Jistě, obraz není skutečnost, ale je přinejmenším její dokonalou analogií, a 

právě tato analogická dokonalost definuje pro běžné myšlení fotografii. " (BARTHES, 1977. 
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s. 16-17). Vilém Flusser pojednává o fotografii jako o „ďáblu", jež dokáže mást a klamat svou 

věrohodností, tedy téměř absolutní věrohodností fotografie vůči své předloze. (FLUSSER, 

1997) 

Možnost, že fotografie je realita, nelze akceptovat. Nikdy nemůžeme realitu, jíž žijeme, 

uchopit jako komplexní soubor v celé její šíři. Máme sice možnost uchopit skutečnost pomocí 

zastaveného času, vždy jde ale o výběr, o náš výběr, kterým apriorně něco vyzdvihujeme a 

něco jiného upozaďujeme, tedy vylučujeme z ohniska zájmu, v podstatě zatracujeme. Otázka 

po dalším opětovném vyzdvižení předtím upozaděné věci s sebou nese úskalí v podobě 

plynoucího času. Ze skutečnosti můžeme brát aktuálně, ale věci a děje, které bychom chtěli 

vlastnit zpětně, už budou jiné (pokud budou vůbec), protože i čas již bude jiný. „Smysl jako 

jednota prochází mnoha „kusy" toku cogitationes. Můžeme „dnes a zítra absolutně vědět to 

samé, ale to neznamená, že se jedná o tentýž kus v našem toku. " Identický• smysl je ideálně 

identický moment všech, anebo alespoň mnoha, prožívání. Proto může moment domova 

penetrovat do naprosto rozličných vnímání, či vnímání vnímání, do vzpomínek, i do 

vzpomínek na vzpomínky atd. Tento moment - ideálně identický' moment - je protencí vzniklou 

z pasivních syntéz re tencí". (HOGENOVA, vv \ vvv. viap.cz/clankv4-houen o va -

kporozumeni.htm) 

„ Vizualita, vidění a jeho způsoby i kvality, to vše je především sociální a kulturní praxí, 

souborem praktik, které sjednocují příslušníky určitého společenství v jejich vizuální 

aktivitě. „ Vidíme v rámci kulturou nám poskytnutého souboru možností. Aby lidé mohli 

kolektivně uvést do souladu své vizuální zkušenosti, je zapotřebí, aby každý podřídil svůj 

fyziologický prožitek společensky dohodnutým popisům srozumitelného světa...mezi subjekt 

a tento svět je vložena celá suma diskurzů, jež utvářejí kulturní konstrukci - viziialítu - a 

odlišují ji od vidění - bezprostředního vizuálního prožitku." (BRYSON, 1988, s. 91-92.) 

Znakosloví uměleckého díla, onen komunikační systém, který generace umělců stále nově 

prepracovávají, má četné (a rozhodující) rysy, jimiž se hlásí ne už ke svému ontogenetickému 

původu, ale k sounáležitosti s uměleckým myšlením historicky podmíněným ve všech svých 

fázích i detailech. Dalo by se hovořit o úmyslných deformacích, kdyby se nebylo co bát 

mnohoznačnosti tohoto termínu. Umělec je výrazem slohu své doby, jeho individualita je tím 

determinována. „Sloh není nic jiného než výsledek jednotlivých vědomých a cílevědomých 

postoju, avšak sám nevzniká vědomě a cílevědomě a nevstupuje do vědomí jedinců, jejichž 

výkony tvoří podstatu jeho bytí. " (HÄUSER. 1975, str. 154) 
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V souvislosti se znakoslovím uměleckého díla je nutno pojednat o „znakosloví fotografického 

obrazu", o jeho specifikách a významech jednotlivých prvků, o významovosti ustálených 

předmětů a reálných objektů. Na obrazech je symbolika definována pomocí historických 

souvislostí, fotografie je relativní „novostí média" živnou půdou pro definování významů 

v rámci aktuálních způsobů vidění a dešifrování poselství. Reálná věc zůstává věcí ve 

skutečnosti, ve fotografickém obraze však nese význam. Neméně důležitá je proto oblast 

zkoumání významů fotografických sdělení. 

Fotografie je jedna z mnoha věcí. která hýbe dnešním světem . Jeden slavný fotograf na konci 

19. století řekl, že .. dnes vše existuje proto, aby to skončilo na fotografii ". Zcela určitě 

netušil, do jaké míry vystihl podstatu fotografie, ačkoli slova vyřkl v době kdy fotoaparát byl 

stále ještě výsadou prestiže, kulturní vzdělanosti a možná že trochu í snobství. Ani nemohl 

tušit, do ják gigantických rozměrů se fotografický průmysl rozroste o století později. Pokud 

bychom pochybovali o pravdivosti výroku, myslím že aplikovatelnost na dnešní svět je 

naprosto smysluplná. Nejen, že dnes opravdu vše existuje proto, aby to bylo někde někým 

vyfotografováno, ale zároveň na naší planetě téměř už neexistují lidé, místa či věci. které by 

již někdo někdy nevy fotografoval. 

Důsledná honba za globalizací celého světa, přinesla během 20. století jeden důležitý fakt, a 

sice. že naše obrovská planeta se pro každého člověka stává denně menší a menší (opomeňme 

prosím problematiku přelidnění planety - to je z trochu jiného „soudku" ). Není nutné 

připomínat, že tato formulace je myšlena obrazně, a sice, že horizont svého okolí, jež je každý 

obyvatel naší planety schopný obsáhnout a mít o něm určité povědomí, se neustále každým 

dnem rozrůstá. 

Fotografické médium je jedním z klíčových prvků k neustálému rozšiřování těchto horizontů, 

aniž si to možná patřičně uvědomujeme. Jak ještě mnohokrát ve své práci zmíním, člověk je 

od samých prvopočátků své existence tvor víceméně vizuální. Drtivou většinu informací o 

svém okolí, získává pomocí zrakových (tedy obrazových ) vjemů. Pomocí zraku se 

orientujeme v prostoru, vnímáme své okolí, poznáváme druhé jedince, často si nejdříve i 

podle zraku vybíráme své partnery. V drtivé většině pomocí zraku, zpracováváme i 

nepřeberné množství informací, jež nám dnešní digitální svět naděluje. Nejde o nic jiného, 

než o získávání potřebných informací o daném jevu či situaci, aby následně mohla v našem 

mozku proběhnout analýza dané situace. 



Fotografie, jakožto ryze obrazové médium je pro tento účel naprosto ideální nástroj, jak 

uchovávat data o dané skutečnosti v poněkud přehlednější a hlavně přesnější formě, než jakou 

dovoluje například písemný či slovní popis. Navíc tento popis hovoří univerzálním jazykem, 

čitelným naprosto shodně pro kohokoli na světě ( pravděpodobnost, že kdokoli z nás potká 

člověka, jež nikdy v životě neviděl nebo nedržel v ruce fotografii je v dnešním světě opravdu 

mizivá ). Jedním dokonalým obrazem se dá sdělit to, co je „naťuknuto" v tisíci dalších. 

Vše. co kdy kdo vyfotografoval, muže být kdykoli a dnes už i odkudkoli na planetě dostupné 

celému světu pomocí virtuálního světa Internetu, televize a dnes již i mobilních 

komunikátorů. Planeta Země se scvrkla do podoby monitoru počítače na vašem stole či 

barevného displeje vašeho mobilního telefonu. Obrázky a fotografie z celého světa existují 

dnes pouze proto, aby byly prezentovány v nefyzické fonně, ale zároveň aby je mohl 

shlédnout či vlastnit každý člověk na světě, lo je podstata dnešní fotografie. 

Je naprosto zbytečné konstatovat, že až k tomuto horizontu autor výstižného výroku zcela 

jistě nedohlédl, nicméně z konfrontace rozdílnosti porovnávaných období, vyvstává na 

povrch daleko hlubší problém, vztahující se k médiu fotografie. Dnešní norma dostupnosti 

fotografie a zejména nástup digitálních technologií do tohoto média, umožňuje zhotovovat 

nepřeberné množství obsahově „ prázdných" snímků (obrázků), jež fotografii jako takovou 

degradují na úroveň tak zautomatizovaných činností, jako je například chůze, či jízdu na kole 

Pravá podstata uměni fotografie není ve stisknutí spouště, je mnohem složitější a člověk se jí 

mnohdy dlouho učí. Technologicky dokonalý fotoaparát umožňuje dělat stejně tak hloupě 

obrázky jako i dokonalé fotografie, hodné prezentace v renomovaných galeriích. Stejně tak, 

dokonalá fotografie se dá pořídit i nejprimii ivnějšim fotoaparátem z dob našich dědečků či 

prababiček. Tím absolutním médiem nadále zůstává sám fotograf jedině ten rozhoduje o lom. 

jaký záběr pořídí a do jaké míry se ztotožňuje s jeho jvožitky. 

Zabýváme-li se fotografií jako fenoménem dvacátého (a stále ještě i jedenadvacátého) století, 

poměrně „mladým médiem", které je pro svou věrnost a přesnost zachycení a zobrazení vnější 

skutečnosti (podobnost, tvářnost) často považováno za jakousi zachycenou skutečnost-

realitu. 



Na úvod cítím potřebu připomenout, že většina impulsů, které vnímáme, k nám dnes 

nepřichází bezprostředně, ale zprostředkovaně. Tak je tomu i v případě vizuálních podnětů, 

kdy zásluhou vyspělosti telekomunikační techniky můžeme pozorovat a „vidět" události, věci 

a jevy z celého světa takřka hned. Ale pozor! Na paměti bychom měli mít stále fakt, že tato 

jedinečná možnost přenosu a zprostředkování informací sebou nese právě riziko mylné 

interpretace jevů z hlediska jejich autenticity a skutečnosti. Obraz v televizním 

zpravodajství může být sice vnímám a interpretován jako skutečnost (a většinou tak vnímán a 

interpretován bývá!), ale skutečností není a ani nemůže být. Je přenesen, „zaznamenán" 

skrze objektiv, transformován do podoby technického obrazu a námi „viděn" přes 

obrazovku... 

Proto bych se pokusit pojmenovat některé důležité a podstatné problémy ve vnímání 

skutečnosti a fotografického obrazu, jež jsem rozdělil do tří oblastí: fotografie a skutečnost, 

fotografie a výtvarné umění, fotografie a současná výtvarná výchova. Tyto oblasti jsou 

velmi úzce provázané, dokonce je mnohdy ani nelze od sebe oddělit. 

Skutečnost, tj. stav, který vnímáme skrze vlastní existenci a prožívání, máme potřebu nějakým 

způsobem uchopit, pojmenovat, zaznamenat, dokumentovat, interpretovat, transponovat, či 

dokonce transformovat. Jakým způsobem vymezit a definovat skutečnost-realitu, přesněji 

řečeno skutečnosti-reality? Člověk žije natolik ve stínu znakových prostředků, že si jen těžko 

dokáže uvědomit, že to, co sám označuje za realitu (přes dobrou vůli pro její nejširší chápání) 

ve skutečnosti nikdy celou realitou není a dokonce ani být nemůže. 

„Realita v celé své šíři, jež by mohla být vymezitelná nezávislostí na člověku, totiž vždy 

touto svou samotnou podstatou přesahuje to, s čím se j e člověk schopen sám bezprostředně 

svým tělem „fyzicky" setkat, i to, co z ní byl člověk svými nástroji za celou dobu své historie 

schopen kolem sebe vymezit. Realita je v tomto pragmatickém pojetí uměleckého výtvarného 

procesu chápána jako předem neohraničená, zprvu nevymezená, ve své celé podstatě člověku 

neznámá." (VANČAT, 2000.) K tomuto - nezbytně krátkému - citátu musím však již zde 

doplnit, že s „realitou" se setkává vždy „celý" člověk, tedy bytost neoddělitelně „fyzická" a i 

„psychická". 

Velmi výstižně pojednává o skutečnosti - realitě Vilém Flusser ve své knize Moc obrazu: 

„Tradice zpochybnila pojem „skutečnost"( vé smyslu „realita") tak, že v rozhovoru se 

vzdělanými lidmi dnes není záhodno toto slovo vůbec brát do úst. Ukazuje se však, že 

v běžném životě je stále obtížnější se mu vyhnout. Není například možné položit si 



v souvislosti s informacemi ze sdělovacích prostředků (například z televize) otázku, zda je to, 

o čem informují, skutečné - zeptat se řekněme: Byl Ceausescu skutečně popraven tak, jak to 

ukazovali na obrazovce?. Při analýze takové otázky totiž brzy zjistíme, že výraz „skutečně'' 

není na místě. Měli bychom se ptát jinak, například: Lze zjistit, jak byl záznam údajné 

popravy pořízen? Tento příklad ukazuje dvě věci : za prvé to, že vzhledem ke stále 

dokonalejší simulaci je pro nás otázka po skutečnosti stále naléhavější, a za druhé, že tato 

stále naléhavější otázka stále vzácněji připouští uspokojivou odpověď. Lze to nazvat 

nepřetržitě rostoucí ztrátou důvěry ve skutečnost."(FLUSSER, V. 2001) 

Současná společnost a kultura, v níž žijeme, funguje převážně na principech vizuálních 

obrazů, které jsou nám v hojné míře předkládány prostřednictvím sdělovacích prostředků 

(televize, počítač, video, filmy, reklama apod.) Proto je dnešní kultura poprávu označována 

jako kultura vizuální. Problém vizuální kultury je aktuální od 60. let 20. století. Zabývali se 

jím takoví autoři, jako V. Flusser (Za filosofií fotografie, Moc obrazu, Do universa 

technických obrazů, Příběh ďábla aj.), M. McLulan (Jak rozumět médiím, Člověk, média a 

elektronická kultura) a další. 

Vizualita nejenže nás obohacuje a umožňuje kvalitní vnímání světa. Působí, aniž si to plně 

uvědomujeme, i negativně, a to právě svou razantní útočností, evidentností a mnohostí. 

Existují věci kolem nás, které bychom samozřejmě bez možnosti jejich „uvidění" nikdy 

nepoznali a nedokázali si o nich vytvořit úsudek nebo zaujmout stanovisko. Často však, právě 

díky mnohosti a přesycenosti vizuálními podněty (obrazy, ať již „klasickými" ve smyslu 

použití média - malba, kresba, grafika..., nebo moderními, „neklasickými" - fotografie, 

počítačová animace, simulace, video) nejsme schopni vidět ve věcech a jevech podstaty a 

souvislosti. 

V diplomové práci na téma „Fotografie jako fenomén současného umění a její možnosti 

v dnešní výtvarné výchově" jsem se zabýval vizualitou, kvalitou vidění a pozorování 

skutečnosti, kvalitu „vidění" jsem rozdělil na tři úrovně : 

1) pohlížení (dívání) - běžné, funkční, provozní vidění, které nám umožňuje a zajišťuje tzv. 

běžný provoz, orientaci v prostoru, přecházení silnice atp. 

2) prohlížení ( zaměřenost vidění) - důslednější, detailnější a citlivější vnímání jevů a věcí 

kolem nás s možností objevování skrytých vlastností těchto jevů, 

které nejsou patrné „na první pohled" 
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3) vhled (uzření, „prozření") - velmi kvalitní a intenzívní vidění pod povrchy věcí do 

zákonitostí jejich vztahů, skrze které je možno nalézt odpovědi na 

otázky po principech a fungování jevů; je to poloha „objevování" a „nalézání skrytostí" 

v tzv. banální realitě. 

Mnohostranný vztah fotografie a skutečnosti mě zajímá - stručně řečeno -z hlediska 

fotografie jako vizuálního média, které umožňuje záznam, zprostředkování a interpretaci 

skutečnosti, a to jak v rovině racionálního přístupu ke světu - dokument a dokumentární 

fotografie (fotografie jako stopa, otisk situace, zážitku v čase, záznam definitivní 

jednotliviny času), tak v rovině emocionální - abstraktní - výtvarná (umělecká) fotografie 

(viz. dále). 

Podstatné je konstatování, že přesto, jak výrazně často bývá fotografie zaměňována za 

skutečnost díky své schopnosti zachytit přesně a věrně její vnější podobu, není skutečností: 

skutečnost není jedna správná, ale existují vždy jen různé interpretace skutečnosti, přičemž 

velmi záleží na tom, jak dalece objektivně dokáže subjekt tuto skutečnost pozorovat, 

vnímat a interpretovat. Fotografie je vždy „novou" skutečností, interpretací některé stránky 

„skutečnosti", transpozicí (přepisem) trojrozměrného světa do dvojrozměrné formy 

zobrazení - zkrátka obrazem, transformací. Právě v těchto zdánlivě nepodstatných 

nuancích někdy (často?) nastává omyl a klam, kdy nejenže nechceme připustit, že 

fotografie není skutečnost, ale pouze věrný obraz některé ze stránek její vnější podoby. 

Nepřipouštíme si dokonce ani myšlenku o možnostech promyšlené manipulaci s fotografií 

jako technickým médiem, schopným velmi dobře sloužit ve službách dobra i zla. V této 

souvislosti hovoří Flusser o jakési „ďábelskosti fotografie" a o její pravdivosti ve vztahu 

ke skutečnosti, kterou znázorňuje a dokládá. 

Jako bychom to, co vidíme skrze technická média a jejich produkty - technické obrazy 

(fotografii, televizi, Internet) pokládali za pravdivé, za něco, co nelze zpochybnit právě 

proto, že je nám předkládáno formou „pravdivých vizuálních informací". 

Závažná chyba nastává ve chvíli, kdy se kvalita a věrohodnost informace měří v souvislosti 

s její prezentací v masmédiích. V kontextech technického pokroku a virtuálních možností,, 

které tento pokrok nabízí, se dotknu ještě jednoho problému, jež úzce souvisí se 

skutečností: Počítače dnes nabízejí variantu sestavování alternativních realit-skutečností 

(virtuální realita) tak dokonale a věrně, že nejsme s to odlišit je od naší „smyslové 

skutečnosti". Vlivem tohoto procesu se pro budoucí realizace a tvůrce jak technických, tak 
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uměleckých obrazů otevírají zatím nepředstavitelné a nemyslitelné horizonty. My jsme 

však ztratili důvěru k naší smyslové skutečnosti právě díky možnosti vytvoření skutečnosti 

jiné, nové, další... Jako bychom svým smyslům již nedůvěřovali, takže můžeme být do 

stejné míry nedůvěřivý i k alternativním skutečnostem. To je negativní způsob, jak vyjádřit 

fakt, že alternativní skutečnosti mohou být reálné stejně, jako je reálná právě tato 

skutečnost. 

Dnes existují nejméně dvě roviny pravdivosti fotografií, těch fotografií, jejichž 

prostřednictvím si uvědomujeme krásnou i hrůznou rozpornost současného světa. Mám na 

mysli třeba fotografie válečných scén, pořízených bezprostředně v aktuálním dění 

konfliktu a prezentované nejprve v tisku a poté na výstavách novinářských fotografií, mezi 

něž patří například každoročně konaná výstava dokumentární a reportážní fotografie 

Czech Press Photo. Tyto snímky podle mého názoru splňují kritéria pro zařazení do 

kolonky „pravdivé", nemanipulované, neinscenované, nearanžovanč. Jsou to 

dokumentární snímky z míst konfliktů, ukazující vnější podoby věcí, předmětů, lidí - a 

mohou to být i snímky reportážního charakteru. I když i zde lze samozřejmě namítnout, že 

všechno je možné zpochybnit... 

Do druhé roviny patří fotografie, také prezentované v médiích a také z prostředí válečných 

konfliktů. Také mohou být reportážní. S tím rozdílem, že zveřejňování takových snímků se 

může dít na základě velmi promyšleného politického kalkulu. Z nedávné minulosti je to 

případ zneužívání a týrání iránských vězňů příslušníky americké armády. Lze vyloučit, že 

právě tyto záběry z věznic, objevující se v denním tisku a na obrazovkách televize a 

přesnou časovou prodlevou a jakoby s každým novým souborem prezentující brutálnější a 

drastičtější formy ponižování a tárání lidí, nebyly manipulací, počítačovou montáží, 

digitálním trikem, zkrátka „napravdou"? I při představě, že tomu tak mohlo být, tedy že se 

mohlo jednat o „formální (vizuální) i obsahové podvody", nevylučuje to ani nepopírá 

možnost skutečné existence takových zvěrstev... 

Uvažme ještě další variantu: o „skutečnosti", pravdivosti vizuálních informací v současné 

době můžeme vést polemiku, která je možná způsobená problémem mnohem starším. 

Jestliže dnes máme možnost manipulovat technickými obrazy prostřednictvím technických 

zařízení, není to možnost kategoriálně nová. Jestliže dříve (historicky však celkem 

nedávno - např. v první polovině 20. stol.) lidé ještě tyto možnosti neměli, vytvářeli 

snímky, prezentované coby senzační autentické záběry, principem aranžování, inscenování 

scén. Mám na mysli například snímek R. Cappv, zachycující smrt španělského 
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republikánského bojovníka v kulminačním momentě. Teprve za mnoho let po zveřejnění 

snímku a po smrti autora vyšlo najevo, že tato, zdánlivě pravdivá reportážní fotografie byla 

podvrhem, kamufláží, že snímek byl aranžovaný v ateliéru, tedy nepravdivý ve smyslu 

autenticity záznamu skutečné události. 

Po uvedení této doložené možnosti manipulace s obrazem-pravdou se naskýtá otázka, 

čemu vlastně věřit? Snímku, který je od počátku svého vzniku prezentován jako pravdivý 

(a pravdivý je) nebo snímku, který je také prezentován jako pravdivý, ale s tím podstatným 

rozdílem, že není skutečný, pravdivý, autentický? Co když může být aranžovaná - tedy 

vlastně „lživá" fotografie - důraznější, mít razantnější psychologický dopad a pomoci 

například (a co nejlépe) dobré věci než ta opravdová, autentická? 

Jedno se zdá být jisté: Vizualita je mocná síla a čím je „znázornění" („přepis") reality 

věrnější, přesnější a kvalitnější, existuje větší pravděpodobnost, že bude vnímáno a pokládáno 

za pravdivější, skutečnější a prokazatelnější ve smyslu existence své „předlohy" jako „reálné 

reality". 

Aranžovaná, inscenovaná fotografie je specifickým druhem znázorňování, používaného 

především v kontextech umělecké tvorby, kde jedním z nosných aspektů při vnímání díla je 

tvůrcova myšlenka, záměr. Na základě tohoto principu vědomé a řízené manipulace 

(psychologie umění a vnímání) umělec dosahuje působivosti svého díla, kdy většinou realitu 

svérázně uchopuje a subjektivně interpretuje. Fotografie potom nemusí být nutně pokusem o 

„zachycení skutečnosti", ale svébytnou „jinou skutečností", médiem, které nabízí prostor pro 
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fantazii, představivost a ztotožnění se s jinými světy a úrovněmi vnímání na základě 

specifické individuální řeči symbolů, vizuálních informací a jejich kombinacemi. 

Prostřednictvím subjektivních impulsů, vkladů a postřehů tak umělec-tvůrce iluze nabízí a 

definuje možnost, která by bez něho zůstala pouhou jeho vnitřní představou. Umělec se stává 

tvůrcem zhmotnělé představy a vlastního prožívání světa, s nímž se může divák velmi silně 

ztotožnit. Činí tak na základě jedinečných vizuálních prvků, které nabízí v konkrétnější nebo 

abstraktnější formě. Otázkou zůstává, zda by tím byla snížena jeho hodnota jako „pravdivého 

vyjádření reálné reality".... ? 
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2. FOTOGRAFIE A VÝTVARNE UMENÍ 

2.1. Témata klasického výtvarného umění a fotografie 

V části textu pokládáme za potrebné zastavit se u několika momentů, provázejících proměny 

fotografie od pouhého technického vynálezu do dnešní podoby svébytného výrazového 

prostředku výtvarného umění a výtvarné kultury vůbec. Svrchu řečeným nemají být ovšem 

dotčeny ty specifické možnosti a funkce, které plní dnešní, široce pojímaná fotografie a 

fotografické či na fotografii založené postupy ve vědě nebo technice. Pokud se jich však 

dotkneme, činíme tak ve vztahu k hlavnímu tématu disertace, kterým je triáda výtvarného 

umění (výtvarné - vizuální kultury), skutečnosti a současné výtvarné výchovy. 

Nechceme přitom předkládat „dějiny fotografie v kostce", ba ani sledovat všechny - ostatně 

nesčetné - vazby k výtvarnému umění a vizuální kultuře, které vznik a proměny fotografie 

provázely od jejích počátků do současnosti a které tak z fotografie (a na fotografii založených 

postupech) učinily sice legitimní a nezbytnou, zatím však nikoli organickou a běžnou součást 

naší dnešní výtvarné výchovy. 

Jako základní motiv a současně hlavní metodu této části jsme zvolili komparativní přístup, 

hledání paralel a vzájemného ovlivňování klasických (tradičních) postupů výtvarného umění a 

možností fotografie jako „nového" či „netradičního" média výtvarného umění s vědomím, že 

„novost" či „netradičnost" fotografie jako výtvarného a uměleckého média jsou v dnešní době 

dostupnosti a mnohosti, snadnosti šíření, možností kombinování, generování a „klonování" 

fotografických obrazů termíny zastaralými a vlastně již nepravdivými. O to více však 

pociťujeme jako pozitivní motivaci ten negativní fakt, že se výtvarná výchova po dlouhou 
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dobu jakoby zdráhala vzít tuto skutečnost na vědomí či - na vědomí vzatou - ji dosud 

nedokázala převést „z úst do rukou" a běžné praxe. 

Ostatně ani v teoretických pracích, zabývajících se aktuálními problémy, koncepcemi a 

programy výtvarné výchovy není zatím fotografii jako svébytnému výrazovému prostředku a 

současně významnému fenoménu dnešní výtvarné kultury věnována zdaleka taková pozornost 

a prostor, jaký si fotografie již dávno vydobyla v oblasti současné vizuální kultury a 

výtvarného umění. 

Ve snaze nahlédnout alespoň několik námětů a podnětů pro další vlastní uvažování nad 

místem a funkcemi fotografie jako výtvarně uměleckého média (a jeho potencionálními 

možnostmi v obecné výtvarné výchově) jsme vybrali několik komparativních témat, 

naznačujících proměny možností a potencí fotografie ve vztahu ke klasických výtvarně 

uměleckým médiím a přístupům. Alespoň některá z nich se pokusím ilustrovat na příkladech. 

Paralely, které by chtěly být pro čtenáře impulsem pro jejich další vlastní hledání a objevování 

vztahů mezi „tradičními" výtvarnými médii a „tradičně - netradičním" fenoménem fotografie 

nemají sledovat proměny vnějších podobností a (pouze) technické ovlivňování klasických 

výrazových prostředků výtvarného umění (malby, kresby, grafiky atd.) vynálezem a 

expanzivními možnostmi fotografie. Chtěli bychom se v nich pokusit alespoň naznačit, jak 

vynález a proměny fotografie výrazně ovlivnily náhled, nazírání, přístupy i postoje dnešního 

recipienta k celé oblasti výtvarné kultury, vizuality a v důsledku 

i k současnému světu a nahlížení na lidské místo v něm. 

Činím tak s přesvědčením, že proměny šíře, hloubky i intenzity lidské vizualisty jsou 

současně doklady, důsledky i příčinami proměn vztahů a charakteru člověka a společnosti 

v období postmoderny, v „pozdním" věku či „světověku" (Palouš), v době „globalizující se" 

či „mundializující se" (Derrida) lidské kultury. Kultury, jejíž vizuální charakter má nejen 

kvantitativně, ale především kvalitativně dvojsečný význam. A konečně, že na této podobě či 

spíše charakteru současné kultury se stále intenzivněji podílí právě fotografie a široce chápaný 

fotografický statický i technickými médii dynamizovaný a šířený obraz, jeho tvorba, recepce 

a komunikace prostřednictvím těchto obrazů. 
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Jak jsme se pokusili naznačit předcházejícím textu a jak se ještě pokusíme ukázat dále zatím 

se nezdá, že by tato „moc obrazů" (Flusser) - rovněž nejméně dvojsečná - slábla. Také (a 

dokonce možná především) na současné výtvarné výchově záleží, zda se síla fotografie a moc 

fotografických obrazů, kterou nad námi dnes mají, nestane „příběhem ďábla" (Flusser), ale 

silou a potencí lidské obraznosti a obrazotvornosti. Také proto se přece jen ještě na chvilku 

vraťme tam, kde příběh fotografie začal. 

Vynález fotografie nepatří do kategorie těch objevů, jež byly učiněny šťastnou náhodou. Stal 

se logickým důsledkem technické vyspělosti lidské civilizace a současně potřeb a požadavků 

lidské společnosti a kultury určitého období. Přesto cesta k objevení, zdokonalení, 

zjednodušení a tím i k demokratizaci a socializaci fotografie a jejího včlenění do výtvarné 

kultury a posléze i do výsostného hájemství „vysokého" výtvarného umění byla náročná a 

namáhavá. Složitost počátků této cesty dokládá i fakt, že jen ve Francii pracovalo na vynálezu 

fotografie na přelomu první a druhé čtvrtiny devatenáctého století více než dvacet - dnes již 

zčásti téměř zapomenutých - osobností. Pravděpodobně nejstarší známý či spíše dochovaný 

fotografický snímek (dnes již s obtížemi reprodukovaný, leč otiskovaný z dalších a dalších 

reprodukcí téměř ve všech historických a encyklopedických publikacích), získaný roku 1822 

N. J. Niépcem, byl zachycen na citlivé vrstvě asfaltu na skleněné desce a vyžadoval expoziční 

dobu asi osm hodin. Niépce se k němu dopracoval po mnoha letech pokusů a omylů. Zachytil 

na něm (či spíše chytal na citlivou desku) odražené světlo z takřka banálního zátiší, 

sestaveného na kuchyňském stole. Na jistou dobu tak - byť nechtěně - jakoby fixoval podobu 

fotografie jako obrazu neměnnosti a trvalosti světa. (Reprodukce viz. např. UNIVERZUM -

Všeobecná encyklopedie, díl 1, A - F, Odeon, Praha 2002, str. 725). 

Fotografie musela urazit ještě notný kus cesty, aby se z technického prostředku zachycení 

trvalosti a neměnnosti světa stala svébytným prostředkem k zachycování a vyjadřování 

proměn a dynamičnosti světa, který mezitím ovšem také nestál, ale zrychloval svůj pohyb 

podobně intenzivně, jako se zvětšovala rychlost fotografických závěrek a frekvence 

filmových kamer. 

Prvotní snaha přivést fotografii na světlo fixováním světla trojrozměrného světa na citlivou 

dvourozměrnou plochu nebyla však umožněna jen do té doby nevídanou rychlostí technikou 

opojeného devatenáctého století. Byla podněcována potřebou završit demokratizaci tvorby, 

uchování a šíření obrazu: korunovat cestu, kterou můžeme sledovat v evropském umění od 
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středověké sakrální malby přes postupnou sekularizaci obrazu v období renesance, šíření 

grafických kopií či parafrází v renesanci a baroku až po obrazy v sídlech šlechty a posléze 

v domácnostech měšťanů na sklonku 18. a s počátkem 19. století. 

Hnacím motivem vynálezu, motorem pokroku a zdokonalování fotografických postupů, 

přístrojů a technik bylo nalézt takový způsob zobrazování skutečnosti, který by nevyžadoval 

náročné zdlouhavé práce výjimečně nadaných a školených kreslířů, grafiků či výtvarných 

umělců obecně. Prvním a základním předpokladem pro to bylo sestrojit optický 

„zobrazovací" přístroj, který by tento obraz byl schopen vytvořit. Tuto základní, nikoli však 

jedinou podmínku se podařilo splnit již prostřednictvím vynálezu, zvaného „camera obscura" 

neboli dírková komora. Toto velmi primitivní a současně důmyslné zařízení, fungující na 

jednoduchém optickém principu, mělo a má po optické stránce výtečné předpoklady 

pro fotografování, přesněji řečeno pro vytvoření světelného obrazu. Kamera obscura - temná 

komora - je vlastně „krabice s dírkou", do níž nepatrným otvorem v přední stěně pronikají 

světelné paprsky a na protilehlé temné stěně krabice vytvářejí převrácený obraz. Otcem 

tohoto vynálezu byl pravděpodobně arabský učenec Hasan ibn Hasan již kolem roku tisíc 

našeho letopočtu (965 - 1030). Zdálo by se, že pak již jen stačilo umístit na zadní stěnu 

dírkové komory světlocitlivý materiál (skleněnou desku, papír, film apod.), umožňující 

„kresbu světlem" - foto - grafu - zachytit a fixovat a vynález fotografie by byl na světě. 

Přesto od vynálezu Hasanova syna Hasana uplynulo k vynálezu fotografie ještě devět století. 

Skutečností však je, že v období renesance se své renesance dočkal i polozapomenutý vynález 

camery obscury. S velkou pravděpodobností ji pro ověření svých výpočtů a konstrukcí jako 

„správného obrazu světa a zobrazení prostoru v ploše" používal Leone Battista Alberti (1404 -

1472) a další renesanční umělci, vědci a architekti. Za prokazatelné se dnes má i to, že ji pro 

náčrty a perspektivní konstrukce svých známých vedut využíval později i Antonio Canal, 

zvaný Canaletto (1697 - 1768). V posledních letech se objevily hypotézy, že mezi vcelku 

běžné uživatele camery obscury patřil mj. již přdtím i Vermer van Delft (1632 - 1675). 

Zvláštní nehybná optika až strnulost Vermerových figurálních kompozic postav u okna a ještě 

více snad jeho dva obrazy pohledů na rodné město v časném ranním a šikmém podvečerním 

světle se tomu zdají nasvědčovat. Již zhruba před pěti sty lety byl vynález dírkové komory 

pro ruce a oči výtvarných umělců podobným pomocníkem, jako se stal později fotografický 

přístroj pomocníkem v ateliérech i v pleném pro mnohé generace umělců až do doby 

současné. Relativně dlouhou dobu se však zdálo, že fotografie a fotografické postupy budou 
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pro výtvarné umění jen technickým pomocným prostředkem a pouhou, byť cennou 

pomůckou pro „vážené" či „vysoké" umění. A to i poté, co po roce 1860 přecházela v 

podstatě dosti rychle do obecné praxe a vzdor tomu, že například již Delacroix používal 

fotografií modelů i scén jako předloh pro svá malířská díla a že impresionisté využívali 

fotografie k určování měnících se světelným podmínek a ladění svých děl. 

K dalšímu rozvoji objevu fotografie přispěly i světelné experimenty s perspektivou, tzv. 

diorámy, a v neposlední řadě pak technické pokroky reprodukčních technik a rozvoj 

polygrafie. Ten si pak vbrzku naopak vynutil zdokonalování fotografie jako součásti tisku 

novin, časopisů a posléze i vědeckých a později i dalších knih a literatury vůbec. Fotografie se 

tak ukázala být vynálezem vskutku univerzálním, obohacujícím, ale i proměňujícím nejen 

techniku, ale i vědu, postupně i umění a celou lidskou civilizaci a kulturu. 

Na rozdíl od výtvarného umění, které se zprvu stavělo k fotografii jako k vynálezu povýtce 

jen technickému a jehož budoucí proměny nebylo možno dříve a nelze ani dnes dost dobře 

předvídat, je možno vynález fotografie s jistou mírou nadsázky přirovnat k Leverrierovu 

objevu planety Neptun. Leverrier existenci (dráhu a přibližnou hmotnost) do té doby neznámé 

a nespatřené planety vypočítal podle zákonitostí nebeské mechaniky a podle poruch v oběžné 

dráze Uranu dříve, než byla roku 1846 na vypočtené dráze objevena jiným astronomem, J. E. 

Galiem. 

Dráha fotografie však nebyla tak pravidelná a vypočitalelná, jako dráha planety Neptun. Její 

putování z lůna vědy a techniky do rodiny výtvarného umění by bylo možno spíše přirovnat 

k objevy planety Pluto, o níž se astronomové, astrofyzici a kosmologové dosud přou, zda je 

nebo není „skutečnou a opravdovou pravou planetou". (V tom případě pak je video a videoart 

podoben spíše nedávnému objevu desáté planety, která dostala jméno Šedna a která rovněž je 

i není „správnou planetou"). 

K otázce po místě a možnostech fotografie zvláště v současném výtvarném umění se budeme 

sice nadále vracet, nehodláme se však zabývat otázkou, zda „je či není fotografie uměním", 

protože na nesprávně položené otázky či nesmyslné otázky nemohou existovat jiné, než 

nesprávné, respektive nesmyslné odpovědi. 



Každá fotografie není uměním, jako jím není každá kresba či každá malba, vytvořená kdykoli 

nebo kýmkoli. Fotografie je technickým prostředkem, médiem, které umožňuje vytvářet, 

fixovat, upravovat, měnit atd. a navíc relativně snadno rozmnožovat a šířit obrazy, jejichž 

umělecká ba ani estetická hodnota není přímo odvislá (natož bezprostředně závislá!) od 

použitého technického prostředku (média). 

Přesto byl vynález fotografie zázračnou událostí a senzací 19. století, především jeho první 

poloviny. Její první „otcové" - Daguerre, Niépce, Nadar a další - byli většinou vědecky 

založení a technicky vybavení lidé s uměleckými sklony nebo dokonce ambicemi. 

A právě toto spojení intelektu a racionality s imaginací a cítěním v goethovském smyslu se 

ukázalo být při zrodu fotografie i v jejím dalším vývoji jako nanejvýš šťastné. Jako typičtí, 

poněkud romantičtí a přece racionálně uvažující přírodovědci devatenáctého století, jako 

vědci a technici s duší básníků se zajímali o přírodu a spojovali cit pro její krásu s jejím 

hlubokým zkoumáním. Fotografické postupy považovali však zpočátku i oni jen za pomůcku, 

v jejich případě za technický nástroj ke zkoumání přírody. Současně však měli hlubokou 

pokoru před skutečností a pokoru - a pro každého, kdo byl alespoň jednou svědkem zrodu 

klasického fotografického obrázku v temné komoře - i fascinaci ze zrodu fotografického 

obrazu této skutečnosti. 

Jejich první fotografie proto představují světelné obrazy jednoduchých, nenásilně 

sestavovaných zátiší či pohledů z okna. Nikdo z nich zpočátku nenastavil matnici a poté 

fotografickou desku proti člověku. Své vlastní „umělecké ambice" či spíše estetické potřeby 

realizovali většinou v duchu platónské estetiky a filozofie. Také jejich anglický kolega, 

Williem Henri F. Talbot, fyzik a chemik, vynálezce fotografické techniky negativu a pozitivu 

(1839), spektroskopie, heliogravury a dalších technických postupů (a mj. i jeden z prvních, 

kdo navrhli spalovací motor - 1846), reprodukoval na svých fotografiích především hotová 

umělecká díla, obrazy a sochy v duchu klasické estetiky. 

Není ostatně náhodou, že ještě v roce 1891, kdy se na Zemské jubilejní výstavě v Praze 

poprvé u nás představila amatérská fotografie ve vlastním pavilonu Hélios, bylo prezentováno 

a raženo (a ještě dlouho potom vyznáváno) heslo „Fotografie není uměním". Na vystavených 

snímcích převažovaly národně orientované záběry krajin, památek, etnografických a 

folklorních námětů nebo cestopisných a geografických obrázků. Podobně tomu bylo i na 

dalších Národopisných a jiných výstavách. Fotografie chtěla dokumentovat, zprostředkovat 
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skutečnost, být jejím dokumentárním (čti: správným, reálným) obrazem. Pokud se 

vyskytovala díla, přesahující dokumentární charakter, dálo se to spíše mimoděk nebo jen 

výjimečně. Tak tomu bylo například u monumentálního díla Karla Dvořáka Praha stověžatá 

(fotografie o rozměrech 100 x 230 cm), vystaveného poprvé roku 1903. 

Jen výjimečně se zpočátku projevovaly i snahy o postižení charakteru osobnosti umělce nebo 

jeho díla, jak to dokládá třeba Steichenova fotografie A. Rodina s jeho dílem Myslitel z roku 

1880. I fotografie s uměleckými náměty však většinou zdůrazňovaly svůj dokumentární 

charakter záběry výtvarných umělců v ateliérech, při práci nebo odpočinku, jak o tom svědčí 

třeba fotografie neznámého autora z ateliéru J.V. Myslbeka. 

Zvláštní zmínky zde zaslouží fotografie Alfonse Muchy, který je postupně stále častěji 

využíval nejen pro figurální a přírodní studie a skicy svých děl, ale i jako svébytného - byť 

v jeho době nikoli příliš ceněného - vyjadřovacího výtvarného prostředku. 

Pokud se mezi fotografy vyskytovali tvůrci s vlastními uměleckými ambicemi, spatřovali je 

zprvu většinou v záběrech inscenovaných výjevů, navazujících spíše na pokleslé než 

pokrokovější tendence výtvarného umění. Ještě dlouho po roce 1900 se na fotografiích 

objevovaly mravoličné náměty biedermaierového ladění nebo laškovné ba až lehce erotické 

snímky odvařeně rokokového stylu. 

Tendence impresionismu, symbolismu, dekadence, podněty expresionismu nebo tvarosloví 

secese či kubismu se do fotografie prosazovaly jen velmi zvolna a nikoli bez odporu jak 

zastánců „správné", tj. dokumentární fotografie, tak širšího publika. To ještě dlouho 

považovalo fotografii za hříčku či technickou hračku, nemající s opravdovým uměním nic 

společného. Dominantním tématem zvláště zvolna se šířící amatérské fotografie se tak na 

dlouhou dobu stala krajinářská fotografie plná odlesků vodních hladin, sličných kmenů bříz, 

podzimních či jarních nálad, západů slunce a dalších motivů, rozmělňujících odkazy 

romantismu, barbizonských či impresionisti! a parazitujících na všem, co výtvarné umění 

odložilo či odhodilo před svá, před fotografií ještě dlouho pevně přibouchnutá vrata, nebo na 

skládku veteše za svůj, velkému umění vyhražený dům. 

Přesto či spíše také proto se záhy po roce 1990 stále intenzivněji prosazovaly snahy po 

oddělení dokumentární a umělecké fotografie. Mezinárodní hnutí umělecké fotografie se pak 
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z původně amatérské oblasti rychle šířilo i mezi vznikající fotografické profesionály, 

zaměřené většinou na fotografickou portrétní živnost. Přitom budoucí profesionální 

fotografové - živnostníci - se rekrutovali převáženě z řad bývalých fotografů - amatérů. 

Rozšiřující se technické možnosti fotografie, například vynález bratří Lumiérů autochrom 

(barevný diapozitiv na skleněné desce) a další napomohly postupně sbližování 

progresivnějších fotografů s porozuměním a posléze i přijímáním tehdy nových tendencí 

v malířství a výtvarném umění vůbec. Začínaly vznikat ateliéry umělecké fotografie (u nás 

V.J.Bufka, Drtikol, Langhans a další), zaměřující se kromě fotografických živností postupně i 

na tvorbu s aspiracemi uměleckými. 

Pro většinu výtvarných umělců oné doby byla však fotografie kromě magického vynálezu a 

technické pomůcky stále ještě spíše jen jakousi hrou, která svou snadností „vytvořit obraz" 

přitahovala i odpuzovala současně. Fotografie proto ještě dlouho a klopotně hledala své místo 

v hierarchii uměleckých hodnot. Musela nejprve dojít k odlišení od jiných, klasických médií 

a postupů a dosáhnout uznání vlastní svébytnosti, kritérií hodnocení a tím i specifických 

možností a svébytných hodnot. Fotografie se vždy pohybovala na hranici mezi naturalismem 

a iluzí. Na přelomu 19. a 20. století však již začínala konkurovat klasické tradici a 

Daguerrům mýtus postupně pronikal do každodenní skutečnosti. Stával se součástí mýtu 

moderní doby: rychlosti, přesnosti, výkonnosti, zmnožování a opakování, informace a 

komunikace, součástí moderní mytologie. 

Fotografie začala postupně vstřebávat nejen vědecké, technické a průmyslové postupy a 

podněty, ale i podněty a impulsy rychle moderního výtvarného umění a jeho až překotných 

proměn uvedeného období. 

Na počátku 20. století, v době rychle nastupujících a střídajících se uměleckých tendencí, 

v době nových paradigmat v proměnách dosavadních názorů nejen na umění, ale na svět, 

místo a možnosti člověka a lidské společnosti v něm pak fotografie postupně - a z počátku i 

téměř nepozorovaně - opustila své dosavadní postavení nesvéprávného a neplnoprávného 

stopaře či dokonce jen „příživníka velkého umění". Stala se zvolna, zčásti jakoby proti své 

vůli i vůli svých tvůrců (a jistě proti vůli těch, kdo se domnívali mít hájemství výtvarného 

umění propachtováno v neměnných hranicích na věky nebo alespoň na doživotí) z trpěného 

nelegitimního člena proměňující a rozšiřující se rodiny výtvarného umění a výtvarné kultury 

jejím významným členem, ba mnohdy dokonce hybatelem či alespoň katalyzátorem jejích 
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proměn. Fotografie, či spíše její tvůrci a ještě přesněji řečeno výtvarní umělci dokázali 

proměnit fotografii ze souputníka či paralelního běžce tradičních vyjadřovacích prostředků, 

námětů a žánrů v nový fenomén, schopný nejen dohánět, ale i podněcovat, proměňovat a 

obohacovat klasická umělecká média. Fotografie dnes dokáže nejen vstřebávat impulsy 

klasických médií, ale proměňovat i jejich přístupy a výrazové možnosti a tyto proměny 

dokonce stále častěji předjímat. 

Mnohé umělecké tendence a styly by tak dnes byly již bez fotografie jen stěží představitelné. 

Neplatí to jen pro dadaismus, surrealismus či poetismus a jimi (znovu) objevené metody 

koláže, fotomontáže a fotogramu. Neplatí to jen pro pop-art, pro nějž se fotografický obraz 

v řadě modifikací stal nejen podnětem, ale přímou nebo zprostředkovanou či transformovanou 

nebo transponovanou součástí struktury uměleckého díla. Platí to i pro happening a 

dokumentaci jeho činností, platí to pro land-art, performance i body-art. 

Zvláštní polohu ve vztahu k fotografickému obrazu pak představuje hyperreal ismus pozdních 

šedesátých a sedmdesátých let minulého století včetně jeho druhé, postmoderně modifikované 

vlny na přelomu tohoto a minulého století, kdy fotografická iluzivnost zobrazení na první 

pohled jakoby soupeřila s „věrností fotografického obrazu skutečnosti", aby byla při 

pozornějším pohledu tato „přesnost a věrnost zobrazované realitě" zpochybněna jemnými 

intervaly nebo předimenzováním odchylek nejen v případě častých přezvětšení rozměrů a 

zdůraznění detailů, které „dobrá a hezká fotografie" záměrně potlačuje, skrývá nebo retušuje a 

které hyperrealisté zdůrazňovali, aby tak ctěné publikum rafinovaně a nenápadně dovedly 

k samotnému zpochybnění reálnosti zobrazované reality. 

Teprve budoucnost asi dokáže zhodnotit, jak významný byl vliv fotografie a fotografickými 

přístupy vytvářených obrazů na proměny lidské vizuality. Teprve větší časový odstup snad 

dovolí posoudit, nakolik snadnost, dostupnost a rychlost tvorby fotografických zobrazení a 

konzumace fotografických obrazů vedla k banalizaci a zpovrchnění vizuálního vnímání a 

chápání nejen umění, ale světa vůbec, a nakolik a zda vůbec vedla k jeho širšímu a především 

hlubšímu chápání či snad dokonce k (pozitivnímu ?) ovlivňování. 

To však už není - stejně jako v případě jiných technických vynálezů a obdobně jako v případě 

klasických médií výtvarného umění - zdaleka jen věcí fotografie, tím méně snímačů snímků, 
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cvakačů záběrů ba ani tvůrců fotografických nebo jiných obrazů. Mělo by to však být věcí a 

zájmem výtvarné pedagogiky a výtvarných pedagogů. 

Složité a mnohdy rozporné emancipování fotografie do současné podoby legitimního člena 

proměňující se rodiny výtvarného umění a vizuální kultury korunovalo realizaci (skutečnou ? 

domnělou? iluzorní?) dávné lidské touhy po snadném získání obrazu, věrně odpovídajícímu 

ba identickému se svou předlohou, vzorem, modelem, skutečností. Světlokresba - jak bývalo 

v češtině zpočátku opisováno slovo fotografie - trvá ve své přírodně technické podstatě. 

Fotografie jako současné - nejen technické - médium na jedné straně potvrzuje a na druhé 

straně, právě jako plnoprávná součást výtvarného umění, i zpochybňuje naše jistoty o 

neměnnosti, správnosti, ale i pravdivosti a zcela jistě o dobrotě a kráse světa, který jsme na 

této planetě my lidé vytvořili. 

Nepotvrzuje jen naše (začasté mylné) představy o tom, že svět je takový, jaký jej vidíme nebo 

snad chceme (či nechceme) vidět. Jako plnoprávná, svéprávná a dnes již organická součást 

výtvarného umění se nás také fotografie ptá, zda a do jaké míry je naše vidění a chápání námi 

vytvořeného světa naší (fotografickými, médii šířenými obrazy) potvrzovanou, podporovanou 

a často i vědomě vytvářenou iluzí, zkreslením, nepravdou nebo dokonce lží, nakolik fikcí a 

nakolik skutečností - a jakou. 

Dvourozměrný, ale třeba i holograficky prostorový nebo virtuálně čtyřdimenzionální, ale 

vždy na fotografii nebo původně fotografických postupech založený obraz je soumezností a 

současně provázaností vizuální i obrazovou. Je dvojí determinací, dvojím překrýváním i 

přesahováním skutečnosti a obrazu. Spíše než Turínským plátnem s otiskem Ukřižovaného je 

Veroničinou rouškou, do níž se obraz Spasitele otiskl hned třikrát. Příběh Veroniky a její 

složené osušky, podané zkrvavenému Kristovi, je ontologickým zázrakem: všechny tři obrazy 

Ježíšovy tváře vzniklé naráz mají k předobrazu srovnatelně sugestivní, přímou vazbu. Jsou 

v této metafoře „fotokopiemi", identickými obrazy, nebojsou fotografie jen zmnožovanými 

obrazy obrazu Veroničiny roušky? 

Ve svých počátcích byla fotografie „kouzelným vynálezem", umožňujícím kreslit „světelné 

obrázky" toho, co vidíme „na vlastní oči". Pro umělce byla prostým pomocníkem při 

„prostém záznamu reality" a sama realitu ztvrzovala a zmnožovala. Za více než sto padesát let 

od svého vzniku nám spolu s dalšími technickými vynálezy umožňuje nahlížet na jednom 
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pólu do nitra hmoty, až na úroveň subatomárníeh částic, existujících v časových mezerách, 

pro něž nemáme jiná, dostatečná malá prostorová ani časová měřítka. Na druhém pólu nám 

umožňuje nahlížet do počátků existence této časoprostorové dimenze, tohoto vesmíru až 

téměř na hranice jeho vzniku. Na svém, rovněž přírodovědně-technickém, ale současně 

lidském pólu nám nabízí možnost nahlédnout sebe samotné spolu s druhými naši - svou 

-antropo-kosmickou nepatrnost, ale i viditelné a „prostým očím" skryté dimenze našeho bytí. 

Činí tak ale již jako subjektivně-objektivní obraz, jako součást výtvarného umění, byť 

paradoxně zaznamenávaný tím, čemu se říká objektiv. Stává, ba stala se již - s ohledem na 

časový rozměr lidského života vlastně dosti dávno - tvůrčím prostředkem, možností 

vyjádření, sdělování a komunikování myšlenek, názorů, přesvědčení, lidských obav i nadějí. 

Obrazem člověka ve světě a světa v člověku, interpretací mnohosti a proměn jejich vztahů. 

Fotografové se musejí přestat stydět dělat fotografie, které vypadaj í j ako fotografie. 

Alfred Stieglitz, 1913 

Přál bych si, aby více lidí cítilo, že fotografie je stejné dobrodružství jako sám život a že jejich 

soukromé pocity stojí za vyjádření. Podle mého právě to činí fotografii vzrušivější... Mám 

zájem o pojednání problémů, které mě dovádějí k hodnotám, jež se snažím objevit a stanovit 

jako základ života. Chci je objevit a upevnit prostřednictvím fotografie. 

Harry Callahan, 1946 

Dosavadní fotografie nám dávala věrné obrazy světa. Je načase jednotlivé obrazy spojovat a 

vytvářet novou interpretaci světa. 

Zdislav Bekasinski, 1980 

Nejsilnějším pramenem fotografické imaginace je lidská mysl. 

Leone Kr i ms, 1981 
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2.2. Fotografie, biblická témata a parafráze uměleckých děl 

Téma vztahů fotografie a tradičního výtvarného umění je vzhledem k proměnlivosti 

výtvarného umění a vizuální kultury vůbec a zvláště k expandující síle fotografie v dnešní 

kultuře téma téměř nevyčerpatelné. 

Podobně nevyčerpatelné by bylo i množství témat a námětů, které nejen výtvarnému umění 

klasickému, ale i fotografii nabízí křesťanská mytologie a náboženství a jeho základ, Bible. 

Tématika Starého i Nového zákona by se snad mohla zdát až příliš vyhraněná a ortodoxní 

nejen pro ateisticky smýšlejícího člověka dneška, ale i pro zastánce či dokonce věřící jiných 

náboženství. Jsem však přesvědčen, že obecná poselství evangelií i šíře a hloubka jejich 

významů může být - a v evropské kulturní tradici vzdor prolínání náboženství a kultur stále je 

- podnětem k zamyšlení, toleranci i hledání obecnějších významů. V neposlední řadě pak 

pokládáme znalost křesťanské i antické mytologie za nezbytnou součást obecného vzdělání 

bez ohledu na víru a náboženské přesvědčení. 

Obdobně to podle mého přesvědčení platí i pro nenáboženské mytologická témata, stejně jako 

pro tradiční náměty a témata uměleckých děl, čerpajících podněty z jiných než náboženských 

nebo mytologických zdrojů. S ohledem na možný rozsah textu i obrazové části si ani zde 

nekladu nároky ani na komplexnost náhledu ani na hloubku jejich reflexe. Chci jen na 

několika vybraných příkladech naznačit některé z dalších pohledů na vztah klasického 

výtvarného umění a některých jeho témat a na možnosti a proměny, které v jejich vyjadřování 

měla a má fotografie jako svébytné a specifické výtvarně umělecké médium. 

Na začátku cesty lidského rodu až do dnešních dnů byl podle křesťanské mytologie první 

lidský pár, stvořený vševědoucím, všemocným a věčným Bohem „k jeho obrazu". Ocl 

nejstarších středověkých počátků byli Adam a Eva často zobrazováni v okamžiku stvoření a 

ještě častěji v okamžiku porušení Božího zákona a spáchání „prvotního hříchu". Nehodláme 

se pouštět na tenký led sporů s biblisty, religionisty a vůbec již ne s křesťanskými teology o 

to, kolik že těch stromů se zapovězeným ovocem v Edenu bylo. Zda jeden nebo dva, zda 

stromy „poznání dobrého a zlého" a „strom života věčného" byly jeden identický strom nebo 

stromy dva. Ostatně zobrazení protobiblické scény například na sumerských pečetních 

válečcích z dob daleko dřívějších, než kam sahají počátky biblických textů, naznačuje mnohé 

a tvarová - výtvarná (ale i „technická") podobnost „stromů" a „hadů" na těchto reliéfech by 

nás nezbytně odváděla z oblasti fotografie a výtvarného umění nejen do oblastí filozofických, 
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ontogenetických a ontologických, ale treba až clo sféry genetiky. Vraťme se proto raději 

k našim „zhřešivším prarodičům1'. 

Téma Adama a Evy a jejich vyhnání z ráje patřilo od období gotiky k velmi frekventovaným 

námětům výtvarného umění. Málokterý z jejích umělců i z tvůrců rané renesance dokázal 

však tak přesvědčivě vyjádřit zoufalství a hrůzu prvního lidského páru nad božím trestem 

vyhnání z ráje jako Thomaso di Ser Giovanni Cassai, známý z dějin umění pod jménem 

Masaccio. 

Masaccio: Vyhnání z ráje, detail fresky v kapli Brancacci, Florencie, kol. r. 1427 

Žal obou postav, namalovaných v životní velkosti, zprostředkuje nevelká reprodukce jen 

těžko. Jejich zoufalství nad božím trestem vyhnání z Ráje a odsouzení ke ztrátě „života 

věčného", k „dobývání chleba v potu tváře" a k "rození potomků v bolestech" je spíše než 

z mimiky patrné z jejich gest. Jakoby ještě nevěřili, že jejich Stvořitel, nanejvýš dobrotivý a 

vševědoucí Bůh, který věděl, k čemu je navede „had v ráji" (přece též stvoření boží!) a který 

tedy jako vševědoucí věděl, co učiní, protože tak musí učinit, neboť vše se přece děje z vůle 

Boží, že tento Bůh odsoudí je a s nimi celé lidské plémě za jediný, první, prvotní hřích. A 

přece jdou vstříc svému osudu a s ním i vstříc božímu Poslednímu soudu. Pravděpodobně 

netuší, co jednou napíše svatý Jan z Kříže: Na konci životu budeme souzeni z lásky. 

Až po více než pěti stech letech napíše Franz Kafka ve svých Aforismech: 

Proč naříkáme nad pádem člověka? Kvůli tomu jsme nebyli vyhnáni z ráje, nýbrž kvůli 

stromu života, abychom z něj nejedli. 

Masaccio byl ale pravděpodobně dalek podobných úvah. Pevně věřil v boží dobrotu, v boží 

spravedlnost i v mystérium trojjedinosti boha křesťanů, jak o tom svědčí třeba jeho 

nejproslavenější dílo, freska Svaté trojice v kostele Santa Maria Novella ve Florencii. Její 

dokončení předcházelo o rok či dva Vyhnání z ráje. Jen stěží lze uvěřit, že obě tato díla vzešla 

z mysli, oka a ruky tvůrce ještě ne třicetiletého (1401 - 1428). Srovnáme-li jeho díla s tvorbou 

Giottovou stěží uvěříme, že mezi jejich díly zeje propast téměř stoletá. Zatímco iotto se však 

ve své tvorbě inspiroval spíše Pisanovými dřevořezbami, ovlivnilo Masacciovu tvorbu daleko 

více sochařství a poznatky takových mistrů renesanční perspektivy a vyjadřování prostoru, 

jako byli Brunelleschi, Ghiberti nebo Donatello. Prostorová až sošná objemovost Masacciovy 

fresky Vyhnání z ráje se však zdá dobře harmonovat s tématem tragické existenciální situace 

našich biblických prarodičů. 



Nan Goldin: Bez názvu, barevná fotografie, 1995. 

Nan Goldin, americká umělkyně, s jejímiž díly jsme se již v našem cyklu setkali, věnuje 

problematice vztahu mezi ženou a mužem velkou pozornost. (Viz. Výtvarná výchova 

č. 2/2005 Fotografie jako obraz člověka a č. 1 a 2/2006 Fotografie a lidská identita). 

Problematikou intenzivních pout a složitostí vztahů mezi dvěma lidmi, křehkostí a intimitou 

vzájemnosti a blízkosti i provinění a odpuštění se Goldin zabývá s přímočarou upřímností, ale 

i s velkou citlivostí. Forma reprodukovaného díla, měkké přechody tvarů, objemů, světel a 

stínů i omezená barevná škála a částečné splývání obou těl odkazují spíše než k podnětům 

Masacciovým k měkké modelaci pozdní gotiky, jak ji známe například právě z díla Giottova. 

Úzkost plynoucí ze situace současného člověka ve světě může však byt v něčem obdobná se 

situací Adama a Evy, i když dvojice na fotografii Nan Goldin není parafrází prvního lidského 

páru. Ale což každý lidský pár, každá dvojice milujících se lidských bytostí není vlastně vždy 

znovu tou první? 

Témata Bible a jejího poselství se v různých modifikacích a interpretacích objevují od jejích 

počátků a šíří se od její kodifikace (ve 4. stol. n.l.) v celém křesťanském světě. S výjimkou a 

přerušeními v období ikonoklasmu jsou trvalým zdrojem podnětů, inspirací, ale i modifikací a 

parafrází specifických a ještě více obecných lidských témat. 

Ta se prolínají uměním mnoha staletí a řady generací, prosakují a vpíjí se i do současného 

světa a života. Spolu s tématy obecnými nebo dokonce kanonicky církevně závaznými se však 

v prezentaci těchto témat vždy více nebo méně projevují i proměny doby a jejích nejen 

náboženských, ale též obecně i konkrétně ideových, sociálních, politických a ekonomických 

vlivů a prolínají se s podíly individuálních osobností tvůrců. Vedle těchto vlivů zde však vždy 

byli i mecenáši a donátoři, oni „historičtí zadavatelé zakázek a sponzoři", kteří vznášeli své 

požadavky na tvůrce uměleckých děl. Nároky zadavatelů, doby, stylu, společnosti a 

jednotlivců se často ocitaly v napětí a rozporech, jak o tom svědčí dějiny umění jako celek i 

životní osudy jednotlivých tvůrců. Dobře to lze pozorovat na všech tradičních námětech 

křesťanského umění, ať již se jedná o Zvěstováni, Narození Páně, Madony; života a skutků 

Ježíše Krista a apoštolů až po téma Bičování, Ukřižování, Piety nebo Zmrtvýchvstání či 

zobrazování jednotlivých svatých a výjevů z jejich života. 

Bylo by možno sestavit veleobjemné knihy jen o proměnách jednoho každého námětu 

křesťanské knihy knih - Bible. Podobné knihy pro jednotlivá témata, druhy uměleckých děl, 

určitá období nebo konkrétní země či geografické celky existují. Stěží by však bylo možno 
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vytvořit jedinou knihu, která by obsahovala všechna výtvarná díla z celého světa třeba jen 

s námětem Panny Marie - Bohorodičky s Ježíškem jako dítětem, i když současné ICT a 

digitální elektronické databáze vznik takových děl zřejmě již umožňují. 

Jean Fouget: Panna Maria s dítětem, olej, 1450 

Kdybychom porovnali první obrazy Bohorodičky, gotické madony z období rané, vrcholné a 

pozdní gotiky, Madony renesanční, barokní a rokokové a Madony pozdějších období nebo 

Madony odlišné provenience geografické, zjistili bychom kromě odlišností typových a 

slohových i odlišnosti individuálních stylů. Přes podobnost určitých typů tvorby jsou 

specializovaní historici umění schopni s pomocí odborníků mnoha dalších, stále více i 

přírodovědných a technických oborů, s větší či menší jistotou identifikovat i odlišnosti a 

nezaměnitelná specifika individuální a určovat tak se stále větší mírou pravděpodobnosti i 

autory dříve neznámé či sporné (nebo mylně nesporné). 

Mezi tzv. nesporné patří již dlouho francouzský malíř Jean Fouget (1415-20 - 1477-81), 

označovaný za nej významnějšího malíře Francie 15. století. Fouget spojil ve svém díle 

podněty italské rané renesance s poznatky a formami vlámské knižní malby a vytvořil z nich 

osobitý, poněkud toporně a strojeně působící styl figurální malby. To, co v knižních 

iluminacích nevelkých rozměrů působí spíše roztomile, působí v jeho deskových malbách 

dojmem neosobnosti až chladu. 

Přitom podle převažujícího mínění historiků umění je v rysech Madony zvěčněna podoba 

konkrétní pozemské ženy, Agens Sorelové, milenky Karla VII a prototypu ženské krásy 

poloviny 15. století ve Francii. Možná ale že právě snaha o idealizaci na nás dnes působí, 

jakoby jeho Madona postrádala lidské teplo a byla spíše božskou a mimozemskou než 

člověčí, pozemskou matkou Syna Božího. 

Cindy Sherman: Bez názvu 221, barevná fotografie, 1989 

Snad právě tuto polohu Fougetovy malby parafrázovala (a v tomto případě se zdá, že možná 

až ironizovala) americká umělkyně Cindy Sherman ve své velkoformátové fotografii. 

Umění současnosti počínaje postmodernou umožnilo otevřený dialog s možnostmi 

nejednoznačných, diskursivních interpretací. Zdánlivě snadné až libovolné používání „všeho 

pro všechno" však při bližším pohledu postupně vyjevuje stylovou jednotu tvorby 

jednotlivých umělců a umělkyň a z ní pozvolna vyrůstající slohovou příbuznost, která je 

ovšem vzápětí znovu rozrušována, ironizována a redefinována. Přitom obsahově i významově 
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navazuje na předešlé objevy a čerpá i z „božských" či spíše náboženských tématických a 

formotvorných zdrojů, byť často i tím, že je odmítá, popírá a strhává z piedestálu jen proto, 

aby na něj vyzdvihla jiné, vzápětí znovu popřené až dehonestované. Cindy Sherman pro toto 

neprestajné popírání a znovunastolování využívá jako „modelu" téměř výhradně vlastní tělo, 

jednou obnažované a jindy doplňované nejen kostýmy a oděvy, ale i maskami a umělými 

nástavci jednotlivých částí těla. 

Tato situace se dá vyjádřit jako permanentní rozpor mezi poselstvím generací minulých 

a snahou o novátorství a je patrná ve všem, tedy i v uměleckých oblastech a přístupu 

k uměleckým, ale i náboženským hodnotám a jejich verifikaci. 

Druhým faktorem proměn umění je jeho schopnost reagovat na změny, které ve dějí v lidské 

společnosti. Umělec je reflektuje a po svém je transformuje do osobního pohledu na svět. 

Fotografické médium umožňuje tuto transformaci realizovat v intencích téměř absolutní 

věrnosti zobrazení určitým typům podob skutečnosti (či přesněji našeho vnímání a chápání 

skutečnosti) a tyto strnulé podoby skutečnosti (či přesněji jejích obrazů v našich myslích) 

rozvolňovat a zpochybňovat. 

Erwin Haas: z cyklu Návrat domů, černobílá fotografie, 1947-1950 

Po předchozí práci nezávislého fotožurnalisty pro časopisy „Der Film" a „Heute" se Haas 

čím dál víc vzdaloval senzacechtivé žurnalistické fotografii. Pro film Johna Houstona „Bible" 

vytvořil roku 1964 cyklus fotografií „Dny stvoření". Kniha „Stvoření", která na film 

navazovala, pak vyšla roku 1971. 

Na počátku Haasova zájmu o vyjádření hlubšího poselství pomocí fotografie byl snímek, 

jehož reprodukci máme před sebou. Fotografie nevznikla jako předem zamýšlená parafráze 

biblického tématu Madony ani jako parafráze jiného náboženského námětu. Vznikla 

v poválečné Evropě se statisíci a miliony lidí vyhnaných z jejich domovů. Možná, že s obrazy 

násilí a smutků světa v srdci bojuje pomocí „své víry" i žena na Haasově fotografii. Obracení 

se k Bohu jako jeden z hlavních projevů náboženství lidé využívají nejen ve složitých 

životních situacích, ale i jako rituální slavnost vnitřního pohroužení se do sebe a současně 

jako přesahování své pomíjivé existence k něčemu - ať již skutečně nebo jen domněle -

vyššímu a věčnému. 
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Otto Dix: Těhotná dělnická žena s dítětem, olejomalba, 1921 

Dílo německého malíře Otto Dixe (1891-1969). tvořícího v uměleckém stylu „nové věcnosti", 

příliš radosti ze životní situace mateřství nenabízí. Pozitivní obraz světa, jak jej zobrazovali 

impresionisté koncem 19. století a jak se jej snažili vytvořit na přelomu století umělci secese, 

byl zničen válkou. I když se střízlivě věcný pohled na realitu začal projevovat již po skončení 

války, stěžejní událost, která byla především v Německu určující pro vznik malířského stylu 

nové věcnosti, přišla až mezi léty 1923-24 v podobě světové hospodářské krize. Zpochybnění 

idealistických idejí a ztráta životních perspektiv charakterizuje veškeré umění dvacátých let. 

Tématem malířů se stává průmysl, dělník, rodina, zbídačení a hladová léta, hospodářská krize 

a sociální protiklady. Erich Kastner tehdy napsal: „ Jsme mládež, která už v nic nevěří." Tato 

věta v tradičně silně nábožensky založených německých zemích jakoby odvracela od víry 

i tuto „madonu". 

Werner Bischof: Hlad v Indii, Biliár, ěb fotografie, 1951 

Zájem talentovaného švýcarského mladíka se v době studií na Uměleckoprůmyslové škole ve 

švýcarském Curychu a krátce po nich obracel k ryze výtvarným a estetickým hodnotám 

fotografického obrazu. Na fotografiích ulit a dalších přírodních organismů zkoumal působení 

tvarů, světlel a stínů, objemů a struktur. Čistota výtvarného výrazu jej přivedla ke spolupráci 

s časopisem Graphis a v roce 1942 se stává stálým spolupracovníkem velkého švýcarského 

obrázkového časopisu Du. V té době také vznikají jeho první reportážní snímky. Roku 1945 

odjíždí za reportážemi do zemí zničených válkou - Německa, Francie, Belgie, Holandska. 

Z nezúčastněného výtvarníka, kochajícího se krásami přírodních forem a fotografií jako 

kresbou světlem se stává fotograf-umělec, usilující o vyjádření situace člověka. 

V roce 1949, v pouhých třiatřicti letech, vydává svou druhou knihu fotografií s názvem 

Matka a dítě. Stává se šestým členem světově proslulé fotografické skupiny Magnum a 

profesionálním fotoreportérem. Téma matky a dítěte jej nepřestává vzrušovat ani při 

reportážní cestě do hladomorem postiženého indického státu Biliár. Reprodukovaná fotografie 

indické matky s dítětem není obrazem Madony. Žena na fotografii byla možná hinduistka, 

buddhistka nebo stoupenkyně jiného náboženství. Přesto má vyznění tohoto fotografického 

obrazu něco z velkých náboženských témat: hladové oči a dlaně obrácené vzhůru v zoufalé 

prosbě o pomoc a slitování a dítě, přitisknuté zbytky sil k umdlévajícímu tělu matky jsou 

výkřikem k bohu i žalobou k němu i k lidem. Přes expresivnost výrazu nepostrádá snímek 

výtvarné kvality, které si Bischof osvojil v letech studií. 
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Snad až příliš symbolicky skončila i Bischofova životní pouť: tragicky zahynul při cestě 

z reportáže od posvátného města Inků Machu Pichu v peruánských Andách ve věku 37 let. 

Karel Hájek: Černá madona, čb fotografie, 1958. 

Ani český fotografa hlavně fotoreportér Karel Hájek neměl v úmyslu vytvořit parafrázi 

náboženského tématu. Při své první cestě do Afriky fotografoval lidi tak, jak byl zvyklý ze 

sportovních a dalších reportáží. Schopnost vystižení přesného okamžiku a dokonalá 

kompozice výřezu pak již jen logicky vyústila ve volbě názvu díla. 

Bischofovi, Hájkovi ani dalším fotografům a fotoreportérům meziválečného, válečného a 

poválečného období nešlo o parafráze, natož o kopírování biblických ani jiných daných témat. 

Pravdivost a autentičnost pro ně byla nejen základním kritériem tvorby fotografické i obecně 

umělecké. To ovšem neznamená, že by nebyli poučeni a mnozí z nich hluboce vzděláni 

v dějinách i současnosti klasického výtvarného umění a že by si z něj nechtěli nebo 

nedokázali brát poučení. Pravdivost, reálnost a autentičnost fotografovaných objektů však pro 

ně byla prvořadým příkazem. I když se již v uvedeném období setkáváme s případy 

retušování, doplňování, kamufláží, falzifikací a podvodů, lze s jistou mírou zjednodušení říci, 

že by přizpůsobování, doplňování a aranžování objektů a prostředí záběru pokládali za 

„prvotní fotografický hřích", za nějž by byli museli být vyhnáni z ráje „pravdivé fotografie" a 

zatraceni na věčnost. 1 jejich dílech - a předcházející dvě ukázky jsou toho snad nikoli 

důkazem, ale aspoň přesvědčivou ilustrací - je však patrná snah opustit lacinou aktuálnost 

novinářské fotografie projeden den a vyjádřit ne-li věčnost, tedy alespoň trvalost 

vyjadřovaného tématu. Zprvu si možná ani neuvědomovali, že ani velcí mistři klasického 

výtvarného umění minulosti i současnosti - malíři, sochaři, grafici atd. - nevytvářeli obrazy 

skutečnosti, ale pomocí skutečných, reálných námětů, vyjadřovacích prostředků a postav 

vytvářeli novou skutečnost. Jako příklad pars pru toto uveďme jen dvě témata klasického, 

opět křesťanského umění. 

Micheangelo Buonarroti: Svatá rodina se svatým Janem (tondo Doni), kolem roku 1505 

Téma rodiny (Svaté rodiny) bylo a zůstává jedním z témat křesťanského umění. Při pohledu 

na - byť nevelkou - reprodukci Michelangelova díla (viz. např. Blažíček, O.J.: Michelangelo. 

Odeon, Praha 1975, s. 15) nás stěží napadne, že přirozený výjev rodinné scény je založen na 

důmyslné, matematicky podložené kompozici vepsané do náročného tvaru kruhu s řadou pěti-

a šestiúhelníků. To, co se divákovi jeví (a má jevit!) jako přirozený výjev je výslednicí nejen 

smyslu, citu a intuice, ale i speciální umělecké inteligence tvůrce. 
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Sergej Bratkov: Tondo Bienb, barevná fotografie, 2003. 

Podobně dílo současného ruského umělce dělá při prvním shlédnutí dojem takřka banální 

rodinné fotografie, zasazené do kruhového rámu. I zde je však základem vedle smyslové 

jemnosti a výtvarného i uměleckého citu a intuice i umělecká inteligence, odlišná, ale nikoli 

protichůdná od inteligence např. praktické nebo vědecké. Je zde však ještě něco navíc. Jestliže 

doposud (začátek 21. století) byla symbolem rodiny a mateřství žena - matka a muž - Otec 

byl spíše „hlavou rodiny", lovcem a obstaravatelem obživy, postupem času se jeho role 

proměnila. Dnes již není žádnou raritou, pečuje-li o dítě na „otcovské dovolené" muž - otec. 

Podobné a v našich ukázkách ještě radikálnější proměny zasáhly i zobrazování a vyjadřování 

již zmíněného tématu Matky boží, Panny Marie, Madony. Jestliže se již v byzantském umění 

objevují první „černé madony" (nikoli černošské: leč výklad tohoto dosti složitého fenoménu 

přesahuje možný rozsah našeho textu) a jestliže se již od 16. století začínají zvláště v umění 

Mexika objevovat i madony indiánské, zůstává přesto Panna Maria matkou bělošskou, 

hebrejskou resp. semitskou, především ale Matkou všech křesťanů, vzdor v historii někdy 

menšímu a jindy žel většímu antisemitismu nebo dokonce rasismu mnohých, kteří se sami 

pokládali za Jed iné správné křesťany". 

Tato fakta spolu s odvržením tabu, která dříve fotografii jako plnohodnotné umělecké médium 

provázela i svazovala požadavky autentičnosti, reálnosti a pravdivosti, se projevila i 

v klasických námětech křesťanského náboženství. A tak se dnes nejen v obrázkových 

magazínech, ale i v renomovaných výstavních síních můžeme setkat s fotografiemi 

aranžovaný výjevů Narození Páně a Madony s Ježíškem (nejčastěji kolem Vánoc) nebo bez, 

Ukřižování (nejčastěji kolem Velikonoc) či Zmrtvýchvstání atd., mnohdy s renomovanými 

herci či jinými celebritami od šoubyznysu po byznys ... Úroveň těchto výtvorů je rozličná, asi 

jako kvalita zboží v jiných supermarketech. Občas se stane, že některé fotografické obrazy 

z této přemíry zboží vybočí a nám se zdá, že přece jen v sobě nesou nějaké evangelické 

poselství, nějakou radostnou zvěst. Třeba že trvá mateřská láska, že člověk se může obětovat 

nejen pro zisk, ale i pro druhého člověka a že v diskurzivitě polysémantických významů trvá 

jeden neveliký sice, ale významný smysl lidského bytí, totiž hledat jeho smysl nikoli 

v hromadění a nikoli na úkor druhých, ale ve snaze alespoň kousíčkem přesáhnout časovou i 

kapacitní omezenost a konečnost lidské existence. 
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Herbert Slavík: Černá madona, bar. fotografie. Magazín MF DNES , č. 51, 23. 12. 2004. 

Herbert Slavík: Asijská madona, bar. fotografie. Magazín MF DNES , č. 51, 23. 12. 2004. 

Herbert Slavík: Indiánská madona, bar. fotografie. Magazín MF DNES , č. 51, 23. 12. 2004. 

Slavíkovým aranžovaným fotografiím nelze upřít výtvarné kvality ani etický rozměr: matky 

všech ras a barev pleti jsou především dárkyněmi nového života, maminkami, a teprve potom 

bčloškami, černoškami nebo Indiánkami. Samotné téma indiánské Madony je z hlediska 

křesťanské ikonografie vlastně historicky nedávné: indiánská matka jako Madona se v umění 

střední Ameriky a zvláště Mexika objevuje až v 16. století. Stejně jako u matek jiných etnik 

však zůstává mateřství jedním z velkých lidských mystérií. 

Kromě zobrazení scén ze života Ježíše Krista se s šířením křesťanství a zvláště římsko-

katolického náboženství začaly od období gotiky množit i obrazy a příběhy ze života svatých. 

Dramatické scény, předznamenané gotikou a renesancí, dosáhly vrcholu obliby v umění 

baroka. Jedním z umělců, jehož naturelu a osobitému pojetí zvláště konvenovaly, byl 

Michelangelo Merisi, zvaný Caravaggio. 

Caravaggio: Salomé s hlavou sv. Jana Křtitele, olej, 1610 

Caravaggiovi bylo v době, kdy tento obraz maloval, teprve sedmatřicet let. Byla to však léta 

podobně dramatická, jako bylo jeho umění. Střídaly se v něm roky úspěchů s léty. afér, útěků 

a skrývání podobně, jako se v prudkých kontrastech střídají světla a hluboké stíny na většině 

jeho maleb. A až na nečetné výjimky to byla díla nabitá dramatickými výjevy s mnoha, 

většinou biblickými, postavami: Obětování Izáka. Mučení sv. Matouše. Kladení do hrobu. 

Obrácení sv. Pavla, Ukřižování sv. Petra, bičování Krista, Judita a Plolofernes ... 

Caravaggio však zemřel sám a opuštěn v témž roce, z něhož pochází reprodukované dílo. 

I na Caravaggia nezvykle ostré kontrasty osvětlených a zastíněných částí s obrysy postav 

v částečném protisvětle na neurčitém temném pozadí jakoby předznamenávala brzký 

umělcův konec: hlava sv. Jana Křtitele je prokázané umělcovým autoportrétem. Hlavní 

„hrdinka" příběhu byla podle Flavia Josefa nevlastní dcerou Heroda Antipy, jehož známe 

z Nového zákona jako judského vládce, který vydal na smrt Ježíše. Právě na jeho příkaz a 

na přání Salomé byl sťat Jan Křtitel. Jeho hlava na podnosu byla podmínkou, bez jejíhož 

splnění nechtěla Salomé Herodovi zatančit. 
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Serge Bránily a Bettina Rhemis: Salomé, barevná fotografie, 1989 

Fotografie Bettiny Rheims, vytvářené s „režijním" podílem Serge Bramlyho, vzbudily před 

několika lety značný rozruch v řadě světových měst. Zásluhou dramaturgie Galerie 

Rudolfinum v Praze mj. i u nás. Spory vyvolala nejen „fotografická převyprávění" příběhů 

Starého a Nového zákona, ale především jejich nekonvenční, od křesťanské věrouky se 

odlišující interpretace. Serge Bramly si pro složitě koncipovaná a aranžovaná díla vždy 

dlouhou dobu vybírá vhodné „představitele" jednotlivých postav. Spolu s Bettinou Rheims 

neváhá představit např. Evu jako zastárlou. mnoha porody strhanou ženu. Také Salomé je 

v podání této autorské dvojice nikoli zahanbenou dívkou, odvracející se jako u Caravaggio 

mimo hrůznou scénu. Je na obraze sama, bez otroka, který vykonal krvavý rozkaz, bez matky, 

která ji k činu navedla. Sebevědomá, pyšná, pečlivým mace-upem vylepšená mladá žena, hrdě 

představující důsledek svého krvavého vrtochu. 

Přes četná zobrazení skutků a životu i utrpení svatých, jejichž obrazy se množily s přibýváním 

svatořečených a kostelů jim zasvěcených zůstává jedním z největších mystérií mýtus 

obětování a vykoupení, prezentovaný v křesťanství tématem Ukřižování Ježíše. I v něm, 

podobně jako ve Zvěstování, Madoně nebo Narození, bychom nalezli četné obecnější rysy a 

podoby v řadě světových náboženství a mýtů. Tak téma mnoho- nebo jednobožství nalézá 

v křesťanství mysteriózní podobu Trojjediného Boha: boha Otce, Syna a Ducha svatého. Bůh 

křesťanů obětuje sám sebe v podobě svého syna, Syna božího, nechá jej - sebe vystavit 

utrpení, posmívání a smrti Ukřižováním, aby vykoupil lidstvo z dědičného hříchu, o němž 

Bůh - otec jako vševědoucí věděl, že se jej člověk jako boží stvoření dopustí. A vystaví jej i 

krajnímu zoufalství, když - alespoň v podání evangelisty Matouše - on sám a přece svůj Boží 

syn, musí na kříži v největších mukách vykřiknout: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne 

opustil?" (Matouš 27, 46). 

Jan Zrzavý: Antikrist, olej, 1909. 

Také proměny zobrazení Ukřižování vydaly na nesčetné mnohosvazkové publikace. Po svém, 

opět nejen dobově, ale tomto případě zvláště individuálně podmíněně, je pojal před téměř sty 

lety Jan Zrzavý. Pokud máte i z malé černobílé reprodukce dojem, že tělo ukřižovaného má 

ženskou podobu, pak se nemýlíte. Ostatně přesvědčit se můžete nejen z barevné reprodukce 

v Dějinách českého výtvarného umění IV/1,- str. 244, ale i přímo před originálem ve sbírce 

Národní galerie v Praze. 
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František Drtikol: Ukrižovaní, černobílá fotografie, 20. léta 20. století. 

Jakoby s odkazem na nejednoznačného Antikrista Jana Zrzavého prezentoval své Ukřižování 

česká fotograf, grafik a malíř František Drtikol. Přestože pro něho byla fotografie především 

magickou hrou světel a stínů, jsou zvláště jeho fotografie aktů vždy mnohovrstevnými, 

mnohovýznamovými sděleními. 

Nguyen PhuongTao: Ukřižování, barevná fotografie, Magazín DNES, 2005. 

Vietnamka Nguyen Phuong Tao přijela do Čech v roce 1990 studovat žurnalistiku. Po 

několika letech však zjistila, že je pro ni snazší a bližší vyjadřovat se fotografickým obrazem 

než slovy. Dnes je fotografkou agentury MAFA a kromě reportážní fotografie se věnuje mj. i 

parafrázím biblických témat. V letošním vánočním vydání Magazínu DNES jsme se mohli 

setkat s její fotografií Narození - miminka v jeslích. O tom, jak úspěšně dokázala za relativně 

krátkou dobu vrůst do evropské a dokonce české kulturní tradice svědčí, že v roce 2005 

získala zvláštní cenu v soutěži Czech Press Foto za cyklus fotografií Kdyby se Ježíš narodil 

jako Plusákovo dítě. Dokládá to ostatně i reprodukce jejího Ukřižování: v roli Ježíše vystupuje 

herec Pavel Liška, Ježíšova matka s proměnila ve venkovskou ženu a římský setník nabyl 

podoby českého mafiána či gangstera... České Velikonoce ? 

Kamil Varga: Crucifield, barevná fotografie, 90. léta 20. stol. 

Slovenský fotograf Kamil Varga, žijící a tvořící převážně v Praze, využívá ve svém 

svébytném díle nejen aranžovaných scén a rekvizit, ale podstatnou složkou jeho děl je práce 

se světlem jako základním výrazovým prostředkem fotografie. Na rozdíl od předcházejícího 

díla, v němž dominuje aktualizace, sleduje Varga spíše obecné, nadčasové působení svých 

děl. 

Wang Quing Song: bez názvu, barevná fotografie, 1998. 

Aktualizace a až kýčovité aranžmá díla čínské umělkyně, žijící a tvořící v USA, je nejen 

reminiscencí na biblické téma. Jakoby vněm dozníval Zrzavého Antikrist s Drtikolovým 

Ukřižováním, propojený s fotografií Nguyen Phuong Tao. doplněný křiklavou barevností a 

umělohmotnou krásou hypermarketových reklam a billboardů podél silnic: současná mladá 

žena je tak ukřižována a současně vystavena na kříži všudypřítomné reklamy a spotřeby. 
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Julie Mušková: Bez názvu, barevná fotografie, 2002. 

Ačkoli prvotním záměrem nebyla u této fotografie parafráze biblického tématu, vynořilo se 

jakoby samo při prohlížení a nerovných úpravách této digitální fotografie. Zdá se, že síla a 

povědomí tradice se do našich myslí otiskují silněji, než se na první pohled zdá. 

Výrazné proměny biblických a obecně mytologických témat se zdají být zvláště pod vlivem 

fotografického obrazu až překotné. Abychom alespoň doložili, že tyto proměny probíhaly -

byť možná ne tak rychle - i v klasických médiích, podívejme se alespoň na několik dalších, 

byť jen černobílých reprodukcí. 

Antonio Bozzi, zv. Sodoma: Sv. Šebestián, olej, 1527. 

El Greco: Sv. Šebestián, olej, 1614. 

Srovnání pozdně renesančního díla Bozziho a barokního díla El Grecova naznačuje nejen 

rozdíly slohové, ale i individuální. Bozziho římský voják, přestoupivší na křesťanskou víru, je 

spíše ladným mužským aktem, než trpícím mučedníkem. Jeho pohled odvádí tělesnou bolest 

k nadpozemským výšinám, z nichž mu kyne svatořečení a život věčný. Naproti tomu El 

Grecův mužský poloakt je spíše studií mužského těla. I jeho Šebestián však obrací oči mimo 

tento svět, k věčné blaženosti. 
v 

Bohumil Kubista: Sv. Šebestián, olej, 1912. 

Kubištuv svatý vyjadřuje svou kubistickou formou výrazněji než díla předcházející ani ne tak 

utrpení konkrétního světce, jako spíše utrpení jako takové. Dramatický svár forem 

analytického kubismu jako by odrážel i životní drama a utrpení autora díla. 

Mikuláš Medek: Svatý nahý v trní, olej, 1966. 

Emila Medková: Šebestián, čb fotografie, 1977. 

Malá černobílá reprodukce nemůže ukázat ani dramatickou barevnost Medkova obrazu, ani 

rozbrázděné, drásané a týrané struktury jeho díla. I zde bychom mohli vést paralelu mezi 

dílem a osudy autora, v jehož obrazech se motiv trnů a motivy svatých objevují poměrně 

záhy. 

Manželka Mikuláše Medka Emila nebyla jen jeho životní družkou, ale i oporou v těžkých 

dobách. Pokud do jejího díla pronikaly motivy, obdobné dílu jejího muže. nebyly to zdaleka 

jen vnější reminiscence nebo formální podobnosti, ale daleko více společný nelehký životní 
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úděl. Její fotografická tvorba tak zůstává tvorbou sice spřízněnou, ale přesto suverénní a 

svébytnou. 

Proměny, způsobené nebo alespoň ovlivněné vpádem fotografie jako nového atraktivního až 

agresivního média do hájemství tradičních výtvarných prostředků a médií, se netýkají jen 

témat biblických nebo náboženských. Zasahují i do proměn jiných mytologických i 

nemytologických námětů. 

Podobně, jako bychom mohli vyhledat nebo sami sestavit objemné soubory poměn zobrazení 

témat křesťanského náboženství, mohli bychom tak učinit i s tématy dalších náboženství či 

řecké nebo obecně antické mytologie i mytologií jiných dob a oblastí. Kdybychom se 

pokusili sestavit třeba jen katalog zobrazení antické Venuše, vydalo by to pravděpodobně na 

celoživotní, stěží však během jednoho lidského života dokončitelnou práci. A i kdybychom se 

zaměřili jen na reminiscence, parafráze a transformace klasického námětu, bylo by před námi 

stěží spočitatelné množství děl. 

Man Ray: Restaurovaná Venuše, objekt, čb fotografie, 1936. 

Fotografická díla, montáže a koláže jednoho z představitelů surrealismu jsou dostatečně 

známá. Objekty představují v jeho tvorbě méně početnou, ale neméně působivou část. 

Vilém Reichman: Osidla (Opuštěná), čb fotografie, 1959. 

Také dílo brněnského fotografa a kreslíře bylo ovlivněno surrealismem. Na rozdíl od 

Američana Man Raye však moravský umělec témata svých nevytvářel ani nedotvářel, ale 

trpělivě vyhledával na svých fotografických toulkách. 

Mikuláš Medek: Modrá Venuše, olej, 1959. 

Emila Medková: Venuše, ěb fotografie, 1967. 

I 

Pro tato dvě díla Mikuláše a Emily Medkových platí s mírnými obměnami to, co jsme se 

pokusili naznačit u předchozích snímků. S jistou nadsázkou bychom snad mohli říci, že 
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zatímco v Mikulášově díle se setkáváme s transformací klasických témat, můžeme u Emily 

nalézat spolu s tím i reminiscence na tvorbu jejího muže. 

Fotografickým reminiscencím a transformacím se nevyhnula ani klasická díla výtvarného 

umění, jejichž náměty nepatří mezi náboženské nebo mytologické. 

Theodore Géricault: Prám Medúzy, olej, 1819 

Obraz francouzského malíře byl inspirován skutečnou událostí, což nebylo v té době právě 

obvyklé. Francouzská loď La Méduse se roku 1916 se roku 1916 cestou do Afriky potopila. 

Kapitán, který byl na své místo jmenován díky politické protekci, a jeho důstojníci se 

zmocnili záchranných člunů a vyvázli. Sto padesát cestujících a řadových námořníků nechali 

napospas rozbouřenému moři na jediném provizorním voru. Vor plul třináct dní bouřlivým 

Atlantikem. Přežilo na něm jen patnáct lidí. 

Dramatická scéna zachycuje okamžik, kdy se na obzoru objevila loď, která přeživší 

zachránila. Rozměrná malba (491 x 717 cm) s postavami v životní velikosti, oproštěná od 

pestrých barev, je plná dramatických až drastických detailů. Své působení zakládá na 

tvarových a světelných kontrastech. 1 když vykazuje mnohé rysy nastupujícího realismu, stala 

se jakousi „vlajkovou lodí'' romantismu, byť i ten se brzy poté „začal potápět" pod náporem 

nových uměleckých směrů a hnutí. 

Hu Jie-ming: bez názvu, barevná digitální velkoformátová fotografie, 1996. 

Čínská umělkyně, žijící v USA, nezastřeně parafrázuje Géricaultův slavný obraz. Srovnáte-li 

reprodukci jejího díla s reprodukcí malby Géricaultovy ( srov. Např. Pijoan: Dějiny umění 8, 

obr. 170) zjistíte, že z její fotografie nemizel ani roky po své smrti „Velký kormidelník" Mao 

Ce-tung či spíše jeho ikona. Dramatické scény Voru Medúzy však vystřídala veselá, sytá a 

šťastná společnost. Pozorný divák nalezne i reminiscenci na Courbetův Ateliér. Kam ale pluje 
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toto plavidlo? Opravdu kupředu ke šťastnějším zítřkům? A je to, co představuje, tragédie 

nebo fraška? 

Dnešní čínská mládež chatuje, posílá E-maily a SMSky (většinou anglicky) a baví se na 

diskotékách za zvuků rocku a metalu. Po ulicích čínských měst se potulují statisíce hladových 

dětí rodičů, kteří byli (právem nebo neprávem ?) odsouzeni do vězení nebo popraveni. Za 

vraždy tisíců nevinných studentů na náměstí Tien-an-men v roce 1968 nebyl odsouzen nikdo. 

Stejně jako za další individuální nebo hromadné vraždy, konané na příkaz čínských nebo 

jiných vlád. 

Fraška nebo tragédie? Stará nebo nová témata? Fotografie nebo výtvarné umění? Nebo 

v těchto otázkách přebývá jen to nebo? Na to už nám ale výtvarné umění ani fotografie jako 

jeho plnohodnotné a plnoprávné médium neodpoví. Úkolem umění není odpovídat, byť je a 

mělo by být odpovědné za tvorbu obrazů, které nám tak štědře nabízí. 
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2.3. Fotografie a lidská identita. 

Fenomén identity lze nahlížet z mnoha hledisek: jako identitu osobnosti včetně identity 

genderové a sexuální, i jako identitu sociální: identitu lidských komunit a společenství, identitu 

náboženskou, ideovou, rasovou či národní a snad dokonce jako společnou identitu lidskou. Ve 

světě, v němž dnes žije více než šest miliard lidských bytostí a v němž denně mnoho lidí umírá 

nejen vlivem nemocí či stáří, ale i v důsledku epidemií, hladu a násil, je ale jen obtížně možné 

oddělit pohled na identitu individua od šíře chápané identity sociální. Na planetě, která je zatím (a 

ještě dlouho, pokud ne navždy, zůstane) naším jediným domovem, může každá individuální 

identita žít pouze s druhými. Definitivní individuální únik z vlastní, byť složité a rozporné 

identity znamená jenom smrt jednoho organismu. Z identity lidské - pokud něco takového 

existuje - zatím není úniku pro lidstvo, představující jediný známý, vědomím obdařený projev 

života v nám známém vesmíru. 

Will McBride: Přelidnění, ěb fotografie, kolem r. 1969 

Stále více lidí chápe, že v zájmu přežití lidstva na této planetě je nezbytná koexistence lidí a 

sociálních skupin různých názorů a postojů, ras, typů a identit. Všech, kdo tvoří lidskou 

společnost ve stále hustěji zalidněném světě, v němž identita jednotlivce může, ale také nemusí 

být příčinou oddělení a osamocení. 

„... svět se dostal na pokraj jakési hranice; když. ji přestoupí, všechno se může proměnit 

v šílenství; lidé budou chodit po ulici s poměnkou v ruce, anebo se budou na potkání 

zabíjet. 

A bude stačit málo, jedna kapka vody, po které přeteče sklenice: třeba že bude na ulici 

o jedno auto, o jednoho člověka nebo o jeden decibel víc. Je tu nějaká kvantitativní 

hranice, která nesmi být překročena, jenomže ji nikdo nestřeží a možná nikdo ani neví, že 

existuje. 

Milan Kundera: Nesmrtelnost 
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V důsledku dynamických změn ve způsobu života se v průběhu minulého století zvláště v tzv. 

moderních společnostech západního typu všeobecně zvýraznil význam jednotlivce a souběžně 

s tím i jeho vědomí vlastní jedinečné identity a hodnoty (viz. např. BAUMAISTER 1987). 

I když se problém sebevymezení a vědomí vlastní identické hodnoty netýká pouze jednotlivce 

a v současnosti je palčivě vnímán především na úrovni konkrétních sociálních skupin a vrstev, 

vztah jednotlivce k sobě samému je vždy nejen psychologickým, ale i sociálním základem 

identity lidského společenství. 

Fotografie jako stále rozšířenější výtvarné médium nabízí i v této oblasti množství materiálu. 

Přibližuje denně prostřednictvím informačních a komunikačních technologií tematiku identity 

a koexistence i zdánlivě „nezainteresovanému" jedinci. Ona zdánlivá nezainteresovanost 

umožňuje zaujmout distanci od skutečnosti i přijmout identifikaci s ostatními lidmi a jejich 

problémy. Přitom nabízí příležitost pozorovat svět „z pohodlí vlastního křesla" a z mnohosti 

impulzů sestavovat komplexnější kontext, než jaký nabízí přímá individuální zkušenost, 

odlišná od zkušeností a prožitků přímo zúčastněných. Toto „pohodlí soukromé distance" však 

v sobě skrývá i úskalí sounáležitosti jen zdánlivé a povrchní, provázané falešným 

sentimentem nebo i distancovanou otupělostí, jak jsme se pokusili naznačit v předcházejícím 

článku o výtvarném umění, fotografii a násilí (ŠAMŠULA, ŠMÍD 2004). 

Tolerance či netolerance vůči druhým i vůči násilí, identita, hodnoty a osobnost jsou jedněmi 

z hlavních problémů i vyspělých společností, jejímiž členy jsme - nebo si to alespoň myslíme, 

že jsme. Výzkumná zjištění v oblasti sociologie a psychologie naznačila, že souvislost mezi 

postoji vůči násilí, identitou, hodnotami a osobnostními charakteristikami existují. Složité 

vazby mezi zkoumanými proměnnými však nedovolují formulovat jasnější představu o jejich 

vlivu na agresivní jednání. Koncepty jsou užitečné, mají vysvětlovači sílu, jsou dostatečně 

specifikovatelné z hlediska své úrovně i přibližného směru působení. V konkrétním případě 

však záleží na interpretačních dovednostech psychologů a dalších odborníků a na 

dosažitelnosti a relevantnosti dat z blízkého i vzdálenějšího kontextu, aby byl obraz vlivu 

uvedených faktorů na vyvolání, udržení nebo zadržení agresivního chování věrohodný a 

plastický. 
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Ti nepřežili. Barevná fotografie ztli školy v Beslanu, AP - MF DNES, 10. 9. 2005 

Teror a násilí proti dětem, proti bezbranným a nevinným, by snad bylo možno chápat jako 

absolutní ztrátu lidské identity vrahů - kdyby to bylo možno chápat. To neplatí jen pro teror a 

vraždění v Beslanu, ale i v případě mrtvých z divadla Na Dubrovce v Moskvě, pro stovky 

povražděných dětí v Čečensku a kdo vůbec ví, kde všude jinde. 

Snímky vyblednou a smyje je déšť, fotografie zmizí z předních a pak i z dalších stránek 

novin, noviny zežloutnou a rozpadnou se. či spíše shoří nebo skončí v kontejnerech jako 

separovaný odpad. Co zůstává, je bolest a nikdy nezhojitelná rána blízkých. A fotografie. 

Fotografie jako „kolektivní obrazová paměť lidstva" (KOETZLE 2003/1). Nebo jako 

„separovaný odpad" paměti, určený k dalšímu zpracování nebo k „odvozu na zavážku" 

kolektivního nevědomí lidstva? Lidstva, které tak obtížně hledá společnou humánní identitu 

ve světě, který se přitom globalizuje. Spolu s tím se však globalizuje nebo „mundializuje" 

(Derrida) i násilí a jeho obrazy, aby svědčily o nás, o naší civilizaci a jejích hodnotách. 

Součástí hledané hodnotové orientace současného lidstva je převzetí zodpovědnosti za život 

na této planetě, za budoucnost všeho živého na ní. tedy zodpovědnosti za Zemi jako kolébku 

života a živoucí organismus. Zatím však za Zemi mluví jen několik málo jedinců, vybavených 

neúměrnou mocí a určujících - za masivní podpory médií - hodnotovou orientaci miliardám 

„ostatních". Hodnotová orientace těchto miliard - tedy nás - je stále více orientována a 

manipulována ke spotřebě jako hnacímu motoru výroby a k výrobě jako poháněči spotřeby. 

Při pohledu z kosmu by se tento stále zrychlující koloběh mohl jevit jako perpetuum mobile, 

nebýt ovšem toho, že takto spotřebováváme svoji planetu, její hmotu i energii. Planetu, která 

nepatří nám, protože patří - nebo by měla patřit - alespoň ještě vnoučatům vnoučat našich 

vnoučat. Spotřebováváme tak i své životy a říkáme tomu život. Naše hodnotová hierarchie 

jako sociálních živočichů je tak zatím přinejmenším krátkozraká a tím i naše sociální identita 

je značně problematická nebo alespoň difúzni (viz dále). Ve schopnosti převzít odpovědnost 

za život na této planetě jsme jako lidstvo silně pubescentní a naše chování je chováním 

zmateného nevycválaného puberťáka, kterému rychle rostou kosti a svaly a pomaleji 

schopnost sebereflexe. Na rozdíl od pubescentů nemáme ale nikoho, kdo by nás vychovával. 

Nikoho, kromě sebe. A tak my, nedospělí, se pokoušíme vychovávat a vzdělávat sebe, 

nevychované a nedospělé... 

4 7 



Součástí nezbytné hodnotové orientace i autentické identity každého dospělého člověka je 

převzetí zodpovědnosti za sebe sama. Hledání „pravého já" se stává jedním z nej důležitějších 

životních motivů mnoha jedinců (HARTER 1997). Člověk o svém životě přemýšlí jako o 

osobním růstu, jako o sebeaktualizaci (MASLOW 1968), sebenaplnění (ROGERS 1951) i 

scbetranscendenci (FRANKL 1994, JUNG 1994). 

V souvislosti se zvýšenou kvalitou života se ve druhé polovině dvacátého století u mnoha lidí 

dramaticky zvýšilo (opět to však platí především pro euroamerickou společnost) jejich osobní 

očekávání. Jak rozvádí McAdams (1997), člověk dnes běžně předpokládá, že bude žít 

nejméně do sedmdesáti let a že jeho život bude hodnotný a smysluplný. Vytváří si vlastní 

autobiografii a osobní perspektivu, přejímá a posléze realizuje řadu životních událostí. 

Pro aktivitu směřující k sebevymezení a k sebezhodnocení dostává dnes člověk (nebo 

alespoň většina lidských jedinců v tzv. vyspělých zemích) v běžném životě podporu svého 

sociálního okolí; tento model je i součástí výchovného působení. Proces socializace osobnosti 

a výchovy je tak do značné míry chápán jako proces individuální konstrukce vlastní 

osobnosti, přičemž mezi základními výchovnými úkoly je zmiňována podpora zážitku 

disciplíny (tedy seberegulace), zkušenost skupinové sounáležitosti (tedy posilování 

sociálního aspektu identity) a cesta k autonomii (vědomí jedinečnosti, cesta k osobní 

identitě - viz ŠTECH 2000, BRUNER 1996). 

Koncept identity se poprvé výrazněji prosadil v rámci celistvého pohledu na psychický vývoj 

člověka. Její zformování považoval Erikson za vývojový úkol období pozdní adolescence, její 

význam je však celoživotní. Dosažení identity znamená získat pocit vlastní jedinečnosti 

(individuality), dále pocit vlastní celistvosti (wholeness and synthesis), tj. sjednocení různých 

dílčích zkušeností se sebou samým, též dosažení pocitu určité osobní stability a sjednocení 

vlastní zkušenosti v čase (minulost, přítomnost a perspektiva sebe sama - sameness and 

continuity), a konečně pocit spolupatřičnosti k určitým ideálům a hodnotám, resp. pocit 

vlastní sociální hodnoty a podpory od druhých (social solidarity). Tato integrace je podle 

autora základem úspěšného vývoje v dalších etapách života. Pokud proces sjednocení 

neproběhl úspěšně, vzniká tzv. difúzni identita; tj. vlastně nepřítomnost či aktivní odmítání 

vymezení sebe samého jako jedinečného subjektu, odlišného od ostatních. Difúzni čili 

rozptýlená identita se ve svých důsledcích často projeví až v následných etapách života a 

komplikuje plnění dalších vývojových úkolů (ERIKSON 1968; DAVIS 1985; MUUS 1989). 
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Spolu s růstem aspirací a nároků na osobní identitu však radikálně stoupá i nárok na toleranci 

a respekt k identitě (a tedy i odlišnosti druhých) a nárok na úctu ke každé živé bytosti, která 

nežije na úkor druhých a která bytí a identitu druhých neohrožuje. To však nutně předpokládá 

schopnost povšimnout si a uvědomit si odlišnou identitu druhého jako součást identity lidské 

Paul Strand: Slepá žena, čb fotografie, 1916. Z cyklu Lidé na Manhattanu. 

Americkému fotografovi Paulu Strandovi bylo třiadvacet let, když roku 1913 navštívil v New 

Yorku výstavu Armory Show, prezentující evropskou uměleckou avantgardu. Snad i to, spolu s 

působením Alfreda Stieglitze, mělo vliv na změnu jeho vidění a na to, že od snímků 

piktoralistických /I krajin, poučených na malířských předlohách/ obrátil svou pozornost nejprve 

k městské krajině a záhy potom k anonymním lidem ve městě. K lidem v jakoby zastaveném 

čase, oproštěným od situací a příběhů. Své nearanžované „modely" hledal v opuštěných uličkách 

New Yorku, v docích, slamech, na periferii města i společnosti. Jeho zájem se koncentroval na 

psychiku zobrazovaných ve snaze vyhnout se jakémukoli náznaku anekdotičnosti, sentimentu ba 

soucitu. O to dodnes jeho portréty, z nichž se po devadesáti letech zachovalo sedmnáct, působí 

silněji. Aniž by se Strand snažil parafrázovat či citovat biblická témata (jak se s tím setkáme 

v závěru 20. století), mají mnohé jeho portréty sílu obrazů biblických postav, podtrženou 

v některých případech ještě nápisy či cedulkami v rukou portrétovaných. Tak je tomu i v tomto 

případě, kdy nápis BLIND nemůže neevokovat mluvící pásky středověkých obrazů nebo 

dokonce tabulku na Ježíšově kříži. Strand tak podtrhuje autentickou, a přece jedinečnou i obecně 

lidskou identitu anonymních lidských bytostí. 

Identita - jak individuální, tak sociální, určuje chování a přístupy člověka k sobě a ke světu, 

k okolí a prostředí, ve kterém žije. Určuje na základě vrozených i získaných osobnostních, 

charakterových i dalších vlastností vzorce lidského chování a schopnost člověka zaujímat 

stanoviska a koexistovat ve společnosti. Všechny tyto jevy mají své neviditelné, ale i své 

vizuální nebo vizualizovatelné podoby, zpětně ovlivňující lidskou identitu individuální i 

sociální a její viditelné i skryté formy. 

Nedávno zesnulá Susan Sontagová označila Paula Stranda za „největší, nej mnohostrannější a 

nejsuverénnější talent v historii americké fotografie". Právem bývá považován za jednoho 
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z těch, kdo pomáhali vymanit fotografii ze zajetí piktoralismu, tj. napodobování klasických 

malířských děl, a kdo připravovali cestu fotografické moderně. Také pro Paula Stranda platí 

slova další z výrazných osobností moderní fotografie, Roberta Capy: „Nepotřebujete 

fotoaparát (tzn. náměty) nějak stavět. Obrazy tu jsou, prostě je vyfotíte. Pravda je nejlepším 

obrazem." 

Problém je snad jen v tom „prostě" a v tom „vyfotíte". A možná ještě v tom, co je to 

„fotografický obraz" a co je to „pravda"... 

Brassai (vl. jm. Gyula Halász): Prostitutka Bijou, čb fotografie, 1933 

Francouzský fotograf maďarského původu byl rovněž přitahován životem velkoměsta. V jeho 

případě to byla Paříž, jeho druhý domov, a především její noční život. Ani on, ačkoli pracoval 

značnou část života jako fotoreportér, nehledal senzační záběry celebrit (pojem praparazzi byl 

v té době ještě neznám), ale vyhledával typy. příznačné pro noční život velkoměsta. Na rozdíl 

od anonymní ženy na fotografii Strandově patřila dáma s přezdívkou „bižu" ke známým, 

snadno identifikovatelným typům pařížského polosvěta. Ačkoli její sociálněprofesní identita 

by asi byla patrná i bez názvu díla, vypovídá Barassiho dílo cosi i o skryté části identity této 

ženy. Nebo ne? 

George Goiningen-Huene: Greta Garbo, čb fotografie, 1951 

Mnohé formy a projevy identity jsou stále častěji a intenzivněji zprostředkovávané a 

transformované v důsledku jiných zájmů než kvůli vystižení a vizualizaci identity. To dnes 

platí v mnoha případech i pro portrétní fotografie filmových, muzikálových a dalších hvězd 

zábavního průmyslu. V polovině minulého století tomu tak však ještě nebylo, nebo alespoň 

v daleko menší míře, než dnes. Švédská filmová herečka Greta Garbo (1905 - 1990) byla sice 

filmovou hvězdou první velikosti, ale fotografický portrét ji představuje v dvojjediné roli: 

jako představitelku osudových žen v mnoha světoznámých filmech a současně jako herečku, 

identifikující se se svými filmovými rolemi i rolí životní. Dvojí identita osobnosti herečky a 

její herecké profese je v tomto ateliérovém a tedy aranžovaném díle prezentována jako 

jednota dvou identit. 
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Gordon Parks: Portrét z Harlemu, čb fotografie, 1948 

Expandující západní civilizace byla v jistém období takřka posedlá vymezováním identity 

pomocí konstrukcí jinakosti. Její vizualizací ba ztělesněním se stala antropologická fotografie. 

První etnografická společnost vznikla v Paříži ve stejných dnech, ve kterých byl vyhlášen 

Daguerrův vynález, a nový obor, jehož rozvoj byl spjat s růstem kolonií, již od svých počátků 

využíval fotografie k dokumentaci typů a ras. 

O téměř dvě století později se zdá, že „rarity" (z hlediska euroamerické, zatím ještě převážně 

bělošské civilizace), zachycené fotografickým přístrojem na dalekých cestách hrstkou 

„vyvolených", jsou běžné jako „rohlík na krámě". Téměř nikoho dnes nepřekvapí, je-li 

osobně konfrontován s člověkem jiné barvy pleti, natož aby jej fascinovaly snímky z exotické 

dovolené přátel. Ve světě miliard lidí, globalizovaném a propojeném migrací lidí všech ras a 

národností, si jen stěží představíme údiv člověka osmnáctého století, kterému bychom 

předložili „důkaz o existenci" černocha - tedy člověka s jinou (tmavou) barvou pleti. 

Ještě před padesáti lety byl však problém rasové (a s ním spojené sociální a kulturní) identity 

akutním problémem především USA. ale nejen jich. Problém Američanů - Afroameričanů 

byl, zdá se, v USA vyřešen, i když problém jiných „minorit" (Hispánců či původních obyvatel 

Ameriky, tzv. Indiánů) má před sebou ještě notný kus cesty a úsilí na obou, či spíše na všech 

stranách. (Není ostatně bez zajímavosti, že např. ve Washingtonu D.C. jsou již řadu let 

obyvatelé bílé pleti výraznou minoritou a že problém původních obyvatel Severní Ameriky 

řeší úřady Kanady i Spojených států mnohde např. udělováním licencí na monopol hracích 

automatů, nezdaněného alkoholu, snadno dostupných drog apod., takže toto „řešení" není 

nepodobné „řešení konečnému", přičemž se ovšem ušetří drahocenná paliva.) 

Rasová segregace, byť ne vždy násilná, není a nebyla ale výsadou jen USA v době před 

polovinou minulého století. Stačí, budeme-li se pozorně dívat kolem sebe. Občas možná 

zahlédneme, že se k nám někdo dívá přes zeď - jako mladík na Parksově fotografii. 
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Ivishin Shinoyama: Hnědá Lily, ěb fotografie, 1968 

Někdy ovšem stačí, když si představíme, jak bychom se cítili a co bychom dělali, „kdyby se 

mne jen dotknul - dotknula". Anebo - se vzpomínkou na Tracyho, Hepburnovou a Poatiera -

si představili, že „přijde na večeři". Kdo? Přece náš soused, náš spolubydlící na této planetě... 

Jistě, nikdo z nás není rasista, národy, národnosti, rasy a barvy pleti se protínají, prolínají, 

mísí, spojují... Za pár desítek let budeme všichni mluvit možná jedním nebo nanejvýš 

několika málo jazyky a za pár století bude rozdíl v pigmentaci pokožky možná menší, než je 

tomu u tzv. původních obyvatel Čech. (I když jimi byly germánské nebo keltské nebo dosud 

neznámé kmeny.) 

Nemohlo se ale postupem času stát, že ona sjednocující, „rasově prolínací" tendence má na 

svědomí kromě tolerance i určitou apatii k odlišnostem, k jinakostem? Nebo naopak otevřela 

cestu k neshodám jak názorovým, tak rasovým a náboženským? Pokud je někdo „jiný", 

zajímá nás vůbec jako individuální identita, nebo ji překrývá jeho odlišnost, jinakost? A 

nejsme k němu přece jen trochu distancovaní či dokonce apriorně negativně naladění? 

Ve střední i východní Evropě (ale opět nejen zde) kromě identity osobnostní, sociální, 

náboženské, rasové a národnostní, měla zvláště v minulém století specifické a někdy dokonce 

výsadní postavení (nebo naopak ponížení) i zvláštní, snad ještě méně přirozená identita 

ideologická. V zemích a zřízeních, v nichž se z idejí staly ideologie a z ideologií demagogie a 

z demagogií totality, znamenalo zhroucení totalitních režimů i zhroucení ideologií, pro mnohé 

pak dokonce ztrátu idejí. Nearanžovaná fotografie ruského fotoreportéra, pořízená v roce 

rozpadu sovětského impéria v malé sibiřské vesnici, realisticky využívá uměleckého 

metaforického kontrastu reprodukce Andrejevova portrétu Velkého Lenina na stěně a malého, 

stárnoucího muže, který možná celý život zasvětil poctivé snaze o realizaci ideálů 

leninismu... 

Alexander Kuzněcov: Předseda sovětu, ěb fotografie, kolem roku 1989 

Sibiřan Kuzněcov býval již před rokem 1989 obviňován ze snahy zachycovat stinné stránky 

socialistického zřízení. Pokud by se však chtěl někdy v budoucnu někdo bláhově pokusit o 

rehabilitaci zprofanovaného sousloví - obsahu pojmu „socialistický realismu", nabízíme mu 

tento fotografický obraz muže, zasaženého socialistickou realitou... Je realistický, pravdivý, 

srozumitelný, třídní, ba i stranický: straní obyčejnému člověku proti ikoně na zdi. 
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64 dní pod troskami. Barevná fotografie agentury A P - M F DNES, 15. prosince 2005 

Kdosi kdysi napsal, že obličej člověka se nejvíce podobá jeho bolesti nebo utrpení. Někdy 

snad i štěstí. Nejsme schopni to posoudit. Identických fotografických obrazů šťastných 

lidských bytostí nebývají příliš plné noviny, časopisy, televize, internet ani video. A pokud 

ano, mívají telenovelácký mejkap, identický s lehkou demencí svých tvůrců. Lze je 

namaskovat, nazkoušet, nacvičit, nahrát. S obličejem a výrazem ženy, vyproštěné jako 

zázrakem z trosek čtyřiašedesát dní po ničivém zemětřesení v pákistánské části Kašmíru, si to 

nikdo netroufnul udělat. Identitu, autenticitu, pravdu ani bolest nelze dost dobře nahrát ani 

namaskovat. 

Finbarr O'Reilly: Matka s dítětem čekající ve středisku potravinové pomoci na jídlo. 

Barevná fotografie, 2005 

Snímek kanadského fotografa, pracujícího pro agenturu Reuters, získal hlavní cenu v 

nej prestižnější fotografické soutěži světa v minulém roce - World Press Photo 2005. Byl 

pořízen v létě loňského roku. Roku, který nebyl právě chudý na tragédie všeho druhu: v New 

Orleans zuřil hurikán a povodně, Pákistán a Indii zasáhlo zemětřesení, Afrika byla sužována 

suchem a hladomorem... 

Porota vybírala vítězné snímky z řady kategorií. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 4448 

uchazečů ze 122 zemí s více než osmdesáti tisíci snímky. Dvanáctičlenná porota tak měla na 

každou fotografii asi dvě vteřiny. Vítězná fotografie byla oceněn jako výjimečné dílo. Řečeno 

slovy předsedy poroty: „Obsahuje všechno: krásu, hrůzu i beznaděj. Je jednoduchá, vkusná a 

dojemná. ... Doufám, že se vám stáhne hrdlo a chytne vás za srdce." 

Snad měl pravdu. Jen aby nám ale ty dvě vteřiny pohlédnutí nechyběly při vyhazování zbytků 

jídla do odpadků... 

Vítězná fotografie loňského ročníku nej prestižnější světové soutěže není vlastně 

individuálním portrétem, ale dvojportrétem, který pracuje s nápovědí, náznakem a zkratkou, 

které mají větší výpovědní sílu než mnohomluvná doslovnost. Fotografie nám totiž vzdor 

našemu spěchu a povrchnosti našeho vizuálního vnímání přináší možnost objevovat skryté 

souvislosti, přičemž k odkrytí mnohdy postačí jen trochu důslednější pozorování. Takřka ve 

všech záběrech, které nám denně přináší zpravodajství všeho druhu, můžeme objevovat a 
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nacházet konkrétní vizuální poselství, jež je možno pojmenovat jako „evidentní a 

nezaměnitelnou přítomnost lidské identity". 

I přesto, že tato fragmentální poselství někdy nemáme potřebu ani chuť dešifrovat, či dokonce 

vytvářet z nich syntetickou zprávu, evidentnost identity je v nich implicitně přítomna. 

Jednotlivé typy identit se mohou prolínat, spojovat a kombinovat - individuální identita 

s identitou dvojice, skupiny, kolektivu, týmu či dokonce masy. Hranice mezi mou a tvojí 

identitou se často stírají, v některých případech zdánlivě téměř úplně mizí. Porovnání 

fotografie současného New Yorku, kde je lidská komunita postavena na individualitě 

jednotlivce a prolínání národnostních, rasových, sociálních a dalších entit, s fotografií 

následující, vizualizuje problém zneužitelnosti ideologie i ekonomiky ve prospěch několika 

ovládajících. Potlačení vlastní identity jedince nebo - lépe řečeno - její vyrušení na určitou 

dobu je prokazatelným znakem totalitních sociálních zřízení 

a formací. 

Philip Lorca di Corcia: New York, barevná fotografie, 1983 

Michael Wolf (Stern): Fronta na práci v čínské továrně. Barevná fotografie, 2004 

Za tuto fotografii obdržel německý fotograf časopisu Stern v soutěži World Press Photo 2004 

první cenu v kategorii Současné problémy. 

Společnost - lidská kultura se skládá z individuálních identit jednotlivých lidí, osobností, 

společenství, kultur. Z těchto jednotlivých kultur se skládá identita lidského světa: z mnohosti, 

různosti, barevnosti ve stylech, názorech, chutích. Lidstvo se dostalo na své cestě vývoje do 

fáze, kdy další existence na této planetě (s principem prozatímně udržitelného rozvoje) je 

především otázkou tolerance, komunikace a mnoha dalších důležitých faktorů, které mohou 

tento vývoj ovlivnit. Jaký je ale identický člověk na prahu 21. století a jak vlastně vypadá 

obraz tohoto člověka? Vizualita i její fotografická podoba nabízejí na tyto otázky spíše než 

jednoduché odpovědi další otázky. Snad to není to nejmenší, co může fotografie udělat: dokud 

jsme schopni a ochotni se ptát, trvá naděje na nalézání relevantních odpovědí. 
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Helmut Newton: Přicházejí. Dvě černobílé fotografie, 1981 

Zdálo by se, že módní fotografie není právě tím nejvhodnějším místem pro obrazovou 

formulaci otázek po lidské identitě nebo dokonce pro formulaci odpovědí na charakter, 

podoby a projevy lidské identity. Jde v naprosté většině o fotografie inscenované, ateliérové, 

s pečlivě a většinou nepřirozeně, tj. módně naaranžovanými a upravenými modely lidskými i 

oděvními. Lidé - muži, ženy a stále častěji i děti - v nich často pozbývají své individuální 

identity. Z dívky či ženy se stane modelka, prezentující nikoli sebe, ale módní modely. 

Návštěvníci módních přehlídek a čtenáři (či spíše diváci) módních časopisů mohou být sice 

stiženi pokušením představit si pod modelem skutečnou ženu „z masa a kostí'1, ale to je spíše 

sekundárním momentem módního byznysu i módní fotografie. 

Helmut Newton, nedávno zesnulý americký fotograf německého původu, jehož výstava 

vzbudila před několika lety rozruch i v Praze, byl proslavený inscenovanými fotografiemi, 

jejichž kompozice a osvětlení prozrazovalo poučení meziválečnými filmovými obrazy. Býval 

označován za „pozdního žáka Freudova. jehož médiem není pohovka, ale fotoaparát"' 

(KOETZLE 2003/1, 148). Slovem „umění'" spíše pohrdal. Jméno si vydobyl jako módní 

fotograf a „pokazil" š i j e pracemi pro erotické časopisy. Přesto, že byl mnohokrát vystaven 

kritice militantních feministek, vzali jej posupně na vědomí nejen umělečtí kritici a historici, 

ale především sběratelé a obchodníci. Jeho kniha s názvem Sumo, o 480 stranách velkosti 

50x70 cm, se nyní prodává asi za 150 tisíc korun a její cena - vzhledem k limitovanému 

vydání deseti tisíc číslovaných a podepsaných výtisků - stále roste. Newton sám však z tohoto 

ekonomického úspěchu mnoho neměl: zemřel tragicky v roce 2004 ve věku čtyřiaosmdesát 

let. 

Reprodukovaná dvojice snímků byla poprvé uveřejněna v pařížském časopise Vogue. Přesto, 

že Evropa i Amerika již měly za sebou sexuální revoluci šedesátých let, vzbudily jeho snímky 

pohoršení. A to přesto, že Newton v nich tentokrát opustil své oblíbené rekvizity - kozačky, 

bičíky apod. - a obrátil i pořadí, s nímž erotický pohled směřuje k módním fotografiím žen. 

Z lehkého podhledu, jako na skutečnou scénu světa zde přivádí nový typ ženy: ženu zvládající 

suverénně protiklad nahá - oblečená, ženu sebevědomou, suverénní, určující svoji roli na 

divadle světa. 

Tyto ženy, ženy s novou identitou, přicházejí. Nebo už zde dávno jsou a jen jsme nebyli jejich 

novou, změněnou identitu schopni vidět? Jak si nevybavit slova Paula Klee: „Umění 

nezobrazuje viditelné, ale činí viditelným."" 
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...skoro tak stará jako člověk jest jeho cliať či jeho touha se přestrojovat, objevit se někým 

jiným nežli vskutku jest a tak svému tělu propůjčit podobu osoby cizí - a sice té, která se mu 

zdá nejpůvabnější a nej in teres an t n ější, jejíž bytosti se buď cítí nejpříbuznější aneb která 

právě naopak jej svou protivou vábí k napodobení... 

(O kostýmech a kostýmování. Nové módy, 1893. in. Anděl, J.: Příběh moderního média. 

Česká fotografie 1840-1950, Praha: Kant 2004 

Olaf Breuning: Primitivové, barevná fotografie, velkoformátový tisk, 2001 

Olaf Breuning: Rytíři, barevná fotografie, velkoformátový tisk, 200 

V každé lidské bytosti je pravděpodobně kromě touhy nalézt vlastní identitu a vedle potřeby 

uchovat ji i touha svoji identitu - byť jen na čas a třeba jen "jako" - ji změnit. Dokládá to 

množství pradávných i současných rituálů a magických obřadů, ale i masopustní a 

karnevalové reje a slavnosti. 

Tohoto tématu využívá ve svých inscenovaných fotografiích o Olaf Breuning. Nikoli však 

proto, aby primitivně vyhověl potřebě svých "modelů" po proměně identity, ale spíše proto, 

aby nás ostatní, "autentické a identické" nenásilně přiměl k zastavení a k úvaze nad tím, zda. 

jak a nakolik je naše identita "moderního člověka" skutečná a oprávněná. Co z nás a co v nás 

je "lepší" než identita tak zvaných "primitivních" kmenů a národů? Co v nás zbylo z 

rytířských ctností, když jsme schopni své (ať již skutečné nebo domnělé) nepřátele hromadně 

vraždit pomocí strojů, aniž je musíme vidět nebo se jim dokonce podívat do očí? A jsme 

schopni podívat se jim do očí dříve, než uchopíme zbraň a spustíme hledí strojů na zabíjení? 

Vanessa Beecroft: VB 47. Barevné fotografie instalace, 2001 

Proměnu vnější podoby identity používá ve svých dílech i americká umělkyně Vanessa 

Beecroft. Většina jejích „skupinových portrétů" jsou trojrozměrné instalace s živými (nebo „z 

živých'" ?) dívkami a ženami, s herečkami i ženami z ulice. Beecroft je často nechává 

„dlouhou dobu v oddělené místnosti, většinou jen málo oblečené, často mají paruku a 

nenavazují nikdy kontakt s diváky. To vyvolává podivně chladnou ba úzkostnou náladu, 

divák t u j e podobně nesvůj jako ženy, které pozoruje, které se jen málo pohybují a zdánlivě 

nedělají nic jiného, než že čekají." 
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Sama umělkyně o svých instalacích a současně inscenacích říká: „Zajímá mne vztah mezi 

skutečností, že modely jsou ženy z masa a krve, a jejich funkcí jakožto uměleckým dílem, 

resp. obrazem." (GROSENICKOVÁ 2004, 20) 

Fotografie, reprodukované v barevné příloze, zachycují jen dvě fáze autorčiny instalace, 

inscenované roku 2001 v muzeu Peggy Guggenheimové v Benátkách. Patnáct žen (Beecroft 

jich někdy používá i více než sto) je zde prezentováno s ovázanýma nohama, s individuálními 

těly, ale anonymními, zakrytými tvářemi. Nic se neděje, téměř nic se nemění. Jak se ale mění 

identita člověka, stává-li se uměleckým dílem či jeho manipulovanou součástí? A lze 

skutečně - byť třeba jen dočasně - zcela zakrýt nebo dokonce změnit lidskou identitu? 

André Adolphe Eugene Disdéri: Mrtví komunardi, čb fotografie, 1871 

Francouz Disdéri byl původně krajinář, potom soukeník, účetní a nakonec fotograf. Již roku 

1861 byl považován za nejbohatšího fotografa na světě. V jeho pařížském ateliéru bylo denně 

obslouženo na dvě stě zákazníků, cena za dvanáct portrétů činila 20 franků a přiznaný roční 

příjem byl 1 200 000 franků. Zdálo se. že portrétní fotografie již nadobro vytlačila malířský 

portrét. 

O deset let později projížděl Disdéri Paříží ve voze s temnou komorou a fotografoval škody 

prusko- francouzské války, spálené Tuilleries, skácený vendómský sloup, radnici, vypálenou 

komunardy... Po potlačení Pařížské komuny vydal knihu fotografií. Snímek, jehož reprodukci 

přinášíme, však kniha neobsahovala, i když existují jeho čtyři varianty. Na jedné z nichž 

mají zastřelení komunardi přiložena na tělech čísla. Není ani bez pochyb jisté, že tyto 

fotografie jsou autorským dílem Didériho. Na jejich rubu se sice zachovalo razítko jeho 

ateliéru, ale identitu autora nelze stoprocentně prokázat. 

Neznámé jsou i pohnutky, které ke zhotovení snímku vedly: poražení komunardi byli 

naházeni do společných jam. Odhady počtů mrtvých dodnes kolísají mezi dvaceti až čtyřiceti 

tisíci. Většina jmen zůstala neznámá. Mrtví neměli a vlastně nemají identitu. Jen mizející 

podobu, zachovávanou díky fotografii, a mizející podobu v paměti těch, co zatím zůstávají. 
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Vojtěch řlynais: studie, ěb fotografie, 1882 

V předchozím textu o fotografii a výtvarném umění jsme již prezentovali několik příkladů 

využití fotografie jako studijního přípravného média pro malířskou tvorbu. Alegorická 

kompozice Hynaisova nám může připomínat živé obrazy akademií, sletů nebo spartakiádních 

vystoupení. Zde ani tam nešlo o vyjádření identity jednotlivců nebo dvojice, ale o snahu po 

obrazovém vyjádření idejí. 

Alfred Eisenstaedt: Den vítězstv í, čb fotografie, 1945 

Z této fotografie je však nad vší pochybnost patrná autenticita a jedinečnost okamžiku, kdy 

po oznámení vítězství Spojenců nad německým nacismem - podobně jako v jiných 

okamžicích radosti, štěstí a euforie - nebyla ničím výjimečným potřeba jednotlivce spojit 

svoji identitu s identitou druhého nebo druhé. 

v 

Jindřich Streit: Dvojice, čb fotografie, 1973 

Fotografii díky své poměrně srozumitelné výpovědní schopnosti dokáže tiše zprostředkovávat 

emoce. Nevypjaté, zdánlivě banální záběry obyčejných lidí. jsou doménou mistrovského oka 

českého fotografa. 

David Černý: Sepětí, barevná fotografie, 2000 

David Černý: Soulad, barevná fotografie, 2000 

Český umělec si pro dvojici svých děl zvolil významově podobné názvy. Na divácích pak 

nechává, aby si z fotografií anonymních těl, či spíše torz a z názvů dovodil, zda sepětí 

a soulad znamenají ztrátu, oslabení nebo naopak posílení identity individua, a zda sepětí 

a soulad jsou slova identického významu. 

Potkávání, dotýkání a prolínání identit - vztahy mezi muži a ženami jako konfrontace identity 

„ženské" a „mužské", komparace dvou různých lidských „vzorců", jsou dnes možná méně 

častými projevy umělecké produkce než dříve. Častěji se setkáváme s jejich diferenciací, tedy 

poukazováním na ženské a na mužské problémy odděleně. Jakoby se i v některých 

genderových úvahách (o feministických nemluvě) občas poněkud zapomínalo, že ženy i muži 

jsou především lidské bytosti. 
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Artur Žmijevski: Oko za oko, dvě barevné fotografie, 1998 

Žmijewského aranžovaná fotografie nám pravděpodobně, doplněna ironizujícím názvem, 

přivede na mysl nejen otázky vztahu muže a ženy, ale i otázky po proměnách identity lidí 

znevýhodněných, handicapovaných, postižených. Již slova, jimi se snažíme obkroužit 

naznačený problém, na nás prozrazují, jak obtížně se my „druzí" psychicky vyrovnáváme 

s těmito otázkami. Jak naše rozpaky komplikují a ztěžují našim blízkým - a někdy dokonce 

těm nejbližším - navázání nebo obnovení kontaktů a vztahů. 

Jak se díváme jako „vyspělá společnost" a jako vyspělé lidské bytosti na problémy změny 

fyzické identity, postižení, invalidity, ztížené schopnosti nebo dokonce neschopnosti 

samostatného pohybu, jinakosti ve smyslu změny fyzické nebo i psychické identity člověka? 

Jak se cítí značná část z nás v situacích, kdy se ocitáme v blízkosti handicapovaného bližního? 

Zůstáváme v těchto situacích autentičtí nebo se naše identita přece jen poněkud mění? A jak 

se mění identita těch "znevýhodněných" při setkání s námi "ostatními"? A je opravdu 

výhodou nás, kteří se pokládáme za ne znevýhodněné, že nejsme schopni vždy reagovat jako 

autentické lidské bytosti se základní identitou člověka, identitou lidství? 

Všechno pomíjí - vzpomínky na slova, na polibky, na milostná objetí, ale souzvak duší je 

nesmazatelný. 

( Romain Rolland) 
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2. 4. Fotografie a reklama, moc, politika (.. .a kultura společnosti) 

,, Šťasten je ten, kdo zapomíná na to, co se prostě nedá změnit" Johann Strauss 

...a ještě šťastnější ten, kdo si vzpomene a uvědomí, co všechno změnit jde J.S. 

„Politika dává lidem -politikům- zlato, ale bere si od nich životy" 

Vladimír Hujer 

...nejen životy jejich vlastní, ale i mnohé ,, cizí" J.S. 

Skrze fotografickou tvorbu-dokumentaci světa zkoumáme fenomén obrazu-fotografie a 

snažíme se o poněkud důkladnější vhled clo problematiky vizuality jako kulturní zkušenosti a 

kompetence aktivního, poučeného, historického i současného vidění. 

Zabývám se v podstatě apriorně skrytým, nicméně v oblasti fotografie sjednocujícím 

tématem kultura a fotografie, který je schopen pojmout mnohem větší okruh problémů, než 

jak by mohlo být na první pohled patrné. Nosným tématem tohoto pokračování je však 

problematika reklamy, moci reklamy, politiky, médií - moci (fotografického) obrazu. Zajímá 

nás problematika fotografie jako prostředku ovlivňování, manipulace, politického tlaku, šíření 

propagandy. Zkoumáme zde hranici mezi obecnou vizualitou a fotografií současnosti jako 

nástroje pro oslovení davu - získávání voličů, problematikou voleb. Politika jako velké 

kulturní téma demokratické i totalitní společnosti spojená s manipulací, etikou,"pravdivostí" a 

věrohodností zobrazení prolíná veškeré dění, spojuje i rozděluje lidi i skupiny občanů. 

Vizuální komunikace ve svých několika rolích - i v nadřazeném postavení - čeká na 

zákazníky, které ovlivňuje, manipuluje. Nastává okamžik čekání na výsledek jejich 

rozhodnutí, tedy: zda občan zvolí danou firmu či výrobek nebo si vybere jiný... i tento princip 

je nápadně podobný s principem volební hry a získávání příznivců konkrétní firmy - tedy 

politické strany. O tom ale později. 
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Nebezpečí demokratické svobody může spočívat i tom, že se staráme jen o vonné podpaží, 

v ignorování politiky a ve starostech o to. jak vyzrát na lupy ve vlasech, chlupaté nohy, šedou 

pleť, neposlušné vlasy, hraniční anémii, dermatomykózu a pomalu pracující střeva, nemluvě o 

nedostatku železa v krvi, nedělní melancholii, povislých ňadrech, ustupujících dásních, 

oblýskaných kalhotách, šedivějících vlasech a nadváze. (McLuhan, Člověk, média a 

elektronická kultura). Tím nám reklama vymyla mozky reklamou a nic jiného - včetně 

politické kultury - nás nezajímá. Tak by se to sice mohlo stát, ale určitě to tak neplatí bez 

výjimky. 

itoBBKaüŵ^̂ Ä̂ 
1. Péče o naše tělo, světelná reklama jako anketa pro kolemjdoucí, dig. fotografie, 

Světelné reklamy o životním stylu. Reklama útočí téměř na každém rohu, na povrchu 

v ulicích i pod zemí, například ve vestibulech metra. 

Mnohost inzerovaných produktů se zdá být až neuvěřitelně předimenzovaná. Snad 

nej aktuálnější co se intenzity týče je produkce reklamní na ulicích, billboardy a jejich 

modifikace „pro denní potřebu"(za světla) a pro noční-večerní používání. Nasvětlování 

reklamy a jejich transparentnost vynikne za tmy ještě více a kontrastněji a účinek působení je 

tím znásobený. Velkou intenzitou na nás působí i reklama televizní, spoty, které se objevují 

v nejsledovanějších vysílacích časech. 

Zabývám se okruhy témat, jakými jsou manipulace-ovlivnění, etika v reklamě i v politice, 

obsahová pravdivost a věrohodnost zobrazení, poselství vizuální komunikace - latentní 

vizuální obsahy, princip autoritativního znázornění moci a submisivního postavení 

„poddaných" - co má větší moc a sílu - zbraň nebo myšlenka? Fotografie jako způsob útoku 

na konzumenta a možná obrana proti němu; člověk jako konzument „vizuálního zboží", které 

je lehko a dosažitelně převeditelné do materiální podoby; idea a materiál - myšlenka 

definovaná fotografií a produkt jako konečná fáze myšlenky. Psychologické aspekty 

vizuálních zobrazení a cílové skupiny příjemců reklamy. Politik - billboard politika - reklama 

na politika - fotografie jako reklama na politiku - volební billboardy. 
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Ve světě, kde reklama ovládá mozky a v podstatě přispívá k rozhodování tisíců lidí, je otázka 

po vlivu (a) moci - a nejen té politické - možná úplně zbytečná. Souvislosti mezi mocí, 

reklamou, politikou a mediálními vlivy na konzumenty, existují určitě s vědomím, že „MOC" 

tu byla, je a zřejmě i několik dalších desetiletí bude. Kultura bez politiky je stejně 

nepředstavitelná jako politika bez moci. Následující fotomontáže ilustrují sílu vizuální 

informace, kdy ikony totalitních a nacistických ideologií působí coby jediné, samospasitelné 

principy. 

2. El Lisickij, fotomontáž pro katalog sovětského pavilonu na výstavě PRESSA, 1928 

3. Volební plakát NSDAP, 1933 

Politika se pro mnoho lidí stala nezajímavou záležitostí, při které jde jen o dohadování a 

mnohdy nedůstojné, trapné handrkování. O těchto projevech politické komunikace a ještě o 

něco drsnějších formách jsme se mohli přesvědčovat v pravidelných volebních soubojích před 

nedávnými volbami. Mnoho lidí naopak politice a politikům fandí; možná proto, že si politiku 

personifikovali do konkrétních person a prostřednictvím svých idolů tak vnímají úspěchy i 

neúspěchy stran, které jejich idolové zastupují a za které „kopou". 

4. a,b. Řím, světelná reklama na televizní pořad, dig.fotografic, Jan Šmíd 2006 

Světelná reklama jako prezentace nového televizního seriálu. Při troše fantazie lze na těchto 

plakátech, představujících formou světelné reklamy v metru upoutávku na nový seriál 
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televizního kanálu HBO, shledat určité podobnosti, které lze vztáhnout na politickou kulturu, 

identity politiků, jejich priority, zájmy a politické programy stran, jejichž jsou příslušníky. 

Vizualita nabízí obrazy a možnost prostřednictvím obrazů zaujímat stanoviska a formulovat 

nejen problémy současného světa, ale i nacházet a formulovat odpovědi. Jakkoli nás příroda 

vybavila pro vnímání na rovině neurofyziologické všechny v podstatě rovným dílem, ve 

schopnosti vidět a „uvidět"' se navzájem nelišíme o nic méně než v síle, inteligenci nebo 

charakteru. Tradiční disciplíny dějin umění a umělecké kritiky jsou ostatně postaveny na 

přesvědčení, že vlastnictví „oka"- výjimečně obdařeného, privilegovaného způsobu vidění -

je základní výbavou toho, kdo se uměním profesionálně zabývá, a tím, co je odlišuje od 

kultivovaného oka milovníka umění i nekultivovaného oka běžného diváka. 

Vidění je však také sociální a kulturní praxí, souborem praktik, které sjednocují příslušníky 

určitého společenství v jejich vizuální aktivitě. Vidíme v rámci kulturou nám poskytnutého 

souboru možností. Norman Bryson tuto sociální situovanost vidění vyjadřuje takto: „Aby lidé 

mohli kolektivně uvést do souladu své vizuální zkušenosti, je zapotřebí, aby každý podřídil 

svůj fyziologický prožitek společensky dohodnutým popisům srozumitelného světa...mezi 

subjekt a tento svět je vložena celá suma diskurzů, jež utvářejí kulturní konstrukci - vizucilitu 

- a odlišují ji od vidění - bezprostředního vizuálního prožitku. " (Norman Bryson, Bay Press 

1988, s. 91-92. 

Jestliže vizuální produkce - myslíme tím produkty současné fotografické, obrazové ( plakáty, 

billboardy, bigboardy...) - nabízí našim očím (a tedy i mozkům a myslím) jakýsi odraz-obraz 

světa, můžeme poselství a skryté obsahy takových obrazů (nebo lépe souborů obrazů) vnímat 

jako „dvojí princip sdělení"(pozn. autor). Jednak nám nabízí vizuální podněty, které fungují 

právě jako soubory několika fotografií a ze kterých získáme sdělení jedině tím, že takový 

soubor uvidíme postupně celý. 

5. Jan Šmíd, Proces, fotografie montáže bigboardu a výsledný produkt - bigboard na 

vozidlo, digitální fotografie, 2006 
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Pokud chceme odhalit celý koncept billboardové komunikace, je nutné jej shlédnout ve všech 

jeho prvcích - vidět celý, úplný příběh (mně se podařilo zaznamenat proměnu obrazu na 

jednom reklamním panelu - pozn.autor) 

6. Kvalita života, předvolební billboardy Strany zelených, digit, fot., Jan Šmíd, 2006 

Vizuální hry s různými možnostmi kombinací lze „hrát" jednak se soubory plakátů jednoho 

reklamního (v tomto případě politického) konceptu v kombinaci s výřezy z plakátů a vyznění 

takto sestaveného souboru může být mnohdy úsměvně zajímavé. 

Kulturní společnost, má-li být vyspělou, měla by mít i vyspělé a kulturní, kvalitní politiky -

(potažmo kvalitní lidi), kteří této společnosti prospívají. Jako by kultura, v kontextech našeho 

článku převážně politická, poněkud zaostávala za standarty, očekávanými právě vyspělou, 

demokratickou společností. Jako cílený a svědomitý proces, nikoli jako zvláštní, 

přinejmenším divná hra s pochybnými pravidly, která vznikla jakoby „z leknutí" všech 

zúčastněných. 

Chápe-li se kultura pouze jako umění a filosofie, pak se z ní stává elitářská a natrvalo sterilní 

záležitost, která ponechává pohrdavě průběh reality jí samé, takže může docházet 

k nejdivočejším civilizačním závodům (až k Měsíci) a hrůznému zneužívání kultury (za 

Hitlera). Ani vědění, učenost, inteligence, a zrovna tak ani duchovní a umělecká kreativita 

nejsou pro kulturu garance, jak to zkušenost názorně ukázala: nesčetní vědci, vysoce 

kvalifikovaní učenci a badatelé, profesoři filosofie a nadaní umělci se chovali v době Hitlera a 

Stalina, ale také v méně výrazných fázích dějin, nejen nekulturně, nýbrž jako ničitelé kultury. 

Bez války proti Hitlerovi by dnes byla evropská kultura pravděpodobně zničena. K tomu je 

nutno poznamenat, že už Hitlerovu vzestupu mohly zahraniční vlády - pomlčíme-li už o 

intelektuálních silách vlastní země - zcela mírovým způsobem zabránit, kdyby byly 

nebezpečí dostatečně brzy rozeznaly. Navíc byly tyto - pozdější vítězné - státy také 

vítěznými státy první světové války: jimi Německu a Rakousku uložené ničivé hospodářské 

tresty vytvořili v důsledku nezaměstnanosti, hladu a totálního otřesu sebevědomí 

nenapravitelné předpoklady pro to, že Hitler byl vůbec možný. Fenomén Hitler byl právě 

všeobecným selháním evropské kultury. Někdy je reklamní kampaň - reklama na zlo -
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účinnější než tisíc vojáků. Alespoň tuto teorii razil v dobách své nej větší vůdcovské slávy a 

rozkvětu Třetí říše sám Adolf Hitler. 

„ Fotomontáž není kontemplována jako obraz; je prohlížena a čtena jako plakát; není 

harmonií barev a tvarů, je výzvou a sdělením; vypravuje, objasňuje, přesvědčuje, 

dokumentuje, intelektuálně i emoeionelně ovlivňuje psychiku diváků, shodně se zájmy 

socialistické práce a kultury. ... Fotomontáž je komunistické internacionále tím, čím kostelní 

kresby ci oltárni obrazy byly katolické církvi". (Karel Teige, O fotomontáži, 1932. in. CÍSAŘ, 

K.: Co je to fotografie?, Praha 2004) 

7. John Heartfield, Kat Goering, fotomontáž z černobílých fotografií, publikovaná 

v časopise AIZ, č. 36 z 14. 9. 1933 

8. John Heart field, Nadčlověk Hitler polyká zlato, ale má plechovou hubu, fotomontáž 

s využitím černobílé fotografie, 1932 

Moc-síla-intenzita obrazu = možnost manipulace, zde převedená do podoby poněkud drsné 

karikatury. Obrazová komunikace je mezinárodní. 

Ty demokratické státy, které redukují hrozbu násilím a jeho použití na minimum, mohly by 

kultuře otevřít všechny možnosti rozvoje. K tomu je však nezbytné, aby v demokraciích 

uznala odpovědná místa, zrovna tak jako co největší část obyvatelstva, zásadní důležitost 

kultury v jejím plném významu. Politika potom svou diplomatickou schopností vládne 

kulturní komunikací, tedy takovou, která je nanejvýš razantní a přitom ještě slušná, tedy 

kulturní. Pak by bylo možné vytvořit bez dirigování plodné předpoklady pro kulturu a od ní 
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získat pro každodenní život demokracií sílu v nacházení smyslu a prožívání obsahu.Učenec 

má určitou míru kultury, ale ne pouze pro to, že je učencem. Vytváří také kulturu ne proto, že 

píše vědecké práce: i ty mohou poskytovat zdánlivě ospravedlnění pro rasový fanatismus a 

nacionálni povýšenost; kulturu však může mít a vytvářet pastevec nebo rolník, který se 

nenaučil číst, ani psát, nebo dělník, jehož znalosti jsou nepatrné. (Vnitrní moudrost a morální 

vědomí činí člověku kulturním, a to bez ohledu na jeho vzdělání a výši konta - J.S.). 

Tím, čím je civilizace, měla by se stát kultura. Pokud máme současnou civilizaci za kulturní 

(ovšem ne vždy a na celém světě), zkulturňujme tedy i nadále kulturu. Například 

prostřednictvím osvěty a výchovy dětí. „Duchovní kultura" by se měla snažit pojmout do sebe 

technický svět, který se od ní oddělil. Kultura sama je prožívaná realita (o problému 

REALITA - FOTOGRAFIE - V V 2/2004). Prožívaná - je nutno mít odvahu to říci - podle 

velmi prostých kritérií: dobroty, ohledu na jiné, ochoty pomáhat, lidského porozumění, 

poznání vlastních možností a mezí. Podle kritérií, jichž je možno - v situacích nově 

vytvářených civilizací - používat pouze z vlastní osobní zodpovědnosti - tedy velmi obtížně. 

Vizuální kultura přináší množství odlišných impulsů k vnímání k k porozumění světu. 

O tomto všem by se dalo diskutovat, neboť není důležité umět číst, nýbrž rozumět tomu, co 

člověk čte, reagovat a posuzovat. Není důležité koukat se bez toho, aby člověk trochu 

porozuměl tomu, co vidí, jak to vidí. Mimo tento rámec nemá čtení ani čtení obrazů význam 

(a dokonce ničí jisté automatické kvality paměti a pozorování). Ale mluvit o kritických 

schopnostech a soudnosti znamená mluvit jednak o něčem, co daleko přesahuje základní 

vzdělání, jednak uvažovat o výrazné menšině. Většina lidí, snad devadesát procent, ví, jak 

číst, ale tím jejich inteligence končí. Přikládají tištěnému slovu autoritu a významnou 

hodnotu, neboje naopak úplně odmítají. Jelikož tito lidé nemají dost znalostí k tomu, aby 

reagovali a rozpoznávali, věří - nebo nevěří - všemu, co čtou. A vybírají si ke čtení víceméně 

nejsnazší, nikoli nejobtížnější záležitosti, čímž se dostanou přesně na úroveň, na níž je může 

tištěné slovo bez odporu uchvátit a přesvědčit. Skvěle se přizpůsobit propagandě. (Jacques 

Ellul: Propaganda, New York, 1965, s. 108-109) 
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„ Když chcete lhát, můžete v reklcimě vydělávat na všem dost peněž. Mívá to však vždycky 

špatný konec. Buď před osudem, soudem, nebo před lidmi, kteří to přece jednou prokouknou, 

že jste lhář. Nelhat, ale také nepřiznat pravdu, je kompromisní cesta reklamy. Je 

nejvyšlapanější a proto nejméně účinná. Nej těžší um v reklamě však je, přiznat pravdu a 

přece to vyhrát, neboť chce-li být svět klamán, zákazník jistě také" (SUTNAR, M. Co dokáže 

reklama, str.47) 

Politik je člověk, který má ambice - na tom není nic pozoruhodného, takových je (nás) více. 

Politická odpovědnost by měla spočívat i ve schopnosti sebereflexe. Ještě jsem ale neslyšel, 

že by politik vrátil svým voličům jejich čas, energii, peníze v případě,, že nesplní, co slíbil 

(třeba v předvolebním boji). To přeci slibuje mnoho reklam - užívejte náš přípravek, výrobek, 

produkt, a pokud s ním nebudete spokojeni, vrátíme vám peníze. Jestliže politik vystupuje 

jako reklama na politiku samotnou, stává se zbožím, tudíž by kritéria pro jeho přijímání a 

hodnocení - pro jeho konzumování - měla být totožná s principy konzumování výrobků. 

Pokud jsme se v předminulé části věnovali tématu násilí, bylo tomu tak s vědomím, že násilí 

jako latentní téma je zakódováno a uschováno v mnohem větší míře pod povrchy různých 

věcí a událostí, že právě současné téma o moci, politice a reklamě otevřelo tento problém 

znovu a opět v jiných souvislostech. Násilí v souvislosti s mocí přetrvává, ovšem jeho 

zrůdnější podoba není na první pohled možná tolik patrná. Máme na mysli moc obrazu, 

propagandy a její vlivy na možnosti ovládání a „vymývání mozků". 

9. a. Návod, reklamní billboard cestovní kanceláře FIRO, Jan Šmíd, 2005 

9. b. Detail billboardu, propagu jící sportovní obuv, dig.fot., Jan Šmíd, 2005 
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Tyto barevné fotografie zcela bez okolků ilustrují, kterak v dnešním světě manipulovat s lidmi 

a jejich vlastním mozkem: jednoduše si jej vymyjte, nebo lépe - nechte vymýt reklamou a 

potom už můžete opravdu mít, nač jen si pomyslíte. 

Úzkost nad stavem světa, který třímají a jehož osud v rukou mají představitelé světových 

mocností, lze možná jen stěží vyjádřit jinak, než počítačovým zásahem do fotografického 

obrazu - jinak se těžko dočkáme čistě nehraného soucitu od státníků (Jiří David, Bez soucitu). 

Nejsme si jisti, zda za pohnutou situaci současného světa může „pouze" jednání a diplomacie 

v rukou státníků světových mocností. Přikláníme se však k názoru, že nikoli. Ovšem při 

pohledu na jejich plačící oči se nelze nezeptat, zda i oni občas pocítí lítost a soucit nejen nad 

děním, ale i nad svými rozhodnutími a nad svými „poddanými", kterým vládnou - a za které, 

o kterých občas rozhodují. I tyto lidi, byť mnohdy ani nejsou považováni za smrtelníky, patří 

se svou individuální identitou vůdců-vládců do kolonky o identitě, přesto o opravdovosti 

jejich životů bychom mohli vést diskuzi... 

Vytvořit pokus o ucelený pohled na svět politiky by bylo příliš odlišné od kontextů náplní 

našich článků. Proto se nebudeme zabývat hodnocením historie politiky od počátků, neboť 

politika je stejně stará jako lidstvo samo. Boje o moc a o ovládání lidí zde existuje od 

momentu prvního vítězství a ulovení lepší zvěře než ulovil spolulovec. Politika je svým 

způsobem také hon a lov - s rozdílem lovené oběti. Je loven a uháněn člověk - občan - a jeho 

hlas. Je však občan skutečně obětí politika? Protože jsme v minulé části zkoumali problémy 

identity, zajímá nás i nyní problém identity, identity možná trochu posunuté a zkoumané na 

postavě politika. Proměňuje nebo mění politik svou identitu z důvodu prospěchu svého nebo 

úspěchu „své" strany? Lze vůbec hovořit o „neproměňování" politika, o jeho „pravé tváři"? 

Má - může mít - politik pouze svou vlastní tvář, tu, kterou má jako člověk? Politik jako 

univerzální identita, která je schopna přizpůsobit se okamžitě požadavkům aktuální situace? 

Nebo se z člověka v politice stává neosobní, univerzální identita? A koho vlastně hledáme my, 

jeho voliči? 

Následující hra s fotografiemi naznačuje možné propojení mezi fotografickou fikcí a 

politickou realitou. Autorským konceptem (autor Jan Šmíd) jsem se pokusil naznačit, jak 

může síla počítačově upravených fotografií a jejich až neskutečně skutečná vážnost v souboru 
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Jiřího Davida Bez soucitu korespondovat s intenzitou a zlehčeností fotografických výřezů 

z reálných volebních billboardů z letošního volebního roku. Závěrečná fotografie světelného 

billboardu z prostor pražského metra, prostřednictvím něhož švýcarská počítačová firma 

hledá programátora, potom doplňuje celý koncept a ptá se na otázku, která politická identita či 

který politik může splnit očekávání, kritéria našich žebříčků? Nebo jinak: hledáme politika za 

naše peníze? A pokud už si čtenář odpoví na mou otázku po hledání „opravdové politické 

identity", ať nechá prostor pro nespočet dalších možných odpovědí...Kontrast plačících 

politiků z celého světa s jejich „usměvavými kolegy" z Česka nabízí doufám mnoho úvah. 

10. a - j. Někteří i s úsměvem...(aneb Která identita je nám cizí?), v konceptu použitý 

soubor fotografií Jiřího Davida - počítačově upravené dig. fot. a digitální fotografie, 

fotografie světelné reklamy, Jan Šmíd, 2006 

WANTED 

TOWtMa 

5.000 

Lze ovlivnit myšlení jedince prostřednictvím vizuální-obrazové-fotografické-filmové 

manipulace a konfrontovat jej s jeho racionálním soudem o věcech ve jménu zla, ale i ve 

jménu dobra? V současnosti je společnost stavěna před problém násilí v nebývalé intenzitě a 

množství (Fotografie a násilí, VV 3,4, 2006). Fotografie o tomto problému podává svědectví 

převážně prostřednictvím novin a výstav, které atakují myšlení a svým způsobem i svědomí 

lidí, zodpovědnost za stav současného světa. Síla fotografických obrazů spočívá v jejich 

statičnosti - zastavení plynulého dění a výběru konkrétního zastaveného záběru, tedy stop-

stavu. 

„Média vybírají, co stojí za pozornost, a určují pořadí, co je a co není důležité - jinými slovy, 

„nastolují agendu" veřejného mínění...Způsob, jak média vybírají témata, strukturují 
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rozhovor a kontrolují diskusi (volební diskuse a politické duely na téma aktuálního dění a 

zásadních otázek) - proces, který zahrnuje zásadní vynechávky -, představuje hlavní aspekt 

vlivu. Hlavní aspekt vlivu, tedy i potenciální moci a záměrné manipulace. (Baehr, 1980, s. 30. 

viz též Philips, 1998) 

,, Fikce, po právu tak pojmenovaná, neboii příběh představivosti, skotačí na stranách 

průměrného denního tisku, užívá si nejlepších míst v horní části stránky, vypuzuje finanční 

zprávy a vytlačuje aktuality na druhé místo. Je zde také náznak a do jisté míry krásná lekce: 

že dnešek není jen náhradou za včerejšek nebo předzvěstí zítřka, nýbrž že se vyloupne z času. 

vymydlený a naprosto bezúhonný. Obhroublý plakát, který křičí /.../na rohu ulice, tudíž 

zachovává tento obraz / . . . / v politickém textu. S některými lidmi taková zkušenost nic nedělá". 

(Mallarmé) (LUHAN, Mc„ 2002) 

Kromě významné role určování toho. co je důležité, jsou média pro většinu lidí nejen hlavním 

zdrojem informací, ale i hlavní náplní jejich volného času. Existuje řada důkazů, které 

ukazují, že mnoho mediálních konzumentů, obzvláště notorických televizních diváků, má 

tendenci nekriticky přijímat mediální obsah jako skutečnost I když tu hrají roli další 

proměnné, jako např. druh pořadů, na něž se kdo dívá, a chování skutečných životních vzorů 

z bezprostředního okolí dotyčné osoby, zdá se téměř jisté, že média ovlivňují náš postoj ke 

světu včetně našich osobních aspirací a očekávání úspěchu i naše vnímání druhých. Nejsme si 

jisti, zda pozitivní ovlivňování ve smyslu dopadu „hodnotné" (pro nás hodnotné -

individuální aspekty a hlediska) informace na sebereflexi individua nemá větší osobní 

hodnotu a přínos (pro společnost, kulturu, okolí), než reklama na výrobky všeho druhu, která 

nás nabádá principem své vlastní jedinečnosti výrobku k jeho v podstatě bezprostřední a 

nutné, nezbytné koupi. 

Přestože se politická reklama - reklama na politiku - objevuje i formou předvolebních 

billboardů, mohou média prostřednictvím například televizního zpravodajství, tisku, rozhlasu 

záměrně divákovi - voliči - nabízet a „servírovat" takový „informační jídelníček", jehož 

cílem je podvědomě implantovat do mozků diváků potřebné - ovlivňující informace. Média 

se tudíž chtě nechtěně dopouštějí manipulace. Spekulace o možnosti, že média mohou 

latentné přispět i k výsledku voleb, je zde nasnadě. 
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O dvojí podobě manipulace fotografií nabízíme tyto příklady. V prvém se jedná o manipulaci 

divákem-spotřebitelem reklamy. O tom, kterak média manipulují konzumenty prostřednictvím 

nejen obrazových informací se můžeme přesvědčit na těchto dvou příspěvcích, uveřejněných 

v tisku (LN, 30.5.2006). Najdete rozdíl na těchto dvou fotografiích? Napovíme, že se můžete 

zaměřit nejen na způsob prezentace obou rodin a formu, kterou deník zvolil. Pro upřesnění je 

nutno uvést, že obě fotografie byly uveřejněny společně na jednom stejném listu deníku, a to 

pod sebou, v pořadí Topolánkovi nahoře, Paroubkovi pod nimi. 

l l . a . Rodina Topolánkových z volebního inzerátu ODS, LN 30.5.2006 

11. b. Jiří Paroubek se synem, LN 30.5.2006 

Druhý princip manipulace spočívá v tzv. lidové tvořivosti, kdy sami konzumenti, diváci 

reklamních produktů s nimi pracují, dotvářejí je a komunikují spolu prostřednictvím například 

billboardů o politice. Náš příklad uvádí plakát ČSSD, kde inzerovaným „produktem" dnes již 

bývalý předseda vlády Stanislav Gross. 

12. Politická reklama ČSSD, foto Dan Krzywoň, MF Dnes 25. 9. 2004 

Reklamu si jistě zaslouží i výtvarné umění, ovšem prostor pro ni není zdaleka tak rozsáhlý 

jako na ostatní oblasti obchodního artiklu. Jakási překročená tabu lze vysledovat i 

v reklamách na umění, tedy na výstavy známých tvůrců. K porovnání nabízím laskavému 

čtenáři fotografie reklam na výstavu fotografa Jana Saudka a grafika Jiřího Anderleho. 
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13. Propagační plakát k výstave Jiřího Anderle, digitální fot., Jan Šmíd, 2006 

Ideální reklama je podle některých tvrzení taková, kterou si zapamatujeme. Pokud ji chceme 

hodnotit, ptejme se na civě věci: první věc je, komu je reklama určena - cílová skupina 

konzumentů, druhou věcí potom, zda taková reklama odpovídá etice. Ještě nedávno v reklamě 

bodovala serióznost. Pobouřit spotřebitele bylo tabu. Dvorní fotograf tehdy ještě malé italské 

firmy Benetton Oliver Toscani však v roce 1991 jednou provždy reklamu změnil. Bylo krátce 

před válkou v Perském zálivu. Za snímkem hřbitova plného křížů, mezi nimiž byl hrob 

s židovskou hvězdou, nikdo nehledal propagaci barevných triček Benettonu. Jde o to, že 

Benetton volá po míru, tvrdil tehdy Toscani. O měsíc později zahájila firma kampaň proti 

nemoci AIDS - plakáty s množstvím barevných prezervativů. To byl však jen začátek. 

14. Oliver Toscani, reklama na oblečení firmy Benetton, využívající obav z II.I.V, 

barevná fotografie, 1991 

V katolické Itálii se zvedla opravdová vlna odporu zejména proti snímku, na kterém byl 

zachycen duchovní v kutně a kněžském klobouku, jak se líbá s jeptiškou v bílém hábitu a 

s velkým křídlatým čepcem. Bylo to totiž poprvé, co někdo zobrazil duchovní při tak světské 

činnosti. Dnes se již kněží v reklamě běžně projíždějí bouráky a jeptišky se starají, jaké 

prostředky použít, aby jejich toalety zářily čistotou. A používají prací prostředek, který je 

zaručeně lepší, než ten „běžný"'? Vy zíráte? My zíráme také. Opět. 
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15. Oliver Toscani, reklama na oblečení firmy Benetton, barevná fotografie, 1991 

t i l ä íaiididuj^^^it 
ľSTRAKA M l 

16. a, b. Pan předseda, předvolební billboardy Balbínovy poetické strany v pražských 

ulicích, digitální fotografie, Jan Šmíd, 2006 

V čem je tedy reklama na politiku-politika jiná, lepší, horší než reklama na tenhle nebo 

tamten rozhodně lepší prací prostředek? „Vy zíráte a my s Vámi", co všechno je možné uvidět 

a uslyšet na adresu politických stran od jejich, soupeřů a konkurentů, a nejen v televizních 

debatách?! Ale co se stane ve chvíli, když vítězství jedné strany ve volbách nabídne variantu 

spojení s ostatními a vytvoření koalice, nemění se potom identita politiků, kteří byli špiněni 

právě vítěznou stranou? Nezapomíná se potom rychleji na předvolební křivdy od svých rivalů 

a netrvá sblížení soupeřů rychleji, než zakázka volebního billboardu a jeho instalace ve jménu 

vlastního prospěchu - a tudíž deklasování soupeře? 

Jestliže naše téma zkoumá problém reklamy, moci a politiky, je třeba rozlišit a vymezit jejich 

rozdílné působení a principy. Jednak z hlediska působení na konzumenta, jednak z hlediska 

samotné podstaty takových reklam. V reklamě na výrobek, zboží, službu jako něco, za co 

zaplatíme vlastními penězi, je zakázáno negativní ovlivňování, zákaz negativní reklamy. 

Reklama zde nesmí napadat ani jakýmkoli způsobem hanět konkurenci, ani ji použít jako 

příklad pro porovnání své „samozřejmé" kvality. Reklama na výrobek - tedy zakázka na 

vytvoření billboardu, reklamy v tisku, televizi - se řídí nařízením, že na takové reklamě musí 

být jméno firmy-zadavatele, která reklamu objednala, nechala vyrobit. 

Tento přístup - obecně platný jako etický kodex reklamy - však očividně neplatí pro reklamu 

na politiku a politiky. Politik se sám stává reklamním trhákem, zbožím, které je možno 
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„konzumovat". Ovšem principy, jakými se politik stává zbožím, nemají s reklamním kodexem 

reklamy pranic společného. Na reklamním politickém plakátu totiž nemusí být uvedeno 

jméno nebo firma zadavatele, zadávající politická strana. Snad jen tím, že něco (reklama nebo 

politik) nabízí. Ovšem způsob, jakým se tak děje, může být jen stěží nazývaný pozitivní 

reklamou, reklamou bez útoku a „shazování" konkurence. Ba právě naopak. Princip politické 

reklamy - nebo chcete-li - reklamy na politiku (a politika) je svou podstatou negativní 

reklamou, kde neplatí právo konkurence na svou čistotu, nenapadnutelnost, ale právě na 

konkurenci a jejích „nedokonalostech" se ukazují kvality a zároveň i jedinečnosti 

propagované politické strany. Vlastní kvalita je podtržena neschopností jiné strany. 

Síla obrazů je velká, mocná, intenzivní a mnohdy i manipulativní. S čistotou fotografie jsme 

konfrontování stejně, jako s určitou transformací obrazů v podobě koláží, fotografických 

koláží - fotomontáží. Každé komunikační médium představuje jedinečnou uměleckou formu, 

která zdůrazňuje určité lidské schopnosti na úkor jiných schopností. I tyto specifika a 

možnosti nabízí a v praxi poskytuje fotografie v různých svých podobách 

17. a,b. Pseudoreklamy na politickou stranu, předvolební billboardy, vytvořené 

principem fotografické montáže, digit, fot., Jan Šmíd, 2006 

Principem fotografické montáže s použitím stejného námětu lze komunikovat s občany 

prostřednictvím předvolebních billboardů, které ovšem nezadala do tisku politická strana, 

která je na plakátech inzerována... (viz výše i billboardy Balbínovy poetické strany) 

18. a,b. Pozitivní reklama ODS, předvolební plakáty v ulicích Prahy, dig. fotografie, Jan 

Šmíd, 2006 

Jedna z mála pozitivních reklam v předvolební kampani roku 2006 - politické strany ODS - a 

jejich slibování peněz různým skupinám obyvatelstva - důchodcům, matkám s dětmi, 

rodinám. Tato kampaň obsahuje znaky obchodu, ale obchod to není. Můžeme si položit 
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prostou otázku, za co vlastně ony slibované peníze dostanou spoluobčané? Zajeden hlas? A je 

to vůbec férová nabídka? 

19. a,b. Jedině MY, soubor předvolebních pouličních plakátů, digit, fotografie, Jan 

Šmíd, 2006 

Jedině MY jsme tvrdě proti korupci. To hlásal předvolební billboard evropských demokratů. 

Mohli jsme tomu ještě někdy v květnu letošního roku věřit? Není to, že někdo o sobě tohle 

tvrdí známkou možnosti, že právě je si ještě nikdo „nekoupil"? 

Jedině MY děláme průhlednou politiku. Jedině MY máme padesát procent žen na 

kandidátce... 

Vzpomeňme na televizní spoty o vánočních jízdách Santa klausů. Vypadají přeci tak 

optimisticky a pohodově. Optimismus naopak vyvolává zrovna tak málo potěšitelné účinky: 

stačí jen pomyslit na ideologicko-politický optimismus komunistického učení, který vedl 

k hrubému falšování reality, nebo na technologickoekonomický optimismus pokroku 

západních demokracií, který není o nic méně nebezpečný. 

V současnosti se objevují i reklamy a reklamní produkty, které svou účinnost stavějí na 

používání „zaručených" symbolů, v našich případech bývalých ikon komunismu a totality, ty 

potom fungují jako upoutávky na jiný druh zboží, než pro který byly využívány v minulosti -

právě v totalitních režimech. 
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20. a,b,c. Historic se opakuje?!, pouliční plakáty na nové rádio, na nové hudební album 

na divadelní představení, digitální fotografie, Jan Šmíd, 2006 

Je opravdu nutné ještě v dnešní multikurní a globalizované společnosti připomínat a 

předkládat jako „vizuální zboží" zrůdné a totalitní symboly let dávno i nedávno minulých? 

Opět příklady vizuálních her s fotografiemi a grafickými symboly, které se ovšem tentokrát 

NETÝKÁ.!í reklamy na politiku(ka). 

Na závěr tohoto pokračování jistě patří zmínka o československé reklamní fotografii. 

Působení tří předních osobností české meziválečné fotografie, Josefa Sudka, Jaroslava 

Rosslera a Jaromíra Funkeho, stejně jako řady mladších autorů, odráží rostoucí význam 

reklamy. Nejnázorněji je tento vývoj patrný v profesionální dráze Josefa Sudka. Po ukončení 

studia na Státní grafické škole si Sudek přihlásil živnost, avšak náplní jeho činnosti 

v následujících letech nebyla tradiční činnost živnostenského fotografa, nýbrž spolupráce 

s vydavatelskými domy, jako byl Melantrich a zejména Družstevní práce (od roku 1926), jejíž 

činnost se rozšířila na výrobu a prodej bytového zařízení ve speciálních prodejnách zvaných 

Krásná jizba. Díky Ladislavu Sutnarovi, jenž byl hlavním návrhářem jejích výrobků, se tato 

družstevní organizace stala šiřitelem funkcionalistického designu a moderního životního 

stylu, který propagovala prostřednictvím svých publikací včetně vlastního magazínu a 

zpravodaje. 

«BSP«™" 
§ * ; *< f 

21. Jaromír Rossler: reklamní fotografie, 1931 

V našem pokračování o vztahu reklamy, moci, politiky a fotografie jsme se pokusili 

prezentovat „vizuální zboží", ať již se jedná o reklamu na opalovací krém, politickou stranu 
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nebo o karikaturu vládnoucí garnitury. Obrazová řeč k nám promlouvá denně, intenzivně, 

rafinovaně. Snažme se být v její konzumaci také tak rafinovaní, aby nad námi neměla zas až 

takovou moc, a nemanipulovala námi tak. jak si to „až v prvním plánu" své strategie přeje. 

7 7 



3. FOTOGRAFIE A VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Jestliže výtvarná výchova má formovat výtvarné názory dětí a ty potom mají fungovat 

v reálném světě jako určité hodnoty, rád bych přispěl k vytvoření jakéhosi propojovacího 

systému mezi realitou, jejím vnímání a možnostmi používání klasických i „neklasických", 

tedy nových médií. 

Lze si představit výtvarnou výchovu založenou na práci s fotografií jako východiskem pro 

další práci, využívající propojení a kombinace s malbou, kresbou a prostorovou tvorbou. Lze 

si představit ovšem výhradní práci s fotografickým obrazem. Aplikaci praktické fotografie 

jsem zahrnul do dosavadní pedagogické praxe a její reflexi se věnuji v disertační práci. 

Jakkoli složité jsou obsahy konkrétních obrazů, jakkoli komplikovaný je jejich výklad a 

komparace s obrazy jinými, vždy je nutné vycházet ze skutečnosti, že fotografii jako 

technický obraz je možné zkoumat také (ale nejen) z hlediska čistoty, jednoduchosti a 

jasnosti sdělení. Pokud to, co chceme dětem skrze obrazy říct a odhalit jim, nebude jasně 

vymezené, pak můžeme očekávat nepochopení a nezájem. 

Rámcový vzdělávací program - charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast Umění a 

kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou 

součást lidské existence - umění a kulturu. Kulturu, jako procesy i výsledky duchovní 

činnosti, umožňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, v níž dochází 

k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence, i jako neoddělitelnou součást 

každodenního života (kultura chování, oblékání, cestování, práce). Umění, jako proces 

specifického poznání a dorozumívání, v němž vznikají informace o vnějším a vnitřním světě a 

jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými 

prostředky. 

Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým 

účinkem. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, 

tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i 

k okolnímu světu. Součástí tohoto procesu j.e hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na 

základě společných témat, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi 

vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní účasti. V tvořivých činnostech 
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jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a zvuku, linie, 

bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky atp. 

V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, 

vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, 

myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná 

výchova vizuálně obrazné prostředky (dále jen prostředky) nejen tradiční a ověřené, ale i nově 

vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi 

(rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním komunikačních 

účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně 

jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby 

a komunikace. 

Reflexe, založená na hodnocení obrazu - fotografie, je nezbytností výuky na základní škole. 

S tím souvisí metoda porovnávání dvou či více obrazů, která je postavena na dialogu. Dialog 

jako komunikační prostředek je možný pouze, pokud jsou mu nakloněni (nejméně) dva. 

Obraz, a zde především fotografie jako obraz specifického charakteru, nám dialog umožní. 

Vnímat svět lze prostřednictvím obrazů, které máme „kolem" sebe (třebaže jejich celistvost 

nelze postihnout ani v mnohosti, ani v celistvosti, protože vždy vidíme jen vybranou část 

světa a máme v zorném úhlu jen část reality - určitý obraz , díky kterému se nám svět 

vyjevuje, představuje). Problém orientace v množství obrazově zprostředkovaných informací 

je závislý na zkušenosti pozorujícího. Se zařazováním nových a rozšiřováním stávajících 

poznatků do konstrukce poznání a vytváření „vlastního pohledu na svět" lze velmi přínosně 

pracovat právě prostřednictvím výuky fotografie. 

Výuka nejen výtvarné fotografie, ale důraz na vizuální výchovu s obohaceným, rozšířeným 

vnímáním je důležitý nejen z hlediska výtvarné výchovy a prohlubování estetického cítění 

dětí. Fotografie jako technické médium umožňuje až neuvěřitelnou „snadnost" záznamu. 

Právě v tomto aspektu spatřuji velkou devizu při uvedení fotografie do školní praxe. Umožní 

totiž i méně schopným žákům (ať již z hlediska nadání, zručnosti nebo intelektu) odvést a 

vytvořit srovnatelnou práci s ostatními. Tím přínosem je vizuální kvalita (zachycení 

skutečnosti) a preciznost formy zobrazení. Každé dítě ve škole má právo na úspěch a právo 

být plnohodnotným a srovnatelným s ostatními. Formální kvalita záznamu, snadnost, rychlost 

a dostupnost technologie mu toto právo zaručí - „fotku totiž neupatlá" - jak velmi výstižně 
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poznamenala jedna žákyně z Roztok. Fotografie dětem umožní úspěch, uznání a přispěje ke 

zdravému sebevědomí a pocitu osobní důležitosti, i když neumí kreslit nebo modelovat tak 

dobře, jako spolužák. 

Tato práce se věnuje schopnostem a kompetencím dětí při orientaci, zkoumání a pojmenování 

vizuálních zkušeností v současném světě v kontextech a možnostech aktuální technické 

vyspělosti. Věnuje se také současnému uměním a kontextu dějin umění, především pozici 

fotografie a jejímu porovnávání s výrazovými prostředky klasických uměleckých médií. 

S fotografií coby technickým fenoménem se snažím zacházet jako s pomocníkem 

k objevování, nikoli jako s prostředkem vytváření „mnohosti". Děti potřebují cítit porozumění 

a nikoli tlak, pokud se j im nedaří něco nakreslit. Práce je zaměřena na vnímání světa, 

prostředí, ve kterém dětí žijí, komunikují, společně existují. Projekt zkoumá proměny 

historické a současné vizuality a schopnost vnímat obrazy. Schopnost dívat se a dešifrovat 

skryté významy světa, uložené v obrazech („klasických", nebo fotografických) a používat je 

k plnohodnotnému, tvořivému přístupu. 

Mnohost a rychlost, se kterou je možno „zachycovat" záběry, umožňuje v průběhu práce 

nahrávání snímků i jejich vymazávání, a to velmi snadno a efektivně. Digitální fotografie je 

schopna poskytnout adekvátní záznam skutečnosti (ve srovnání s klasickým fotografickým 

záznamem) - selekci skutečnosti - v dostačující kvalitě. S dětmi v škole lze s tématem 

fotografie zacházet nejméně dvěma způsoby. Jeden způsob je fotografování určených nebo 

autorsky zvolených témat a z toho plynoucího způsobu hodnocení v podobě autorských 

kolekcí bez ohledu na obecnější kompoziční pravidla - konceptuálni přístup ke zkoumání 

skutečnosti a vytváření dětských autorských projektů. Dalším způsobem je dokumentační 

poloha fotografie jako možnost zaznamenat proces práce ve škole při jednotlivých hodinách. 

V souvislosti s možnostmi současných technologií bych upozornil snad jen na jednu z nástrah, 

která je při práci s fotografií spojena. Fotografie se nesmí stát prostředkem nekonečné 

kvantity na úkor kvality. Nezbytnou složkou fotografické práce je schopnost rozlišit přínosné, 

použitelné a do souvislostí „zapadnutelné". schopnost selektovat a provádět výběry ze své 

práce a být schopen pojmenovat důvody, proč jsem vybral právě konkrétní snímek. Jako 

součást projektu diplomové práce bylo i zhodnocení, resp. dialog nad fotografiemi, jež plní 

funkci reflexe a umožňuje porovnání a objevení podstatného, zajímavého, netradičního 

nápadu, odhalení něčeho dalšího, co bylo dosud očím i myšlení skryto. 
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Pedagogické působení a vytváření pedagogického díla obsahuje řadu prvků, jejichž 

pojmenováním a použitím lze dosáhnout tzv. dobrého tvaru pedagogického díla. To jistě řeší 

učitel jako svou prioritu. ,Je třeba nahlédnout problém jako odpověď. Pak zbývá jen hledat 

otázky, na něž již známe odpověď. Najdeme-lije, porozuměli jsme, proto je tázání zbožností 

myšlení. Kde zakážete se svobodně tázat, tam jste zakázali myslet a tam dříve či později 

myšlení úplně skončí, zbude jen otravný, mrtvolný zvyk. Strach z omylu je sám omylem. Jsme 

pouze lidé, na to už asi spousta lidí neohrozitelných v bezpečí svých limuzín a elektronicky 

zabezpečených „hradech" zapomněla. Jakoby se chtělo říct poznámku o permanentním 

hledání hranice ve výchově mezi volností a řádem, mezi svobodou „říkání a tázání" a 

pokorou, která coby vytracená vlastnost k naslouchání jakoby se vytrácela". Dávat otázky 

znamená již před-porozumět, proto kde nejsou otázky, tam není zájem (inter-esse -

„mezivěcí"), kde není zájem, nemůže být poctivá věda. Metoda musí vycházet z věci, nikoli 

obráceně. (HOGENOVÁ, 2001, 7) 

Schopnost vrozeného vidění není (nemusí být) nutně zárukou úspěšnosti při definování a 

formulování toho, co děti na obraze-fotografii vidí. Obraz pro děti funguje jako nová 

reprezentace skutečnosti, reprezentace světa. Obraz ve své podstatě reprezentuje různé 

způsoby pohledů na svět. Schopnost dívat se kolem sebe a hledat zajímavé, jiné úhly pohledu 

je předpokladem pro nacházení,,něčeho'", co je kolem nás přítomno, ale přece ukryto před 

zraky všech. Pokud nasměrujeme myšlení dětí a jejich oči správným, hledačským směrem, 

mají šanci objevovat krásu i ošklivost v netradičních souvislostech. 
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3.1 Možnosti využití fotografie ve výtvarné výchove na 1. stupni základní školy 

Možnosti tohoto obrazového fenoménu jsou značné, fotografie v myšlení a v rukou dětí je 

odzbrojujícím argumentem proti lpění nad nutností pečlivých školních maleb a gumovaných 

kreseb. Byť i tato cesta - ale nikoli ve formě „dokonalé'" a vyrýsované kresby nebo šablonově 

vytvořené malby - má své nesporné klady pro formování výtvarného názoru při 

transformacích podnětů do mimoverbální formy - tedy tvoření. Přestože je posun od 

„klasického" znázorňování reality malbou či kresbou ve fotografickém obraze nesporný a 

více než patrný, základ pro vnímání a transformaci skutečnosti výtvarným médiem fotografie 

nabízí právě kresba a malba jako způsob vypořádání se s touhou či spíše potřebou reagovat a 

pojmenovávat okolní svět a dění. Hlavní motto mého záměru a zároveň argument pro výzkum 

v oblasti přístupu dětí ke skutečnosti zní takto: „neumíš to nakreslit, tak to vyfoť". Jsem 

přesvědčen, že je nutné dětem nabízet takové alternativy výtvarné činnosti, které by jim 

pomohly překonávat neúspěchy a potíže při individuálním dialogu se světem a realitou, 

kterou žijí a uchopují. Stále intenzivněji vnímám fotografii jako překlenutí problému reality a 

obtížnosti jejího postižení v konfrontaci s dětskou myslí. Pomocí snadnosti, rychlosti a 

věrnosti záznamu tak fotografie přispívá k objevování obrazů, jejich významů, a v neposlední 

řadě ke hře s výtvarným jazykem. 

Na úvod následujícího textuje nutno poznamenat, jakou cestu jsem až do doby, kdy jsem 

začal pracovat na disertační práci. Tento text je mimo jiné také ohlédnutím za konkrétní 

etapou zatím krátké cesty, která vedla od objevení mé fotografie (tedy fotografie jako 

prostředku stěžejního výtvarného vyjádření), pokračovala diplomovou prací a končí zatím 

zde, v této práci disertační. Diplomová práce byla zaměřena na fenomén fotografie, historii a 

současnost tohoto technického média, jeho výrazové prostředky. V praktické části jsem se 

práce zabýval možnostmi aplikace fotografie do koncepce současné výtvarné výchovy, 

převážně na prvním stupni základní školy. Pro hledání paralel v tvorbě a posunů ve vnímání 

reality je však nutné zaměřit pozornost i na zcela konkrétní oblast, kdy je fotografie zahrnuta 

do koncepce vysokoškolského studia a jeho výstupy, které také zahrnuji clo výzkumného 

projektu své práce disertační, jsou velmi obohacujícím momentem ve výzkumu vizuality. 

Katedra výtvarné výchovy PedF UK Praha je právě tím tvůrčím prostorem, který skýtá 

možnost přemýšlet o fotografii v mnoha směrech, jak na poli výtvarném, tak filosofickém a 
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především pedagogickém. A to i s možností praktických výstupů, průřezové prezentace tvorby 

a reflexe fotografických konceptů studentů katedry. 

Cílem práce bylo prostřednictvím autorské tvorby (umělecké i fotografické) pojmenovat, 

zkoumat a definovat důležité momenty, jež fotografie jako moderní komunikační a vizuální 

médium nabízí a se kterým dnes hojně a stále častěji pracuje. Důležitým poznatkem a 

závěrem této práce byla nejen sonda do autorova přístupu k „výtvarným činnostem" a 

fotografii (jako setkávání se s možností definovat obrazem mnohost světa kolem sebe), jeho 

sebereflexe a „znovudefinování" vybraných problémů, ale i pro další směřování přínosný a 

zčásti realizovaný projekt pro žáky základní školy, jež nabídl široké pole pro jejich výtvarně-

estetické cítění, nasměrování a vývoj v oblasti umění a vizuální kultury vůbec, přičemž 

aplikace těchto poznatků do koncepce základní školy a jejich začlenění do RVP (ŠVP) je 

otázkou a problematikou právě probíhajícího výzkumu jako součásti disertační práce. 

V mé práci (jak diplomové, tak především disertační) hraje nezbytnou a podstatnou roli 

vědomí, že svět a život, který žiji, mohu zcela konkrétním způsobem pojmenovat 

prostřednictvím obrazu a ten potom využít a přenést jako podnět k přemýšlení dětem. 

Diplomová práce ve své praktické části vycházela také z mnou definovaných problémů, jak 

uchopit obraz-fotografii a pracovat s ní. Sestavil jsem pro děti na základní škole tématické 

okruhy, které jsem s nimi realizoval a částečně i ověřil, zhodnotil a reflektoval pro následné 

teze o fotografii. Realizace projektu diplomové práce mi byla s velkou podporou umožněna 

na ZŠ Na Chodovci v Praze pod vedením paní učitelky Mgr. Marie Novotné. Pracoval jsem 

zde se žáky a žákyněmi 5. ročníku. Na nabídnutý „fotoprojekt" se přihlásilo deset dětí ve 

věku 9-11 let, 8 dívek a 2 chlapci. Naše fotografická setkání se konala v únoru roku 2004 

v okolí základní školy na Chodovci v Praze, v ulicích, okolí domů, v parku a u místního 

rybníka. 

Tyto děti měly zájem o fotografii jako alternativu k malování a kresbě v hodinách výtvarné 

výchovy. V průběhu focení se mi potvrdila i slova paní učitelky o jejich výtvarném cítění a 

smyslu pro kompozici. Potěšilo mne, že si můj návrh ohledně focení promyslely a souhlasily 

s jeho realizací v rámci hodin výtvarné výchovy. Poměrně velkou zkušeností pro mne bylo 

kromě jiného i zjištění, že děti pracovaly s fotoaparátem klasickým, tedy kinofilmovým, a 

některé dokonce poprvé ve svém životě. Ukázalo se, což i děti samy potvrdily, že donesené 

8 3 



přístroje byly jejich rodinnými a tudíž zaběhnutými, vyzkoušenými. Velmi příjemné bylo i 

zjištění, že fotoaparáty, se kterými děti fotily, byly zhruba na stejné cenové úrovni, takže 

nenastala žádná nepříjemná konfrontace typu „to se to někomu fotí, když má takové) foťák". 

Je nutno poznamenat, že fotografii vnímám delší dobu jako nezbytnou součást nejen 

teoretické, ale především praktické části výtvarné výchovy a jako možnost seznamování se se 

světem a reagování na různé podněty. Přál bych si, aby byla fotografie vnímána a používána 

jako relevantní možnost uchopování světa (v obrazech a myšlení) a plnohodnotný prostředek 

výtvarného vyjadřování, výtvarné komunikace, výtvarné výchovy. 

Domnívám se, že každý počin, a to platí zde především o počinech výtvarně-výchovných, by 

měl na základě pedagogových zkušeností a jeho osobnosti obsahovat metody a postupy, jak 

pracovat nejen výtvarně a v souvislosti s tím i používat adekvátní výtvarný jazyk, ale i 

vychovávat a dále zcitlivovat děti nebo dospělé s tím nejlepším přesvědčením. Na prvním 

stupni základní školy je poměr mezi výchovou a vzděláním téměř vyrovnaný, pokud však 

jedna ze složek tohoto procesu převažuje, potom myslím, je to složka výchovná. Pomoci 

formulovat vlastní pohled na svět a zaujímat stanoviska lidská i estetická je snahou výtvarné 

výchovy, která na základě reakcí na „artefakty skutečnosti" předjímá možnosti dalšího vývoje 

myšlení a hodnot. Projekt na ZŠ Na Chodovci se ukázal být přínosnou sondou do myšlení dětí 

prvního stupně a východiskem pro další fotografickou činnost. 

Zaměření na oblasti a témata, která jsem zobecnil jako nosné pro výtvarně-didaktický projekt 

v diplomové práci, vycházela z obecnějšího a rozsáhlejšího rámcového konceptu, který 

obsahoval pojmenování různých okruhů a problémů, které jsem dosud ve fotografické tvorbě 

rozpracoval a kterými jsem se zabýval. Tento koncept byl postaven na následujících 

problémech a oblastech zaměření: 

1) Postihnout statičnost a nehybnost předmětného světa kolem nás, konstrukce a jejich 

stabilita, konstrukce jako základní prvek ve stavbě organických a anorganických 

struktur (textur) s možností využití makrofotografie. 

2) Postihnout dynamiku přírodních i uměle vytvořených situací a prostředí, hledání 

„čtvrtého rozměru" ve fotografii při zachycování skutečnosti (zátiší vnitřní i 

venkovní), postupný vývoj a pohyb situace v čase jak nahodilými zásahy, doplňky a 

změnami, spontánní cestou, tak i formou řízenou - promyšlenou - práce s kompozicí, 

vyvažování, hledání „ideální" kompozice. 
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3) Hledat zajímavé, netradiční a na první pohled nepatrné kompozice a záběry 

v přírodním i civilizovaném, industriálním, průmyslovém světě bez fyzické 

přítomnosti člověka (skrytá evidence člověka). 

4) Analyzovat a zkoumat prostředí (rozpoznatelnost a vizuální definice konkrétního 

prostředí), místa, oblasti pomocí stěžejních fotografických záběrů - umělecká nebo 

tvůrčí reportáž o místě, předmětu, artefaktu, prostředí. 

5) Selekce a vyzdvižení detailu jako samostatného a nosného momentu při zachycování 

reality a při práci s fotografickým obrazem, detail jako samostatná část celku, detail 

jako nosný prvek obrazové kompozice. 

6) Krajina, textura a struktura - povrchová struktura jako fantastická krajina -

existenciální kontexty tvorby a komparace s tvorbou významných umělců 20. století. 

7) Tvary kolem nás - kulatost, hranatost, řád, chaos, plocha, prostor, klid, pohyb, 

geometrie, symetrie, asymetrie, organičnost a umělost, poměry, deformace tvaru, 

kombinace a sestavování instalací z různých plošných a prostorových útvarů a jejich 

záznam při tvorbě kompozice. 

8) Barva (monochromie a polvchromie ve fotografii, psychologické účinky barev, 

redukce barevnosti na omezenou barevnou škálu - valér, odstín) 

9) Lidské tělo a portrét 

10) Já, moje rodina, domov (autoportrét, dokument mého života, prostředí, ve kterém žiji) 

Empirický výzkum a ověření fotoprojektu na základní škole Na Chodovci byl vyústěním 

práce, která svou podstatou neaspirovala na postižení mnohosti a různorodosti pořizovaných 

obrazů (záznamů skutečnosti) v celé šíři. Zredukovaný výběr tématických okruhů posloužil 

jako reprezentativní vzorek pro vyzkoušení výtvarného a vyjadřovacího jazyka fotografie a 

nabídl množství materiálu, jehož reflexe vedla k posunu v myšlení nad obrazem. Další etapa 

mého praktického ověřování a výzkumu vizuality spočívala ve výběru jednoho konkrétního 

tématu z přílišné různorodosti a obsahové mnohosti, která odvádí děti od výtvarných 

problémů. Námětová šíře by proto neměla být příliš veliká a měla by se soustředit na 

konkrétní téma zaměření. 

Můj zájem v tvorbě se proto přiklonil velmi intenzivně k monotématického okruhu KUCHYŇ 

a poskytl pole pro postižení všech výtvarných problémů a realizaci většiny myšlenkových 

cest, propojených ve výtvarném vyjadřování fotografií. I obecnější, a nikoli přímo výtvarné 

problémy, bylo možno uchopit prostřednictvím výtvarného vyjádření a zpětně je reflektovat 
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v dětské fotografické tvorbě. Výstupy a závěry z reflexí mohou sloužit jako způsoby hledání 

pevnějšího stanoviska k lidskému, tedy morálnímu a citovému jednání. 

Při ohlédnutí za diplomovou prací mohu konstatovat, že tématické okruhy a náměty snímků 

se částečně postupně zredukovaly, některé nové však do současnosti přibyly. Již nyní lze 

odhadnout, jakým směrem se bude moje fotografická tvorba ubírat dále; jejím vývojem a 

posuny se hodlám zabývat v jednom z příštích pokračování tohoto cyklu. Jestliže v rámci 

studia a pedagogické činnosti zkoumám svou tvorbu, činím tak nejméně dvěma základními 

způsoby. Za prvé hledám autory, kteří se věnují podobným, lépe řečeno stejným tématům a 

s jejich tvorbou vytvářím komparativní zkoumání. Za druhé vnímám tvorbu jiných autorů a 

analyzuji můj a jejich přístup k tématu. Třetí možností je hledání svébytného přístupu 

k fotografii bez ohledu a zjišťování kontextů s ostatními autory. Individuální přístup 

k fotografii vnímám jako proces, prostřednictvím něhož získávám názor na obraznost světa 

kolem sebe a možnost hledat a redukovat záchytné a výchozí body pro práci s dětmi. 

Při ověřování projektu diplomové práce bylo nutné stanovit jednak jednotlivá zadání, jednak 

limit pro každé jednotlivé téma v podobě určení počtu jednotlivých snímků pro každé téma. 

Žáci dostali k dispozici kinofilmy na 36 snímků a na každé téma jich měl každý z nich určeno 

10. Témata byla čtyři, respektive tento malý počet tématických okruhů se vyvinul jednak 

z potřeby zobecnění reality kolem nás, jednak z poměrně omezené časové dotace hodin 

výtvarné výchovy pro ověření „fotoetud". Každá hodina by měla obsahovat kromě úvodní 

motivace a zadání i reflexe výtvarné činnosti a rozbor jednotlivých prací (snímků), přičemž je 

nutné hovořit nejen o těch finálních vybraných (kritérium hodnocení „nejlepší" zde není 

ovšem tou „nejlepší" formou klasifikací, protože aspekty kvality obsahují poměrně širokou a 

strukturovanou konstrukci pojmenování a vystižení toho, co bylo nej podstatnější z hlediska 

zadání i konkrétního výsledku), ale i o těch snímcích, které autor(ka) nezařadil(a) do užšího 

výběru. Jako důležitou součást při hodnocení fotografií jsem z dětmi realizoval i poměrně 

dlouhou rozpravu nad jejich snímky, kdy jsme docházeli k závěrům o kompozičních 

kvalitách, kvalitách barevných a kontrastních na základě porovnávání jednotlivých fotografií, 

jejich podobností i zjevných protikladů. Část autentických reakcí dětí nad jejich tvorbou 

uvádím níže. Naznačuji zde momenty, které vedly od přemýšlení nad množstvím témat jednak 

k jejich redukci na oblasti zájmu, jednak k východiskům v podobě pouze několika témat pro 

konkrétní výtvarně-fotografický projekt. 

Výběr a zadání čtyř realizovaných tématických celků: 
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1) Detail (geometrický) 

2) Barva (přičemž z obou zadání v průběhu 

fotografování a následné diskuzi nad fotografiemi 

vyplynulo, že se ve vnímání prostředí mohla tato 

dvě témata prolínat a překrývat - zadání 

„geometrický detail" mohlo být považováno za 

„barevnou kompozici" a naopak 

3) Povrchová struktura (přičemž jako výše uvedeno 

může v kombinaci posloužit i zadání „povrchová 

struktura" v souvislosti se zadáním „geometrie" 

nebo „barva") 

4) Krajina (romantická a moderní - současná) 

Zimní cesta, barevná fotografie, 2004. 

Ukázka snímku z fotografického souboru, který vznikl při ověřování výtvarně fotografického 

projektu diplomové práce na základní škole Na Chodovci v Praze v roce 2004. Autory 

fotografií jsou žáci tehdejší páté třídy. Výběr témat, kde konkrétně v tomto případě znělo 

zadání „geometrická zimní krajina", vyplynul z potřeby zobecnit zadání na několik 

základních, nosných tématických okruhů. Tématem tohoto zadání bylo vyhledat v krajině 

kolem školy takový záběr, který obsahuje konkrétní geometrické tvary a svou působivostí 

funguje jako kontrast tvarů nebo linií. Základní kompoziční schéma tohoto snímku spočívá na 

diagonále, kterou vytváří pruh domů v zadním plánu v horní třetině záběru. Kontrast tmavých 

a světlých částí dává vyniknout čistotě několika jasně definovaných geometrických tvarů. 

Kuželovité tvary a pásy se potkávají na horizontu, kde klid narušuje vertikální postavení 

několika stromů. Částečnou dynamiku umocňuje i trojúhelníkovitý tvar perspektivně ubíhající 

cesty, jež se odklání od středové vertikální osy snímku. Svou čistotou je snímek 

reprezentantem centrální kompozice s mírně se svažujícím horizontem. 

My a naše nohy. Barevná fotografie z hodin fotografování v přírodě, realizace ZS Na 

Chodovci, únor 2004. 

Skupinová práce jako jedna z metod činnosti s dětmi nabízí množství možností, jak ve 

výtvarném procesu skloubit záměr učitele s kreativitou jeho žáků. V mnoha případech se 

omezení a vymezení tvůrčího prostoru děje pouze tématem, individuální přínosy a netradiční 

pohledy přispívají k obohacení sebe i druhých. Téma „povrchová struktura" poskytlo při 
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fotografování i tento snímek, v němž lze vypozorovat prvky hravosti a semknutosti dětského 

školního kolektivu. Nezbytnost spolupráce, ohleduplnosti a mnohdy i tolerance jiného, někdy 

zcela odlišného přístupu k práci a myšlení je prvořadá. Zaclání tématu vyplynulo 

z obecnějšího kontextu problému „textury" jako povrchového pojednání předmětů, přičemž 

„texturovost", „reliéfnost" a „strukturovost" lze nacházet všude kolem nás jako nedílnou 

součást věcí a objektů. Optickým i kompozičním středem tohoto snímkuje ohnisko, vzniklé 

ze změti několika nohou. Barevná škála jemných pastelových odstínů kontrastuje s tmavou 

částí v pravé polovině záběru. Žáci měli za úkol kolem sebe vyhledat takové povrchy nebo 

seskupení věcí, které by z patřičného odstupu fungovaly vizuálně jako jedna homogenní 

struktura. Mnohem intenzivněji by fungoval tento snímek, pokud bychom vyfotili ne 8, ale 30 

takových nohou. Optický distanc umožní splynutí několika konkrétních objektu do 

jednolitého reliéfu, kde jednotlivost podporuje výsledný dojem z celku. 

Papírové kužely. Barevná fotografie, 2004. 

Fotografii v koncepci výtvarné výchovy na prvním stupni základní školy lze efektivně využít 

také k fotodokumentaci výtvarných prací, které vznikají různými technikami. Osoba 

pedagoga je nezbytná v případě, že si žáci neví rady, jaký záběr na vybraný objekt zájmu 

zvolit. Fotodokumentace funguje jednak jako součást učitelova záměru, zhostit se j í mohou i 

děti a sami si tak vytvořit dvojrozměrný záznam svého díla. V tomto případě se jedná o 

fotografii instalace čtyř kuželů s papírovou povrchovou strukturou. Děti samy si 

zaznamenávají své práce a další fází celého tvůrčího procesu může být například vytvoření 

autorského portfolia. Oproti předchozímu záběru (foto č.2) se zde jedná o zadání 

„interiérového" hledání povrchové struktury předmětu. Nejintenzivněji pro vyznění záměru 

působí umístění fotografovaného objektu do středu kompozice, světlo blesku funguje jako 

zkontrastňující element, kdy osvětlená přední část kontrastuje s tmavým pozadím. 

Monochromní barevnosti osciluje mezi jasně bílým předním plánem kompozice a ostře 

ohraničeným tmavým pozadím. S dětmi můžeme použít i metodu vytvoření několika snímků 

stejného záběru, ovšem s rozdílným nasvícením - tedy změnou světelného zdroje. Při 

fotografování proti oknu je blesk vítaným nástrojem pro docílení kontrastu, pokud okno 

slouží v záměru jako zdroj přirozeného světla, vytvoří na objektu stínohru a podpoří plasticitu 

a dojem prostorovosti. 

„Rozložené pařezy". Barevná fotografie, 2004. 
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Od „organické povrchové struktury" v podobě dětských nohou nebo „interiérové struktury" 

povrchu předmětu coby dokumentace součásti výtvarného procesu vznikání fotografie, lze 

téměř plynule přejít k tématu „neživá (anorganická) povrchová struktura", protože množství 

podnětů v současném světě, kdy příroda zůstává v některých lokalitách města a částech světa 

jakýmsi mementech lidského působení, láká k uchopování a třeba i „získávání", 

zaznamenávání v podobě zdánlivě banálních obrazů - fotografií. Právě všednost a jakási 

„samozřejmost" je tím prvkem, který umožní porovnat mnohé změny, které se dějí například 

v procesu zasahování člověka do rituálu a řádu přírody. Při zadání tohoto tématu měli děti 

představit takovou situaci, která by dokladovala rozklad přírodních „prvků" zásahem člověka. 

Určitá míra geometrizace, způsobená štípáním pařezů dřeva a podpořená jemnou 

okrovohnědou barevností, může v mnohém připomínat například ornamentální obrazce 

dlažby nebo obklady stěn domů či paláců. 

Cílem projektu bylo umožnit žákům seznámit se s fenoménem fotografie v dostupné míře 

s ohledem na technické i znalostní předpoklady dětí a dané školy. Prostřednictvím 

vypracovaného projektu pěstovat, podněcovat, objevovat a prohlubovat v dětech citlivost 

nejen vizuální a estetickou, ale i citlivost a senzitivnost lidskou, duchovní kvalitu a přispět 

k výchově kvalitních lidských bytostí. Dále jsem chtěl přispět na základě teoretického vkladu 

o dané problematice podpořit v žácích schopnost tvořivě, kreativně reagovat na okolní svět a 

podněty z něho přicházející a s pomocí poznatků jej dle vlastního záměru reflektovat, 

zhodnotit, transformovat a dále využít pro tvůrčí pedagogickou činnost. 

Pokud přemýšlím o fotografii, jednou z věcí, která mě na ní fascinuje, je možnost „mít" věci a 

události pořád - téměř „na věky" - zachycené, možná nejen pro vlastní potřebu, ale stále 

výrazněji pro potřebu dalšího výzkumu disertační práce. Teď hovořím hlavně o tématech 

snímků, která se týkají nejen kuchyňských zátiších (tomuto tématu věnujeme jedno z příštích 

pokračování), ale především o tématech, která bylo možno zobecnit do větších, nosnější 

celků. Jestliže jsem v diplomové práci hodnotil svůj vztah ke klasickému záznamu fotografie 

- tedy analogové formě a záznamu na klasický fotografický film, je třeba jej nyní přehodnotit. 

Přehodnotit v rámci možností digitální fotografie, která se stala v mé tvorbě prvořadým 

výtvarným nástrojem. Jakožto většina mých okruhů zájmu, tedy i zájem fotografický, vychází 

z cesty, kterou jsem si sám prošel, nebylo tomu jinak ani u hledání jednak zadání diplomové 
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práce, ani u nosnějších témat, na kterých jsem v praxi s dětmi praktickou část diplomové 

práce ověřil. 

Malé a velké svetlo. Barevná fotografie, 2004. 

Detail, barva, geometrie - tato témata pro zadání v projektu diplomové práce byla o to 

zajímavější, že býlo možno k nim přistoupit v rámci jakési kombinace témat. To znamená, že 

například zadání „barva" fungovalo v záběru s použitím tématu „geometrická kompozice" 

nebo „detail". Prolínání několika různých zadání je specifikem fotografie, následná reflexe 

nad fotografiemi dokáže velmi přesně shrnout a rozlišit několik odlišných, byť v jednou 

záběru ukrytých témat. K tomu výborně poslouží diskuze nad obrazy. Některé z fotografií, 

které vznikly při realizaci projektu diplomové práce, by bylo možno využít například 

v případě, pokud bychom se s dětmi chtěli věnovat tvorbě plakátu, reklamního předmětu nebo 

hračky. 

Snímek č.12 v závěru textu odkazuje také na možnosti uplatnění písma v reklamní tvorbě, 

která může být součástí výtvarné koncepce. Monochromnost červené barvy tohoto snímku, 

jehož námětem je přední světlomet automobilu, je ukázkou práce s „čistotou" barevnosti a 

možností, jak barva nosným způsobem funguje v kompozici. Optická osa procházející 

vertikálně velkým světlometem rozděluje fotografii na dvě takřka stejně velké části. Centrální 

umístění detailu světla kontrastuje slevou částí snímku, z jejíž tmavé části vystupuje a 

pokračuje do pravé části fotografie černá linie ochranné lišty nárazníku. Menší světlo vytváří 

optické vyvážení a zároveň odlehčení levé části snímku. Možnosti použití tohoto snímku 

například pro tvorbu plakátu automobilové firmy nebo reklamního kalendáře jsou velké. 

Vlastní tvorba fotografická a přístupy k ní má sloužit jak ke hledání dalších cest autorské 

fotografie, tak především jako východisko k obsahu výzkumné části disertační práce. Těžko si 

dovedu představit, že tisíce snímků, které jsem za několik minulých let pořídil analogovým i 

digitálním fotoaparátem, zůstane bez dalšího využití, respektive že nebude přímo konkrétně 

využita k další tvořivé práci s dětmi v oblasti vizuálního zkoumání a „ohmatávání" 

skutečnosti. Nejen, že jsem tyto snímky začal velmi brzy „třídit" ve smyslu mnou 

definovaných tématických okruhů, ale podvědomě ve mě převládá pozitivní pocit s těmito 

záznamy pedagogicky pracovat a pomocí nich sestavit obecnější systém, konstrukci 

obrazovou i obsahovou, díky níž budu moci zkoumat, jak děti k fotografii a k obrazu jako 
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výřezu z reality přistupují, co je zajímá a jaké informace jsou schopny z něho získávat. 

Přístup k obrazuje ovšem jedním z mnoha přístupů, které je nutno v dětech rozvíjet. Důležité 

pro jejich další formování je nejen umožnit jim „vyzkoušet si" obraz jako fotografii, ale i 

sledovat, jak přistupují k jednotlivým záběrům, které vidí kolem sebe. To, že jednotlivé 

záběry (řečeno fotografickou, ale také filmovou terminologií) získáváme a uchopujeme tak 

skutečnost, je možné říci až v době, kdy naučíme děti „dívat se pod povrchy reality". 

Fotografie může být jakousi alternativou nejen k rozvíjení dětské fantazie a obrazotvornosti 

prostřednictvím klasických výtvarných postupů a technik, ale v ideálním případě jakousi 

nosnou konstrukcí k poznávání a definování světa a života, k jeho autorské, individuální 

transformaci, pojmenování a poznávání. 

Při přemýšlení i praktickém fotografování a třídění snímků (nápadů, témat) je nutné najít 

adekvátní metodu, která by jednak umožnila zhodnotit autorské fotografie a jejich rozdělení, 

jednak poskytla objektivní podklad pro vizuální sondu a výzkum s dětmi v oblasti pozorování 

a zkoumání skutečnosti; je nutné, aby tato metoda poskytla adekvátní množství kvalitního 

materiálu pro vnímání reality dětmi. Dětské zvídavé pohledy (v něčem zcela nezatížené naším 

„nakoukáním" obrazů, a v jiném ohledu zcela briskní a přesné uvažování), hledání jiných, 

skrytých souvislostí, než jakého jsme schopni my dospělí, je základem pro již tak bohatou 

dětskou hru s obrazem, představivostí, vytváření a sestavování. Autorská fotografická tvorba 

- j e j í zkoumání - by měla naznačit možnosti dalšího směřování a zároveň poskytnout mnou 

definované okruhy zájmu a tyto zobecnit. Moje tvorba již nyní - v surové formě - nabízí 

množství témat, která vzájemným sestavením, kombinací a částečným zobecněním poskytnou 

konstrukci pro vizuální anketu disertačního výzkumu. 

Linie. Barevná fotografie, 2004. 

Schodiště. Barevná fotografie, 2004 

Prolínání dvou témat - tématu „geometrie" a tématu „povrchová struktura", 

hledání a objevování podobností a vizuálních shodností v různých oblastech lidských 

produktů, soubor snímků žáků ZŠ Na Chodovci. Zadání tématu „geometrie" bylo redukováno 

požadavkem na dynamické řešení fotografie. Děti měly zaznamenat takové záběry, které svou 

jasně přiznanou tvarovou čistotou a stejným směrem linií postihnou řád banální geometrie 

použité v architektuře. 

Pohyb a směr vzhůru umožní právě diagonální linearita, kdy články ústředního topení 
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(foto č. 7) nebo jednotlivé schody (foto č. 8) mohou působit vlastně „divně a nakřivo". 

Ve skutečnosti způsobují vizuální dynamiku a asymetrii obrazové kompozice. Řeč prvků 

obrazu (fotografie) a jejich spojování je však výchozím momentem pro práci s kompozicí a 

vyvažováním nebo naopak vyvoláváním napětí v obraze. 

Zde se žákům podařilo vystihnout jednak kontrast ploch - světlých a tmavých - jednak 

čistotu a „geometričnost" obsaženou v okolním světě. Ne vždy tuto banálnost vidíme jiným 

pohledem a z jiného úhlu, než právě toho z banálního, běžného, vlastně „obyčejného". 

„Moc obrazu" (řečeno s Flusserem) spočívá právě v možnosti změny úhlu pohledu a 

pohlédnutí jiným než zažitý schématem vidění. Rozrušování těchto tradičních schémat má 

být jedním z důležitých aspektů při „výtvarném vychovávání". Skrze něj totiž stále existuje 

možnost objevit dosud neviděné, mnohdy i zprvu neviditelné nebo pouze zatím 

neobjevené, „nenakoukané". 

Mnohost a rychlost umožňuje v důsledku práce vymazávání snímků i jejich nahrávání, a to 

velmi snadně a efektivně. Digitální fotografie je schopna poskytnout adekvátní záznam 

skutečnosti (ve srovnání s klasickým fotografickým záznamem) - selekci skutečnosti -

v pro mě dostačující kvalitě. S dětmi v škole lze s tématem fotografie zacházet také 

nejméně dvěma základními způsoby. Jeden způsob je praktické fotografování určených 

nebo autorsky zvolených témat a z toho plynoucího způsobu hodnocení v podobě 

autorských kolekcí bez ohledu na obecnější kompoziční pravidla - konceptuálni přístup ke 

zkoumání skutečnosti a vytváření dětských autorských projektů - i to je jeden ze způsobů, 

kterak se nechat jako pedagog vtáhnout do děje života a obohatit se o něj. V souvislosti 

s možnostmi současných technologií bych upozornil snad jen na jednu z několika nástrah, 

která je v práci s výchovou dětí spojena. Fotografie se nesmí stát prostředkem nekonečné 

kvantity na úkor kvality. Nezbytnou složkou fotografické práce je schopnost rozlišit 

přínosné, použitelné a do souvislostí napadnutelné, schopnost selektovat a provádět výběry 

ze své práce a být schopen pojmenovat důvody, proč jsem vybral právě konkrétní snímek. 

Jako součást projektu diplomové práce bylo i zhodnocení, resp. dialog nad fotografiemi, 

jež plní funkci reflexe a umožňuje porovnání a objevení podstatného, zajímavého, 

netradičního nápadu. Pojmenování vybraných problémů lze pouze v porovnávání obrazů. 
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kdy mimopiktoriální dialog může fungovat téměř výlučně v součinnosti s obrazem a jeho 

popisem. 

Součástí výzkumné sondy diplomové práce byl i dotazník, který obsahoval otázky, které 

vycházely z praktického fotografování jednotlivých etud. Pro žáky jsem proto připravil 

několik otázek, týkajících se problematiky vnímání obrazu a fotografie, výtvarného umění a 

myšlení o obraze, jejíž výběr zde uvádím. V obecnější obsahové rovině byly otázky 

formulovány jako nutnost zjistit a objevit základní shody a rozdíly při vnímání a „čtení" 

klasického obrazu a fotografie. Dvě modelové otázky proto uvádíme jako úvod do průzkumu. 

Jak byste definovali, popsali, co je na fotkách rozdílného, případně shodného, pokuste se 

to říct co nejntenším počtem slov. Jak se dají pojmenovat vyfotografované objekty a věci, 

existují nějaká kritéria pro rozdělení věcí ve světě a následně v obrazech (fotografiích) ? 

Jaké shodné rysy mají jednotlivé fotografie v každém sloupci? Co je na nich podobného, 

tedy kromě námětu? (Hodnocení fotografií probíhalo na základě užšího výběru, který jsem 

provedl ze všech pořízených fotografií. S dětmi jsme potom hovořili, zdaje možné se na 

výběru a rozdělení do dvou sloupců podle různých kritérií shodnout nebo polemizovat nad 

eventuální změnou zařazení.) 

Závěrečná část realizovaného fotografického projektu sestávala z dialogu a reflektování 

vytvořených fotografických souborů a jejich slovního hodnocení. Obsahy otázek jsem sestavil 

jako rámcové okruhy, jejich specifikace proběhla během rozhovoru a vyplynula z kontextu 

odpovědí a přemýšlení dětí nad problémy. Z velkého rozsahu celého rozhovoru jsme vybrali 

části, týkající se převážně zadání fotoetud uvedených v tomto článku. 

1) Co podle vás znamená slovo kompozice, v jaké souvislosti o ní mluvíme? 

2) Jak byste definovali slovo detail? 

3) Které jsou podle vás základní barvy? 

4) Co je podle vás povrchová struktura, co se tím pojmem dá označit? 

5) Jaké druhy krajiny znáte, lze krajinu rozdělit na nějaké typy? 

6) Co je „čistá" krajina, jaký je rozdíl mezi „čistou" krajinou a krajinou „lidskou", 

přizpůsobenou člověku? 

7) Co znamená pojem „průmyslová", industriálni krajina a jakými výraznými znaky jí 

můžeme popsat? 
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8) Jaké vidíte rozdíly nebo shody mezi klasickým (malovaným, kresleným) obrazem 

krajiny a fotografií krajiny? 

9) Čím je fotografie jiná než malovaný obraz nebo naopak? 

10) Jaké jsou rozdíly v tvarech, zachycených na vašich fotografiích u zadání geometrický 

detail? 

Vysvětlivky k záznamu rozhovoru s dětmi: 

J.Š. - autor 

Ž. - žáci (odpovídali současně i jednotlivě, kdo chtěl mluvit, tak mohl) 

J.Š.: Co podle vás znamená slovo kompozice? 

Ž.: To nevim... 

J.Š.: A věděli byste, co je to komponovat, je to něco jako stavět? 

Ž.: Něco jako vymejšlet, třeba hudebník vymejšlí hudbu... 

J.Š.: Tak tochu ji skládá, staví, takže kompozice je skládání? 

Ž.: To je něco jako architekt. 

J.Š.: A kdo je architekt? 

Ž.: To je podobný jako architektura. 

J.S. Uměl by někdo z vás říct, co je architektura? 

Ž.: To je jako ňákej barák třeba, navrhuje, jakej nábytek by tam měl stát, aby to tam bylo 

hezký. 

J.Š. Takže hledá nějakou ideální variantu, nejlepší řešení? Může mít architektura něco 

společného třeba s kompozicí obrazu? 

Ž.: Aby to mělo vkus, aby to bylo vyvážený a nic nevypadávalo ven, aby tam byly věci, který 

nerušej. 

J.Š. Takže by tam měly být věci, které k sobě určitým způsobem pasují. Dají se ty věci podle 

něčeho vybrat? 

Ž.: Třeba podle různejch barev. 

J.Š.: A ještě podle čeho? Když se podíváte, že tohle je čtverec a tohle kruh... 
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Ž.: No podle tvarů. 

J.Š. A ještě podle něčeho? Já mám vlasy kudrnaté, ty rovné, někdo je má jako zuby od pily, co 

ty tvary ohraničuje? 

Ž.: Obrys, kraj. 

J.Š.: A ještě jinak to jde říct? 

Ž.: No třeba čáry, linky, pruhy. 

J.Š.: Uměli byste říct, co znamená slovo detail! 

Ž.: To je něco, jako třeba támhle na tom obrázku je detail hvězdička, prostě určitá věc. Když 

máme krajinku na obrázku, tak je detail třeba list. 

J.Š.: výborně. A dá se tedy nějak obecně říct, co je detail? 

Ž.: Malej výsek něčeho. 

J.Š.: Teď jsme mluvili o výseku v obraze, který je „nehýbací", statický. Přijdete ještě na to, 

kde se dá vidět detail hodně často, někdo jich vidí mnoho třeba každý den? 

Ž.: ve fotce, v televizi. Nebo dopis třeba, ty písmenka v textu. Když třeba ve f i lmuje detail 

oka, jednou je tam modrý a jednou zelený, jindy zas celá hlava. Někdy je to ale chyba. 

J.Š. Aha, takže ta chyba vznikne tím, že to režisér neuhlídá. 

Ž.: Anebo to může bejt naschvál, když to má tak vymyšlený. 

J.Š.: Dovedete říct, jaký je rozdíl mezi malbou(obrcizem) a fotografií? 

Ž.: No že fotka je vyfocená a ne namalovaná. 

J.Š.: A jaký je rozdíl mezi tím obrazem, který maluje malíř podle fantazie a který maluje 

podle skutečnosti? 

Ž.: Že na fotce sou barvy, který prostě tak sou ve skutečnosti, fotka je jakoby reálná, že na tý 

fotce sou barvy, který se nedaj namalovat. 

J.Š.: Na té fotografii jsou barvy, které se nedají namalovat úplně stejně, jsou tedy skutečnější? 

Ž.: Třeba nebe nebude stejný jako na obraze, malíř nemusí namíchat úplně ty stejný barvy. 

J.Š. Můžeme tedy říct, že fotografie je v něčem opravdovější než obraz? Má fotka schopnost, 

kterou malíř nemá? 

9 5 



Ž.: No že dokáže zachytit to, co je teď. Přítomný čas. Umí zachytit „teďkost". Třeba když 

mrknu. 

Nezbytnou součástí v procesu práce s fotografií i v procesu výzkumu byl intenzivní kontakt 

s dětmi a jejich myšlením, MYŠLENÍM O KOMUNIKACI především o obraze. Bylo by 

samozřejmě velmi potěšující a radostné zjištění, že je fotografie jako v podstatě netradiční 

součást „výtvarky" vnímána a přijímána dětmi vždy a za každých okolností kladně, nadšeně a 

jako „úžasná změna'" oproti malování nebo kreslení. Pokud si nepřipustíme tak zcela zásadní 

věc, jakou je individuální prožívání a aktuální stavy dítěte při konkrétní hodině nebo bloku 

V V, nechuť k práci a vůbec nechuť „něco dělat, potom pravděpodobně nemůžeme jako učitelé 

uspět. Z vlastních zkušeností nejen s dětmi, ale i aplikací tématu fotografie do hodin VV vím, 

že je nezbytně nutná nejen osobní distance od tématu a jakási nezaujatost ve smyslu 

„nevnucování"(jak to někdy berou), kterým jsem pohlcen a fascinován, ale i nutnost 

kombinace „tradičních" výtvarných postupů s fotografií. Vlastně jakási nezaujatost při práci 

s obrazem. Děti se nesmí zahltit a nesmí přestat „mít chuť" na nové objevování. 

Romantická a moderní krajina - kontrasty. Barevné fotografie, 2004 

Komparativní metoda v pedagogickém výzkumu je přínosná nejen proto, že porovnává dva 

nebo několik záběrů najeden objekt, kde díky změně úhlu pohledu nebo změně místa, odkud 

pořizujeme snímek, lze odhalit a definovat několik výtvarných problémů, včetně toho, co 

rozumíme pod pojmem kontrast. V tomto případě, kdy zadání znělo „krajina - romantická a 

moderní", dvě žákyně vyfotily snímky kostela se řekou. Žáci měli zachytit pocit z původně 

člověkem nedotčené krajiny v okolí školy a krajinu současnou, ve které je patrný aktuální 

zásah lidí do prostoru. Dominanta první fotografie v podobě rovného stromu v levé části dává 

tušit původní přírodní romantické scenérie, což podtrhuje subdominanta malého kostela na 

ostrůvku v pozadí snímku.Jemná barevnost celého záběru dodává obrazu pocit lehkosti a 

nadčasovosti stejně jako zrcadlení kostela ve vodní hladině. Druhý snímek má svou hlavní 

dominantu ve vzdálenějším prostorovém plánu záběru, kde 

Poměrně intenzivně kontrastují dvě architektonická období. Kostel z předminulého století a 

panelové věžáky 20. století. Žákyně vystihla ono napětí, které není zcela patrné při běžných 

„zběžných" pohledech do krajiny, už jen z toho důvodu, že si tuto rozpornost, která se stala 

v podstatě normálností při vnímání okolí, dnes již většinou ani neuvědomíme. Posuďte sami, 

zda se přiblížily k zadání. I v tomto případě lze na snímcích postihnout dvě témata - tedy 

problém krajiny a při vzájemném porovnání snímků i problém kontrastu v obraze. Tento 
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kontrast je zde spíše obsahovou záležitostí, než prvořadě vizuální, přesto však na fotografii 

působí kombinace „staré" a „mladé" architektury jako věc dnes víceméně běžná. 

Práce s fotografií může mít mnoho rovin, několik z nich se zde snažím nastínit. Fotografie 

může fungovat v souvislosti s výtvarnou činností jako moment dokumentace tvůrčí práce, 

procesu, postižení toho, „co jsme vytvořili" nebo „jak to probíhalo". Fotodokumentace 

dokáže zaznamenat v procesu tvorby fáze, které už nikdy nebudou nebo nejsou vidět, 

zaznamená minulé, ztracené, proběhnuté v čase, to, co už není, ale vlastně určitým způsobem 

je ukryto v životě díla samotného. Fotografie potom zpětně umožní připomenout takové stopy 

člověka v čase, stopičky dítěte v objevování. Čím statičtější je fotografie, tím více pohybu a 

dynamiky v sobě ukrývá tato zásadní část práce s fotografií může pokračovat v myšlení 

fotografii dále nebo se může zastavit jen na tomto principu. Je ovšem nezbytá pro pochopení 

podnětů, skrze které se děti na fotografii dívají, prostřednictvím kterých ji vnímají. 

Dalším momentem v práci s fotografickým obrazem a myšlení o fotografii je výtvarná 

činnost, odvíjející se od dokumentace průběhu výtvarné práce, tzn. použití fotografie jako 

součásti vlastního autorského portfolia, trojrozměrného objektu nebo instalace. Vrcholnou, a 

podle mého názoru nejcennější fází fotografického p rocesu je moment myšlení nad reálnou, 

autorskou fotografií a další práce s ní. Tuto část se pokusím podrobně představit v závěrečné 

části tohoto cyklu ročníku 2007, která se bude zabývat možnostmi fotografie na základní 

škole s možnosti jejího porovnání - komparace s myšlením a fotografickou tvorbou studentů 

katedry výtvarné výchovy UK Ped F v Praze. 

Geometrie v dopravním značení. Barevné fotografie, 2004. 

Ověřování projektu diplomové práce otevřelo i prostor pro invenci a objevitelskou tvůrčí 

činnost, která se projevila při objevení kontrastů a zároveň shodností v podobě fotografií dvou 

způsobů dopravního značení. Obě fotografie jsou geometrickými kompozicemi, přičemž 

„hlavní silnice" působí skutečněji ve smyslu opravdovosti, běžnosti, než „grafičtější" (ve 

smyslu patiny výtvarné techniky) značka „zákaz zastavení". Zadání této etudy znělo hledání 

kontrastu tvarů kolem nás. Děti pracovaly jednak s prostorovými plány prostředí, jednak 

s plošným znázorněním symbolů a značek. Na snímku č. 10 působí plošněprostorové napětí 

dvou tvarů - kosočtverce a obdélníku - a lineární napětí, vytvořené z kombinace několika 

diagonál dopravní značky a nakloněné horizontály domu. Kompozice není symetrická a 

oříznutý kosočtverec v levé části evokuje neukončenost, pokračování snímku „za rám" a 

podporuje kompoziční asymetrii, pohyb a dramatičnost záběru. Naproti tomu fotografie č. 11 
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je přísně centrální kompozicí, symetricky klidnou a vyváženou hrou vybledlých odstínů dvou 

barev. I když ve snímku hraje roli patrný kontrast oblých hran a dvou diagonálních linií, 

dominantnost středové kompozice potlačí jakýkoliv pohyb nebo dynamiku. Žáci dokázali při 

reflexi pořízených a vybraných fotografií pojmenovat základní rozdíly na těchto snímcích a 

sami uvedli příčiny a zákonitosti působení různých prvků v kompozici - napětí, klid, kontrast, 

vyváženost, dynamiku, podpoření prvku a barevné účinky, jejich pocitové ekvivalenty. 

Hledání skrytých, latentních, a ve fotografiích-fotografických obrazech ukrytých souvislostí 

se jeví jako mnohem jednodušší, než se zdá. Jen o nalezení metody, prostřednictvím které je 

možné hledat souvislosti světa ukryté v obraze. Jedním ze způsobů, jak obraz uchopit, oživit 

jej a mít z něho objevitelskou i tvůrčí radost je nabídnout jej ostatním k pozorování - tedy 

k rozboru i s vědomím, že bude nepřijat, kritizován, neuznán, přemyšlen, použit a využit 

k další tvůrčí inspiraci. Dosavadní fotografická práce a přemýšlení nad fotografiemi a 

fotografickými obrazy, které jsou sice fotografiemi, ale parametry svého obsahu zdají se být 

něčím odlišně jiným (pokusím se vysvětlit později v jednom z příštích pokračování), spočívá 

v zachycování obrazů a hledání velmi zobecňujících okruhů témat, kterými by bylo možno 

postihnout mnohost a šíři světa, ale kterému by rozuměla valná část dětské populace. Pohled 

na mou diplomovou práci mi umožnil s odstupem času definovat fotografii nejen jako 

prostředek uchování stopy času v čase jako talismanu vzpomínky, ale přiměl k mnohem 

jinému vnímání fotografie z hlediska její schopnosti sestavovat svět, který je patrný očima, 

ale vlastně neuchopitelný myslí bez možnosti vizuální imaginace. 

Písmo nejen v knize. Barevná fotografie, 2004. 

Nacházení inspirací pro další tvorbu se projevuje ve fotografické práci právě 

i při využití principu zkreslování skutečných pohledů, jejich ozvláštňování, různých úhlů 

pohledů. Opět se zde setkáváme s kompozicí, která je netradiční a vizuálně působivá díky 

naznačeným diagonálním linií, které nese nápis dopravního značení POZOR. Otevření 

optického prostoru vzniklo nakloněním horizontály horní linie písma, což způsobilo 

naznačení dalšího prostoru a pokračování snímku, jeho neuzavřenost. Ozvláštnění této 

kompozice nastalo při změně úhlu pohledu objektivu a lehkého přikrčení fotografa nad 

nápisem na silnici. Kromě dynamiky a pohybu nese snímek i prvky klasické černobílé 

fotografie, která je založena na kontrastu odstínů a přechodů černé a bílé. Další práce s touto 

fotografií může přinést například výřezy z celkové kompozice a blízké pohledy na písmo a 
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detaily, které potom v důsledku již nenesou obsahy textu, ale fungují jako lineární 

geometrické etudy a samonosné lineárně-abstraktní „fotokompozice". 

Disertační práce a její výzkum se snaží přinést pohledy a metody práce s fotografickými 

obrazy, které si děti samy vytvoří, naleznou, transformují nebo které jsou již vytvořené a je na 

dětech, aby s nimi aktivně pracovali a objevovali v nich významy a možnosti kombinování a 

myšlení. K tomu je ovšem třeba je přimět, ukázat jim cesty, jak je možné obrazy uchopit. 

Vytvořené obrazy jsou jako nabídka k myšlení o světě a může mít podobu jednak 

definitivního, hotového obrazu, o němž lze hovořit nebo jej srovnávat s obrazy dalšími, třeba 

odlišnými, jednak podobu obrazu, který slouží jako východisko pro další objevné hledání. 

Výuka fotografie, kreativní výtvarné fotografie a důraz na vizuální výchovu a obohacené, 

rozšířené vnímání je důležitý nejen z hlediska výtvarné výchovy a prohlubování estetického 

cítění dětí. Fotografie jako technické médium umožňuje až neuvěřitelnou snadnost záznamu 

čehokoli. A právě v tomto aspektu spatřuji velkou devizu při uvedení fotografie clo školní 

praxe. Umožní totiž i méně schopným žákům (ať již z hlediska nadání, zručnosti nebo 

intelektu) odvést a vytvořit srovnatelnou práci s ostatními. Tím přínosem je vizuální 

dokonalost a preciznost formy zobrazení. Neboť každé dítě ve škole má právo na úspěch a na 

to, být plnohodnotným a srovnatelným jedincem s ostatními. Formální, technická dokonalost 

fotografie, snadnost a rychlost záznamu a dostupnost technologie mu toto právo zaručí -

„fotku totiž neupatlá" jak by vhodně a velmi výstižně poznamenala jedna žákyně z mého 

kruhu. Fotografie dětem umožní úspěch, uznání a přispěje ke zdravému sebevědomí a pocitu 

osobní důležitosti, i když neumí kreslit nebo modelovat. 
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3.2. Výzkumná část disertační práce 

Dlouho jsem se zabýval otázkou, na jakém námětu či spíše tématu tuto problematiku dětem 

přiblížit. Po vzájemných rozhovorech jsme společně došli k něčemu, co vlastně všichni známe 

a co nám bylo společné. Bylo to téma kuchyně jako místa a prostředí, které od dětství 

společně známe a tím spíše se na něj pokusíme podívat „očima fotoaparátu" - jinýma očima. 

Pokusili jsme se společně uchopit téma kuchyně jako celoroční projekt, který by přispěl k 

dalšímu směřování a posuny práce s fotografií na základní škole. K jeho formulaci jsem 

pokládal za nezbytné upřesnit výzkumnou část své disertační práce. 

K ní jsem pokládal za potřebné realizovat v této části výzkumu vizuální anketu, snažící se 

verifikovat možnosti identifikace fotografických vizuálních forem na základě předložené 

škály deseti fotografických obrazů. Jejich formy obsahovaly odlišnou míru konkretizace 

(vizuální podobnost s běžným pohledem na realitu) až po značnou míru zobecnění 

(abstrakce). 

Na základě dosavadního studia a závěrů praktických fotografických jsem dospěl k závěru, že 

vizuální ankety, připravené ve dvou různě zaměřených, (tématických i obsahových rovinách) 

hodlám aplikovat při práci s dvěma skupinami respondentů. První skupinou byli žáci 1. 

stupně ZŠ, druhá skupina obsahovala studenty vysoké školy. Můj předpoklad o „neorientaci" 

dětí a studentů v reálném světě, který máme redefinovat na základě rozmazaných-abstraktních 

fotografií se potvrdil v momentu, kdy jsem do ankety použil takové záběry předmětného 

světa, které jsou něčím neobvyklé (světlo v obraze, barevnost, prostředí) v porovnání s „běžně 

viděnou" realitou (míru „běžnosti vidění ale v tomto ohledu nemůžu zkoumat ani přiblížit, 

vzhledem k zaměření a rozsahu disertačního textu). Naopak můj požadavek o dešifrování 

snímků takové skutečnosti, kterou „by mohli znát téměř všichni" - tzn. kterou běžně potkávají 

a vidí) se ukázal po vyhodnocení výzkumné sondy jako funkční a relevantní nástroj pro práci 

s fotografií a skutečností. 

První výzkumná anketa byla sestavena pro žáky 1. stupně základní školy a realizována 

v průběhu dvou letech na základních školách v Zárybech a v Roztokách u Prahy. Druhá 

anketa potom pro studenty pregraduálních studií UK PedF v Praze a realizování během 

akademického roku 2007-2008 tamtéž. Anketu jsem předložil nejprve třídám, které jsem vedl 

jako třídní učitel a pracoval s nimi i v hodinách výtvarné výchovy. V Zárybech jsem anketu 

předložil k vypracování jedenácti dětem, v Roztokách dětem sedmnácti. Přístupy 
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k vypracování ankety se príliš nelišili, reakce dětí byly pouze jakýmsi shrnutím a 

vyvrcholením přemýšlení nad tématem zátiší. Nejprve mě zajímal jejich pohled na problém 

zátiší v obecné rovině, stěžejní částí potom bylo zkoumání zátiší, ve kterém se vyskytují věci, 

jež mohou být obsaženy v kuchyni. Zdánlivě s kuchyní nesouvisející předměty se ukázaly 

jako paradoxně nosnější, než by se od jejich role v běžném životě dalo očekávat. 

Anketu pro studenty jsem postupně předložil 67 studentům různých oborů, kde ovšem 

navštěvují výtvarnou výchovu buď jako stěžejní zaměření studia nebo jako povinně volitelný 

předmět v rámci předmětové kombinace. Dva typy vizuálních výzkumných anket byly 

sestaveny podle kritéria možných znalostí o světě. Pro děti jsem sestavil anketu 

z rozmazaných fotografií a sestavování 10ti snímků reálných, „poloreálných" a abstraktních 

fotografií zátiší, pro studenty byly k dispozici texty s otázkami, týkající se vztahu skutečnosti, 

její transformace a možností rozdílů v záznamech na různých výtvarných médií, současně 

s anketou rozmazaných fotografií. Textovou část jsem dětem záměrně nenabízel s ohledem na 

její obsahovou složitost. 

VIZUÁLNÍFOTOHRA ANEB „CO" (VIDÍME V OBRAZECH) 

A „JAK" (VIDÍME SVĚT KOLEM NÁS) S OBRAZY 

- OBRAZY MLUVÍ „SVOU ŘEČÍ" 

VIZUÁLNI ANKETA I OTÁZKY jsou anonymní, čas na vypracování je celkem 45 minut. 

Část 1. 

Před sebou máte několik fotografií, které vznikly „pouhým" rozmazáním - rychlým pohybem - ruky 

s fotoaparátem. Fotografie nejsou počítačově ani jinak upravené a pozměněné. 

Vaším „hravým úkolem" j e dívat se, popustit uzdu své imaginace, vymyslet a na první řádku napsat co 

nej nápaditější názor (ve smyslu asociace - „co" Vám to připomíná) na otázku a (může být i více 

variant). 

Na druhý řádek prosím napište co nejpravdivější názor 

(ve smyslu přiblížení k rcalitč) na otázku h. 
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a) „CO" ZE SKUTEČNÉHO SVĚTA VÁM ZNÁZORNĚNÍ (HRA TVARŮ, BAREV 

A SVĚTEL NA 

FOTOGRAFII PŘIPOMÍNÁ? 

b) „CO" BYLO VYFOTOGRAFOVÁNO VE SKUTEČNOSTI, JAKÁ SKUTEČNÁ 

(REÁLNÁ) VĚC 

BYLA VYFOTOGRAFOVÁNA- „CO" JE „TO" VE SKUTEČNOSTI? 

Pokuste se, prosím, napsat svou odpověď nejvíce dvěma slovy, tj. podstatné jméno + 

(přídavné jm.) 

(Pozn.: každá fotografie má svůj reálný ekvivalent zastoupen ve skutečném světě. 

a 

b 

1 0 2 



a 

b 

a 

b 
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3 

Část 2. 

Odpovídejte na uvedené otázky na základě Vaší osobní zkušenosti ze setkávání se se 

skutečností a „nekonkrétností" - übst r akcí v různých formách a situacích (nejen v malbě, 

hudbě, plastice...) 

1) Jciké rozdíly existují mezi REALITOU a REALITOU ZPROSTŘEDKOVANOU různými 

médii? 

2) Jaké rozdíly existují mezi REALITOU a MALBOU (KRESBOU, GRAFIKOU...)? 

- Jaké rozdíly existují mezi REALITOU a FOTOGRAFIÍ? 

3) Jaké rozdíly existují mezi MALBOU a FOTOGRAFIÍ? 

4) Jak lze pojmenovat (vyjádřit) „VYJADŘOVACÍ PROSTŘEDKY" skutečného světa? 

5) Jak můžeme definovat VYJADŘOVACÍ PROSTŘEDKY malby a kresby-jaké to 

jsou? 

6) Jak lze pojmenovat VY JA DŘOVA CÍ PROSTŘEDKY realistické (dokumentární, 
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reportážní, aranžované, inscenované) fotografie? 

7) Jaké jsou VYJADŘOVACÍ PROSTŘEDKY abstraktní fotografie? 

8) Na základě čeho (jakých prvků) ve (na) fotografickém obraze můžeme rozpoznat a 

.,dešifrovat" význam - obsah sdělení 

- Jakým způsobem lze definovat problém „NARATIVNOSTI" ve fotografickém obraze? 

Jak pojmu ,, narativnost" nebo ,, narativní" rozumíte ? 

9) Můžete uvést nékterý(é) příklacl(y) narativních výtvarných děl (malba, plastika, 

fotografie, instalace) historie nebo současnosti? 

Prostor pro Vaše poznámky, připomínky, kritiku, návrhy, nápady, inspirace, vzkazy, náměty, 

témata, variace, alterace atd... 
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3.3. Vizuální anketa - srovnávání vybraných fotografií 

VÝBĚR DESETI FOTOGRAFIÍ - TÉMA - ZÁTIŠÍ (KUCFIYŇSKÁ) NEBO NA SNÍMKU 

POUŽITÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ SE MOHOU VYSKYTOVAT V KUCHYNI 

KONTEXTY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A FOTOGRAFICKÉ TVORBY V SOUVISLOSTI 

S VÝZKUMEM ORIENTACE V PROBLÉMU - KONKRÉTNÍ TÉMA 

FOTOGRAFICKÉHO ZÁTIŠÍ - VÝZKUMNÁ REALIZACE NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ 

1OTI SNÍMKŮ A JEJICH NÁSLEDNÉHO SEŘAZENÍ PODLE MÍRY REALISTIČNOSTI 

A ABSTRAKTNOSTI 

Graf výzkumu s vyhodnocení sebraných dat je obsažen na CD jako příloha disertační práce 
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fotografické řady 

Slou Slou Slou Slou Slou Slou Slou Slou Slou Slou 
pec pec pec pec pec pec pec I pec J pec pec 
C D E F G H K L 

10 

1Ü 
10 

10 

10 

3 Tereza V 1 3 4 7 10 
4 Tomáš H. 1 3 4 5 10 
5 Tomáš K. 3 4 10 
6 Vašek 2 4 9 10 
7 Vojta 1 2 7 10 

8 Tereza 1 3 4 10 
9 Katka 3 4 9 10 
" Helena 1 O 5 10 
1 Nikola 2 4 7 8 
2Natálka 3 6 8 
3 Vašek 2 7 10 
4 Martin K. 3 4 10 
5 Mariin Kv 3 7 10 
6 Honza 2 6 9 
7 Jarda 6 9 10 
8 Honza Š. 1 2 4 8 10 

fXP jo tky 1 2 3 4 5 6 7 a £ 
t e tnos t "spra in 10 4 8 12 3 £ 6 8 7 A 

Mira realističnosti. nebo abstraktnosti 

1 Wojke. R. 1 nejwce real ist ická 

2 Hoepfenerová, M. 
3 Patzsch. A. R. 
4 Mikolasch, H 

5 Sudek. J 
6 Niepce, J. N. 
7 Heininger, E. A. 

8 Kuhn. H 
9 Kertesz. A. 

10 Rossler, J. 10 nejméné realistická • abstraktní' 

Ukázalo se, že děti jsou schopné postihnout některé aspekty zadání a odhalit míru 

reality a abstrakce ve fotografickém znázornění na zadaném výběru fotografií, přičemž 

mezní hodnoty - tedy kritéria zadání umí odhalit v krajních polohách, střední polohy 

jsou poněkud obtížněji definovatelné 

Výtvarné práce a zadání jsou součástí přílohy této disertační práce. 
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4. FOTOGRAFIE A KUCHYŇ 

KUCHYŇ JAKO VÝCHODISKO, PROJEKT, VÝZKUM A TĚLESNĚNÍ DOMA (VE 

SVÉM DOMOVĚ) 

Když přemýšlím o tom, jak jsem přistoupil k fotce při práci s dětmi, zjišťuji, že stěžejní 

problém je v možnostech práce a v tom, jak se děti dívají na předmět prostřednictvím 

fotografie... je to v podstatě cesta dokumentárně-aranžovanou. 

Pokusím se shrnout, co mě na focení s dětmi zajímalo (čím to bylo přínosné) a co s tím dál: 

nabídnout zajímavé téma, na kterém lze vyzkoušet práci s alternativní obrazovou formou 

fotografie (oproti malbě, kresbě...) 

přínos v možnosti, že fotografický obraz (tedy věrnou stopu skutečnosti) mohou vytvořit 

úplně malé děti, pokud jsou motivování vhodným způsobem; 

rychlost, množství a efektivnost záznamu by neměla převážit nad kvalitou a výběrem 

děti pracují na tématu kuchyň, které vnímají prostřednictvím fotoaparátu 

jsou děti schopné se fotografií vyjádřit? 

• zajímá mě, jestli dokáží s fotkou pracovat z hlediska výstavby kompozice a zda 

jsou schopné dívat se „neběžně" na běžnou věc; jestli dokáží hledat jiné úhly 

pohledu, jestli se dokáží dívat jinak 

• kuchyně je východisko pro práci s fotografickým obrazem, které se později 

posunulo do jiného prostoru 

• obecně se jedná o problém (specifického) pohledu na věc, která může, ale 

nemusí patřit do kuchyně - tyto pohledy se nemusí vztahovat pouze ke kuchyni 

• podstatné je východisko, jak se fotka dívala (dívá) na předmět v minulosti a dnes 

(ve výtvarném umění) - konkrétní fotografické téma zátiší s předměty; jak se dá 

dělat fotka s předmětem a kam je možné to posunout? kdo se věnoval námětu 

předmětu jako nosného prvku obrazu a jak s ním pracoval?; a ještě specifičtěji -

kdo se věnoval tématice kuchyňského zátiší ve fotografii? 

Výběr dětí, které se na předmět dívají stejně jako autority 

• není to ani krajina, ani člověk, jsou to věci ze světa (v kuchyni jsou k dispozici 

téměř všem dětem - východisko) 

• přenesení autentického prostoru domova do prostoru školy 
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Fotografie a „KUCHYŇ" jako východisko disertační práce, 

(Kuchyně jako existenciální záležitost - „v kuchyni jde o život") 

Téma KUCHYNĚ nabízím v poněkud jiných souvislostech. A to jak ve vnímání tohoto 

charakteristického prostoru, tak v možnostech jeho použití ve výuce. Samotné téma 

vykrystalizovalo z nápadu fotit si kuchyň doma pro sebe. Toto okouzlení a zaujetí bylo tak 

silné, že jsem k němu přistoupil jako k východisku pro disertační práci, kterou se nyní 

zabývám a postavil výtvarný projekt pro žáky na 1. stupni základní školy. Exkurz do 

konfrontace vlastního pojetí kuchyně a její prožívání s dětským přístupem a vypořádáváním 

se s tématem zde předkládám. Jedno bez druhého není možné, tyto spojené nádoby obohacují 

a komunikují jedna s druhou. Mou snahou bylo dětem nabídnout netradiční přístupy ke zcela 

běžným každodenním věcem a umožnit jim nejen, ale hlavně prostřednictvím fotografie, 

seznamovat se s obrazem jako prvkem výběru ze světa, prvkem výběru konkrétní části 

skutečnosti. Stěžejní byla především aplikace fotografie jako svébytného výtvarného média a 

její zprostředkování dětem. Technické zázemí v tomto případě nehraje tak velkou roli, neboť 

pro účely fotografické práce a tvorby zcela postačil průměrný digitální fotoaparát s rozlišením 

do 5ti megapixelů a některé další, byť ne tolik běžné pomůcky, jakými byla například velká 

lupa nebo lupa s rastrem. Nápaditosti se ovšem meze nekladou, ale jediné omezení bylo to, že 

digitální fotografie nejsou dotvářeny ani upraveny v grafickém programu ani ve 

fotoprogramu. Prolínání vlastních postřehů a vkladů s tvorbou a přístupy dětí záměrně jsou 

východisky a zároveň reflexí. Kompoziční rozbory některých snímků sledují možnosti, jak 

žákům zprostředkovat problém výstavby fotografického obrazu, na jaké momenty obrazuje 

možno se zaměřit a které naopak potlačit. 

Je to radost, je to binec, je to vzrušení, je to zdánlivý nepořádek, je to prostě něco velmi 

pozoruhodného, obyčejná věc se stopami zázraku. Je to způsob velmi niterné a specifické 

komunikace mezi mnou a mou babičkou Maruškou. Je to způsob, jak oslovit děti i dospělé a 

tvořit s nimi něco jedinečného, co je nám všem vlastně tolik „běžné". Je to způsob jak 

pracovat se skutečnou věcí v procesu a způsob rozmanité hry na poměrně malém prostoru. 

Mám na mysli příběhy několika konkrétních specifických předmětů. Určitá spontaneita 

fotografických záznamů se postupem času proměnila takřka v samozřejmost, v samozřejmou 

součást mého (nejen fotografického) života. Ten se odvíjí od vlastní potřeby zachycovat ve 
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své podstatě nejbanálnější situace života - konkrétního života, který má svůj průběh a 

konkrétní řád, který sám je procesem. Řád vytvořený absolutní pravidelností všedního dne a 

požadavky na pravidelný přísun potravy. Jedinečnost rituálů spočívá ve vytváření náhodně 

neopakovatelných kombinací sestav, která jsou vytvářena právě z kuchyňských propriet. 

1) Jan Šmíd, „Celý kuchyňský svět v krabici", barevná digitální fotografie, 2006. 

Celý kuchyňský svět v krabici. I takhle lze definovat stav, kdy buď něco nového začíná nebo 

se něco dosud prožívaného ukládá ke spánku a možná čeká na své znovuoživení. My jsme 

ovšem na začátku dobrodružné cesty, která začala mezi špinavými hrnci a nedojedeným 

jídlem na talíři. Vítejte v kuchyňském světě! Zachycování konkrétních fází výtvarného 

procesu prostřednictvím fotografií poslouží jako dokumentační prvek a využít jej lze třeba je 

kombinaci s žákovským autorským portfoliem. Zadání úkolu spočívalo v zachycení fáze, 

která prezentuje určitý stěžejní moment procesu. Ve své podstatě banální záběr, pořízený bez 

použití blesku, připomíná paradoxně dvě stěžejní etapy výtvarně-fotografického projektu 

„kuchyň". První fází je nádobí přinesené a připravené na začátek práce a druhou fází nádobí, 

se kterým se dalo prožít netradiční dobrodružství. Tato fotografie je ovšem fází „středovou", 

tedy „někde mezi začátkem a koncem". Její emotivní s í laje založena na zdánlivé všednosti, 

byť všehochuť z nádobí uloženého v krabici dává tušit na ne zcela běžnou situaci. Kompozice 

snímku má hlavní těžiště v místě konvice, která svou barevností, tedy světlostí, rozjasňuje 

celé další okolí. K podpoření vyváženosti pomáhají i odlesky denního světla na povrchu 

kovového nádobí a části prosvítající druhé bílé konvice. 

Ukázka z autobiografické knihy surrealistického malíře Salvadora Dalího, v jejímž úvodu se 

autor vyznává z lásky a touhy po kuchyni, což dokládá popisem svého dětského vnímání a 

vzpomínkami z dětství, vzpomínkami na domov, rodinu, na rodiče ilustruje poměrně výstižně 

fascinaci tímto specifickým (nejen) rodinným místem: 
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„ Kromě toho, že mi byla zakázána kuchyně, mohl jsem si dělat, co jsem chtěl. Když mě 

uspěchané služky vyhodily z kuchyně, stál jsem často jako přikován v tmavé chodbě, navlečen 

do svého královského roucha, v jedné ruce žezlo a v druhé plácačku na koberce svázanou 

koženými řemínky, a třásl jsem se vztekem a nezkrotnou touhou služky pořádně zmlátit. To 

bývala hrůzná hodina mátožných přeludu před parným letním polednem. Poslouchal jsem, jak 

za pootevřenými kuchyňskými dveřmi pobíhají ty animální ženské s červenýma rukama;tu a 

tam jsem zahlédl jejich těžké zadky a jejich zježené účesy, vlající jak hříva. A z vedra a 

zmatku, který vyvěral z té změti zpocených ženských, rozházených hroznů, vroucího oleje, 

králičích chlupů, odpadků, nůžek postříkaných majonézou, z ledvinek a z kcmářího zpěvu -

z toho všeho ke mně vanula lehounká a slibná vůně připravovaných jídel s příměsí jakéhosi 

ostrého koňského zápachu. Šlehaný bílek, ozářený slunečním paprskem probleskujícím vírem 

kouře a much, se třpytil stejně jako pěna na hubách zchvácených koní. svíjejících se v prachu 

a do krve bičovaných, aby vstali. Zkrátka, byl jsem rozmazlené dítě." ( Salvador Dali, Tajný 

život Salvadora Dalího, Nakladatelství Lidové noviny, ISBN 80-7106-082-8) 

. . .a dětem, které „výtvarnou" třídní kuchyň v zárybské škole zakázanou neměly, se stala 

tvůrčím prostorem, místem pohody a radosti ze hry a v určitém časovém období takřka stálým 

zdrojem hledáním něčeho, co možná doma ani jinde ještě nepotkaly. Jejich tvoření a možnost 

„braní" si věcí na tolik důležité „prozkoumání" lidskými smysly (snad jen kromě chuti - i 

když ani tento smysl nemusí být spojen pouze s představou jídla nebo pití). Každá věc a 

každý předmět je nositelem svého příběhu, pomyslným prostorem pro odhalování různých 

záhad a tajemství. Děti věděly, že věci jsou ve škole pro ně a že čekají na to, aby si je pro sebe 

a hlavně také pro ostatní objevily jinak než jak je znají z domova. Fotografie ukazují „pány 

kluky" jako elegány s netradičními klobouky, kde zadání znělo „nádobí jako doplněk 

oblečení", slečny hledící do budoucna při tématu „co jiného s nádobím?"a obdivující čisté 

tvary skleněných lahví u zadání „hledání tvarů". 

2) Jan Šmíd, Páni kluci, barevná digitální fotografie, 2006 
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3) Jan Šmíd, Budoucnost, bar. dig.foto, 2006 

4) Jan Šmíd, Obdiv tvaru, bar.dig. foto, 2006 

Začalo to celkem nenápadně, v podstatě jako každá moje spontánní hra s věcí, obrazem, 

souborem více nebo méně konkrétních předmětů, zato mnohem intenzivněji zaměřená na 

jedno hlavní téma. Kuchyň je začátek, začátek cesty, začátek dne, místo, odkud získáváme 

energii pro každý den a místo, kam se denně vracíme, abychom si společně nebo jen v sobě 

zhodnotili právě proběhlý den nebo celou etapu života, kde potkáváme své blízké, 

komunikujeme s nimi, radujeme se i smutníme, zkrátka prožíváme. Prožívání se tak stává i při 

hře autentickou skutečností, zkušeností opravdovosti, kdy hranice mezi realitou a fikcí mizí 

společně se začátkem a vrací se opět, když hra končí. Tento jedinečný proces obohacuje 

skutečnost, dětem umožňuje postřehnout každodenní obyčejnost jako malý zázrak, oslavu, 

rituál. Stejné je to i s kuchyní, kdy nejen nádobí, ale i jídlo, potrava člověka, nese zázračné 

příběhy - nejen barevné, ale i chuťové, „vůňové", zkrátka dobrodružství. 

5) Jan Šmíd, Zátiší na kuchyňské lince, barevná fotografie, 2005. 

6) Jan Šmíd, Zátiší na dovolené, barevná digitální fotografie, 2005. 

Velký světelný kontrast obou předcházejících snímků zvyšuje kompoziční dramatičnost a 

zároveň rozděluje celý obraz na několik zřetelně definovaných prostorových plánů. 

Diagonální světelný tok na snímku „Zátiší na kuchyňské lince" osvětluje středový prvek 

v podobě pecky, svým pokračováním upozorňuje na kompoziční ohnisko, které tvoří rajské 

jablko. Neukončenost prostoru opět podporuje světlo, jehož pokračování směrem ven 

z fotografie vytváří dojem víceplánového prostoru. Naopak kompozičním středem druhé 

fotografie je ohnisko vytvořené z odrazu paprsku světla v pravé části snímku, jehož intenzita 

ostře kontrastuje se šerosvitem okolních částí obrazu. Na obou snímcích je využit princip 

světelného toku, jehož jasná ohraničenost je opakem k celoplošnému nasvícení záběrů. 

Po ověření mých tezí z diplomové práce, jejíž součástí byl i exkurz do fotografické obraznosti 

se zkoumáním účinků a působení obrazů při jejich vnímání dětmi, se můj zájem přenesl do 



oblasti mnohem konkrétnejší, než bylo definování několika základních tématických okruhů 

k fotografování s dětmi. Z obecnější témat se stalo jedno nosné téma, které jsem rozvedl a 

pokusil se jej včlenit do tématického plánu výtvarné výchovy na prvním stupni základní 

školy. Zaměřil jsem svou pozornost k tématu, kterým jsem byl dlouhou dobu pohlcován a jenž 

mi poskytl východisko nejen k disertační práci, ale i prostor pro aplikaci fotografie do osnov 

výtvarné výchovy. Ohlas dětí na téma i samotná jejich fotografická tvorba i tvorba, která 

k fotografii směřovala nebo se od ní odvíjela, byl kladný a posunul mou dosavadní výtvarně-

pedagogickou praxi o značný kus dále. Téma kuchyně pro svou specifičnost a ohraničenost 

umožnilo oprostit se od tématické mnohosti současného rozmanitého světa. Právě pro svou 

přílišnou rozmanitost se může konkrétní zájem a hledání výtvarných problémů rozmělnit, což 

není příliš efektivní pro směřování a soustředěnost dětí. Konkretizace a selekce tématu jako 

schopnost usměrnění myšlení přispívá k možnosti hlubšího a intenzivnější ponoru do 

problematiky a jeho mnohovrstevného uchopení. 

Od původní, prvotní myšlenky kuchyně, která fascinuje „něčím", byť definovat ono „něco" je 

velmi složité, vzniklo mnoho, řádově několik set snímků, pořízených v různých kuchyních, 

při různých příležitostech, za různých světelných podmínek, a to nejen ve školní praxi, ale 

především doma, tam, kde nejintenzivněji žiji, bydlím, „tělesním". Právě toto „fyzické" 

prožívání domova jsem vnímal v kuchyni, při kontaktu s nádobím, jídlem, hlavně s mou 

laskavou a milovanou babičkou Maruškou a jejími kulinářskými kouzly. 

7) Jan Šmíd, Moje babička Maruška, barevná digitální fotografie, 2007. 

Portrét ve fotografii je specifickou oblastí, zabývající se zachycením člověka jako 

individuální bytosti, mající svůj jedinečný charakter a typické vizuální rysy. Fotografie mojí 

babičky, respektive její bytostná přítomnost v kuchyni a později ve fotografickém obraze, 

dokládá těsné a výlučné spojení osoby s konkrétním světem, který obývá, ve kterém 

intenzivně existuje a který naplňuje svou přítomností. Myšlenka kombinace prostorových 

plánů ve fotografickém obrážeje realizovatelná nejen při zachycování „skutečné" skutečnosti, 



ale i skutečnosti „odražené'". Jak si i později ukážeme v tomto textu, akcentovaný „obraz 

v obraze" lze vytvořit s použitím zrcadla. Obsahová rovina se posouvá z výkladu reality coby 

aktuálního momentu do roviny prolínání „věcí do věcí jiných". Na snímku Moje babička 

Maruška jsem pracoval se zrcadlem jako prostředkem umocnění a zvýraznění konkrétního 

námětu - osoby - v jejím „pracovním" prostředí. Vrstvení plošného obrazu (odrazu v zrcadle) 

na reálném základě (kuchyňský dřez) umocnilo zviditelnění portrétu ženy, akčnost a 

dynamiku celé kompozici dodává nakloněná linie rámu dveří. 

Realizace výtvarně-fotografického ročního projektu na téma KUCHYŇ probíhala ve školním 

roce 2005 až 2006 na základní škole v Zárybech, kde jsem působil jako učitel dva roky. 

První rok jsem byl třídní učitel 2. třídy, druhý školní rok jsem působil jako třídní učitel třídy 

třetí. Mimo vlastních tříd jsem vyučoval i výtvarnou výchovu a pracovní vyučování ve všech 

pěti třídách, od první do páté třídy. Různorodost ve složení třídních kolektivů i rozmanitost 

všech pěti ročníků malotřídní vesnické školy mi poskytla velmi tvůrčí a kreativní prostor se 

spoustou pochopení a podpory ze strany paní ředitelky PaedDr. Miluše Novákové i celého 

pedagogického sboru včetně laskavé a obětavé paní školnice. Projekt jsem realizoval 

průběžně ve všech ročnících v rámci výuky výtvarné výchovy a pracovního vyučování. 

Kromě aplikace do předmětů, schválených ve školním vzdělávacím programu, jsem některá 

zadání zahrnul i do koncepce odpolední družiny ve volitelném předmětu „kreativní hry". 

Prolínání tvorby žáků s mou vlastní prací v tomto pokračování je zcela záměrné, už z toho 

důvodu, že inspirace a východiska pro tvorbu obsahových struktur prací s fotografií a jejich 

aplikace do koncepce výtvarné výchovy na základní škole vycházejí jednoznačně a téměř 

výhradně z mé fotografické tvorby. Stejný záměr sleduje i spojení dokumentárně-reportážních 

snímků z hodin výtvarné a pracovní výchovy s fotografiemi, jejichž autory jsou sami žáci. 

8) Jan Šmíd, Dvě vejce a papírová drapérie. Barevná digitální fotografie, 2006. 

9) Jan Šmíd, Vejce a hvězda. Barevná digitální fotografie, 2006. 
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Pokud bych se měli pokusit o definici práce s fotografií, posuny od reality k jejímu 

ozvláštnění sebou sama spočívá v hledání a odhalování netradičnosti. To platí jak pro tvorbu, 

jež je založena na využívání klasických výtvarných prostředkům, tak na stavbě a hledání 

obrazu prostřednictvím fotografie. Jídlo je nedílnou součástí stolování, kuchyně a nádobí, 

nádobí samo o sobě nese v sobě odkazy na tvary, vrací do minulosti a historie lidstva, svou 

užitnou hodnotou povyšuje své formy na nezaměnitelné prostory. Tyto dva příklady prezentují 

možnosti, jak v principu přistupovat k výtvarnému fotografickému námětu, zde skrze téma 

JÍDLO. Obecnou rovinu s využitím asymetrické kompozice představuje snímek dvou vajec 

s papírovou drapérií, objevování ozvláštňujících přístupů vizuálně komentuje snímek vejce, 

rozříznutého do tvaru hvězdice. Rozdílnost v pojetí obou fotografií stojí na kontrastu 

asymetričnosti a přísné centrálnosti. Oba snímky spojuje plasticita focených objektů, docílená 

fotografováním bez použití blesku. 

Téma KUCHYNĚ otevřelo mnoho otázek a významných problémů nejen v procesu 

uvažování nad disertační prací a jejím vývojem, ale především v souvislosti s prací dětí a 

s dětmi, pohybujících se v současném „obžérství obrazů". Na začátek našeho článkuje nutno 

předeslat, že v tématu kuchyně je obsaženo mnoho dalších podtémat, kterým je možno se 

podrobněji věnovat. Z důvodu rozsahu a velikosti celého projektu jsme vybrali jen několik 

částí a ukázek, které lze ve škole uplatnit a které svou výpovědní hodnotou přiblíží 

komplexnost obsáhlého tématického celku. 

10) Jan Šmíd, Struhadlo, barevná fotografie, 2005. 

11) Jan Šmíd, „Muzejní" vařič z kůlny, 2005. 
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Dva způsoby pohledů na kuchyňská „zařízení", která svou funkci získala přirozeným 

procesem nutnosti usnadnění práce kuchařek. „Zlepšováky" jako pomocníci při činnosti jsou 

jedním z témat, která lze pro fotografické etudy s dětmi ve škole využít. Jednak je možné 

zaměřit se na tvarovou složitost či jednoduchost, výtvarný problém tvaru jako formy, jako 

v příkladu snímku struhadla, jednak velmi efektně poslouží pro hru s tvarem nádobí například 

kousek umělohmotného zrcadla, což dokládá snímek detailu starého vařiče. Absolutní čistota 

formy je na prvním snímku docílena klidnou symbiózou fotografovaného objektu s pozadím, 

u druhého sn ímkuje čistota postavena na zrcadlovém zopakování vybraného motivu 

horizontální osou souměrnosti. 

Jak šel čas a rostl můj soubor zátiší, cítil jsem potřebu třídit, nikoli však selektovat nejlepší 

fotografie a ostatní mazat nebo nezařazovat, ale vytvářet více specifické kolonky. Změť 

mnoha záběrů z několika kuchyní jsem rozdělil do zhruba 5-6 podtémat - kuchyň „doma - u 

babičky", kuchyň „Praha", kuchyň „rodiče", „sklo-pití", „příbory", a v neposlední řadě 

přibyla do tohoto výčtu kolonka „tác - příběh tácu". Takto by se v podstatě dal nazvat 

kterýkoli soubor mých fotografií - a nejen z kuchyňského prostředí- protože soubory vznikají, 

vyvíjejí se a proces, který vzniká při jejich vytváření je to, co mě velmi přitahuje a svým 

způsobem i naplňuje. Na rozdíl od přetechnizované hypermoderní kuchyně má kuchyně 

babičky Marušky ono patinované kouzlo, které nová kuchyň ještě nemá - alespoň ve fázi své 

novoty mít ani nemůže. Ve staré, klasické kuchyni lze dělat klasické, šťavnaté věci a hry 

s předměty, nabízí autentická zátiší, poskvrněná krásou starších předmětů, krásou starých 

prostředí. 

Sestavy hrnců, talířů, poklic, hrnků a příborů, naběraček a cedníků mají dvě podoby - ta 

první, přípravná, je předvařící, je to začátek celého procesu rituálu vaření, ta druhá, povařící, 

je jakýmsi vyústěním procesu vytváření jídla - pokrmu. A odkládání špinavého, použitého 

nádobí. Jednou z možností, jak použít tato kuchyňská zátiší a aplikovat je do vizuálního 

výzkumu disertační práce a vytvořit z tohoto tématu téma nosnější, je pracovat s nimi jako 

s hotovými fotografiemi, přičemž by důraz mohl být kladen například na jejich variování 

zásahem dětské ruky - nebo fotografie transformovat do geometrických tvarů (jakýchsi 

segmentů) a nimi pak pracovat jako s prostorovým reliéfem - skládačkou. Další možností je 

vytváření experimentálních „prostorových fotografií" (jakési fotografické stavebnice) 

inspirovaných konkrétní fotografickou předlohou s možnostmi jejich variací nebo alterací. 
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12) Jan Šmíd, Ředkvičky, barevná digitální fotografie, 2006. 

13) Jan Šmíd, Drapérie alobalu, barevná digitální fotografie, 2006. 

14) Jan Šmíd, „Červená", barevná digitální fotografie, 2006. 

15) Jan Šmíd, „Zelená", barevná digitální fotografie, 2006. 

Barevnostní rozmanitost s využitím tmavých a světlých částí a prvků fotografie umožňuje 

rozehrát dialog různě členěných prostorových plánů obrazu. Kontrastem tmavých ploch a 

odrazů světla v kovových kuchyňských předmětech se vyznačují snímky „Ředkvičky" a 

„Drapérie alobalu", fotografie s názvem „Červená" a „Zelená" jsou reprezentanty využívání 

barvy jako nosné dominanty ve fotografickém obraze. Snímek s názvem „Červená" je osově 

souměrnou kompozicí, kterou tvoří pomyslná vertikální linie, procházející středem kastrolu. 

Zdroj světla v horní části je opakem tmavé části dřezu na levé straně snímku. Vyváženost 

lehce rozbourává mírně nakloněná vertikální linie tvořená dřevěnou vařečkou. Poměrně nízko 

- ze „žabí" perspektivy - uložený fotoaparát u snímku „Zelená" vytváří dojem objemu a 

monumentálnosti zachycených obrazových prvků - talířů, hrnku a plastové nádoby na pití. 

Jednotlivé kroky výtvarného procesu, jehož vývoj od určité fáze směřoval k pojetí výtvarné 

práce v kontextech akce, oslavy, rituálu - posuny od běžné výtvarné činnosti do prolínání 

tvorby s „hrou na skutečnost" (divadlo žité ve škole) jsou popsány níže. 
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ázev „KUCHYŇOVÁNÍ" VE TŘETÍ (V PRVNÍ, VE DRUHÉ, VE ČVTRTÉ, V PÁTÉ 

V f v 

TRIDE) vymysleli žáci třetí třídy během výtvarne-fotografického projektu. 

PŘINÁŠET NÁDOBÍ, PORCELÁN 

HRÁT SI S NÍM, SEZNAMOVAT S E S TVARY A ÚČELY VĚCÍ 

SESTAVOVAT, SKLÁDAT NÁDOBÍ DO RŮZNÝCH „STAVEB" A FOREM, 

POROVNÁVAT ARCHITEKTURU - SHODY, ROZDÍLY A SPECIFIKA - NÁDOBÍCH 

SESTAV SE STAVBAMI PRO LIDI 

POPISOVAT SESTAVY, STAVBY JEDNOTLIVÉ PŘEDMĚTY, VYMÝŠLET SI 

PŘÍBĚHY, HODNOTIT A POPISOVAT FOTOGRAFIE, POROVNÁVAT JE 

FOTIT NÁDOBÍ 

VYLEPŠOVAT KUCHYŇ - FUNKČÍ A PRAKTICKÉ USPOŘÁDÁNÍ TŘÍDY, 

ROZDĚLENÍ NA PŘÍPRAVNU A JÍDELNU 

OBJEDNÁVAT SI JÍDLO, PITÍ (VYTVOŘIT JÍDELNÍ LÍSTEK A NÁPOJOVÝ 

LÍSTEK) 

VAŘIT - „JAKOVAŘIT" - HRA NA VAŘENÍ JAKO TŘÍDNÍ RITUÁL O PŘESTÁVCE 

(ZAPOJENÍ VŠECH ROČNÍKŮ - KAŽDÝ MÁ V KUCHYNI NEBO V RESTAURACI 

NĚJAKOU SVOU „ROLI", MÍSTO) 

SERVÍROVAT, ROZNÁŠET, NOSIT, OBSLUHOVAT 

VYFOCENÉ JÍDLO JAKO ZÁSTUPNÝ PRVEK SKUTEČNÉHO - RELEVANTNÍ 

NÁHRADA (STŘÍHÁNÍ Z ČASOPISŮ O JÍDLE A VAŘENÍ) 

JÍST - „JAKOJÍST" - STOLOVAT (ETIKETA PROSTÍRÁNÍ A STOLOVÁNÍ) 

PLATIT - ODMĚNIT PERSONÁL KUCHYNĚ A RESTAURACE (VYROBIT 

SPECIÁLNÍ PLATIDLA A VYMYSLET SYSTÉM PLACENÍ, POKLADNU) -

SOCIÁLNÍ NÁVYKY, TRADICE, ZÁSADY A PRAVIDLA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ 

1. VYPADÁ TO JAKO JÍDLO. ALE NENÍ TO JÍDLO - JÍDLO „NEJÍDLO", 

„JAKOJÍDLO", „SKOROJÍDLO" NETLOUSTNE SE PO TOM 

JAK TO UDĚLAT - JAKO TOHO DOCÍLIT: 

A) VYFOTIT (DOMA, V KUCHYNI, VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ) 

B) ČASOPISY O VAŘENÍ A O JÍDLE, RECEPTY 
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Projekt KUCHYŇ byl nejen prvním z celků, zabývající se vztahem reality-fotografie-

výtvarného umění a (výtvarné) výchovy na základní škole, ale i hodnotnou zprávou, 

vypovídající o myšlení a možnostech prožívání domova ve škole, jeho pokračování mimo 

domov a znovudefinováním zažitých, běžných rituálů. Transformace reality, viděné 

prizmatem dětského pohledu, je nezatížená „dospělými" vzorci a schématy vidění a je 

obohacená o jedinečnou a neopakovatelnou originalitu i autentičnost pojmenování, o 

jedinečný pohyb a způsoby procesu vidění a myšlení. 

16) Jan Šmíd, Kuchyň trochu jinak, barevná digitální fotografie, 2007 

17) Jan Šmíd, Kde je vlastně výřez?, barevná digitální fotografie, 2006 

Prolínání několika prostorových plánů, docílené pomocí zrcadla, umožní poměrně pestrou a 

prostorově rozmanitou hru při vytváření fotografických obrazů. Při použití zrcadla vzniknou 

vžcly dva hlavní prostorové plány fotografie - centrum (ohnisko kompozice) jako přední plán 

a „vizuálně potlačené centrum"jako pozadí (zadní plán). Na snímku „Kuchyň trochu jinak" 

můžeme určit pomyslnou osu, rozdělující fotografii diagonálním směrem z pravého horního 

do levého dolního rohu. Tato osa definuje optického hranice kontrastu světlých a tmavých 

částí obrazové kompozice. Záznam „velkého" a „malého" prostoru lze postihnou 

prostřednictvím správného zvolení velikosti záběru. Bližší pohled jako na snímku „Kde je 

vlastně výřez?"vytváří plošnou kompozici, jejíž jemně rozdílná barevnost v různých částí 

snímku vybízí pozorovatele k zamyšlení nad záměrem autora: Co je skutečné nádobí a kde 

leží jeho odraz? 
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18) Záci 3. třídy ZS Záryby, „Naše pracovní kuchyň", barevná digitální fotografie, 2006. 

19) Žáci 3. třídy, „Ornament bez papíru", barevná digitální fotografie, 2006. 

Prolínání prvků chaosu, asymetrie s řádem, geometrií a matematikou na základní škole. 

Některé části výtvarného projektu byly realizovány s odkazy na právě probírané učivo hodin 

matematiky - geometrie a využití námětu nádobí velmi efektivně korespondovalo 

s praktickou ukázkou geometrie v „běžném" životě. Snímky „Naše pracovní kuchyň" a 

„Ornament bez papíru" představují dvě hraniční polohy při práci s výstavbou obrazové 

kompozice z hlediska hodnocení „přirozeného řádu" a přísné souměrnosti a vyvážení. 

Ornamentálně-plošný princip snímku „Ornament bez papíru" podporuje i způsob pořízení 

fotografie seshora, opačnou polohou „negeometrické kompozice" je způsob řešení fotografie 

s názvem „Naše pracovní kuchyň", kde se žákům podařilo docílit sice kompoziční harmonie, 

ale osová souměrnost ani přísný řád zde nefungují. Naopak pozice objektivu postaveného 

zboku celého zátiší umocňuje dojem hloubky prostoru a perspektivní nekonečnost. Zatímco 

hlavním prvkem kompozice - dominantou - snímku „Naše pracovní kuchyň" je malá tmavá 

kovová konvička v levé spodní části obrazu, fotografie „Ornament bez papíru" je zástupce 

snímků, kde nosnou částí - centrálním místem - je , až na vržené světlo na pravém okraji, 

celý symetrický focený objekt (v tomto případě sestava talířů, hrnečků a mísy). 

Realizace fotografického projektu se skládala z několika částí, od prostého, byť velmi 

důležitého kroku sběru materiálu na fotografování - tedy nádobí, které děti přinášely ze svých 

domovů, z kuchyní, a které bylo již vyřazené, nepoužívané, staré - přes sestavování různých 

kuchyňských instalací jako parafrází na vzpomínky z vlastní kuchyně doma, kresbu a malbu 

kuchyňských předmětů, vytváření nových herních předmětů, až ke stěžejní a závěrečné fázi 

ročního projektu, kterou bylo autorské tvůrčí fotografování a zadávání fotografických etud a 

specifikovaných témat. Kromě tzv.ateliérového školního focení ve třídě jsem pro děti 

vymýšlel i úkoly, kdy nádobí fungovalo v téměř absurdních souvislostech například jako dům 

pro skřítky nebo fantastické město v trávě. 
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20) Žáci 3. třídy, Fantastické město - stavba - kuchyň, barevná digitální fotografie, 

2006 

Úhel pohledu, respektive způsob náhledu na fotografovaný objekt, rozhoduje o jeho čitelnosti 

nebo míře rozpoznatelnosti záměru tvůrce. Snímky fantastického města, vytvořeného 

z kuchyňských „propriet" ukazují na možnosti kreativního posunu významů nádobí v myšlení 

dětí. Konstrukční možnosti a variabilnost množství různých předmětů slouží jako lákavá 

možnost objevení kuchyně v souvislostech jiných než skutečných. Těžiště fotografie 

„Fantastické město" funguje v dolní části snímku jako základna, je tvořeno změtí nádobí 

vrstveného do konkrétní stavební formy jako konstrukce a zároveň stabilní, napevno 

nespojovaný segment. Tři různé směry linií dominují kompozici a předurčují její hranice. 

Mírně nakloněná vertikální linie hliníkové naběračky tvoří v horní části dramatické místo ve 

spojení s horizontálou dřevěné vařečky, trojici linií uzavírá oranžová diagonála paličky na 

maso. Ta zároveň tvoří akcentující barevný prvek celé poměrně tmavé a barevně nevýrazné 

kompozice. 

Reakce dětí na zadání „Fantastické město - stavba - kuchyň", motivace spočívala 

v ukázkách různých světových měst a jejich charakteristik a povídáním o budoucnosti, o 

technických vymoženostech atd. Na základě motivace si děti hrály s nádobím a 

výsledkem se stalo jejich „Fantastické město".Děti měly napsat, co si o „tom" myslí, co 

jim „to" připomíná, co v „tom" vidí. Žáci a žákyně 3. třídy se úkolu zhostili kreativně a 

jejich autentické záznamy písemných odpovědí jsou zde: 

Robot city. Vítejte v mém Robot city kde je všechno z kovu. Po ulicích chodí roboti. Největší 

z Robot city budov jsou Bigbeldovi strojírny. Dokonce i lampy žijí. Jarda; Nádobí. Vypadá to 

jako zřícený most. A po něm chodí mini človíčci. Hodně se skládá z vařečky která leží na 

svařáku a na vařící plotně, hrnci, malým hrnci a hrníčku a sběračky. Niki; 
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Kuchynské nádobí. Připadá mi to jako kuchyňový hrad!!! Hrníček mi připomíná hradbu. 

Vzadu je vidlička a ta připomíná vlajku. Plechová pánev mi připomíná vrata. Černé nůžky mi 

připomínají troj uhlovou bránu. Jak směřuje dolů vařečka je jako cesta. Horní vařečka je jako 

střecha. Vše jsem nedopsala ale příště se mi to povede dopsat. A s celého je hrad. Káťa; 

Harampádí. Mě to připomíná harampádí v lese kde žijou mravenci. Pekáč mi připadá jako 

střecha, ta palička mi připomíná schody, ty pokličky a hrnce mi připomínaj jako věže a ty 

nůžky jsou jako brána, konvička mi připadá jako rozhledna, ta naběračka mi připadá jako 

klouzačka a ta vařečka mi připadá jako šachta, to sítko a ta miska mi připadá jako nemocnice. 

Já sem to viděl v lese, vyhodili je tam lidi jsou prostě prasata. Vašek; Kuchyňové město. Mě 

to připomíná jako kuchyňské město. Konvice vypadá jako rozhledna, vařečka jako most. A to 

všechno vypadá jako zřícenina hradu. V tom hradu bydlí hrnečky, vařečky, sítka, konvičky, 

vařáky, sekáčky na maso. Helenka; Stavba. Připomíná mi to takové nepopsatelné město 

postavené ze skleniček, paliček, vařeček a dalších potřeb nebo zátiší anebo něco vyhozeného 

v popelnici ale nejvíc mě to připomíná malé město pro malé lidi, kteří si tam žijí v míru a maj 

tam stromy i jídlo je to takový pravěký svět do dávných dob. Natálka; Dům z minulosti. 

Připomíná mi to jako pravěký dům, tamta vařečka mi připomíná jako na maso a tamta 

suknička mi připomíná jako bazén. A na tom vařiči mi to připomíná jako restauraci. A tamta 

vařečka která visí dolů mi připomíná jako klouzačka. Martínek; Pravěký dům 

Má to výtah, palička je jako stáj pro mamuty. Pekáč je jako dům pro starce. Konvička je jako 

dům pro nemocné. Cukřenka je bazén ze studenou vodou a vedle je teplá voda. A to je 

všechno, je to takový pravěký město. Honzík; Město skřítků. Někdy lidi jsou takoví prasata a 

vyhodějí nádobí a nechají to na pokoji. Ale lesní skřítci si z toho udělají město. Z největšího 

hrnce udělají kuchyni, a v malém hrnci je jejich slípka Aja. Martin; Pravěkej dům 

Palička na maso mi připomíná strom a na něm je přivázaný provaz a tam pravěcí lidi 

převezou mamuta. Ten hrnec je skladiště na maso. Ta celá stavba mi připomíná tři duby. 

Cukřenka mi připomíná bazén, ve kterým je teplá a studená voda. Myslím si, že tam žije 

Tarzan a gorily. Honza; Zřícenina. Mě to připomíná jako zřícenina. S vařák je jako rozhledna, 

vařečka je most, naběračka je výtah, plechová forma je altán. Druhá vařečka je stožár, nůžky 

je brána, hrneček je 1. patro. Takže to je teda zřícenina. Tereza 
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21) Žáci 3. třídy, „Porcelán 3x jinak 1". Barevná digitální fotografie, 2006. 

22) Žáci 3. třídy, „Porcelán 3x jinak 2". Barevná digitální fotografie, 2006. 

23) Žáci 3. třídy, „Porcelán 3x jinak 3". Barevná digitální fotografie, 2006. 

Proces od počátku do konce lze vyjádřit zachycením stěžejních fází, které si děti samy 

vymyslely a realizovaly své nápady s digitálním fotoaparátem v ruce. Na prvním snímku 

(„Porcelán 3x jinak ľ") je „čerstvě donesený" materiál - porcelánové servisy, kde zajímavost 

kompozice je téměř stejnoměrně rozvržena do dvou horizontálně rozdělených plánů. 

Dynamika nakloněných vertikálních linií článků ústředního topení je v konfrontaci 

s horizontální linií hrany bedny, ve které je uloženo porcelánové nádobí. Druhý snímek 

(Porcelán 3x jinak 2) zachycuje okamžik tvůrčího přemýšlení autora nad místem instalace 

podšálku v prostoru, opakování motivu talířku coby odrazu v šikmém směru kompozice a 

kontrast intenzivně osvětlených částí snímku s tmou s stíny dodávají fotografii napětí a 

zároveň kompoziční vyváženost. Třetí snímek („Porcelán 3x jinak 3") podává svědectví o 

tom, že nejen stůl je hoden pro aranžování slavnostního prostření. Parapet okna vytváří 

členitý prostor jak svou konstrukcí, tak světelným rozložením ploch. Porovnáním se snímkem 

„Porcelán 3x jinak 1" zjistíme, že články topení se jejich „vytěsněním" z kompozice a jiným 

úhlem focení staly statickými, ale jejich roli dynamického momentu převzala část okenní 

konstrukce, jejíž vertikální část směřuje symetricky k hornímu okraji snímku. 

Materiál pro tvořivou práci na tématu kuchyně přinášely děti ze svých domovů, 

„kuchyňských sbírek" se účastnily i babičky a tety. Na fotografii je jedna ze tří velkých beden, 

plných starého porcelánu. Jeho využití se odvíjelo na bázi netradičních instalací a například i 

zadání, kdy děti měly za úkol připravit odpolední tác pro maminku a tatínka pro siestu po 

obědě. 
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24) Jan Šmíd „Prostřeno pro mamku a taťku", bar.dig.foto, 2006. 

V rámci odpolední družiny probíhal v Zárybech i předmět „Kreativní výtvarka", kde se 

děti seznámily nejen s klasickými výtvarnými prostředky, ale mohly využívat i fotoaparát a 

vyzkoušet si jednak jeho obsluhu a funkce, jednak svobodně fotit buď v rámci konkrétního 

zadání, nebo přicházet s vlastními náměty a ty potom realizovat. Výběr toho 

nej zajímavější, co vytvořily za půl roku potom mohly shlédnout jako velkoformátovou 

prezentaci prostřednictvím dataprojektoru. 

Náměty, jak zacházet s tématem KUCHYŇ nabízím laskavým čtenářům jako jednu z mnoha 

cest, kterými je možno se vydat při aplikaci fotografie do koncepce výtvarné výchovy na 

základní škole. Ještě před výčtem alternativ výtvarné fotopráce jsem zařadil ukázky, jak lze 

hrou a improvizací s různými předměty v absurdních kombinacích a situacích například 

šokovat. Malé děti jsou vděčné za legraci a „dobrodružství" při práci, viz ještěrka v kastrolku 

na posteli nebo forma na bábovku prosvícená žárovkou. 

25) Jan Šmíd, Ještěrka pod pokličkou, barevná digitální fotografie, 2006 
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Možnosti uvažování nad projektem KUCHYŇ: 

Kuchyň jako specifické místo domova, domu, intimita prostoru, rituál, kult místa a osobnosti, 

která v kuchyni pracuje a často i žije, nádobí jako oslava vaření a jídla 

„černá"- špinavá a „bílá"- čistá kuchyň - dva druhy kuchyní, kde se jídlo vaří a kde se 

servíruje, přináší, hostí, servíruje tři fáze, tři různé prostory: kuchyň před vařením, při vaření, 

po vaření. 

Virtuální, předstírané, divadelní vaření a stolování - dramatické etudy, „hrajeme si na 

kuchaře, na vaření, fantazii se meze nekladou, kombinace všeho druhu povoleny 

Ke kuchyni patří uniforma kuchyňská - oblečení, šaty, kuchařský hábit 

Vyznamenání a řády v kuchyni - zlatá vařečka, hodnosti nej lepších kuchařů, hierarchie 

kvality vaření všech rodinných příslušníků, jak vaříme doma a od koho nám co nejvíc chutná 

Stůl jako místo setkávání - rodina, teplo domova, láska, radost, ti co máme rádi 

stůl - zátiší kuchyňské obyčejné, vytvořené buď podle vlastní představy nebo myšlenky, nebo 

podle fotografie z domova, vizuální trojrozměrný přepis skutečnosti nebo vlastní fotografie, 

pořízené doma 

barevné zátiší - pocit z jídla — co jsem jedl. jak to vypadalo a jak to na mě zapůsobilo 

jak to vypadá doma při jídle - povídání (esej), příběh o našem společném jídle doma - ve 

dvojici - spolužák ztvární malbou a potom vytvoří plasticky, jak snídám, jak obědvám, jak 

večeřím(e) - poznámky z jídla, co mě u jídla napadá, o čem přemýšlím, co mi na jídle přijde 

zajímavé, co si myslím, když jím 

vytvořit z reálných nepoužívaných věcí zátiší - obraz-past-Spoerri, vkládat nádobí podle 

druhu nebo záměru do formy - speciální rámy - krabice 

kresby z kuchyně, mamka u sporáku, nádobí na lince, (zbytky jídla, soubor našich jídel na 

talíři před začátkem jídla, prostřené stoly i s jídlem lOOx jinak) 

nafotit svou kuchyň - nádobí - nebo jídlo- nebo obojí, dokumentace kuchyňského předmětu -

představení věci z mnoha úhlů (předmět 1 Ox jinak vyfocený, předměty 10.x jinak sestavené - u 

zátiší 

nádobí pod lupou - nádobí pohledem mravenců, brouků, nebo naopak obrů - pro menší děti 

netradiční jídlo - specialita - vymezit co je běžné, normální v našich podmínkách a mravech -

a z toho vyjít 

jak se stoluje - j a k stolujeme u nás d o m a - „jídelní rituály", kolik nás obvykle stoluje, jak se 

scházíme u tabule, jak dlouho jíme a o čem si obvykle povídáme 
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jak se stoluje v jiných zemích - zajímavosti, zvláštnosti, netradičnosti, abnormality (říhání 

v Japonsku jako důkaz spokojenosti a úcty ke kuchařce) 

netradiční jídlo a pití - jinde než v kuchyni, jinde než na klasickém stole, jak ho známe a 

provozujeme doma (např. na katedře učitele, na výstavě - při školní prezentaci vánočních 

perníčků, při prostírání - úprava stolu) 

piknik v lese, na louce, u vody jako alternativní forma stolování 

sváteční stůl, obřad, kávový a čajový rituál pro mamku a taťku 

absurdní formy stolování - na stropě, ve sklepě, v kosmické lodi, na střeše altánu, na vodní 

hladině, ve vzduchu - hledat alternativy, kde jinde je možné stolovat 

zátiší na stole - na kuchyňské lince jako koláž, sestavená ze segmentů - noviny, výstřižky, 

časopisy (kuchařky) o vaření a stolování - „lepit" vlastní kuchyň na papír 

„picí" zátiší - láhve různých tvarů obalovat látkou - pletací přízí 

K obrazu i rám - obraz pokračuje rámem - plastický reliéf z jídla (o jídle) nebo nádobí 

Sbírání nepoužívaného a starého nádobí doma - sbírka nádobí a příborů, netradiční 

kuchyňské náčiní, nádobí, stroje - na hádání a odhadování funkce 

Kuchyň jako plastická - reliéfní prostorová(objektová) koláž - asambláž 

Kuchyň jako hudební dílo, hudba, skladba, orchestr 

Skutečné hudební nástroje jako předloha pro originální interpretace vlastních hudebních 

nástrojů 

Vlastnoručně vyrobené nádobí podle konkrétního druhu a tvaru 

Vlastnoručně vyrobené nádobí podle vlastní představy - design a návrh tvaru 

Foto fáze jako svébytný a zároveň i nepodstatný prvek vizuálních vyjádření (komunikace) 

Animujeme nádobí, zátiší na lince - příběhy kuchyňských předmětů, animovaný film 

sestavený z mnoha různých záběrů 

Vytváření reminiscencí na klasická díla - zátiší-jídelní, nádobí, holandská zátiší 17. století 

Fotografii realizovat jako plastické dílo - převedení fotografie do prostoru (podle fotografie 

vytvořit rekonstrukci instalace nebo: moderní fotografie (Goldin) je interpretací obrazu a tato 

interpretace je vytvořena na stole 
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Koncepce tématických okruhů, z nichž některé jsem v Zárybech realizoval během svého 

pedagogického působení: 

- Kuchyně čtyř ročních období 

- Jarní n á d o b í - j a r n í kuchyně 

- Pohádková kuchyň 

- Kuchyň pro skřítky - malé kuchyňky jako modýlky 

- Kuchyň z pohádky - konkrétní pohádka, kde existuje kuchyň a tu pak přepracovat do 

podoby modelu - i vlastní interpretace - dojem z pohádky a kuchyně 

- Vesmírná kuchyň 

- Nádobí jako fantastická stavba 

- Nádobí jako doplněk těla, šatů, šperk, zbraň 

- Příběhy nádobí - o čem nádobí přemýšlí 

- Příběhy kuchyně - naše kuchyň v různých částech dne 

- Když obživne nádobí - personifikace nádobí - každý druh nádobí jako určitý druh 

člověka - charakteristické rysy, typy lidí, ztotožnění se s určitým druhem nádobí(náčiní) 

- Naše společná (třídní) kuchyň - vytváříme společnou kuchyň - na tabuli, na speciálním 

stole k tomu určeném 

- Kresby kuchyně doma - malba 

- Fotografický soubor formou deníku - fotím naší kuchyň, mamku, nádobí, jídelní stůl 

- Nádobí jako doplněk k tělu, k oblečení, zbraň, šperk, ozdoba, praktický pomocník - jiné 

významy předmětů 

- Tác jako část kuchyně 

Od hry se sestavováním předmětů byl pouze malý krůček k fotografii jako nosnému 

výrazovému prostředku s možnostmi netradičních pohledů. V jednotlivých fotoetudách jsem 

se s dětmi věnoval prezentaci jednotlivých kuchyňských předmětů z mnoha různých úhlů, 

popřípadě fotografováním detailů a struktur, deformace tvaru a vytváření dalších prostorů 

jsme docílili použitím holografické lupy nebo velkých zvětšovacích lup ze starého 

průmyslového zvětšovacího přístroje. 
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26) Žáci 4. třídy, Tajemný vařič, barevná digitální fotografie, 2006. 

27) Žáci 4. třídy, Maminčini pomocníci, barevná digitální fotografie, 2006. 

Sestavujeme kuchyň ve třídě - z donesených předmětů od dětí a rodičů, kritérium 

výběru předmětů: nepoužívané, rozbité, na vyhození, na půdě a ve sklepě, co doma už 

určitě neupotřebíme; ukázka z hodiny odpolední družiny 

- skupina - 1. fáze - 3.třída - z donesených(nashromážděných) 

předmětů, určených do 

kuchyně - hrnky, naběračky, talíře, misky, příbory, cedníky, 

hranolkovače, pekáče - sestavit jako zátiší „novou-starou" kuchyň, která 

by vypadala jako když doma vaříme - skupinová práce, zátiší doma na 

lince 

2. luze - 3. třída -- sestavit z těch samých předmětů „akumulaci" -

seskupení, stavbu, konstrukci, stavbu vrstvení, kupení, „velký dům 

z nádobí", stylem „všechno na sebe" 

3. fáze - napsat, co si o tom myslí - o akumulaci, nebo co jim to připomíná, 

jako co to vypadá, co v tom vidí 

2. skupina - 1 a.2.třída - každý si z hromady vybere 1 věc z kuchyně - tu si pečlivě 

prohlédne, osahá a rozmyslí, jak se na ní můžeme podívat - úhly 

pohledu, světlo a stíny, princip záběru (ještě předtím se pokusí říct 

ostatním, k čemu ta věc slouží-sloužila, na co se v kuchyni používá) 

Přechod od kresby a malby k fotografii - seznámení s fotoaparátem, návaznost na 

společnou práci kreslení společné kuchyně na tabuli...svůj vybraný předmět si každý 3x 

vyfotí na bílém pozadí (1 celkový pohled, 1 zblízka-detail, 1 zajímavý pohled - shora, zboku, 

dovnitř) 
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Kuchyně na tabuli, jarní kuchyně - nádobí - 20.4.2006 - seznámení s tématem kuchyň -

úvod 

- odpolední družinový kroužek - kreativní tvorba, 1. skupina: první a druhá třída 

2. skupina: třetí a čtvrtá třída 

2. zadání: Jarní kuchyň - společně vytvořená na tabuli, skupinová práce 

práce motivována povídáním o nádobí, různé druhy nádobí a pomůcek v kuchyni, naběračky, 

nože, skleničky, hrnce talíře, hrníčky, prkénka, vybavit si předměty denní „kuchyňské 

potřeby", jak vypadají, jaký mají tvar 

spontánní výtvarná práce s vymezením tématu a drobnými omezeními - omezeno pouze na 

nádobí 

mazání nepovedeného výtvoru nedovoleno, malovat rovnou co jsem začal - kdo smazal, ten 

vytvořil grafický záznam jídlo - kaše, koláč, šlehačka vylitá na stole 

jídlo bylo také žádané od dětí jako téma, ale omezili jsme se jen na nádobí a pomůcky na 

vaření, popř. jednoduché kuchyňské stroječky - mačkadlo na citron, česnek apod. 

u malých dětí (1.2.třída) - v polovině hodiny se šly děti podívat, kde je na tabuli volné 

prázdné místo, potom zaujali každý místo jiné než své původní a dotvořily do prázdných 

prostorů na tabuli malé obrázky nádobí - dvoufázová práce, ve druhé fázi si vzaly židle na 

malování v horní části tabule 

28) Jan Šmíd, Zkreslení tvaru . Holografická lupa, barevná digitální fotografie, 2006. 

29) Jan Šmíd, Holografická lupa a prostorové plány, barevná digitální fotografie, 

2006. 
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30) Žáci 2. třídy, Ovocné nápoje, barevná digitální fotografie, 2006. 

31) Žáci 2. třídy, Vitamínová pitíčka v naší „třeťácké" kuchyni, barevná digitální 

fotografie, 2006. 

Čím dál více si uvědomuji, jak moc na mě působí jen několik reprodukcí děl od Daniela 

Spoerriho, jejich čistota, barevnost, dráždivost míněná v tom nejlepším a nejčistším smyslu 

slova. Ze zcela náhodně fotografovaných kompozic kuchyňského nádobí se postupem času 

vyvinulo něco, co bych přirovnal k posedlosti a touze po dalším, novém, dosud neobjeveném 

očekávání a těšení se. Každý nový den se těším na kuchyň a na to, co naleznu na lince - co a 

jak postaveno, v jakých souvislostech a kompozičních plánech. Více než kdykoli předtím 

hledám záběr a vychutnávám si nasvícení, které vychází pouze z jediného zdroje, oproti 

minulosti, kdy mi světlo bylo takřka lhostejno. Takhle situaci vnímám dnes. A stejně tak jsem 

se toto své drobné osobní vyznání snažil předávat dětem, které se moc hezky a hodně 

spontálně seznamovaly s netradiční kuchyní, kterou jsme si tehdy (a není to tak dávno) 

společně postavili a opečovávali ve třídě té úžasné zárybské školy. 
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5. FOTOGRAFIE V KONCEPCI VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY VÝTVARNÝCH 

PEDAGOGŮ 

Kvalita budoucích pedagogů závisí mimo jiné na jejich individuálním videní a dívání, chuti• 

,, koukat" pod povrch, komunikovat, také na jejich intelektu, nadání, schopnostech akčnosti, 

empatie, objektivity atd. Zkoumáním bych rád přispěl k opodstatněnosti těchto tezí, aby se i 

mým prostřednictvím stávaly čím dál samozřejmějšími, patrnějšími a závažnějšími. A nejen 

skrze mou tvorbu, ale skrze konkrétní a vizualizované výsledky poli výuky v rámci 

univerzitního studia studentů výtvarné výchovy. Proto považuji za nezbytné věnovat 

problematice „učení vidění" velkou pozornost. Povinností výtvarného pedagoga a nutností 

pro vytvoření kvalitního výtvarně-vzdělávacího programuje schopnost odhalení důležitých 

informací ze světa a schopnost adekvátním způsobem je nabídnout žákům a studentům. 

Reflexe fotografické činnosti z výuky nejen čistě fotografických kurzů nabízí oblasti, ve 

kterých lze fotografii uplatnit a možnosti, jak s fotografickým obrazem pracovat déle. 

Situace člověka, který se snaží nějakým způsobem propojit vnímání světa prostřednictvím 

tvorby s konkrétními a poměrně přesně stanovenými hranicemi hodin výtvarné výchovy je 

založena na sebereflexi. Bez schopnosti kritiky vlastní práce není možné předstupovat před 

děti nebo studenty. Má-li výtvarná výchova obstát jako prostor pro dialog, povídání a hledání, 

je nezbytné nalézat další možnosti a metody, jak budeme v rolích učitelů „výtvarky" děti bavit 

a zda se s námi budou chtít bavit. 

Protože člověk, na rozdíl od ostatních živých bytostí, žije na základě především získávaných a 

jen v menší míře zděděných genetických informací, má struktura nosiče informací rozhodující 

vliv na naši formu života. Vytlačují-li obrazy texty, pak prožíváme, poznáváme a hodnotíme 

svět a sebe sama jinak než dříve: už ne jednorozměrně, lineárně, procesuálne, historicky, 

nýbrž dvourozměrně, jako plochy, jako kontext, jako scénu. A také jednáme jinak než dříve, už 

ne dramaticky, nýbrž vnořeni do polí vztahu. To, co se v současnosti uskutečňuje, je mutace 

našich prožitků, hodnot, jednání, mutace našeho bytí-ve-světě. (FLUSSER, 2001, str. 11). 
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Fotografický obraz pořízený vlastnoručne jako výsledek duševní energie a vnitřního bohatství 

nabízí individuální vztah a možnost posouvání obsahů, hledání významů a niterných, 

osobních prožitků a vztahů ke světu. Je přenesen z reality do hlavy přes oko, „zaznamenán" 

skrze objektiv, transformován do podoby technického obrazu a námi „viděn" přes obrazovku. 

„ Tradice zpochybnila pojem „skutečnost" (ve smyslu „realita") tak, že v rozhovoru se 

vzdělanými lidmi dnes není záhodno toto slovo vůbec brát do úst. Ukazuje se však, že 

v běžném životě je stále obtížnější se mu vyhnout. (FLUSSER, 2001, str. 19) 

Dobrý učitel vede žáka proto dobře, protože je zdrojem takovýchto protencí, ovšem žák musí 

tyto protence v sobě samém zrodit, a to proto, že učitel toto zrození iniciuje svým tázáním, 

svými otázkami. Učitel je pouze spolutázající se, bytostným spolutázajícím se, nic víc! Učitel 

zapálí oheň v studentově duši, protože je opravdový, žije svým problémem, žije svým 

tázáním. To se nedá přehlédnout, student o tom ví a o to jde především! Stejně jako generace 

dávno zemřelých filosofů je společenstvím spolutázajících se, probouzejících v nás to, co je 

smyslem, co je současně hloubením naší vlastní duše v péči zvané epimeleia (e7uj.isA.sia). 

(HOGENOVÁ, www.viap.cz/clankv4-hoqenova-kporozumeni.htm) 
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5.1. Fotografie v koncepci univerzitního studia výtvarné výchovy; 

aplikace fotografie jako prostředku plošnč-výtvarného vyjádření do výtvarných 

disciplín pregraduálních studií VV 

...dobrý vychovatel často riskuje, že se nedočká veřejného uznání; může se však utěšit 

vědomím, že pracuje pro dítě, pro rozvoj jeho tvořivých sil, že nehazarduje s jeho vztahem 

k umělecké kultuře a nehubl v něm ani chuť k rozletu ani nepodporuje jeho nepodložené iluze 

o tom, že z něho bude umělec nebo alespoň žák umělecké školy. Pomáhá vytvořit ve veřejnosti 

takový stupeň pochopení pro výtvarnou výchovu, že až se jednou budě někdo z rodičů ptát, jak 

se docházka do kroužku bude jeho dítěti rentovat, bude moci odpovědět: nijak, ledaže byste 

považoval vnitřní zaujetí pro tvar a barvu také za něco... 

V této části, zabývajícím se obecněji fenoménem fotografie, úžeji fotografií jako prostředkem 

vzdělávání i výchovy a nejúžeji jako možností alternativy další dimenze výtvarné výchovy 

coby „živého" organismu, se věnuji přiblížení možností při výuce fotografie ve vzdělávání 

budoucích výtvarných pedagogů. Vše zahrnuto do různých typů studijních programů na 

katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze. Specifika konkrétních předmětů 

jsou v článku zmíněna právě v souvislosti s možnostmi aplikace fotografického média do 

těchto předmětů. Konkrétně zde přibližuji fotografii obsaženou kromě výhradně 

fotografických kurzů i clo koncepcí dalších výtvarných disciplín, např. plošného výtvarného 

vyjadřování. V neposlední řadě zde nabízím některá východiska a postřehy z výuky fotografie 

a posuny k dalšímu přemýšlení. 

Vzdělávání budoucích učitelů a výuka fotografie je v dnešní době již nezbytným základem 

pro kvalitní výuku výtvarné výchovy. Kde jinde a při jakých jiných příležitostech začít 

s výukou fotografie, než v univerzitním studiu výtvarné výchovy? Může se stát předpokladem 

v prvé řadě pro efektivní sestavení učebních plánů a v řadě neposlední s tím související 

zajištění kvalitní výtvarné výchovy při učení dětí na základní škole, převážně na jejím 1. 

stupni. Vědomě se zde nezabývám výukou fotografie na střední škole, neboť vycházím 

z předpokladu, že přístupy k estetickému cítění a jeho tříbením je nutné začít již od prvních 

ročníků školy základní. Dnešní pokračování se pohybuje na pomezí teoretických postřehů, 

praktických reflexí a osobních vkladů do uvažování o možnostech fotografie, aplikované do 



univerzitního studia výtvarné výchovy. Začátek cesty fotografie a její vstup do koncepcí 

výtvarného vychovávání na základní škole musí nutně začít u učitelů. Přínosy v uvažování 

jsou o to cennější, že vycházejí z autentických zkušeností a tvorby studentů, kteří se třeba 

nikdy předtím, než začali práci v kurzu, nesetkali s fotoaparátem jako s nástrojem „vznikání" 

vlastního nového obrazu. 

Podstatná je role učitele jako „hybatele věcmi", toho, kdo „svítí na cestu" poznávání", role 

učitele coby „otevírače očí". Učitel, který sám tvoří a učí děti i studenty pozorně se dívat 

kolem sebe, má velkou šanci objevit způsob kvalitní komunikace. Nastává zde samozřejmě i 

problém míry ovlivňování tvořivého a tvořícího svěřence. Při odbornosti a schopnosti vnímat 

signály, vcítit se do žáka a poskytnout mu fundovanou radu odpadá jedna z negativních 

stránek výuky a výchovy. Při dobré komunikaci a partnerském výchovně-výtvarném dialogu 

se jedná o interakci čtyř důležitých prvků: výtvarné výchovy jako prostoru, žáka jako 

materiálu, učitele jako sochaře (duše-materiálu), fotografie jako nástroje objevování. Pedagog 

musí být nutně tím, kdo má moc v tom nej lepším smyslu slova umožnit žákům (malým i 

velkým) „uvidět", chtít objevovat a v neposlední řadě také duchovně žít - mít touhu nechávat 

se obohacovat druhými lidmi a světem, studovat. 

Marie Sovová, fotografie z cyklu Kuchyně, barevná digitální fotografie, 2007. 

Většina reprodukovaných fotografií jsou práce studentů 1. ročníku bakalářského studia VV na 

PedF UK v Praze, které vznikaly v průběhu zimního semestru akad. roku 2007/2008 v kurzu 

Autorská a dokumentární fotografie. Lineární výstavba celé obrazové kompozice nejenže 

působí svou vyvážeností a čistotou záběru, její geometricky plošně členěné části vypadají 

jako vyrýsovaná předloha pro zhotovení jakéhosi technického výrobku. Odkazy na Sutnarovy 

reklamní práce nebo Wiškovského geometrické kompozice posunují tento přístup do dalších 

interpretačních rovin. 

Problém fotocentrismu jako principu přístupu ke každé „tuctové" fotografii je nasnadě, míra 

akceptovatelnosti je právě tou nelehkostí při rozhodování, která fotografie je a která není 

výtvarná. Pedagogický problém je o to větší, kdy nadaný žák po výtvarné stránce vytvoří 

fotografii, která je plnohodnotná svou existencí a jasností sdělení bez dodatečných zásahů, 

oproti žákovi, který úspěchu dosáhne „až" po zásahu například počítačového programu na 

úpravu fotografií. Možnosti dodatečných úprav hlavně při aplikaci fotografie do VV na 



základní škole by neměly zastínit možnosti „původního" (ve smyslu originálního a 

neupraveného) fotografického záznamu. 

Klára Straková, Moji předci, 2007, cyklus barevných digitálních fotografií. Soubor 

vznikl na základě výběru semestrálního tématu Rodina, kdy se studenti v průběhu jednoho -

semestru zabývali přemýšlením a praktickou tvorbou nad jimi zvoleným tématem. Grafický 

program zde posloužil výtečně jako prvek, díky němuž lze vytvořit pečlivou a jasně 

definovanou formální stránku díla. 

Zprostředkování fotografie dětem a studentům je stejně důležité jako zprostředkování 

klasických obrazů. Každá oblast a každé médium - ať již klasická výtvarná technika nebo 

moderní technické médium - přispívá k rozvoji vnímání a poznávání světa prostřednictvím 

svých specifik. Vznik a vývoj fotografického média umožnil přirozený posun nejen ve 

vnímání a popisování reality, ale především v možnostech práce s ní, z nichž jednou 

z podstatných je funkce edukativní, vzdělávací, výtvarně-výchovná. 

Pokud hovoříme o výtvarném uměním jako o východisku k další tvorbě, nabízím zde 

porovnání a výsledky činnosti, která vyšla právě z výtvarného umění. Jedná se o fotografické 

parafráze malby holandského zátiší od mistra W. Claezse - Hedy (malířství období 16-17. 

století). Studenti měli zaranžovat scénu konkrétního umělce a adekvátně dle možností ji 

fotograficky zpracovat s tím, že použité předměty mohli být současné. V požadavcích zadání 

figurovaly pojmy jako aranžovaná fotografie, přiblížení se k podstatnému, interpretace 

historie v současných možnostech, světlo, barevnost, kompoziční výstavba. Posuďte sami, 

kterak lze vyjádřit (posunout, nahradit) atmosféru klasického média médiem fotografickým 

(ještě ne zcela klasickým). 

VV. Claezs - Heda, Zátiší, kolem 1630, malba olejovými barvami na plátně 

Veronika Barešová, Parafráze holandského zátiší, 2007 

Andrea Michálková, Parafráze holandského zátiší, 2007 

Alžběta Štefková, Parafráze holandského zátiší, 2007 
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Digitální fotografie je schopna poskytnout adekvátní záznam skutečnosti (ve srovnání 

s klasickým fotografickým záznamem) - selekci skutečnosti - v dostačující kvalitě věrnosti 

zobrazení. S žáky ve škole lze s fotografií zacházet nejméně dvěma základními způsoby. 

Jedním je praktické fotografování určených nebo autorsky zvolených témat a z toho plynoucí 

způsob hodnocení, vycházející z podoby autorských kolekcí. 

Druhým způsobem je možné přistoupit k fotografickému přístroji jako k nástroji dokumentace 

tvorby. Režimem MAKRO (velké přiblížení k motivu, na většinu digitálních fotoaparátů 

symbol KYTIČKA) lze zaznamenat a později reprodukovat například soubory kreseb nebo 

maleb. 

Fotodokumentace dokáže zaznamenat v procesu tvorby fáze, které už nikdy nebudou nebo 

nejsou vidět, zaznamená minulé, ztracené, proběhnuté v čase, to, co už není, ale vlastně 

určitým způsobem je ukryto v životě díla samotného. Fotografie potom zpětně umožní 

připomenout takové stopy člověka v čase, stopičky objevování. Stěžejní pro „výchovu 

fotografií" zůstává solitérní fotografický obraz jako nositel informace, která, na rozdíl od 

vytvářených vyjadřovacích prostředků klasických médií pracuje s předem jasně definovanými 

a především ve světě již zcela „hotovými", připravenými předměty, ději, věcmi. To v případě 

aplikace fotografie do koncepcí například předmětů plošných výtvarných vyjádření. 

Michaela Hnyková, ze souboru Moje cesta do školy, barevná digitální fotografie, 2007. 

Kurz Výtvarné vyjadřování plošné. Při zadání reprodukcí vlastní tvorby studentů je nutné 

zaměřit pozornost na ostrost fotografie a stabilitu přístroje, k čemuž slouží například malý 

skládací stativ zvaný trojnožka. 

V souvislosti s možnostmi současných technologií bych upozornil snad jen na jednu 

z několika nástrah, která je v práci s žáky a fotografií spojena. Fotografie se nesmí stát 

prostředkem nekonečné kvantity na úkor kvality. Nezbytnou složkou edukativně-fotografické 

práce je schopnost rozlišovat přínosné, selektovat a provádět výběry ze své práce a schopnost 

pojmenovat důvody, proč jsem vybral konkrétní snímek. 
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A potom se stane, že studenti vyberou dle vlastního uvážení a výtvarného citu takové snímky, 

které svou čistotou a jednoduchostí beze zbytku postačí jako nosné části jejich souborů nebo 

cyklů. Nejen že dokáží vybrat, ale dokáží vybrat kvalitu, byť z velkého množství i jiných 

zajímavých snímků. Jedním příkladem za všechny, co se kvality výběru týče, je snímek 

Heleny Milerové z 1. ročníku bakalářského studia výtvarné výchovy. 

Helena Milerová, Kruh lustru z cyklu Tvary, 2007, barevná digitální fotografie. 

Při aplikaci fotografických činností do výtvarných disciplín vysokoškolského studia výtvarné 

výchovy lze hravě a přínosně „operovat" třeba na poli vizuálních fotografických hádanek. 

Míra „nakoukanosti" našeho okolního světa umožní rozpoznat při prohlížení nejen ty ze 

záběrů, které jsou „necelé", ale i například rozmazané fotografie, které by mohli pro mnohé 

posloužit už jen jako náplň virtuálního odpadkového koše při výběru těch „povedených" 

snímků. Fotografie č. 10, 11, 12, 13, 14 jsou výtvory studentek 3. ročníku Učitelství V V pro 

základní školy. 

Kamila Ventová, Z cyklu Ostré vizuální hádanky, bar. digitální fotografie, 2007 

Zuzana Macháčková, Z cyklu Ostré vizuální hádanky, bar. digitální fotografie, 2007 

Zuzana Macháčková, Z cyklu Rozmazané vizuální hádanky, bar. digitální fotografie, 

2007 

Klára Hájková, Z cyklu Rozmazané vizuální hádanky - Pohyb světla, bar. digitální 

fotografie, 2007 

Vlasta Málková, Z cyklu Rozmazané vizuální hádanky - Pohyb světla, bar. digitální 

fotografie, 2007 

Tím se právě fotografické médium a schopnost uchopování a transformace světa do plošné 

formy liší od například kresby, nebo malby, grafiky atd. Jestliže malbou hodláme vyjádříme 
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svůj vlastní pocit, cesta od nalezení inspirace po jeho realizaci vyžaduje transformaci tohoto 

pocitu do barevné škály a konkrétního malířského média. S fotografií je to „o něco" snazší. 

To, co se rozhodneme vyjádřit fotografickým obrazem, „přeformováváme" skrze 

„elektronický" štětec fotoaparátu, v našem případě zpravidla digitálního. O zdánlivé 

snadnosti, rychlosti a efektnosti jsem pojednal v minulém pokračování (Fotografie a kuchyně, 

VV % 2007). 

Obsah předmětu Autorská a dokumentární fotografie se zabývá následujícími oblastmi: 

předmět je zaměřen na problematiku FOTOGRAFIE jako součást vnímání a poznávání světa 

s důrazem na objevování a definování obsahových i kompozičních zákonitostí. Důraz je 

kladen na dialog žák-realita-výtvarná výchova-výtvarné umění-fotografie. V jednotlivých 

lekcích a etudách studenti pracují na obrazově-konceptuálních miniprojektech, jejichž cílem 

je přiblížit autorské vnímání fotografické obraznosti a na jeho základě vymyslet didaktický 

projekt pro žáky základní školy; zkoumají fotografický obraz z obecnějších i konkrétnějších 

hledisek. Předmět v několika obsahových i formálních rovinách zkoumá výrazové a 

kompoziční kvality fotografického obrazu. Jedním z další aspektů kurzu je výstup v podobě 

vytvoření autorského systému rozdělení světa clo obrazových-fotografických oblastí. 



Nabídka semestrálních fotografických témat, z nichž jedno si každý student vybral: 

1)ČLOVĚK; 

2) JÁ; 

3) RODINA; 

4) ZRCADLO; 

5) DOKUMENT MÍSTA, ZPRÁVA O PŘEDMĚTU - OBJEKTU; 

6) OD CHAOSU K ŘÁDU - ÚKLID - PROCES; 

7) N O C - G E N I U S NOCI; 

8) PŘÍRODA - KVĚT - ČÁST PŘÍRODY - DETAIL 

9) KRAJINA, PANORAMA, MRAKY; 

10) POHYB; 

11) JÍDLO; 

12) KUCHYŇ; 

13) ZVÍŘE; 

14) PRŮHLEDY - PROSTOROVÉ PLÁNY; 

15) S T R U K T U R A - TEXTURA; 

16) TVARY; 

17) TVORBA-DOKUMENT PROCESU; 

18) ČINNOST; 

19) ARCHITEKTURA; 

20) TECHNIKA 

Fotografie jako prostředek k uchopení světa a jeho individuální reflexi. V cílech výuky 

fotografie je obsaženo prolínání prvků vnímání světa spojené s posuny do čistě autorských 

koncepcii na podkladu seznamováni se s aktuální fotografickou tvorbou historickou 

fotografickou tvorbou od dob jejího vzniku až po nej aktuálnější současnost: 

fotografie jako prostředek k individuálnímu vnímání a vyjádření světa; fotografie jako 

redukovaný prvek celku světa, výběr a selekce; transformace reality do plošného obrazového 
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vyjádření; reflexe světa prostřednictvím fotografického obrazu; reflexe vlastní fotografické 

tvorby; prolínání teorie a praxe v úvahách o fotografickém obraze; práce s autorskou 

fotografií a její aplikace do výtvarné výchovy, paralely v současné a 

historické fotografické produkci 

Klíčová slova: fotografie a obraz, realita a individuální realita, východisko, kompozice, obraz, 

výtvarná výchova, skutečnost - realita a fotografie, výtvarné vyjadřovací prostředky, záznam, 

proces, pohyb, motiv, téma a námět, svět, autenticita, projekt, koncept, rychlost, digitalizace, 

úpravy, editace, obsah, význam, sdělení, redukce, selekce, transformace 

Teorie a praxe kurzu se věnuje následujícím problémům: přednáškový cyklus - autority a 

osobnosti české a světové fotografie, historická a současná fotografie; rozbory autorských 

cyklů, založené na pravidelných prezentacích, navázání na práci s digitálním fotoaparátem 

z předchozího kurzu, ateliér jako prostor pro aranžování "nové"skutečnosti, základy práce se 

světlem v ateliéru, krajinářská fotografie a městská krajina, zátiší, portrét - výtvarný a 

reportážní. 

Digitální fotografie, práce s digitálním fotoaparátem a úprava fotografie v počítači -

Photoshop; fotografický obraz jako informace; možnosti využití fot. obrazu ve výtvarné 

výchově; záměr a potřeby sdělení; výběr témat jako východisek pro tvorbu, prezentaci a 

Portfolio; výtvarné vyjadřovací prostředky fotografie - linie, barva, tvar: autorské 

fotografické cykly v programu PowerPoint - autorské portfolio jako východisko pro 

didaktický „fotoprojekt" - rozmazaný svět a míra (ne)čitelnosti - „vizuální hádanky"; 

kompoziční rozbory fotografických obrazů - kompozice a její možnosti, dynamika a 

statika fotografického obrazu; fotografie a skutečnost - fotografie jako stopa, otisk, 

informace, skutečnost, transformace skutečnosti do fot. obrazu; výběr fotografického obrazu; 

fotografie jako východisko a pro potřeby výtvarné výchovy a koncepci výuky; autorská 

databáze fotografií - inklinace ke konkrétním fotografickým námětům, trendům, tématům -

webové galerie. 

Aplikace fotografie do předmětu výtvarné vyjadřování plošné, kde sice nefiguruje jako 

stěžejní problematika, přesto její využití funguje jako možnost východiska pro další 

výtvarnou činnost. Předmět je zaměřen na rozvíjení výtvarného myšlení, cítění a tvorby. 

Věnuje se základním postupům kresby a malby, kombinovaným technikám a souvislostem 
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námětu, výtvarné techniky a materiálu. Dále transformaci těchto problémů do výuky na 

primárním stupni školy. 

Výtvarné vyjadřování jako způsob komunikace se světem, jeho smyslový, duchovní a 

osobnostní odraz, tvůrčí proces, dokumentace a variace výtvarných prací; frotáž jako možné 

východisko k aktivnímu vnímání grafického výtvarného výrazu; koláž a proláž jako 

východisko k chápání barevných kontrastů a kompozičních vztahů; kresba a její výtvarný 

výraz, vazby námětů na kreslířský výraz; problematika kreslířského a malířského typu; malba 

a její výtvarný výraz; tvorba a recepce, práce s vybranými uměleckými díly; možnosti využití 

digitální fotografie, způsob zachycení okamžiku, možnosti dalšího využití, fotografie jako 

východisko pro výtvarnou práci; průběžné sledování a reflexe současných výstav 

Výuka fotografie (nejen kreativní výtvarné fotografie) a důraz na vizuální výchovu a 

obohacené, rozšířené vnímání je důležitý nejen z hlediska výtvarné výchovy a prohlubování 

estetického cítění dětí. Fotografie jako technické médium umožní i méně schopným žákům 

(ať již z hlediska nadání, zručnosti nebo intelektu) vytvořit srovnatelnou práci s ostatními 

právě díky vizuální dokonalosti a preciznosti formy zobrazení. Každé dítě ve škole má právo 

na úspěch a na to, být plnohodnotným členem skupiny. Formální, technická dokonalost 

fotografie, snadnost a rychlost záznamu a dostupnost technologie mu toto právo zaručí -

„fotku totiž neupatlá" jak by vhodně a velmi výstižně poznamenala jedna žákyně z mého 

kruhu. Fotografie umožní úspěch, uznání a přispěje ke zdravému sebevědomí a pocitu osobní 

důležitosti, i když neumí tak dobře kreslit nebo modelovat. 

Fotografický obraz pořízený vlastnoručně jako duševní energie a bohatství nabízí individuální 

vztah a možnost posouvání obsahů, hledání významů a niterných, osobních prožitků a vztahů 

ke světu. Je přenesen z reality do hlavy přes oko, „zaznamenán" a vyhodnocen nejprve 

mozkem, dále skrze objektiv, transformován do podoby technického obrazu a námi „viděn" 

přes obrazovku. 

Zdenka Špidlová, ukázka z cyklu Pohyb -

Zdenka Špidlová, ukázka z cyklu Pohvb -

tanec 

tanec 



Která z fotografií tance, jak jej viděla a zachytila Zdenka Špidlová, je opravdovější, 

pravdivější, poctivější, věrohodnější, skutečnější...? Pátrání po odpovědi na mou otázku však 

tentokrát ponechám na čtenářích této práce. Snad jen malá nápověda: Co když druhá 

fotografie obsahuje o něco více „opravdovějšího" pohybu? 

Kvalita budoucích pedagogů závisí na jejich individuálním vidění a dívání, chuti „koukat" 

pod povrch, komunikovat, ale také na jejich intelektu, nadání, schopnostech akčnosti, 

empatie, spravedlnosti, objektivity atd. V principu jde o samozřejmější, patrnější a závažnější 

vizualizované výsledky. Proto považuji za nezbytné věnovat problematice „učení vidění" 

pozornost a důslednost. Pokud budeme předkládat výzvy a zadávat studentům úkoly, které 

jsou sice ohraničené zadáním, ale volnost ve vyjádření a interpretaci tématu bude otevřená, 

můžeme pracovat s výsledky veliké rozdílnosti v pohledech a nápaditosti ve výsledcích. Pro 

ilustraci nabízím soubor s názvem „Řád a neřád, tedy chaos", který vytvořili posluchači kurzu 

Dílna III Foto-video ze 2. ročníku bakalářského studia. 

Petra Stoklasová, z cyklu řád a chaos 

Anežka Bočková, z cyklu řád a chaos 

Alžběta Kocmanová, z cyklu řád a chaos 

Barbora Maňásková, z cyklu řád a chaos 
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DÍLČÍ ZÁVĚRY ZE SEMINÁRNÍCH PRACÍ STUDENTŮ KURZU AUTORSKÉ A 

DOKUMENTÁRNÍ FOTOGRAFIE - OKRUH ZAMĚŘENÍ: UPLATNĚNÍ 

FOTOGRAFIE NA 1. STUPNI ZŠ 

S digitálním fotoaparátem se dítě nemusí bát. že něco zkazí; zábavnější focení a člověk 

nepromešká nej krásnější okamžiky - jedinečnost okamžiku; výuka fotografie na ZŠ může 

napomoci celkové dnešní foto-kultuře domácích fotografií a často i těch, které vidíme všude 

na internetu, často se setkávám s tím, že si lidé myslí, že už jsou hotoví fotografové, když umí 

mačkat spoušť; když necháme děti nahlédnout do tajemství fotografie, otevřou se jim dveře 

k nekonečným dobrodružstvím, k vidění nového rozměru světa; pokud dítěti rozšíříme jeho 

znalosti o klasických uměleckých technikách o fotografii, budeme se ještě divit, jak navíc 

obohatí náš svět o jeho dětský pohled; dostaneme se tak k němu ještě blíž, protože skrz jeho 

výběr pohledu se nám ukáží výřezy, kterých dnes už nejsme schopni; dítě získává skrze 

fotografii moc uchopit svět podle sebe; ukázka tvorby fotografů jako motivace před 

zahájením hodiny; práce s fotoaparátem, funkce a kouzla, která umožní; učit děti nebát se 

nezdarů, pojmenovat chyby a poučit se z nich; je vskutku fakt, že naše neustálá pozornost při 

manipulaci dětí s digitálním fotoaparátem by jim neměla bránit v jejich tvorbě, ať už bude 

jakákoli!; samotné zkoumání mi přijde pro děti ideální v poznávání okolí; v běžném životě se 

může jevit jako socializační funkce převážně verbální komunikace, ale nedílnou součástí je i 

obrazová, zvuková, pohybová; fotografie jako přístroj zbavující stresu z neschopnosti věrně 

spodobnit realitu; 

fotografie dětem nabízí rozvoj fantazie, získání „jiných" brýlí; malé děti prahnou po 

hmatatelných výsledcích; žádná fotka nemůže být špatná, když je jejím autorem dítě; výuka 

by neměla být drastická ve smyslu náročná - měla by děti inspirovat a vnést jim světlo a 

zábavu do každodenní rutinní výuky povinných předmětů; prolínání a výtvarným uměním -

přefocená malba, domalovaná fotka; výuka fotografie může znamenat nalezení mnohých 

skrytých talentů již v raném věku; dokumentace různých školních akcí jako součást výuky -

bez objednání profesionálního fotografa; počítačové programy jako další dimenze s digitální 

fotografií; výtvarných médií bychom přece měli mít k dispozici co nejvíce, abychom si mohli 

vybrat způsob nejbližší naší potřebě vyjádřit se; v nižších ročnících seznamovat děti 

s autoritami a jejich tvorbou, návštěvy výstav; mladší děti ještě nedisponují potřebnou 

trpělivostí, která je pro zrod fotky pořízené analogovým fotoaparátem, v případě námětu a 

rozhodnosti, jestli daný obraz „stojí za to" vyfotit, jelikož když se to nepovede, vyjde to dráž, 
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než když smažeme nepovedený snímek z paměťové karty; určité problémy s technickým 

vybavením - různá kvalita přístrojů nebo obava rodičů z poškození aparátu, řeší školní 

fotoaparát, u kterého se děti vystřídají a který je jim půjčován; 

děti ze sociálně slabších rodin by se mohly cítit trapně, že nemají svůj aparát; výuka klasické 

analogové fotografie, práce v temné komoře (fotogramy) na ZS jako jedna z cest x výuka 

klasické fotografie na ZŠ zřejmě nemá ani nebude mít budoucnost a stane se předmětem a 

nástavbou pro děti, které se j í budou chtít profesně věnovat; naučit děti dívat se na svět 

fotograficky; ostrá fotografie nemusí být vždy to pravé ořechové; nutnost tříbení smyslu pro 

obraz a kompozici, učit vybírat (proč je tohle lepší než tamto, v čem je to jiné...), rozebírat 

jejich náhledy a postřehy; práce v projektech - důraz na hravost a možnost porovnat své 

výsledky ve skupině, mezipředmětové vztahy - úkoly do přírodovědy, dějepis - zaznamenání 

historických míst a případné sehrání děje; při referátech se stydlivější žáci mohou opřít o 

fotografie, nejen že to víc upoutá pozornost, ale každý na ně nebude koukat, postupně opadne 

tréma; práce s lupou - makrofotografie; nezadávat pouze praktické domácí úkoly, ale i 

teoretické, jak by zpracovaly určitý problém, nebo co zajímavého viděly a chtěly by zpracovat 

a zachytit; nechtít po dětech profesionálně odvedenou práci a dokonalé fotky, mnohem 

efektivnější je, pokud jsou patrné pokroky a hlavně v dětech pěstovat lásku a chuť 

k fotografování... 

Témata, která vymysleli studenti ve svých úvahách o fotografické tvorbě: 

Kde bych si teď přál být; Fantazijní světy; Převleky - maškarní hry; Krajina, Les; Moje zvíře; 

Hra s barevnými fóliemi; Můj penál; Ruch na chodbě; Okolí školy; Nakousané jablko a 

proces jeho snědení; FIra s lampou, baterkou; Jak probíhá přestávka ve škole; Materiál jako 

východisko pro jinakost; Kytky vyrůstající z kanálů; Barevné vztahy v interiéru a exteriéru 
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5.2 Fotografie v koncepci univerzitního studia výtvarné výchovy; aplikace fotografie 

do koncepce kurzu AUTORSKÁ A DOKUMENTÁRNÍ FOTOGRAFIE 

bakalářského jednooborového studia výtvarné výchovy na UK PED F Praha 

Pohled na možnosti fotografie jako média a na problémy fotografického obrazu, ale tentokráte 

jako více praktickou sondu a reflexi do myšlení studentů a do jejich neobyčejně hodnotné 

kreativity a prožívání všedního života nevšedním „štětcem" přibližuji v následujícím textu. 

,, Popisujeme-li tělo na pozadí plochy, dostáváme tělo ve smyslu ,,Soma", somcitotypu, tvaru, 

formy. Popisujeme-li tělo na pozadí časové posloupnosti, postupnosti (sukcesivity), 

dostaneme tělo ve smyslu „Sarx", tělo vyplněné jednotlivými orgány s jejich funkcemi, které 

se realizují v čase. Toto tělo patrí lékařům a vědcům. Soma i Sarx jsou těla předmětná, jedno 

se ukazuje na pozadí prostorové plochy, druhé na pozadí proudu časové následnosti. 

Ale my máme od dob Poseidonových ještě jedno tělo - Pexis\_, je to tělo pomocí kterého 

tělesníme, žijeme. Toto tělo není dáno představou, jde o tělo nepředmětné! Jde o tělo 

nezprostředkované představou, jež existuje jen tělesněním. A to nás zajímá především! Pexis 

není je látkové tělo, patří k němu i duše a to způsobem podstatným, Pexis je totiž tělo 

jednoduché, nikoli dvojité, nikoli cartesiánské. Jak pociťujeme toto tělo? Jako pramen, zdroj, 

(Urcjuel), ohnisko životní vzmachu (impetus), jako prostou jednoduchost. " (K fenomenologii 

těla a pohybu ,Hogenová) 

Usebírání světa, ze světa, z okolí se někdy také stává sebíráním, nebo chcete-li sbíráním (z) 

okolí. Výtečnou příležitosti pro uvědomování si krásy a dění kolem člověka, běžného a přece 

tak výjimečného dění, jsou zadání ve formě týdeníků, jakýchsi fotografických týdenních 

deníků. 

Soubor deseti fotografií studentů kurzu Autorské fotografie 2 ilustruje možnosti dívání 

se a nacházení. 

Soubor snímků ilustruje také možnosti, jak skrze fotografický obraz přiblížit vlastní 

život a prostředí, ve kterém se nejčastěji pohybujeme. 
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Obraz (a fotografie jako obraz technický) může existovat jako nositel ( nejen didaktické) 

informace: fotografie funguje jako specifický druh obrazu a umožňuje nejméně dvojí využití 

ve výchovně-vzdělávacím procesu. Jednak jako názorná učební-didaktická pomůcka, 

využitelná při výkladu v obecných předmětech, jednak coby konkrétní způsob a možnost 

zkoumání světa, především v rámci výuky výtvarné výchovy. Většina informací, které 

vnímáme, k nám dnes nepřichází bezprostředně, ale zprostředkovaně, jakoby zdálky 

aktuálních ohnisek. Je tomu tak i v případě vizuálních podnětů. Zásluhou vyspělosti 

telekomunikační techniky můžeme pozorovat a „vidět" události, věci a jevy z celého světa 

takřka hned. Ale pozor! Stále bychom měli mít na paměti, že tato jedinečná možnost přenosu 

a zprostředkování informací s sebou nese právě i riziko mylné interpretace jevů ohledně jejich 

autenticity a skutečnosti. Obraz v televizním zpravodajství může být sice divákem vnímán a 

interpretován jako skutečnost (a většinou tak vnímán a interpretován bývá), ale skutečností 

není ani nemůže být. Obraz (malba, kresba, grafika) jako předloha pro práci v hodině 

výtvarné výchovy přináší nejen poučení o principech narativnosti a odstup od historické 

situace zprostředkované dneškem, ale i aktuální prožitek z vjemu linií, tvarů, kompozic, barev 

atd. 

Jestliže školní obraz jako didaktická pomůcka poskytuje množství informací, potřebných pro 

výuku, pak fotografie jako vzdělávací obraz nabízí kromě své „snadnosti a dostupnosti také 

moment efektivnosti, která se může uplatnit jednak v uchopitelnosti fotografie malířsky nebo 

kreslířsky a sochařsky nepříliš zdatných žáků, jednak v podobě počítačových zásahů a úprav 

jako možnost, kde „trik a kouzlo techniky" dokáže většinu snímků převést do „výtvarnější a 

estetičtější" formy, než jakou někdy je skutečnost samotná. 

Cyklus ALTERNATIVA, jehož autorkami jsou studentky kurzu VÝTVARNÁ MÉDIA, 

představuje možnosti propojování POULIČNÍ GRAFIKY - GRAFICKÉHO 

VEĽKOFORMÁTOVÉHO DESIGNU s možnostmi fotografie a dalších počítačových 

úprav. Tento soubor otevřel velké pole v oblasti tzv. FOTOTYPOGRAFIE (pozn. Autor) 

; jsou to hry s reálných písmem, jeho kombinacemi a fotografickým záznamem. 

Veškerá práce při výuce a vzdělávání se zabývá obsahem pojmu obraz, obrazem jako 

souborem mnoha různých a různorodých informací, které jsou „k dispozici" ve světě kolem 

nás. Triáda pojmů VIZUALITA, FOTOGRAFIE A VÝTVARNÁ VÝCHOVA otevírá nejen 

vztah mezi obrazností, technickým médiem a vychováváním k estetickému vnímání. Nabízí 
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také prostor pro realizaci konceptů nebo projektů, které jsou zaměřeny především na 

fotografický obraz, stejně jako umožňuje zkoumat interakci těchto pojmů. Obecná rovina 

úvah o vnímání světa jako prostoru, obsahujícího „realitu'", se zvolna mění na velmi úzce 

směřující pohled. Tento pohled je ovlivněn především dvěma faktory. Jednak výběrem média 

fotografie, jednak způsobem přemýšlení o obsazích a poslání obrazů. 

Protože mnohost a intenzita, se kterou můžeme zachycovat záběry je velmi rychlá, umožňuje 

v procesu práce a tvorby vymazávání snímků i jejich okamžité nahrávání, a to velmi snadně a 

efektivně. „ I Když chci krásně tančit, mé tělo to nepovolí, pokud nebudu vyladěna ve smyslu 

tělesného schématu. Tělo jako Pexis má vlastní paměť, mé tělo ucukne od rozpálených kamen 

drive, než si to uvědomí můj rozum s případnými následky. V autě zabrzdím dříve než se 

strachy zpotím a uvědomím si hrůzu případných následků. Tělo disponuje zvláštním druhem 

rozumění a ten se dá pochopit jen intencionálně. Ur imprese, retence a protence tvoří základ 

pro husserlovské vnitřní vnímání času. Kryli retencí v aktivitě i v pasivitě vytváří protence -

pře do čekávání a tato předočekávání proj i kujeme do ur imprese, do původního v tlaku okolního 

světa do nás samých. Pohyb je tak něčím zásadně odlišným od newtonovského obrazu, 

pohybem v tomto případě je vyvstání fenoménu, pohyb je zde vznikem, ukázáním se něčeho, 

čemu říkáme pohybová figura ,,. (K fenomenologii těla a pohybu, Hogenová) 

Nezbytnou součástí v procesu práce s fotografií je intenzivní kontakt se studenty a jejich 

myšlením, MYŠLENÍM O KOMUNIKACI především o obraze. Bylo by samozřejmě velmi 

potěšující a radostné zjištění, že je fotografie jako v podstatě netradiční součást „výtvarky" 

vnímána a přijímána dětmi vždy a za každých okolností kladně, nadšeně a jako „úžasná 

změna" oproti malování nebo kreslení. Přestože tento článek pojednává o možnostech výuky 

fotografie v rámci univerzitního studia, zkušenost z práce s dětmi je v mnoha ohledech velmi 

přínosným vkladem. Protože pokud si nepřipustíme tak zcela zásadní věc, jakou je 

individuální prožívání a aktuální stavy dítěte při konkrétní hodině nebo bloku VV, nechuť 

k práci a vůbec nechuť „něco dělat, potom pravděpodobně nemůžeme jako učitelé uspět. Ze 

zkušeností nejen s dětmi, ale i ze zkušenosti aplikace fotografie do hodin VV vyplývá, že je 

nutná nejen jakási osobní distance od tématu a nezaujatost ve smyslu „nevnucování" (jak to 

někdy děti vnímají), kterým jsem pohlcen a fascinován, ale i nutnost kombinace „tradičních" 

výtvarných postupů s fotografií. Vlastně jakási „nezaujatost" při práci s obrazem. Studenti se 

nesmí zahltit a nesmí přestat „mít chuť" na nové objevování. 
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Pohyb jako životní nezbytnost se podvědomě dostává i do obrazu, který svou fotografickou 

dokonalostí dokáže zaznamenat jeho specifikum - rozmazanost, tedy pomíjivost, rychlost. 

Propojení myšlenkových oblastí s filosofickými východisky témat, linie, světlo, hudba a tanec 

vznikne konkrétní, poměrně neuchopitelný okruh nápadů, kterak právě s hudbou a obrazem 

fotografickým pohybově a gesticky pracovat. 

Jan Šmíd - Gestoidy a lineroidy, soubor 4 digitálních fotografií - ukázka vlastní tvorby 

jako východiska pro zadání kurzu (celý fotografický soubor je obsažen v příloze 

disertační práce na CD) 

Čím statičtější je fotografie, tím více pohybu a dynamiky v sobě ukrývá a tato zásadní část 

práce s fotografií může pokračovat v myšlení fotografii dále nebo se může zastavit jen na 

tomto principu. Je ovšem nezbytná pro pochopení podnětů, skrze které se studenti na 

fotografii dívají, prostřednictvím kterých ji vnímají. 

Vstupem do předmětu představujeme jeho specifika a náplň, která bude pro konkrétní semestr 

závazná - jsou to například problémy jako technická a didaktická (kompoziční, obsahová a 

významová) stránka fotografického fenoménu; vnímání obecných a individuálních 

fotografických obsahů. 

Ono hledání skrytých, latentních a ve fotografických obrazech ukrytých souvislostí se jeví 

jako mnohem jednodušší, než se může někdy zdát. Jen jde o nalezení metody, prostřednictvím 

které je možné hledat souvislosti světa ukryté v obraze. Jedním ze způsobů, jak obraz uchopit, 

oživit jej a mít z něho objevitelskou i tvůrčí radost je nabídnout jej ostatním k pozorování -

tedy k rozboru i s vědomím, že bude nepřijat, kritizován, neuznán, přemyšlen, použit a využit 

k další tvůrčí inspiraci. Důležitým prvkem je potřeba pracovat se studenty a zprostředkovat 

jim obraz. Obraz jako nové seskupení „něčeho", co jej tvoří obrazem a fotografii fotografií. 

Dosavadní fotografická práce a přemýšlení nad fotografiemi a fotografickými obrazy (které 

sice jsou fotografiemi, ale parametry svého obsahu zdají se být něčím odlišně jiným) spočívá 

v zachycování obrazů a hledání velmi zobecňujících okruhů témat, kterými by bylo možno 

postihnout mnohost a šíři světa. 
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Vizuální imaginace, tedy spíše imaginace duše vyjádřená fotografickým obrazem není možná 

plnohodnotně bez vnímání vlastního těla, které je hybatelem, pohybovým „programem" pro 

vytváření snímků. 

„ Teorie těla je teorií i vnímání, protože vnímání je tělesným mostem mezi tělem a světem 

kolem. Je-li dodnes něco nedoceněno v motorickém učení, je to právě platnost a význam 

tělesného schématu. Počitek jako základ vnímání je tedy vždy rekonstituce a předpokládá 

v nás vždy sedimenty předcházejících konstitucí, těmto sedimentům říká Husserl výtěžky 

syntézy krytím retencí. Tento pohled na počitek pak velmi komplikuje otázku, co je to subjekt 

vnímání. Ovšem subjekt - objektová figura vědeckého myšlení je něco naprosto 

samozřejmého, proto zde se otvírá otázka naprosto zásadního charakteru. Není snad subjekt a 

objekt něčím, co nás mate? Pozadí mých sedimentovaných retencí vždy vstupuje do mého 

vnímání, tedy tělesním vždy napojena na minulost, protože budoucnost v sobě obsahuje 

výtěžky krytí retencí z minulosti. Také proto tvrdí Husserl a později i Heidegger, že 

přítomnost, minulost a budoucnost spolu velmi úzce souvisí. Počitek tedy potřebuje vnitřní 

pozadí - tělesné schéma, ale zároveň je vždy ukázán na nějakém vnějším pozadí, kterému 

velmi často říkáme perspektiva. Vnímání není jednoduché zrcadlení, je velmi složité a stejně 

tak i tělesnění, protože oboje spolu souvisí. Úplná determinovanost všeho skrz matematické 

myšlení se ukazuje jako chyba. Merleau-Ponty říká: „Každá smyslovost klade určité pole 

předem. "Jednotlivé smysly spolu komunikují přes tělesné schéma, i slepý má zkušenost 

prostoru, počitek se ukazuje jako velká plocha našeho dotyku s bytím. Inter sensor ický svět se 

konstituuje intencionálne. „ (Hogenová, K fenomenologii těla a pohybu) 

Pedagogické působení a vytváření pedagogického díla obsahuje řadu prvků, jejichž 

pojmenováním a použitím lze dosáhnout tzv. dobrého tvaru pedagogického díla. To jistě řeší 

učitel jako svou prioritu. ,Je třeba nahlédnout problém jako odpověď. Pak zbývá jen hledat 

otázky, na něž již známe odpověď. Najdeme-lije, porozuměli jsme, proto je tázání zbožností 

myšlení. Kde zakážete se svobodně tázat, tam jste zakázali myslet a tam dříve či později 

myšlení úplně skončí, zbude jen otravný, mrtvolný zvyk. Strach z omylu je scan omylem. Jsme 

pouze lidé, na to už asi spousta lidí neohrozitelných v bezpečí svých limuzín a elektronicky 

zabezpečených ,, hradech" zapomněla. Jakoby se chtělo říct poznámku o permanentním 

hledání hranice ve výchově mezi volností a řádem, mezi svobodou „říkání a tázání" a 

pokorou, která coby vytracená vlastnost k naslouchání jakoby se vytrácela". Dávat otázky 
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znamená již před-porozumět, proto kde nejsou otázky, tam není zájem (inter-esse -

„mezivěcí"'), kde není zájem, nemůže být poctivá věda. Metoda musí vycházet z věci, nikoli 

obráceně. (HOGENOVÁ, 2001, str. 7) 

151 



AUTORSKÁ A DOKUMENTÁRNÍ FOTOGRAFIE - okruhy problémů, jež jsou pro 

uvažování o tvůrčím procesu nosné ( kritérium - technická, obsahová i formální zaměření 

se na problém): 

Reflexe jako východisko k uvažování o práci 

Dokumentace procesu tvorby jako východisko k reflexi 

Představení - prezentace vlastní práce a postřehy-poznámky, podělení se o vlastní zkušenost 

s námětem, tématem 

Vytvoření vlastní složky jako základ editace a ukládání do vlastního archivu 

Hlavní archiv v počítači - uložení aktuálního souboru fotografii pod vlastní jméno + název 

etudy (souboru) 

Ukládání snímků jako proces archivace vlastní práce 

Zásahy do obrazu jako možnost „manipulace" se skutečností. 

Ostrost snímku jako předpoklad pro rozpoznání námětu a detail 

Stativ jako záruka stability a ostrosti snímku 

Výběr jako omezení (vždy musíme NĚCO vybrat), nutnost výběru jako potřeba 

„nezahlcenosti" 

Téma jako ohraničení (určené a individuální, problém zaměření - obsah kurzu - nebo situace 

potřeby vlastní tvorby - domácí tvorba) 

Záběr jako určující prvek výběru (části světa) 

Od celku přes detail až k makru jako přibližování a vybírání - vzdálenost a blízkost 

Struktura a textura jako kvalita povrchu a systém 

Světlo jako východisko pro práci s obrazem - potřeba světla jako nutnost dobré viditelnosti 

(toho, co mám vidět jako skutečné) a „skutečné-živé" barevnosti 

Konfrontace jako střetnutí, komunikace - srovnání vlastní práce v kontextu celku (skupiny), 

nebo v souvislosti s vlastní, předchozí tvorbou 

Soustředění jako předpoklad úspěchu 
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Zátiší jako „stavba", konstrukce; hledání autenticity ve světě a „řízená" instalace na základě 

vlastního výběru 

Představivost jako schopnost vidění „neviditelného" ve světě kolem nás 

Objevování jako předpoklad nápadu, tvoření a zaujetí 

„Nakoukanost" světa jako východisko k rozpoznávání ( vizuálních hádanek ) 

Nezřetelnost prvního pohledu jako nutkání k dalšímu pozorování 

Proč je důležité poznávat svět a hledat odpovědi na své otázky a na otázky druhých? 

Co je důležité na poznávání světa? 

Jakým způsobem svět poznávat? 

Jaká jsou kritéria pro poznávání světa? - individuální preferování, hodnotové stupnice, 

aktuální potřeby a stavy, důležitost vstřebávaných informací 

Schopnost tvořit vlastní konstrukci světa z dostupných informací a odhadnout, rozhodnout o 

správnosti získaných zkušeností - informací 

Problém výběru a selekce z mnohosti -míra zobecnění 

Nacházení pravdy - lokálních pravd - a jejich zařazení do svého systému - nevylučuje 

možnost změny nalezené pravdy (zkušenosti - vlastní zkušenosti, zkušenost druhých, kterou 

nám zprostředkují a poskytnou k zamyšlení) 

• zážitky, které máme, nejsou přenositelné, a jejich pravdivost(hodnota) je nejcennější 

pro nás jako hlavního aktéra a pro druhého za předpokladu, že je naše pravda a objev 

z prožitku, prožitek natolik zajímavý a přínosný, že stojí za to, o něm přemýšlet") 

Poznávání světa prostřednictvím obrazů (obrazy - zkušenost vizuálna, výřezy z reality, 

/reklama, billboard/ mnohost impulsů, obrazy jako výřezy reality a jako další rozměr 

poznávání a vyhodnocování světa) které máme kolem sebe, třebaže jejich celistvost nelze 

postihnout, ani v mnohosti, ani v celistvosti - vždy vidíme jen vybranou část „obrazu světa", 

vždy máme v zorném úhlu jen část reality - určitý obraz, pomocí něhož se nám svět vyjevuje, 

představuje... 
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problém orientace v množství zprostředkovaných informací - přímá zkušenost má 

hranice v mnohosti nepoznaného a na druhém pólu v možnostech člověka postihnout 

okolní svět 

• zařazování nových poznatků do stávající konstrukce (stávajících konstrukcí) „vlastního 

pohledu na svět", „vlastního světa" - světonázor? 

Zvláštní polohu ve vztahu k fotografickému obrazu pak představuje hyperrealismus pozdních 

šedesátých a sedmdesátých let minulého století včetně jeho druhé, postmoderně modifikované 

vlny na přelomu tohoto a minulého století, kdy fotografická iluzivnost zobrazení na první 

pohled jakoby soupeřila s „věrností fotografického obrazu skutečnosti", aby byla při 

pozornějším pohledu tato „přesnost a věrnost zobrazované realitě" zpochybněna jemnými 

intervaly nebo předimenzováním odchylek nejen v případě častých přezvětšení rozměrů a 

zdůraznění detailů, které „dobrá a hezká fotografie" záměrně potlačuje, skrývá nebo retušuje a 

které hyperrealisté zdůrazňovali, aby tak ctěné publikum rafinovaně a nenápadně dovedly 

k samotnému zpochybnění reálnosti zobrazované reality. 

Hyperrealismus jako malířské vyjádření a směr umělecké tvorby charakterizuje nejen 

věrohodnost reálného znázornění, ale především definice tohoto směru jako 

FOTOREALISMU. Foto-realistické zachycení skutečnosti lze chápat i jako fotografickou 

montáž - koláž (technika tzv. Sendviče - vrstvení několika negativů na sebe a jejich následné 

vyvolání na jednom citlivém papíře - pozn. autor) 

Techniku koláže, chcete-li fotografického sendviče - v médiu digitální fotografie -

upravené v programu Photoshop, dokumentuje a přibližuje soubor snímků s názvem 

NOVÁ KRAJINA - KRAJINA JINAK. Autory fotomontáží jsou studenti kurzu 

Autorská a dokumentární fotografie 2. V pozdějším textu přináším východiska k 

uvažování o možnostech práce s tímto tématem. 

„Legein ( Xeysiv ) znamená usebrat, a to sebrat z původního založení a vložit do jednoduché 

jednoty. Přesně tak hospodář sbírá hrozny z vinice, odtrhává je z keříků, které rostou ze 

země. Hospodář musí hrozny velmi opatrně uřezávat a klást je do ošatky,je třeba to dělat 

pomalu a s láskou. Toto „dělání" není rozhodnutí hospodáře, aleje to „rozhodnutí" 

vinného keře samého. Pokládání do ošatky musí být konáno z „rozhodnutí" jemností 
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jednotlivých kuliček hroznového vína. Tedy, co by se měl hospodář naučit v příslušných 

učilištích? Nejde o výčet jednotlivých úkonů na vinici v podobě nějakého metodického listu, 

ale měl by se naučit roz-umět samému hroznu, s jeho jednotlivými plody, měl by znát vůni 

země a sluneční sílu. A to by měl „usebrat" do svého estesiologického těla (pociťovacího 

těla). Proto je víno oinos ( oivoq ) a toto slovo ve staré řečtině znamená sílu. Tato síla 

přichází ze slunce a ze země, v hroznu a v jeho kuličkách se usebírá čtveřina světa (bozi, 

lidé, země a nebesa) a to tak, že nám lidem víno dodává naši životní sílu. Přesně toto byl 

měl znát zemědělský odborník v oblasti vinic. Sklonit se k věci samé, přistoupit do její 

blízkosti, ale tak, abych věci neublížil, abych ji neztratil z dohledu. Přiblížení je diktováno 

věcí samou, nikoli z mé vůle. „Blížení" je velmi důležitým fenoménem logu. Přílišná 

blízkost rozmaže kontury věci a příliš vzdálené shlížení ztratí věc z horizontu. „(Ilogenová, 

K fenomenologii těla a pohybu) 

Ve svých počátcích byla fotografie „kouzelným vynálezem", umožňujícím kreslit „světelné 

obrázky" toho, co vidíme „na vlastní oči". Pro umělce byla prostým pomocníkem při 

„prostém záznamu reality" a sama realitu ztvrzovala a zmnožovala. Za více než sto padesát let 

od svého vzniku nám spolu s dalšími technickými vynálezy umožňuje nahlížet na jednom 

pólu do nitra hmoty, až na úroveň subatomárních částic, existujících v časových mezerách, 

pro něž nemáme jiná, dostatečná malá prostorová ani časová měřítka. Na druhém pólu nám 

umožňuje nahlížet do počátků existence této časoprostorové dimenze, tohoto vesmíru až 

téměř na hranice jeho vzniku. Na svém, rovněž přírodovědně-technickém, ale současně 

lidském pólu nám nabízí možnost nahlédnout sebe samotné spolu s druhými naši - svou -

antropo-kosmickou nepatrnost, ale i viditelné a „prostým očím" skryté dimenze našeho bytí. 

Činí tak ale již jako subjektivně-objektivní obraz, jako součást výtvarného umění, byť 

paradoxně zaznamenávaný tím, čemu se říká objektiv. Stává, ba stala se již - s ohledem na 

časový rozměr lidského života vlastně dosti dávno - tvůrčím prostředkem, možností 

vyjádření, sdělování a komunikování myšlenek, názorů, přesvědčení, lidských obav i nadějí. 

Obrazem člověka ve světě a světa v člověku, interpretací mnohosti a proměn jejich vztahů. 

Jakýsi „vizuální trénink k podstatnosti věci nebo děje" je nutné pěstovat ve vidění dítěte právě 

obrazovou mnohostí, radostí z objevování netradičních pohledů na realitu. Mým cílem je 

ověřit schopnost výtvarné výchovy poskytnout kvalitní impulsy pro práci s dětmi a také 

zaujmout konkrétní a jasná stanoviska pro přemýšlení o specifickém druhu obrazu - o obraze 

fotografickém. Zkoumání je založeno na vnímání světa prostřednictvím fotografie. 



Fotografický obraz je ve výchovně-vzdělávacím procesu důležitý z hlediska pomoci dětem a 

později studentům orientovat se ve světě a umět dekódovat množství skrytých významů a 

informací. Jednou z forem jak transformovat vizuální informace je právě fotografický 

záznam. 



5.3. Východiska k tématu zadání KRAJINA JINAK pro kurz předmětu Autorská 
v v 

fotografie 2 - Krajiny Štěpánky Šimlové 

Ukázka následujícího textu slouží k ilustraci toho, jakým způsobem lze pracovat a přemýšlet 

0 problému a jakým způsobem jim jej nabídnout. Vzhledem k tomu, že studentské práce 

obsahují i složku reflexe vlastní práce a úvahy nad tématem, tento v podstatě „motivační" 

funguje jako vodítko pro udání konkrétního směru. 

Výtvarná strategie 

V Domě U kamenného zvonu byly v rámci třetího 

Bienále mladého umění vystaveny monumentální 

krajiny Štěpánky Šimlové. Jedná se o tradiční 

krajinářské formáty: z evropské tradice vycházející 

šířkový obraz a z východoasijské výškový formát. 

Krajiny jsou vytvořeny technikou počítačové montáže - autorka používá obrázky z pohlednic 

1 vlastní fotografie (nejvíc výjevů pochází asi z Anglie, kde autorka nějakou dobu studovala). 

Jsou využívány záběry hor, vodních toků. moří, nebe, lesů, polí, lidských obydlí. 

Rozpoznáváme scenérie z anglických parků, vyskytují se tu památníky dávných kultur: 

menhiry, Stonehenge. Jako stafáž jsou přítomny lidské figury (v pohybu i sedící či ležící), 

stroje (auta), dětské hračky, ufoni. 

Autorka využívá některých možností techniky koláže, zachovávajíc přitom jakýsi základní 

rámec znázornění prostoru: v horní části obrazuje nebe, výhled do krajiny ohraničuje 

horizont tvořený horami či mořem. Směrem do popředí je však výstavba prostoru už velmi 

znejasněna: není užívána jednotná lineární (či jiná - barevná ap.) perspektiva, s jejíž pomocí 

by se kontinuálně rozvíjela hloubka obrazu. Objevují se zde „nereálné" prostorové vztahy: 

vedle miniaturního Stonehange v popředí leží stejně velká postava odpočívajícího „turisty". 

V místech obrazu, kde bychom očekávali už velké prostorové vzdálení, je někdy využíván 

„zoom-efekt": z kánoí na jezeře blízko obzoru se tak stávají velké námořní lodě. Mezi 

některými prvky obrazů přesto perspektiva „funguje" (neboje zde více jakýchsi jednotlivých 

perspektivních polí), přičemž tímto „trikem" je dosaženo toho, že krajiny vlastně působí 

prostorově. Řada motivů (scenérií ap.) v obrazech se opakuje - buď doslovně nebo 

v zrcadlovém přetočení či perspektivním zmenšení. Znázornění prostoru je zde tedy silně 
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zproblematizováno - hlavně vůči pojetí prostoru, jenž se v krajinomalbě (i v dalších oborech) 

prosazuje od italské renesance. 

Ve svých krajinách Šimlová využívá pohledu shora (ptačí perspektivy), čímž se obzor dostává 

vysoko (sféra nebe však nemizí, naopak se v ní odehrávají bohaté atmosférické děje). 

Technika koláže s sebou přináší zmíněné střídání měřítek a perspektiv, které nejsou 

sjednoceny žádným, byť jen trochu privilegovaným pohledem. (Nesjednocenost prostoru je 

vlastní také jeho symbolickému pojímání - to představuje „jiné" vnímání reality). Koláž 

v sobě zároveň skrývá potenciál velmi nápaditého asociování souvislostí tvarů, barev, 

významů. Možnosti počítačové manipulace se uplatňují při scelování jednotlivých motivů 

(přechody mezi místy), při jejich násobení, mutování (převracení ap.). 

Dojem celku 

Postup Štěpánky Šimlové směřuje k poskládání zprávy o celku světa. Jednak je zde 

sumarizováno velké množství jevů - a to jak po ose časové (od pravěku - Stonehange -po 

budoucnost - ufoni, a reflektovány jsou také přírodní děje - proměňování ročních dob), tak po 

ose prostorové (moře, hory, „kulturní krajina"). Jedná se tedy o výčet informací obdobný 

Encyklopedii či středověkým sumám. Jednak je zde naznačeno, že nejde o výřez viděného, o 

„otevřené okno" do světa. Toho je dosaženo s pomocí pohledu shora, nevyužíváním lineární 

perspektivy, uplatněním monumentálního měřítka přírody v poměru k lidskému světu a 

prohloubením krajiny do velké dálky. Svět je zde tak podáván ve větším celku, ukazuje se, co 

se skrývá za horizonty, jež se běžně neotvírají lidskému pohledu. (Toto pojetí by mohlo mít 

vztah i ke „globálnímu" pohledu na svět s veškerou jeho problematičností). 

Vytváření určité celkové informace o světě je vlastní alespoň některým typům krajinářství: 

hlavně se to týká velkých krajinářských záměrů (jako je např. cyklus čtyř denních dob od P.O. 

Runga). Historické paralely k tomuto pojetí krajiny představují také např. tzv. Weltlandschaft 

a čínský obraz krajiny. Postupy, jak ukázat určitý „celek", se tedy mohou hodně různit: 

v čínském obrážeje třeba krajinu „projít", v evropské krajinomalbě tuto úlohu plní od určité 

doby hlavně cykly (např. ročních či denních dob) podávající určitou syntetickou zprávu. 

Položíme si otázku po tom, jak se tyto životaschopné tradice v krajinách Šimlové střetávají 

s novou situací. 



Svět po světě" 

Krajiny Šimlové jsou na první pohled líbeznými, idylickými místy, 

vyzývajícími k relaxaci, estetickému prožívání. Je tu jen velmi málo 

motivů, které by byly samy o sobě znepokojující - snad jen 

postavičky mimozemšťanů... Motivy jsou voleny tak, aby z nich 

mohla být sestavena „ideální" vize (jde tedy o projekt do 

budoucnosti). Tím se však zároveň narušuje „sumárnost" těchto 

krajin. Autorka počítá však nejen s potřebou svět zlepšit, ale také 

rozšířit. Mnoho scenérií se tu proto musí opakovat, aby byl náš stále 

těsnější svět virtuálně zvětšen. Jedná se o paralelu k prostorotvorným 

možnostem fraktálu a „frankensteinovskému" úsilí o klonování tvorů. 

Především jsou však násobeny výběrové oblasti krásna. Pochopitelně se v tomto procesu 

vytratí možnost rozeznat „originál" od „kopie", původní žité místo od virtuálního nástavce. 

Své zážitky z cest Šimlová procezením skrze médium počítače mění ve znaky, intelektuální 

pojmy, kterými je možno libovolně manipulovat. Opakováním identických míst vytváří 

bezčasí, původní emocionální náboj zážitku mizí, vzniká nebezpečí mechaničnosti. Na 

vědomé úrovni je zachována kontinuita (možná jde o jakési cykly - série podané najednou), 

ale iracionální kontakt se životem se ztrácí. V realitě obrazu autorka dosahuje obnovy změnou 

měřítka, přirozený svět funguje lokálně. 

Člověk v krajině 

Šimlové obrazy jsou díla velmi sugestivní - vyvolávají okouzlení až magického účinku, jdou 

pod práh našeho vědomí a vůle. Působivost díla nelze podle některých autorů vysvětlit jinak, 

než pocitovým sdílením, indukcí a evokací představ, myšlenek a s nimi spjatých dojmů. U 

vnímatele „vzniká iluze spolubytí v díle, jejíž s í la je závislá na podmínkách, ve kterých se 

expresivní dílo uplatňuje. Recipient do jisté míry opakuje stav tvůrce, identifikuje se 

s procesem tvorby, přitom zároveň žije v imaginativním prostoru díla, ztotožňuje se s jeho 

světem, prožívá jeho příběh " . Jednou z takových podmínek může být sám námět krajiny -

většina použitých motivů (nebe, řeka. hora, skála, pole, louka, kultovní stavba) je podle Junga 

archetypy srozumitelnými ve všech kulturách, majícími všeobecnou platnost (jak ukazuje 

v našem případě možnost srovnání Weltlandschaft a čínské krajinomalby). V tomto smyslu je 

krajina všeobecně reprezentantkou duše (země duše, krajina jako stav duše), kterou ve snech 
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nebo v řízené imaginaci procházíme, a ve které se setkáváme s osobními archetypickými 

symboly. Probíhá v ní proces individualizace. 

Na základě výše zmíněného působení můžeme uvažovat o tom, jaké postavení bychom 

v krajině Šimlové jako poutníci měli, nebo jaké její zobrazení obyvatelé mají. Zdá se, že při 

putování krajinou jsou na každém novém místě „překódováni" do jeho parametrů. Musí se 

přizpůsobit proměňujícímu se měřítku, vektoru gravitace, ostrosti obrysů. Některé postavy se 

vyskytují v krajině v celé řadě vlastních reprodukcí, zrození dvojníka pochopitelně 

předpokládá i násobení stejných míst. Tato „rozšířená" krajina tedy nutně manipuluje 

s identitou svých obyvatel. 

Necháme-li se do obrazu krajiny vlákat, zjistíme, že nás díky svým vlastnostem neuspokojuje, 

neshoduje se s naší archetypickou zkušeností (protože archetyp se neopakuje doslovně, ale 

pod vlivem nových podmínek se vždy znovuvytváří), možnosti „sebeuvědomění" uzavírá, 

individuaci znemožňuje. Nelze se tu také s něčím identifikovat, vybrat si některého 

z dvojníků jako svého zástupce (což je proces probíhající nevědomě hlavně u děl figurální 

povahy). 

Krajiny Šimlové jsou však v prvé řadě umělecká díla - a nelze se s nimi emočně ztotožnit. 

Hodnotné vnímání umožní rovnovážná „estetická distance", ve které sice probíhá pocitové 

sdílení, ale chování vnímatele zůstává pod dostatečnou kontrolou vědomí. Jde o to si 

uvědomit, že nejde o skutečnost, ale o realitu obrazu . Jak již bylo řečeno, Šimlová ani zájem 

o skutečnost nemá - jde jí o sestavení nového celku klonováním archetypů. Krajina sestavená 

z pohlednic turisticky vděčných míst nastavuje zrcadlo světu, ve kterém se vlastně se 

sebepoznáním ani nepočítá. 

Prostor 

O krajinářství bývá hovořeno jako o umění zabývající se bytostně prostorem (D.Frey jej 

označuje přímo za „Raumdarstellung" . Je třeba se ptát, co se prostorem rozumí, zda se jím 

zabývá ve svých krajinách Šimlová, a pokud ne, zda neproblematizuje jeho tradiční pojetí 

jako pouhou konvenci. 

Podnětné úvahy o prostoru rozvíjí např. Jan Patočka , který rozlišuje dva typy jeho chápání. 

První představuje tzv. objektivní prostor prosazovaný moderním pohledem na svět (ten začíná 

asi u Descarta, ale objevuje se v podstatě už i u Démokrita), druhý lze označit za 

„subjektivní" či „žitý" prostor. „Objektivní" prostor je charakteristický tím, že se jedná o 

„neomezený prostor, v němž není žádné přirozené místo, privilegovaný bod, žádná možnost 
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orientace". Můžeme mu tedy zřejmě rozumět jako oné Descartovské „rozprostraněnosti" 

rozvíjející se bez kvalitativních proměn a bez zábran, geometricky všemi směry. 

Osobní zkušenost „žitého" prostoru s tímto nehierarchickým pojetím nesouhlasí, protože vždy 

se nacházíme v určitém privilegovaném místě, v němž je něco vůči našemu „subjektivnímu 

tělu" orientováno vpředu a něco vzadu, něco nahoře a něco dole, blízko a daleko, něco je 

světlé a něco temné. Teprve v takto strukturovaném místě se vlastně vůbec můžeme nacházet: 

poskytování prostoru se děje darováním míst, která v sobě shromažďují věci do jejich 

soupatřičnosti (Heidegger). Podle Heideggera se prostor otevírá teprve díky vznikání „míst": 

„místa otevírajíce a opatřujíce krajinu podržují kolem sebe shromážděnou volnost". 

Člověk ale nežije jen ve svém bezprostředním okolí, ale i v horizontech (Patočka) - a to jak 

prostorových, tak časových (minulost, budoucnost). Každá věc je určena vztahem 

k horizontu, on je určitou širokou souvislostí světa, umožňující rozumění (a potažmo i 

samotné žití). Pro člověka jsou horizontem i věci (užíváme tužku a ne její určitou perspektivní 

zkratku) i jeho vlastní Já (horizont zde představuje integritu při všem vycházení „ze sebe ven, 

ke světu"). 

Krajiny Šimlové bezpochyby polemizují s modernistickým pojetím kontinuálně geometricky 

rozvíjeného prostoru. Zároveň se však v jejich struktuře neuplatňuje hierarchické pojetí míst 

„žitého" světa, není zde onen privilegovaný bod. V něčem se asi docela blíží prostoru 

fraktálového bujení tvarů, s jejich možností zaostření vždy na novou prostorovou buňku. 

Jakýsi horizont zde pochopitelně neexistuje díky nemožnosti mít toto dění ve zkušenosti 

(ačkoli: horizont i fraktál mají společnou vlastnost potenciální nekonečnosti v rámci zřetelné 

vymezenosti). 

Šimlová zpochybňuje ve svých krajinách „moderní" model prostoru, ale současně je zde 

narušena struktura „žitého" světa. 

Závěr 

Chtěli jsme se zabývat hlavně poselstvím krajin Šimlové a proto někdy vybočujeme z rámce 

uvažování „nad obrazem" a „vstupujeme do obrazu". Zjišťujeme, že krajiny Šimlové 

neukazují přirozenou a tradiční zakotvenost člověka ve světě (čase, prostoru,...). Jelikož se 

nedomníváme, že by existovaly nějaké nové možnosti prožívání, chápeme tyto krajiny 

nejspíše jako memento. Možná jsme „vstoupili do obrazu" proto, abychom v něm našli 

„obraz". Obraz sám zde zobrazuje „realitu obrazu", která se v současnosti často stává realitou 

vůbec. 

161 
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5.4. Reflexe jako možnost zamyslení nad uměleckým dílem - fotografií 

(VYPRACOVALI STUDENTI KURZU AUTORSKÉ FOTOGRAFIE A VÝTVARNÉ 

VYJADŘOVÁNÍ PLOŠNÉ - AKAD. ROK 2007-2008, LETNÍ SEMESTR) 

Závěrečnou částí této práce je soubor vybraných textových reflexí, které vznikly na základě 

mého zájmu o problematiku vnímání a hodnocení fotografických výstav ze strany studentů. 

Tento ilustrační vzorek je pouze fragmentem celé šíře úvah nad různými fotografickými 

výstavami, přičemž nosným bodem a kritériem k napsání textu bylo individuální hledisko 

vnímání fotografického obrazu a jeho reflexe. Možnostmi dalších alternativ zadání pro 

studenty bych se rád věnoval v některém z dalších textů o fotografii, koncepci a samotné 

výuce výtvarné výchovy. Výstava amerického fotografa Gregory Crewdsona se konala 

v dubnu a květnu roku 2008 v galerii Rudolfinum v Praze. 

Jana Řádová 

Nemohu říct, že by se mi výstava Gregoryho Crewdsona vyloženě nelíbila. Myslím si však. 

že kdybych se více soustředila na „popisky" u jednotlivých cyklů nebo se s výše uvedenými 

informacemi seznámila ještě před výstavou, tak bych ši j i možná užila více. 

Páteční den byl již od rána dost depresivní a návštěva této výstavy mi na optimismu rozhodně 

nepřidala. Ze všech fotografií jsem byla velmi překvapená, až v šoku a pořád dokola jsem se 

ptala, co tím chtěl autor vlastně říci. Když jsem přišla domů, plná „dojmů", nedalo mi to a 

začala jsem po této výstavě pátrat na internetových stránkách. Nakonec jsem teda pochopila, 

že autor vytvořil tzv. „fotografické obrazy" společnosti, která je nějakým způsobem duševně 

poškozená a neschopná pohybovat se v realitě. 

Přišlo mi, že fotografie netvoří žádný děj. ale zachycují aktuální okamžiky a další příběh si 

může každý sám k jednotlivých fotografiím domyslet. Sama jsem se často přistihla, jak 

přemýšlím, co se těm lidem na fotografiích asi stalo nebo co se jim honí hlavou. Většinou byl 

z jejich tváří cítit smutek, bolest, nejistota, zklamání, hledání sama sebe, někdy mě i podle 

jejich výrazu napadalo, že se jim musela stát nějaká životní tragédie. Lidé tam jsou často 

v dešti, v šeru, ve tmě, ve špíně, v hlíně, hledí někam do úplného prázdna a vypadají, že na 

něco čekají, ale sami nevědí na co... Opravdu jsem na žádné z fotografií nezpozorovala nic 

pozitivního. Jediné, co mě překvapilo, byly barevné nafouknuté balónky, které se v některých 
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fotografiích objevovaly. Některé fotografie jsem si dokázala představit ve scéně z hororového 

filmu. Začínala jsem se bát i přesto, že se scéna na fotografii nepohybovala. 

Crevvdsonova krajina na mě působila podobně jako lidé. Byla plná tajemství, strachu, 

nejistoty a odcizení. U každé fotografie se člověk mohl zasnít a představovat si cokoliv... 

Všechny fotografie ale pro mě měly něco společného - připadaly mi, že zobrazují okamžiky 

těsně před nebo po nějaké tragédii. 

Nakonec mě tato výstava svým způsobem zaujala. Bylo to pro mě něco nového, co jsem snad 

ještě nikdy neviděla. Určitě skrývá spoustu dalších otázek a odpovědí, ke kterým jsem se 

svým laickým okem nedostala. 

Karolína Juříková 

Už dlouho jsem se chystala tuto výstavu navštívit, ale protože jsem úplně neschopná, co se 

samostatných návštěv galerií týče nikam jsem samozřejmě nešla. Proto jsem velmi ocenila, že 

jsem byla „donucena" jít tam se školou. Za prvé to bylo zadarmo a za druhé jsem už se školou 

dlouho nebyla nikde na exkurzi . 

Musím ale říct, že mě výstava - mimochodem všemi vychvalovaná až do nebes - moc 

nenadchla. Nemůžu říct, že by ve mně nevyvolala žádné pocity. Místy jsem byla zhnusená a 

poměrně brzy také docela znuděná. Nevím, možná to byl záměr, ale ze svého pohledu musím 

říct, že mi to všechno přišlo najedno brdo. Podle mě by stačila jedna fotka pokoje, kde někdo 

sedí na posteli - zde jich bylo aspoň pět. Podobná fotka - ulice a na ní auto - také několikrát. 

Jestli se v tom měl najít nějaký příběh, tak jsem ho prostě nenašla. Netvrdím, že to bylo úplně 

nezajímavé - první sál mě docela bavil, ale čím víc fotek přibývalo, tím pozornost klesala a 

nálada taky. Těžko říct, jestli by něco změnilo, kdybychom na celou výstavu měli více času a 

ne jen 30 minut... 

Co se týče vnímání úžasné hry se světlem, tak nemůžu zamlčet, že mě hrozně rozčilovalo, jak 

je to nereálné. Když jdu na výstavu fotografií, chtěla bych vidět zachycenou realitu a ne 

směsku práce mnoha lidí a světelných efektů. Nemůžu si pomoct, ale když prostrčím ruku 

podlahou v koupelně, nedosáhnu na kanalizaci, v pokoji mi nerostou květiny ze země, 

kdybych prokopala podlahu, rozhodně mi tam odsud nebude vycházet světlo. 
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Takže sečteno a podtrženo, jsem ráda, že jsem měla možnost to vidět, znovu bych to vidět ale 

nechtěla. A jestli jsem se do toho moc obula, tak se omlouvám, ale chtěl jste slyšet, co si o 

tom myslíme. 

Pavla Holá 

Výstava Gregoryho Crewdsona v Rudolfinu byla pro mě bohatým a silným zážitkem. Šla 

jsem tam zcela neseznámená s tímto umělcem, s kusými informacemi o velkolepé produkci, 

filmových konotacích a úžasném světle. 

Série starších černobílých snímků na menším formátu na mě působila poměrně skromně a 

rozhodně ne okázale. Předznamenávala však tajemství a záhad plné novější cykly... Už tady 

bylo něco magického a záhadného. Lidé si počínali nepochopitelně, divně. Znepokojivý klid... 

Cyklus Natural wonder byl pro mě trochu nesrozumitelný, zmátl mě podivnou aranžovaností. 

Ne že by to nevypadalo dobře, ale vůbec jsem to nechápala a nevěděla jsem, proč je to celé 

tak umělé a vybarvené a stylizované, krásné a morbidní a vůbec proč to je. Ale po shlédnutí 

celé výstavy tento cyklus zapadl do celku a začal dávat smysl. Všechny další cykly Twilights, 

Hover, Dream house a Beneath the roses tvoří ucelenou výpověď a navazují na sebe (i na 

Natural wonder). Tady jsem si teprve začala uvědomovat, že Crewdson je spíš režisér než 

fotograf (jak bylo naznačeno). Dokonalé, jakoby filmové scény, přestože se nehýbou, jsou 

natolik výmluvné, že není zapotřebí vědět, co bylo před tím a co bude následovat, ale zároveň 

nelze pochybovat, že právě to, co bylo a bude je podstatné a že se to nedozvíme. Že nejde jen 

o ten okamžik (jenže nám musí a měl by stačit), který vidíme (např. muž v jámě s kufry), ale 

že ten okamžik poodkrývá tajemství minulosti a budoucnosti. Je v tom trochu paradox. Ten 

jediný záběr vypráví jakoby celý „filmový" příběh. Znehybnený děj nebo tak nějak. Postavy 

jsou většinou pasivní, jakoby loutky vláčené životem, nebo paralyzované vlastními činy. 

Anebo jsou akční, ale stejně je vidět, že nad nimi vládne něco mocnějšího (například 

zmiňovaná fobie), byť je to naznačené třeba jen světlem. Opakuje se žena ve spodním prádle, 

znavená, rezignovaná, vůz uprostřed vozovky v prázdné ulici, nezúčastněná postava, letecký 

pohled do zahrad, pohled oknem do domu a další. Pokud bych měla hledat filmové spojitosti, 

našla bych některé filmy I. Bergmana a D. Lynche. Bergman sice není hollywoodský režisér, 

ale jeho postavy jsou velmi plasticky a do hloubky vykresleny co se týče psychologie a jsou 

sužovány nej různějšími úzkostmi, fobiemi a traumaty (vybavují se mi třeba filmy Šepoty a 

výkřiky, Fany a Alexandr nebo Podzimní sonáta) a taky pro něj má velký význam barva. 
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Stejně tak Crevvdsonovy postavy (ať už ztvárňované věhlasnými herci či nikoli) nepostrádají 

plasticitu a barvy a světlo jsou mnohoznačné a v naprosté harmonii. Je neuvěřitelné, jak je 

všechno promyšleno do nejmenších detailů a zdá se jako by ani kamínek u cesty nebo spadlý 

list nebyl umístěn náhodně. No a Lynch je zase mistr napětí, záhad a tajemství. Když už má 

člověk pocit, že začíná chápat, o co v jeho filmu jde, stane se něco, co mu tu iluze smete, 

nakonec ale pro sebe nějaké vysvětlení najde (nebo mu Lynch napoví, podá indicie). Objevují 

se u něj magická světla, tajemné bytosti a záhadné předměty, nevysvětlitelná jednání a různá 

nutkání, sny a matoucí přesuny v čase, děj se taky často odehrává na americkém předměstí. 

Napadají mě tedy filmy Lost highway, Blue velvet a Mulholland drive, kde se navíc Lynch 

zabývá Hollywoodem. Crewdsonovy fotografie mají podobnou atmosféru, drásavé napětí a 

nejasné vysvětlení - alespoň ne zjevné na první pohled a na prví zamyšlení, alespoň ne pro 

mě. Dýchá z toho hororové napětí. A ani nepotřebuje k poskytnutí takového zážitku hudbu, 

která ve filmu dělá hodně. Mám skoro pocit, jako bych ji v tom Rudolfinu slyšela. 

Aneta Janoušková 
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Gregory Crewdson je znám fotografiemi zobrazující zdánlivě idylický maloměstský svět 

amerického venkova plný temných tajemství. Největším pomocníkem při instalaci těchto 

vlastních světů se bezpochyby staly hollywoodské filmy. Inspirován režisérem Hitchcockem, 

Lynchem či malířem Hooperem vytvořil statickou fotografii, která si v dokonale sladěném 

rámu žije vlastním životem. Snímky tak dokonale představují až neuvěřitelně vyladěnou 

scénu, že navozený pocit dokonalosti a souznění vyvolává nejistotu až strach. Právě tohoto 

efektu využil, aby v obrazech nechal zrcadlit své vlastní neurózy, úzkosti a touhy. 

Z velkého množství vystavovaných snímků bylo velmi těžké zvolit jeden o kterém napsat tuto 

práci. Vybrala jsem snímek ze série Natural Wonder, protože právě tato série ve mě zanechala 

nejsilnější zážitky. Na první pohled vidíme neškodný výjev z podvečera na stále stejném 

americkém venkově. Ale na druhý je na snímku zachyceno něco velmi znepokojujícího. 

Avšak nedovolí nám to hned objevit a odhalit tak tajemství strašidelnosti Crewdsonových 

obrazů. Snímek nás nutí přemýšlet a nedovolí odejít, dokud se nabízená záhada nevyřeší. Na 

snímcích nejsou přímo zobrazeni žádní lidé, avšak vyvolávají přesvědčení, že tam někdo je. 

Schovaný, maskovaný, čekající až přijde jeho chvíle. Možná skutečnost, že fotografie 

předkládají živý pohled do zobrazované skutečnosti a nabízí nám děj ve zdánlivě statickém 

obraze, nám otvírá dveře do vlastní fantazie a vlastního nitra a donutí nás ve viděném obraze 

spatři i kousek ze sebe. 

Obrazy vystavené v Rudolfinu, ať chcete nebo ne, vás donutí se otevřít a za pomoci vaší 

vlastní fantazie vymyslet scénář k viděné scéně.Ve snímcích Gregoryho Crewdsona může 

člověk vidět to, co sám chce,to po čem touží, to co je. 

Tereza Dušková 

Šokující, podmanivý, smyslný, tajuplný, mystický, dráždivý, neomalený, kýčovitý?, 

realistický, nerealistický, depresivní, zlý, bolestivý, každodenní, neobvyklý, fádní, 

všeobjímající Gregory Crewdson. 

Po každém zakousnutí jakéhokoli sousta z Crewdsona se moje osobnost stává něčím jiným, 

něčím co nelze jednoznačně definovat, má to však prvky nesystematičnosti, ohromení, 

šokovanosti a touze vyjádřit nevyjádřitelné. Po prvním shlédnutí výstavy mám pocit, že 

kousek mne zůstalo někde tam vedle pracovny T. G. Masaryka, někde kde se překračují 

možnosti našeho světa a zabředá se do podvědomí a tajuplnosti našeho nevědomí. Tam. kde se 
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bourají hranice stínu a fikce se stává faktem a fakt se stává fikcí. Mám pocit, že každá 

fotografie resp. obraz si bere kousek ze mne a o to víc se pro mne obrazy stávají vzrušujícími. 

Mé pocity jsou nekontrolovatelné, můj zrak zkoumá jednotlivé detaily obrazu, jsem zároveň 

nesoustředěná, zároveň nevnímám svět kolem sebe a plně se oddávám prostředí, které mne 

skrze obrazy pohlcuje. Mé uši slyší to nesnesitelně těžké ticho a má mysl zkouší vymýšlet: 

„Co se asi stalo?" Zabředám se do životně krajních zkušeností a hledám ideál, po kterém 

toužím, stejně jako postavy z obrazů, jimž se, tak jako nám všem, ideálního světa nikdy 

nedostane. Mé tělo je hypnotizováno, uvědomuji si ho v momentech přebrnění jedné nohy. 

K nejednomu obrazu jsem nucena se vrátit a zkusit ho pojmout znovu. Ne všechny si mi daří 

na první pohled skousnout. Jsou chvíle, kdy se potřebuji dívat na strop, jen abych se nemusela 

vrátit do „onoho" světa Gregory Crewdsona. Ale už stojím před dalším obrazem a uvnitř mě 

se odehrává podobný scénář, jako u předešlého obrazu. Stoupnu-li si od obrazu dál, po 

nějakém čase jsem přinucena přiblížit se a prozkoumat obraz detailněji. Nacházím detaily, 

které z dálky nejsou vidět, ovšem atmosféru obrazu dokreslují a pro další konzumaci se 

stávají nezbytnými. Poodstoupím a obraz je jiný.. . . Po prohlídce třech sálů jsem totálně 

vyčerpaná, unavená a poslední dva sály vnímám spíše jako dohru, i když předpokládám, že to 

není autorův záměr - na mne je toho příliš. 

Při druhé návštěvě jsem schopna udržet si od obrazů odstup a mé vnímání je zaměřené na 

zcela jiné komponenty. Obrazy se nenechávám pohltit a pokouším se j e trávit jako „běžný" 

pozorovatel... Mé pocity nejsou tak hluboké, ale přesto dokáži v obrazech vidět něco, co se 

mi předtím nepodařilo. Jako bych již nebyla jejich součástí, ale někdo, kdo obraz hodnotí a 

kouká se na něj z výšky. Všímám si barev, počasí, světla, ostrosti, všeho, co mne předtím 

Lucie Vélovcí 

Na tuhle výstavu jsem chtěla jít už od té doby,co jsem po Praze viděla vylepené plakáty.Byla 

jsem moc ráda,že na to jdeme s výtvarkou a zadarmo.Nevím co jsem čekala,ale překvapilo 

mě,že je výstava tak rozsáhlá a hlavně že fotky jsou umělé. A na každé se muselo podílet tolik 

lidí.Každopádně nápad je to originální a mě se to moc líbilo. 

Zpočátku na fotkách byli mrtví ptáci a uhynulá zvířata.Abych se přiznala,tak to nebylo moc 

moje gusto.V dalším cyklu byly fotky.které měly svůj příběh.Na každé fotce se něco 
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odehrávalo a záleželo na člověku,co si tam najde.Líbilo se mi,že fotky nemají žádné názvy-

protože to většinou ovlivňuje při prohlížení.Takhle jsem si každou fotku mohla prohlédnout o 

to důkladněji a všímat si věcí,které zaujaly mě samotnou. 

Na fotkách mě trochu překvapilo,že většina lidí v záběru měla strnulý výraz v obličeji bez 

výrazu.Mazalo to trochu takovou tu opravdovost.Práce se světly byla excelentní.Každý stín 

byl promyšlen a bylo to vidět.Musím ale říct,že některé fotky mi přišly naaranžované až moc. 

Která fotka se mi líbila nejvíc je těžké posoudit.Líbily se mi všechny fotky,kde byla 

vesnice,kraj ina,nějaká příroda,něj aká záhada. Kdybych tedy měla nějaké vybrat,tak mám dva 

typy.Pána,který ve svém vlastním obýváku najde něcoMk tam místo koberce trávu a když 

odkryje velký drn,zazáří z otvoru světlo a on uvidí....A to je právě to-člověk si tam může 

domyslet cokoliv.Fotka má tajemný nádech. A to se mi na ní líbí.Můžu si představit 

cokoliv.Co ten pán tak usilovně hledal?Něco konkrétního?Ci jen tak zkoušel?A ta druhá je 

chlapec v koupelně jak něco loví z odpadu. Je tam kontrast hezké koupelny s ošklivostí 

odpadu dole.Jeho ruka prochází z té koupelny dolů do odpadu.Kdyby se tato fotka fotila jen 

v koupelně,není na ní nic zvláštního.Ale takhle to bylo skvěle vymyšlené.Moc se mi to líbí.Je 

to jako všude-neuvědomujeme si,co máme kolem sebe,protože je to skryté za zdí.Nebo někdy 

to prostě vidět nechceme. 

Celkový dojem z výstavy mám dobrý,ale mohly jsme na to mít více času.Takhle jsem se moc 

u fotek nezastavovala,abych všechno stihla.Ale možná ji navštívím ještě jednou.Díky! 

O výstavě Gregoryho Crewdsona jsem slyšela už dřív, než jsme na ní společně šli, od různých 

lidí, kteří na ní už byli. A názory na ni byly hodně rozdílné. Někdo byl naprosto nadšený, 

někoho to naopak moc neoslovilo, takže jsem byla hodně zvědavá, jak to zapůsobí na mě. 

Znala jsem pouze fotografii, která je vidět na plakátech v metru, ale ani tak jsem si neuměla 

vůbec představit, co mě uvnitř čeká. 

Hrozně mě mrzelo, že na celou výstavu máme ani ne tři čtvrtě hodiny, protože už v prvním 

sále mi bylo jasné, že bych tam vydržela mnohem déle. Ze začátku bych klidně řekla, že ty 

fotky byly foceny bez nějakých větších příprav, ale později mi už bylo jasné, že to tak 

rozhodně není a že to muselo dát hodně práce, než vznikl jeden obrázek. U některých fotek 

bych vydržela hodně dlouho, pořád se tam daly nacházet nové věci, ale z některých mi 

opravdu nebylo dobře. Například noha prorostlá trny. Fuj! V pracovních listech, které jsme 

dostali, je tahle fotka na prvním místě a jsou k ní otázky „Komu asi noha patřila? Co se asi 
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stalo? To. co jí prorůstá, může být růže nebo nějaká jiná rostlina?" I když teda vím, že to není 

reálná fotografie, ani pomyslet se mi na to nechce a už vůbec ne to zkoumat! 

Taky mi bylo líto, že u fotek nejsou žádné popisky. Sice si tak člověk může představit spoustu 

věcí, situací a důvodů, proč vypadá zrovna takhle, ale někdy by aspoň malá nápověda 

neškodila. Například jedna fotka s vlasama zapletenýma do copů, na nichž seděli motýli... 

Prý ty vlasy patří oběšené dívce, takže v podstatě je to obraz dost hrozný, ale to se vlastně 

nedovíme. Já se to dozvěděla od kamarádky, která si to našla na internetu. 

Co mě také překvapilo, bylo, že spousta motivů se opakovala, například párty s balónkami, 

častokrát se daly na fotografiích najít nějaké prášky, nedopalky cigaret a možná, že i drogy. A 

některé fotky dokonce působily, jako by byly seriál. A mám za to, že se tento „seriál" prolínal 

i více sály, ne jen jedním. Také si myslím, že i osoby se opakovali, i když šlo o úplně jinou 

fotku. V sále, kde měli být fotografováni herci, jsem poznala akorát Julien Moorovou, která 

byla asi až na předposlední fotce, takže mi vůbec nedošlo, že už jsme v části herců, a tak ani 

nevím, jestli tam byl i někdo další, koho bych znala. 

Hodně mě zaujala fotka, kde mladý muž sahá do výlevky u sprchového koutu, jako by mu 

tam něco spadlo. Což by třeba nemuselo být až tak zvláštní, kdyby nebyl vidět průřez až do 

základů domu a tam právě mladíkova ruka, jak se snaží dosáhnout co nejhlouběji. 

Takhle by se dala rozebírat asi každá fotografie, protože každá byla něčím zvláštní, zajímavá, 

ať už pozitivně nebo negativně. Ale asi to ale taky hodně záleží na tom, kdo se na ni dívá. 

Martina Silhánková 

Díky thrillerům a četným jiným zobrazením katastrof a hrůzy reálné i fikční jsme vůči 

zrůdnosti a krvavosti víceméně imunní. Crevvdson ale ukazuje děs v kontextu jiném, téměř 

mírumilovném. Děs nemá v jeho podání podobu drastickou a krvavou, ale takovou, na kterou 

nejsme zvyklí a právě tím se nás dotýká, dostává se nám pod kůži - podobu úzkosti. Na 

fotografiích spatřujeme příšerný, až zneklidňující klid, vše je nehybné, výrazy jsou 

nepřítomné, postavy strnulé, na jejich nočních stolcích se povalují léky. A oni se zdají být 

právě pod vlivem antidepresiv, utlumení, zfetovaní možná dokonce mrtví. Připomínají spíš 

vycpané atrapy nebo těla plovoucí ve formaldehydovém nálevu. Barevnost skrývá podivný 

kontrast - je výrazná až pastelová, zároveň ale ponurá a temná. 
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Neuvěřitelné jsou snímky také z hlediska technického, díky skládání jsou totiž ostré v každém 

bodě v záběru. Snímky nestačí si prohlédnout, musíme je číst. Právě zmiňovaná ostrost nám 

umožňuje dešifrovat "zprávy" skryté na vývěsních štítech, v oknech, v interiérech na hřbetech 

knih, v koších, na flakónech parfémů. Jádro je skryto mimo záběr, někde za ním, nebo možná 

je v něm, ale skryto tak, že není možné je vidět. Poselství fotografií tedy nevytváří autor, ale 

jejich čtenář ve své mysli skládáním toho, co v nich vidí a objeví, na základě asociací a 

vlastních zkušeností. Crewdson mu k tomu "jen" dává prostor. Pracuje s naším nevědomím, 

ukazuje nám to, co neumíme, nejsme zvyklí nebo nechceme vidět. Když se všechny výše 

uvedené ingredience spojí, vznikne tak silná káva, že ji málokdo dokáže pít. Mě osobně 

zachutnala. 

Pavla Koukalová 

Amerického fotografa, Gregoryho Crewdsona, jsem poznala teprve před pár týdny. Upoutaly 

mne plakáty v metru, které informovaly o jeho výstavě v pražské galerii Rudolfinum. Mé 

další kroky proto vedly na webové stránky, kde jsem si mohla oťukat autorův styl a zjistit 

něco o jeho životě. Pak už bylo rozhodnuto - výstavu jsem musela vidět. A musím přiznat, že 

se na mém rozhodnutí podílel i fakt, že byla exhibice uspořádána právě v Rudolfinu, což je 

má oblíbená galerie. Podle mě jí moderní umění prostě sedí. Umí ho tam ,,prodat". Prošla 

jsem již bezpočet galerií a muzeí v mnoha zemích Evropy, takže se nebojím tvrdit, že to, co 

dokáží v Rudolfinu, se vyrovná evropské špičce. Nikdy nezapomenu například na hudbou 

provázenou výstavu monochromatických maleb Michaela Bibersteina. Ale nejde jen o 

využívání hudby a světla, jde i o samotné prostory výstavních síní. Nedovedu se ubránit 

dojmu, že barokní krajinky by se na těchto zdech tak nějak ztratily. Moderní umění jim však 

dokáže konkurovat a rozehrát poměrně zajímavou hru barev, tvarů...a pocitů. V Rudolfinu si 

umí vybrat ta správná jména. A nesáhli vedle ani v případě Gregoryho Crewdsona. 

Tento umělec neposunuje jen hranice fotografie, jako výtvarného vyjádření. Posouvá i hranice 

umění jako takového. Jeho způsob tvorby skutečně vzbuzuje debaty - je ještě umělcem ten, 

kdo má za zády 150 lidí, kteří před něj postaví celou scénu, aby on pak mohl jen zmáčnkout 

spoušť? Pokud někdo touží najít odpověď, doporučuji prohlédnout si citlivým okem jeho 

výstavu a přečíst si, co vše zajednou fotografií stojí. Pak vám sama otázka, kterou jsme si 

položili výše, bude připadat hloupá. Samozřejmě, že Crewdson je umělcem a jeho fotografie 

jsou uměním. Stačí si jen přiznat vliv jeho obrazů na naši mysl, na naše city. Nutí nás 
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přemýšlet, ptát se, usmívat se i červenat...umí překvapit, znechutit, vyvolat v nás stud. 

Obdivujeme jeho cit pro světla, stíny a barvy, stejně tak jako jeho režisérský cit - to když 

naaranžuje lidskou tvář, aby se dívala tak. že víme (a nebo vůbec nevíme) co se v oné postavě 

odehrává. Jak zajímavá jsou témata, která volí! Vskutku, jen stěží mu upřeme právo na to, aby 

si scénu připravil. Důležitější je, co do scény zasadí, jak, kam a proč. Mně se dále líbilo, jak 

spolu v každé fotografii zasnoubil protiklady - ošklivé/krásné, z přírody/od lidí, 

něžné/drastické, atd. Na každé dílo se můžeme podívat odlišnými pohledy, které se střídají 

nebo směšují. Někdy je to takový zmatek, že musíte popojít k dalšímu kusu a „nechat to 

plavat". Jeden by se v těch jeho scénách ztratil jako za zrcadlem! 

Jsem ráda, že jsem si tuto výstavu nenechala ujít. Vím, že na mě tento zážitek bude působit 

ještě několik dní. Pokud ne ve snech, pak určitě během dne se mi budou znovu na mysl drát 

všechny ty záhony uprostřed obývacích pokojů, opuštěné zahrady, opuštění lidé a vlhké ulice. 

Budu mít ten stejný zvláštně zvláštní pocit a budu se znovu a znovu ptát - co to bylo, co to 

mělo být? A už teď vím, že k jedné určité odpovědi se nikdy nedopracuji. 

Tereza Hejli ková 

Měla jsem za sebou náročný den a ani nej menší chuť jít někam na výstavu. Venku bylo 

ošklivě a to nepřidalo ani trochu energie do mé vyčerpanosti. Proto jsem brala výstavu jenom 

jako povinnost. „Prostě si to projdu a pak konečně pojedu domů", říkala jsem si. Ani jsem 

nevěděla, na co vlastně jdeme, a abych řekla pravdu, bylo mi to úplně jedno. Měla jsem do 

toho úplně stejnou chuť, nebo lépe řečeno nechuť, jako do všech ostatních věcí toho dne. A 

nutno dodat, že tahle výstava mě v mé tehdejší náladě a depresi rozhodně nepovzbudila, spíše 

mě emočně ještě více „srazila ke dnu". Ovšem ani tohle „srážení" v podstatě nebylo úplně 

negativní, bylo ta taková zvláštní směs úzkosti a zadumání nad životem... 

Černobílé fotografie v prvním sále mě nijak zvlášť nezaujaly. Sice už se v nich začínala 

projevovat určitá prázdnota (prázdnota života, postrádání smyslu bytí), která je typická pro 

více Crewdsonových fotografií, jak jsem později zjistila, nicméně prožitek zde ještě nebyl až 

tak intenzivní. To jsem ještě netušila, co všechno mě dál potká... 

V dalším sále už byly barevné fotografie. Snímek ptáčka, který se chce napít ze znečištěné 

studánky plné odpadků, mi nepřišel až tak nerealistický. Spíš jsem to brala jako dobré 

varování před znečišťováním planety. Ale pak jsem se dostala k pohledu na venkovskou 
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zahrádku s detailem nějaké zeleniny v popředí. „Dobrý", pomyslela jsem si a jako správná 

vesničanka jsem začala zkoumat, o jaký druh zeleniny se jedná. To jsem ale neměla dělat, 

protože jsem vzápětí zjistila, že tahle „zelenina" má lidské prsty a to, co se zpočátku jevilo 

jako kořeny špinavé od hlíny, jsou trnové větve potřísněné krví vyrůstající z lidské nohy... 

V tu chvíli jsem si uvědomila, že tahle výstava bude o něčem jiném... 

A pak už jako bych byla vtažena do zvláštního kolotoče nedokončených příběhů a dějů, do 

reality, která vlastně není realitou - a přesto si její nereálností člověk nemůže být jistý. 

Rozkošní barevní ptáčkové sedící na mrtvé lišce, žena v noční košilce zoufale uzamčená 

uprostřed svých záhonků, chlapec, který při opravování vodovodu beze strachu šmátrá 

v odpudivém podzemí domu... S každou další fotografií ve mně narůstaly negativní pocity, 

odpor z nepořádku, stísněnost a prázdnota; které byly ovšem střídány vlnami soucitu s osudy 

lidí na fotografiích či mými vlastními vzpomínkami a dávno prožitými emocemi, které mi 

fotografie připomněly. Člověk prostě nemohl výstavu jen tak projít, ale musel se zastavit u 

každého snímku a hledat; přemýšlet, co se zde vlastně odehrálo... 

Nemohu říci, že by se mi nejvíce líbil nějaký konkrétní snímek, silně na mě zapůsobilo více 

fotografií. Jednou z nich byla holčička, stojící před domem a pozorující školní autobus (či 

snad jeho řidiče?). Noc obklopující celé město je dobrým kontrastem k rozsvíceným oknům 

domu. V domě někdo sedí - snad se dívají na televizi... Ale holčičku očividně víc zajímá 

školní autobus. Možná jí bylo doma příliš těsno, snad je venku svobodnější. Možná na ni 

doma neměli čas, tak raději vyšla do noci, aby hledala.. Něco nebo někoho? Či j i snad 

přilákala rozsvícená baterka řidiče? O tom, proč vyšla v noci ven, navíc pouze v pyžamu, se 

můžeme pouze dohadovat. 

A co výjev z ložnice postarších manželů? Oba mají na sobě úbory na spaní, ale není zřejmé, 

zda vstávají, nebo se chystají ulehnout. Ačkoliv jsou kousek od sebe, jako by člověk při 

pohledu na snímek viděl onu neviditelnou hranici, která mezi nimi stojí. Co je odcizilo? Snad 

věk a čas, který uplynul? Proč si najednou nemají co říci? Pak si ale lze povšimnout, že muž a 

žena nemají úplně stejný výraz. On jen prázdně a smutně hledí před sebe, snad na něco 

vzpomíná. Avšak ona má v očích určitou naději. A teprve v tu chvíli, kdy divák sleduje pohled 

jejích očí, si s úžasem uvědomí, že ona žena sleduje „život" - malého ptáčka, který vlétl 

pootevřenými dveřmi do pokoje a usadil se na nočním stolku. Tento malý, na první pohled 

nepodstatný detail mě překvapil a dal celému výjevu najednou nový rozměr... 
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Takto by se dalo uvažovat i o dalších fotografiích. Každá z nich k nám vysílá určité sdělení, 

nabízí myšlenky... Hodně zajímavé pro mě bylo všímat si odění postav na fotografiích. 

Mnoho žen je nahých nebo oblečených v slabé noční košilky. Uvědomila jsem si, jak taková 

žena vypadá křehce a zranitelně. A právě touto zranitelností se do Crewdsonových fotografií 

tolik hodí... Crewdson si sice se stejným prvkem pohrává i u mužů (i oni bývají spoře odění 

nebo úplně nazí), ale připadá mi, že u nich se ona zranitelnost tolik neprojevuje. Snad to je i 

tím, že muži obvykle hrají v Crewdsonových fotografiích jiné role. 

Nechuť, kterou jsem původně k výstavě měla, se přeměnila v hluboký zájem. Fotografie a 

jejich příběhy mě doslova pohltily, vtáhly clo sebe...Trošku mě mrzí, že mi zrovna v ten večer 

nebylo dobře. Myslím, že jsem tím přišla o ještě intenzivnější zážitky, které tato výstava 

rozhodně poskytuje. Ale i nyní, zpětně, na mě díla Gregoryho Crewdsona působí svou 

zničující a zároveň něžnou silou. 

Eva Klementová 

Nevím, zda budu schopná na A4 popsat své zážitky či okomentovat jeho fotografie, neboť za 

tak krátkou dobu, kterou jsme tam strávili, jsem nestačila jeho dílo do důsledku pobrat. 

Na výstavu jsem šla s předsvědčením, že uvidím sadomasochistické výplody lidské fantazie-

fantazie chlapa,fotografa. Ale skutečnost se zdála být naprosto lidská, mně nepobuřlivá, spíše 

naopak. V 1. sérii malých, černobílých fotek došlo spíše ke zklamání. Lidi, domy, něco 

hledali, sem tam se objevilo něco zvláštního, jakožto nohy trčející z boudy pro psa, oheň 

vycházející z domu, v němž se konala jistě párty, pankáči na zápraží.... Vše ale nasvědčovalo 

o tom, že ta pravá bomba teprve přijde. Přišla... Gregory na nás vychrlil sérii mně naprosto 

odlišnou od obyčejného života, snažila jsem se v každé fotce najít něco navíc, něco, co mi 

začne vrtat hlavou....Asi jako mrtvé „cosi", co bylo plné hnusných, velkých, nažraných, červů 

a v povzdálí dům, zahrada....Nebo krásní motýli houpající se na blonďatých copánkách.Dům, 

rudé tulipány a mrtvé zvíře, jež bylo potravou pro brouka. 

Nic není takové, jaké se nám zdá napovrch, člověk musí neustále přemýšlet a pochybovat, zda 

to, co se nám jeví navenek, je ve skutečnosti to samé. Co asi autor myslel zakrvavenou, trny 

posetou nohou, z níž rostou divoce se planoucí větve? Či nahá žena na posteli, sedící muž 

s prázdným pohledem...Nemůže ji uspokojit? Nemiluje ji? Uchvátila mě hra světel a stínů. 

Otevřené okno, tma, silnice, stojící polonahá těhotná žena v kuželu světla. Ve mě scény 

tohoto typu evokují strach, zmatení, prázdno, neznámo....Člověk na chvíli přestane vnímat a 
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vnoří se do děje příběhu té či oné fotografie, přemítá, co se děje, co se dít bude, či co se 

událo. Všechny fotografie byly jiné, ale přesto měly něco stejného - určující neznámo, jež 

vyvovává změť myšlenkových pochodů, negativně působící na mysl. Nemyslím negativum 

jako něco špatného, spíše toho velkého červa, který se mi provrtává do mozkových procesů a 

nahlodává mysl ve snaze přijít na nějaký závěr, shrnutí. 

Zdá se, že pro hledání hlubšího smyslu navštívím výstavu ještě jednou, sama. Zkusím se 

ponořit hlouběji do příběhu díla, které je tak nevšední a naprosto odlišné, pobuřující. Gregory 

Crewdson mi zase otevřel nové dimenze, které by měl člověk poznat a odpovědět si na 

otázky, které pro něj byly dosud nezodpověditené. 

Hana Korcová 

V pátek 25.5.2008 jsem měla možnost navštívit v Praze v Rudolfinu výstavu fotografií New 

Yorského rodáka, fotografa Gregoryho Crewdsona. Jsou zde obsaženy všechny autorovy 

významné fotografické cykly od roku 1992 až po současnost. Fotografie jsou umístěny v pěti 

částích - Flover, Natural Wonder, Twilight, Beneath the roses, Stills a poslední část Dream 

house. 

Na černobílých snímcích v místnosti Hover jsou zachyceny americké domečky se zahradami, 

přilehlé ulice a denní život. Zajímavá je zde kompozice a linie procházející snímky, vedoucí 

naše oko po celé fotografii. Vždy se na nich také odehrává několik dějů najednou a jsou 

detailně propracovány. To bych řekla, že je i jedním z autorových znaků. 

Pod názvem Natural Wonder, tedy divy či zázraky přírody, bych si představovala úplně něco 

jiného než uměle, na mě až kýčovitě působící zvířata. Navíc si nemyslím, že zázrakem 

přírody jsou mrtvá zvířata nebo krvavá část nohy, která je prorostlá kořeny a trny. To na mě 

působilo až moc morbidně. Když už autor vybral tyto snímky, tak měl této části dát jiný 

název, protože divem či zázrakem přírody je naopak život a všechno, co dokáže stvořit, 

všechny děje, které s v tak magické přírodě odehrávají. 

Nejvíce mě asi zaujala třetí část - Soumrak ( Twilight). Jsou zde velice zajímavé a nevšední 

náměty, které by kolikrát člověku nepřišly ani na mysl. Vše se odehrává v jakési až depresivní 

náladě soumraku. Pokoje se mění napůl v zahradu a v nich se nachází osoby, které se zaobírají 

nějakou nesmyslně situovanou činností - žena v pokoji stojí na prohnívající podlaze před 

zrcadlem ( zrcadlo - to je také častým prvkem autorových děl), muž odhrnující místo koberce 

„koberec'" trávy, žena ležící na vodní hladině v obývacím pokoji či žena sedící v květinách a 
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hlíně v pokoji. Světelné efekty, hra stínu a světla jsou velice dobře situované a vytváří tak tu 

pravou atmosféru, kterou měl autor v úmyslu navodit. 

Série Beneath the roses zachycuje scény ze všedního života, jejich atmosféru a nálady postav 

na fotografiích. Snímek pána v obleku, který stojí v prudkém dešti u svého auta na silnici mi 

připadal spíše jako filmový snímek. U fotografií mě častěji a častěji napadaly otázky, co se asi 

stalo před tou konečnou zachycenou situací? Ale odpověď zněla pokaždé stejně - hodiny, 

hodiny a hodiny umělých příprav několikačlenným týmem. Mohla jsem si tedy aspoň 

představovat. 

Stills jsou popsány jako snímky z natáčení. Některé z nich mě ovšem také zaujaly a to pro 

zajímavou hru se stínem a reflektory v prostředí lesa. 

Výstava je zakončena částí Dream House, kde se objevují na fotografiích i vybraní 

holywoodští herci. Tady bych toho už ani moc nechtěla dodat - zkrátka filmové snímky a to 

do detailu. Postavy na nich působí jako by se měly každou chvíli pohnout. Ale strojenost a 

detailní připravenost je zde také velice znát. 

Podruhé bych asi na tuto výstavu nešla, i když každá nová zkušenost a poznatek jsou dobré. 

Autorovy fotografie ve mně vzbuzovaly mnohdy atmosféru kýčovitých amerických thrillerů 

či hororů, které u mě svou úrovní patří k těm nejhorším. Sama dávám přednost 

„momentkám", snímkům přírodním a realistickým, na které se můžu koukat hodiny a stále mě 

budou svou atmosférou pohlcovat. To u fotografií Gregoryho Crewdsona říct nemůžu. 

Kateřina Kofrán ková 

Výstava amerického fotografa Gregoryho Crewdsona v galerii Rudolfinum na mě velmi silně 

zapůsobila. Musím říci, že jsem netušila na jakou výstavu jdu a že jsem z ní měla zprvu 

poněkud smíšené pocity. Co mi nejvíce pomohlo při stravování jeho díla bylo, že jsem se na 

fotografie přestala dívat jako na fotografie a začala jsem se na ně dívat jako na film. 

Mimochodem i Crewdson sám o sobě tvrdí, že není fotograf a má pravdu. Spíše tvoří své 

obrazy pomocí digitálních technologií. A využívá v podstatě všechna nová média, která jsou 

v současnosti k dispozici pro tvorbu obrazu. Nemohu říci, že by všechny fotografie byly mým 

šálkem kávy. Někde na mě té dokonalosti a počítačového upravování bylo až příliš, ale 

některé záběry byly zase velmi sugestivní. Asi na mě více působily fotografie s herci. Některé 

fotografie mi hodně připomínaly záběry z filmu Mulholand drive od Davida Lynche. Měla 

jsem z nich podobný vnitřní neklid jako u Lynchových filmů a to na mě nepůsobil ani zvuk 
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ani hudba. Z těchto obrazů cítím, že se tu něco stalo a pravděpodobně v příštích vteřinách i 

stane, ale nevíme co, a to je na nich vzrušující. Právě tím, že pracuje s týmy specialistů a 

s výbornými herci, může dosáhnout takového výsledku. Výrazy lidí vypráví své příběhy, které 

jsou většinou velmi komplikované a tragické. Jsou zasazeny do prostředí, které je dost 

podivné a fantastické a přesto reálné, prostě fascinující. Autor se hodně zaměřuje na 

psychologii postav, chvílemi mi připomínal trošku Bergmana - člověk jako jedinec ve 

společnosti, je nucen svým okolím nějak se chovat a zároveň je zde řešen jeho vnitřní zápas 

sám se sebou. Výstava byla podle mého názoru celkově skvělá, ale asi příliš koncentrovaná na 

jedno strávení. 

Veronika Hroudová 

Malé černobílé fotografie mě vůbec neuchvátily. Říkala jsem si, že zas tak skvělý, jak všichni 

tvrdí, to teda není. Sice na fotkách bylo zachyceno něco neobvyklého, ale ne nic tak 

výjimečného. Musím říct, že si z této první části ani nic nevybavuji. Vím jen, že tu byly 

zachyceny domy, lidi a krajina a sem tam se objevil nějaký prvek, kterém bylo možné 

uvažovat. Po vstupu do druhé místnosti, kde byly zachyceny zvířata jsem byla ohromena 

detaily a velikostí i ne moc mně na pohled hezkých věcí. Třeba pohled na mrtvou lišku nebo 

ne velkou nohu, ze které trčí trny mě doopravdy znechutil. Jinak mi tyto fotografie zvířat 

přišly moc naaranžované. Zajímavá byla fotografie motýlů, kteří seděly na dívčích vlasech. 

Od kamarádky jsem se dozvěděla, že copy visí z dívky, která se právě oběsila, což mě 

překvapilo a začala jsem nad fotografiemi více přemýšlet. Nejvíce se mi líbili fotografie, na 

kterých byli zachyceni lidé přemýšlející, s nepřítomným výrazem a nad fotografií visela 
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otázka, co se lidem stalo, že vypadají tak jak vypadají. Nad každou fotografií se mohl člověk 

zastavit a zamyslet se nad hlubším významem zachyceného příběhu. Jsou zde zachyceny 

lidské příběhy, pohled do lidské duše a něco, co nedovedu popsat. Je to prostě jedna velká 

záhada. Každý člověk myslí jinak,a proto každého při pohledu na fotografie napadá něco 

jiného. Fotografie ve mně vyvolávaly pocit neobvyklého, nepoznaného a toho, co je kolem 

nás, ale nevnímáme to. Najdeme zde beznaděj, zoufalství a tajemství. Fascinovala mě práce 

světla a barvy. Říkala jsem si, proč světlo ozařuje právě dané věci. Nejvíce mě zaujala 

fotografie muže, který zakopává či vykopává spoustu kufříků v hlubokém lese. Ptala jsem se 

sama sebe, co tu muž skrývá, jestli drogy, poklad nebo něco jiného. Nebo fotografie, na které 

je zachyceno potrubí a pohled do kanalizace je vhodná k zamyšlení. Pohled na milence ležící 

uprostřed harampádí ve mně vyvolal pocit lítosti a mnohé otázky se mi draly na mysl při 

pohledu na stárnoucí manželské páry v ložnici. Proč jsou tyto páry odtažité, proč se tváří tak 

znechuceně? Odpovědi na tyto otázky sice neexistují, ale proč taky, jen ať si každý myslí 

svoje. 

Tolik ukázky možností přemýšlení studentu, podotýkám bez dalších aspirací na jejich reflexi a 

podrobnou analýzu myšlenkových map. Pokud by však k reflexi mělo někdy dojít, pokládám 

nezbytnost vymezení a určení kritérií, podle kterých zkoumat přínosy k další práci s fotografií 

jako příběhem z prvořadou a rozhodující pro další uchopení tématu. 
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ZÁVĚR 

Práce s názvem Vizualita, fotografie a výtvarná výchova se zabývá problémy současné 

vizuality, možnostmi fotografie a oblastí výtvarné výchovy a vzdělávání, která s těmito pojmy 

nějakými způsoby pracuje. Jakýsi „vizuální trénink k podstatnosti věci nebo děje" je nutné 

pěstovat ve vidění dítěte právě obrazovou mnohostí, radostí z objevování netradičních 

pohledů na realitu. Mým cílem bylo ověřit schopnost výtvarné výchovy poskytnout kvalitní 

impulsy pro práci s dětmi a také zaujmout konkrétní a jasná stanoviska pro přemýšlení o 

specifickém druhu obrazu - o obraze fotografickém. Zkoumání bylo založeno na vnímání 

světa prostřednictvím fotografie (ale nejen ji). Fotografický obraz je ve výchovně-

vzdělávacím procesu důležitý z hlediska pomoci dětem orientovat se ve světě a umět 

dekódovat množství skrytých významů a informací. Jednou z forem jak transformovat 

vizuální informace je právě fotografický záznam. Na veskze banálních životních situacích je 

možné vystavět celý systém možností, jak přistoupit k fotografie, ke dětem a zpětně i ke světu 

samotnému. 

Résumé: 

This work is about contemporary vizuality and especialy about photography in art education 

process. I think that picture and photography today in art education concepts is very important 

and can to children help to decode many latent symbols and informations. My work will give 

some keys for understand very difficult problems, which are saved into reality. Look at the 

real scenes of world and at pictures is the same as walk through the photographic gate. This 

GATE contains many other wals which way the children can use. Photography can be one of 

many ways how transformed and think reality, how discover mysteries of life and how touch a 

part of real time. Children and vizuality is one big area for art and art-education at school, 

especialy on basic school. Good teacher must be good manager of thinking - in this area of 

goog thinking during the (photo)picture. 1 feel Photography as fundamental problem in 

univerzity program of art. 
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