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1 PROČ FOTOGRAFIE UMĚLECKÝCH DĚL? 

„Debata většinou ustrnula na estetické otázce ‚fotografie jako umění’ a přitom se téměř 

nevěnovala pozornost mnohem nespornější společenské skutkové podstatě ‚umění jako 

fotografie’. A přece má působení fotografických reprodukcí uměleckých děl mnohem větší 

význam, pokud jde o funkci umění, než více či méně umělecké utváření fotografie, pro niž 

se zážitek stal ‚kořistí fotoaparátu’.“1

  Čím jsou fotografie uměleckých děl, co nám ve skutečnosti tyto fotografie zprostřed-

kovávají a pomocí jakých prostředků tak činí? Jakou roli sehrála fotografie na poli reprodukce 

uměleckých děl? Jaká je společenská funkce fotografických reprodukcí uměleckých děl? Jak 

to, že jsou Sudkovy fotografie uměleckých děl stále předmětem obdivu? Jak fotografovali  

ve třicátých letech umělecká díla jeho současníci? Předkládaný text je mojí odpovědí na tyto 

otázky, které stály u zrodu práce.

 Fotografie uměleckých děl je zvláštní kapitolou jak dějin fotografie, tak dějin umění. 

Fotografy vždycky zajímala umělecká díla jako objekty, historici umění zase potřebují fo-

tografie uměleckých děl ke své práci. Obor dějin umění je do jisté míry závislý na fotogra-

fické dokumentaci uměleckých děl: díky ní máme možnost seznámit se s díly, která jsou pro 

nás nedostupná. Fotografie jsou také jedinečným dokladem o vzhledu již neexistujících děl  

a slouží jako vizuální připomínka zážitku s uměleckým dílem. 

 Fakt, že fotografie uměleckých děl je vskutku nedílnou součástí oboru dějin umění, 

považuji za dostatečný argument pro to, aby jí byla ze strany historiků umění věnována 

větší pozornost. V této práci se po exkurzu do literatury k tématu (2. kapitola) pokusím nej-

prve nastínit základní problematiku fotografie uměleckých děl a budu se věnovat samotnému 

charakteru fotografií uměleckých děl, principům, na nichž stojí a prostředkům, se kterými 

pracují (3. kapitola). Dále mě budou zajímat funkce, které může zastávat fotografie, když 

je použita pro reprodukci uměleckých děl (4. kapitola). Toto obecné uchopení problematiky 

potom zúročím v konkrétních případových studiích. V první exemplární studii (5. kapitola) se 

budu ptát, jakou funkci měla fotografie uměleckých děl ve třicátých letech v Československu, 

kdy došlo k velkému rozmachu užité fotografie. Lze předpokládat, že i na poli reprodukce 

1  Walter BENJAMIN: Malé dějiny fotografie (1931), in: CÍSAŘ 2004, 15.
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uměleckých děl najdeme zajímavé případy, které obohatí předchozí popisy fotografie ja-

kožto prostředku šíření uměleckých děl a konstitučního prvku dějin umění a ukážou některá 

specifika zacházení s fotografickou reprodukcí v daném období. Dalším předmětem studia  

(6. kapitola) budou fotografie uměleckých děl Josefa Sudka, u nichž se budu snažit odhalit 

původ jejich všeobecně přijímané jedinečnosti na základě principů popsaných v teoretické 

části. 

 Tato práce nevyčerpá problematiku fotografie uměleckých děl beze zbytku. Mým cílem 

je upozornit na zajímavá témata s širším významem nejen pro historii fotografie uměleckých 

děl, ale hlavně pro dějiny umění, obor na těchto fotografiích do jisté míry závislý. Proto v první 

části popisuji v obecnější rovině principy, na nichž je fotografie uměleckých děl založena,  

a funkce, které může zastávat ve společnosti. Tato studie je nicméně omezena už charak-

terem použité literatury; ze současných textů zohledňuju pouze dostupnou angloamerickou 

a francouzskou literaturu. V teoretické části jsem navíc ne vždy postupovala chronologicky, 

spíše jsem sledovala konkrétní témata napříč časem. Dějiny fotografie se nepíší dlouho  

a problematika fotografování uměleckých děl je okrajová. Textů k tématu není příliš a často 

řeší podobné otázky nehledě na dobu vzniku. Proto jsem si na některých místech dovolila 

zacházet se sekundární literaturou trochu po vzoru fotografie uměleckých děl, která vytrhává 

umělecká díla z dobového kontextu.

 Další omezení pramení z toho, že se až výjimky nezabývám problematikou fotografie 

architektury,2  designu a dalších umění a své poznatky omezuji především na fotografii obrazů 

a soch; poslední závažné omezení souvisí s charakterem a dobou vzniku děl, kterým se věnuji 

v případových studiích, s tím, že se soustředím výhradně na černobílou fotografii.

2 Srov. Mariana HOLÁ: Fotografie architektury jako prostředek propagace moderní architektury v Československu 
1918-1948 (diplomová práce na ÚDU FFUK), Praha 2007.
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2 LITERATURA K FOTOGRAFII UMĚLECKÝCH DĚL

 Téma fotografie uměleckých děl je poměrně málo popsanou kapitolou v dějinách 

umění. Velmi často je v této souvislosti odkazováno na obecnou teorii fotografie, a zejména 

na Waltera Benjamina a André Malrauxe. Nejprve proto věnuji několik řádek jejich textům, 

které se staly odrazovým můstkem pro další uchopení fotografie uměleckých děl, a to nejen 

v této práci.

2. 1 WALTER BENJAMIN A ANDRÉ MALRAUX JAKO ODRAZOVÉ MŮSTKY 

 V literatuře o fotografii uměleckých děl je nejhojněji citovaným autorem Walter Benjamin. 

[1] V eseji Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti3 Benjamin odlišuje dva typy 

reprodukce: reprodukování ve smyslu nápodoby a technickou reprodukci uměleckých děl, jejímž 

největším úspěchem bylo ve středověku vynalezení tisku jako reprodukce písma a dřevorytu jako 

reprodukce obrazu, následovaným v 19. století vynálezem litografie - a konečně fotografie. Ani 

tato technická reprodukce není podle Benjamina schopna postihnout všechny aspekty originálu, 

zejména jeho umístění a fyzikální změny, které shrnuje jako „zde a nyní“, vytvářející nerepro-

dukovatelný „pojem pravosti“ uměleckého díla.Na druhou stranu Benjamin vyzdvihuje kvality 

reprodukce uměleckého díla, které originál postrádá: může zvětšovat detaily, které lidské oko 

nevidí a „vychází vnímateli vstříc“, když v podobě fotografie „katedrála opouští své místo, aby na-

šla umístění v pracovně milovníka umění“4. Zpětně pak reprodukce působí na originál, když zpo-

chybňuje jeho autoritu. To, co se reprodukováním ztrácí, respektive co ztrácí originál tím, že je 

kopírován, shrnuje Benjamin do pojmu „aura“. Jednou z hlavních složek aury uměleckého díla je 

jedinečnost, která je podle Benjamina podmíněna zakotvením v tradici, potažmo v náboženství. 

Reprodukce – spojená se ztrátou aury – vyvazuje umělecké dílo z jeho rituální funkce, zmnožuje 

ho a aktualizuje. Nedílnou součástí Benjaminových úvah je hledisko společenské a politické pod-

míněnosti změn, které reprodukovatelnost způsobuje, protože ztrátou aury se proměňuje funkce 

umění z rituální na politickou.

 Stejně podstatnou roli pro utváření diskurzu fotografie uměleckých děl sehrálo Musée 

3  „Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti“, text z roku 1936 byl v češtině publikován v: Walter 
BENJAMIN: Dílo a jeho zdroj, Praha 1979, 17-46; nejnovější překlad vyšel v Revue Labyrint 23-24, leden 2009, 166-174.

4  BENJAMIN 1979, 19-20.
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Imaginaire (Imaginární muzeum) André Malrauxe.5 [2] Malraux zvažuje, jak reprodukce mění 

naše vnímání uměleckého díla a píše o tom, jestli jsou tyto změny pozitivní nebo negativní. Je 

si vědom toho, že fotografie nezprostředkovává umělecké dílo neutrálně, nicméně nepovažuje 

tuto skutečnost za překážku k jejímu užívání. Naopak ji považuje za klad, využitelný ve pro-

spěch percepce umění. Fotografie umožňuje vytvoření „imaginárního muzea“, nebo „muzea 

beze zdí“ (jak se objevuje v anglickém překladu této knihy), které není omezeno ani časem, 

ani prostorem. V úzké návaznosti na úvahy André Malrauxe pracovala také Gisèle Freund, 

která tématu fotografie uměleckých děl věnovala jednu kapitolu své knihy Photographie  

et société.6

 Kritický pohled na Benjamina a Malrauxe by se v této práci neobešel bez Susan Sontag 

a její knihy O fotografii,7 která obsahuje podnětné myšlenky pro jakékoli uvažování o médiu 

fotografie. Inspirativní byla pro mě rovněž knížka Za teorii fotografie Viléma Flussera,8 kde je 

velmi extrémním způsobem popsáno, jak se fotograf podřizuje naprogramovanému fotogra-

fickému aparátu, čímž je vytvořen protiklad všem teoriím: jak těm, které obhajují objektivitu 

fotografie, tak těm, které odhalují subjektivnost, již do ní vnáší fotograf. Flusser ovšem nevy-

lučuje možnost obrácení automatických aparátů proti automatičnosti, které lze interpretovat 

jako prostor pro uměleckou fotografii.9 V návaznosti na Flussera je chápání fotografie jako 

originálu, jako jedinečného díla, vzepřením se podstatě fotografického média.10

5  André MALRAUX: Le Musée imaginaire, Paris 1965 (třetí vydání). První vydání 1947, pak jako první část „Voix 
du silence“ v r. 1951. 

6  Gisèle FREUND: Photographie et société, Paris 1974.

7  SONTAGOVÁ 2002.

8  FLUSSER 1994.

9  Srov. Vilém FLUSSER: Do universa technických obrazů, Praha 2001, 24.

10  Vyplynulo z diskuze po přednášce Pavla Büchlera na téma Koexistence uměleckých děl jako předmětů a jako 
fotografií, kterou přednesl 8. 4. 2009 v Praze. Paradoxně ti fotografové, kteří se vzepřeli reprodukovatelnosti tohoto 
média – patří mezi nejvíce ceněné, ať už je to Josef Sudek, který některé své fotografie adjustoval do speciálních 
rámů od architekta Rothmayera, nebo Jeff Wall a jeho fotografie v podobě rozměrných diapozitivů umístěných na 
light boxech. 
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[1] Gisèle Freund: Walter Benjamin, 1938. 
[2] Maurice Jarnoux: André Malraux při práci. 
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2. 2 DALŠÍ TEXTY K FOTOGRAFII UMĚLECKÝCH DĚL

 Jako exkurz do historie používání fotografie v dějinách umění pojal svůj článek 

Wolfgang Freitag.11 Hned v úvodu Freitag kopíruje Benjaminovo pojetí reprodukce umělec-

kých děl jakožto odvěké lidské potřeby, motivované zvýšením kultovní nebo výstavní hodnoty 

originálu. Dále se kromě Malrauxe opírá o teze Williama M. Ivinse.12 Citování těchto jmen je 

mu ale v zásadě prostředkem k tomu, aby se vůči nim záhy vymezil. Freitag, obdobně jako 

další autoři, rozpoznal hlavní spor, který se bude v literatuře o fotografických reprodukcích 

uměleckých děl objevovat znovu a znovu: na jedné straně se objevuje fotografie jako čistá 

prezentace uměleckého díla – tak je používána zejména znalci, kteří oceňují například foto-

grafické podání detailu. Na druhé straně je fotografie schopna interpretace uměleckého díla: 

tato její vlastnost byla pro některé akademiky důvodem k tomu, aby fotografii uměleckých děl 

pro účely studia a výuky raději zavrhli. Freitag v závěru své studie prozrazuje, že ač hodnotí 

černobílou fotografii jako nejlepší ze současných prostředků pro reprodukci uměleckých děl, 

uvažuje také o tom, zda by se neměly znovu ve větší míře používat kreslené náčrty, které by 

mohly mít „osvěžující působení v běžné uměleckohistorické praxi – a podobně jako trénování 

dovednosti v excerpci textů – by mohly procvičit paměť xeroxové generace“.13

 Hned několika texty přispěla k teorii fotografie uměleckých děl Barbara Savedoff.  

Tři články vydané v průběhu devadesátých let v The Journal of Aesthetics and Art Criticism 

zahrnula do své knihy Transforming Images: How Photography Complicates the Picture.14  

Největší přínos její práce shledávám ve snaze najít východisko ze situace, kdy je te-

orie fotografie rozdělená do několika táborů, které spolu těžko komunikují. V prvním  

ze série článků15 Savedoff dochází k tomu, že jak zastánci názoru, že fotografie je napro-

sto specifickým médiem a přímým otiskem reality (například Rudolf Arnheim),16 tak ti, kteří 

tvrdí pravý opak (například Joel Snyder a Neil Walsh Allen),17 tedy že fotografie je postavená  

11  FREITAG 1979-1980, 117-123.

12  William M. IVINS.: Prints and Visual Communication, Cambridge: Harvard University Press 1953.

13  FREITAG 1979-1980, 123.

14  Barbara E. SAVEDOFF: Transforming Images: How Photography Complicates the Picture, Ithaca (N.Y.): Cornell 
University Press 2000.

15  Barbara E. SAVEDOFF: Transforming Images: Photographs of Representations, in: The Journal of Aesthetics 
and Art Criticism 2, Spring 1992, 345-356.

16  Srov. Rudolf ARNHEIM: On the Nature of Photography, in: Critical Inquiry 1, 1974, 149-161.

17  Srov. Joel SNYDER / Neil Walsh ALLEN: Photography, Vision, and Representation, in: Critical Inquiry 1, 1975, 143-
169.
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na konvencích malby, mají kousek pravdy. Svůj postoj zdůvodňuje Savedoff tím, že pro teorii 

fotografie je podstatnější to, jak ji přirozeně vnímáme, než to, na jakých principech je ve sku-

tečnosti postavena. Díky tomu je možné pochopit, že pro vnímání fotografie jsou podstatné 

oba zmíněné aspekty: fotografie může být chápána jako konstrukce fotografa a zároveň může 

být viděna i jako záznam reality. Právě důraz na percepci fotografie dovolil Savedoff stmelit 

teorii fotografie a obohatit tím přístup k fotografiím uměleckých děl. Podobně postupovala 

Savedoff i v druhém článku,18 který je uveden problematikou domnělé ztráty aury, jak ji defi-

noval Benjamin. Podle autorky fotografie pouze změnila způsob, jakým se díváme na obrazy 

a sochy, ale nezměnila jejich charakter. Změna přístupu zapříčiněná fotografií ztížila možnost 

objevení a ocenění jedinečné hodnoty originálu, což vedlo k teoriím o ztrátě aury. Podle ní 

fotografická reprodukce nezničila jedinečnou hodnotu uměleckého díla, ale změnila způsob, 

jakým se na umělecká díla díváme. To má za následek, že tuto jedinečnou hodnotu je těžké 

najít a ocenit.19

 Vedle vnímání uměleckého díla v době fotografické reprodukce je dalším tématem 

Barbary Savedoff transformace, ke které na fotografiích uměleckých děl dochází, což se od-

ráží i v názvech jejích publikací. Zabývá se například otázkou podobnosti sochy a člověka  

na fotografii a hledá čím je to způsobeno. Na základě této otázky definuje tři podmínky pro-

měny, které pokud jsou přítomny naráz, oživují předměty na fotografii. Za prvé fotografie 

minimalizuje pohyb, za druhé černobílá škála zamlčuje nerealistickou barevnost soch a obrazů 

a za třetí máme tendenci antropomorfizovat objekty na fotografii, což je navíc podpořeno vý-

razem sochy, který je někdy živější než skutečný výraz živého člověka.20  

 V třetím článku se Savedoff v souvislosti s fotografickou reprodukcí zabývá fenoménem 

rámu21 v jeho širším významu: kromě rámů závěsných obrazů do své práce zahrnuje i architek-

tonické uspořádání, namalované pruhy ohraničující nástěnné malby nebo bordury iluminova-

ných rukopisů. Mimo jiné píše, že „nepřítomnost rámu nám dovoluje být s našimi reprodukcemi 

spokojenější, protože nám nepřipomínají s takovou naléhavostí jejich omezení.“22

18  SAVEDOFF 1993, 455-462.

19  Srov. ibidem 456.

20  Ibidem 457-8.

21  Barbara E. SAVEDOFF: Frames, in: The Journal of Aesthetics and Art Criticism 3, Summer 1999, 345-356.

22  Ibidem, 353.
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 Mary Bergstein napsala další z textů, které se věnují fotografování umění: její člá-

nek Lonely Aphrodites: On Documentary Photography of Sculpture23 je ukázkou přístupu  

k fotografii sochařských děl: nejprve se vyrovnává s teoretickým zázemím, následně staví 

svůj výklad na konkrétních dílech. Narozdíl od Barbary Savedoff, která používá příklady 

jen pro ilustraci textu, vychází Bergstein z rozsáhlého sochařského materiálu od antiky  

po land art. Věnuje se úzkému vztahu fotografie a sochařství a sleduje působení času, který 

zvláštním způsobem determinuje obě média. Benjamina a Malrauxe uvádí jako první teore-

tiky, kteří popsali principy fotografické reprodukce uměleckých děl, jejich teorie však přijímá 

kriticky a opírá se o současné teoretiky umění – zejména Donalda Preziosiho, podle něhož je 

Malrauxovo Musée Imaginaire problematický, různými ideologiemi nabitý koncept, který sice 

v určitém smyslu dovoluje vlastnit univerzální muzeum každému, zároveň ale uzavírá díla  

do připravených balíčků na objednávku (např. politického charakteru). Preziosi kritizuje osla-

vování fotografické dokumentace jako spásného prostředku, k čemuž se přiblížil například 

Erwin Panofsky, když oceňoval fotografické reprodukce uměleckých děl proto, že umožňují 

zkoumat evropské umění z americké perspektivy nezatížené národními předsudky. Preziosiho 

výrok o tom, že dnešní dějiny umění jsou dítětem fotografie,24 je nutné chápat jako znepoko-

jení nad tímto stavem. 

 Bergstein poukazuje na dva základní problémy Malrauxových tezí: za prvé na poli-

tické implikace a za druhé na otázku dokumentární pravdivosti fotografie. Benjaminovo po-

jetí ztráty aury uměleckého díla v době technické reprodukovatelnosti komentuje kriticky: 

„Okouzlení a historická prestiž originálu jsou fotografiemi většinou spíš zvyšovány [..., ale] 

když jsou stejné fotografické obrazy používány znovu a znovu v dalších a dalších publika-

cích, stávají se náhradou konkrétního artefaktu v kolektivní imaginaci.“25 Bergstein vychází 

z toho, že fotografie proměňuje sochařství na obrázky a poukazuje na dopady tohoto fe-

noménu na obor dějin umění: promítání reprodukcí změnilo dějiny umění a udělalo z nich 

něco, co nazvala „quasi-cinematic matrix“.26 Je potřeba mít na paměti, že fotografie jsou 

také konstruované obrazy a nemůžou tudíž fungovat neutrálně. Fakt, že fotografie zformo-

vala to, jak se díváme na umění, zejména na sochařství, je pro Bergstein důvodem proč se jí 

23  BERGSTEIN 1992, 475-498.

24  Donald PREZIOSI: Rethinking Art History: Meditations on a Coy Science, New Haven 1989, 72.

25  BERGSTEIN 1992, 476.

26  Ibidem, 480.
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zabývat. Každá dokumentární fotografie uměleckého díla by měla být důsledně analyzována. 

Je nutné se ptát, nakolik fotografa zajímá neutrální podání fotografovaného díla a nakolik 

ho bere jako prostředek k vyjádření vlastních emocí. Na příkladech od 19. století až k post-

modernímu sochařství Bergstein ukazuje různé přístupy jednotlivých fotografů k uměleckým 

dílům: od snahy o čistě dokumentární záznam (kdy autor dociluje neutrality například tím,  

že snímá všechny fotografie pod stejným světlem, se shodným pozadím atd.), přes nejrůz-

nější emotivní, poetické, nebo monumentalizující fotografie, jejichž vzhled je často ovliv-

něn charakterem fotografovaného objektu. Název článku Mary Bergstein má původ v jednom 

textu z přelomu století, kde se psalo o „osamělé Afrodité“ (antické dívčí hlavě v americkém 

muzeu) jako o možnosti spatřit starořeckou genialitu v americkém světle. Tento poetický 

pohled přelomu století byl záhy vystřídán moderním zájmem o detail a povrch, které foto-

grafie zaznamenává. Někdy můžou být sochařské objekty dokonce jakýmisi skulpturálními 

konstrukcemi ve fotografickém médiu; na konci šedesátých let jsme svědky znovunasto-

lení čistě dokumentační fotografie, která prezentuje jinak špatně dostupná, příliš rozměrná, 

nebo efemérní díla. Na základě příkladů Bergstein dochází k tomu, že fotografie nemůže 

sloužit neutrálně, protože vždycky vyjadřuje něco z kognitivního stylu vlastní epochy. Svůj 

článek uzavírá tím, že není možné stanovit jednu metodu pro fotografování uměleckých děl, 

protože „fotografie sochařských děl jsou stejně kulturně determinované, stejně datovatelné, 

stejně sebestředné a stejně individuální jako uměleckohistorické eseje, které je doprová-

zejí.“27 Toto tvrzení považuji za největší přínos její teorie, protože u fotografií uměleckých 

děl není zvykem takto přiznaně hovořit o dobové determinovanosti, přestože se často píše  

o fotografově subjektivním pohledu. Potvrzením nezvyklosti a objevnosti takového tvrzení je 

například to, že není běžné publikované fotografie uměleckých děl datovat. 

 Texty Wolfganga Freitaga, Barbary Savedoff a Mary Bergstein mi byly příkladem způ-

sobu teoretického zacházení s fotografií uměleckých děl a ověřila jsem si na nich průkaznost 

některých tezí, které rozvinu v následující kapitole. 

27  Ibidem, 498.

13



3 PRINCIPY FOTOGRAFIE UMĚLECKÝCH DĚL

 Co je na fotografii uměleckých děl specifického? Pokud se chceme zabývat fotografií 

uměleckých děl, bude dobré si nejprve vyjasnit, co je na ní hodno pozornosti, a najít klíčová 

témata týkající se charakteru fotografie a naší percepce uměleckých děl skrze fotografii.

3. 1 INDEXIKALITA

 Schopnost fotografie upozadit ve prospěch sdělované informace sebe sama a přitáh-

nout pozornost na věc, kterou znázorňuje, prozrazuje něco o jejím charakteru. Znamená to, 

že fotografie umí přenášet realitu z věci na její reprodukci?28 Jedno možné vysvětlení, proč  

na nás reprodukce takto působí, je skryto v indexikálním charakteru fotografie. Fotomechanický 

záznam zachycuje světlo, odražené od originálu. Fotografie je tím pádem fyzicky spjata s ob-

jektem, který zachycuje. Mohlo by to být velice jednoduché vysvětlení. Kdyby bylo, asi by se 

indexikalitou fotografie nezabývaly generace teoretiků umění a nebyl by to jeden z nejskloňo-

vanějších termínů teorie fotografie i v poslední době.29 Indexikalita totiž nezaručuje podobnost 

obrazu se zobrazením: otisk pneumatiky nevypadá jako pneumatika. 

 Narozdíl od obyčejné rytiny, která pouze reprezentuje originál, má fotografie podobné 

privilegium, jako mají dotýkané svaté obrázky. Fotografie jsou s originálem fyzicky spojeny – 

je na nich zachyceno světlo odražené od předmětu. A podobně obrázky z poutních míst připo-

mínají zážitek a zároveň na nich ulpívá kousek svatosti z poutního místa. Na vnitřní souvislost 

uctívaných ostatků a fotografie upozornila už Susan Sontag: „Mít fotografii Shakespeara by 

bylo jako mít hřebík z Kristova kříže.“30 Podobnou paralelu nachází Patrick Maynard ve srov-

nání fotografie a Turínského plátna: „Fotografie a jim podobné obrazy, jako třeba rentgeny, 

jsou jako stopy na Plátně. Mají obrazové vlastnosti, zároveň mají vlastnosti, které je kauzálně 

spojují s originálem, jsou jeho otiskem. Jsou to obrazy předmětů, nebo bychom mohli říct je-

jich ‚vizuální popisy‘, ale jsou to také vizuální účinky nebo projevy toho, co zobrazují.“31 [3]

28  André BAZIN: Ontologie fotografického obrazu, in: CÍSAŘ 2004, 23.

29  Např. James Elkins otázkou indexikality fotografie otevírá svůj seminář umění: „Let me begin with the model 
of indexicality, which has been a pervasive, if not a preeminent, model of photography, for over thirty years.“ in: 
James ELKINS (ed.): Photography Theory, New York 2007, 130; dlouhodobě se problematikou indexu a umění 
zabývá Rosalind Krauss, srov. Rosalind KRAUSS: Notes on the Index: Seventies Art in America, October 3, Spring 
1977,68-81 a Notes on the Index: Seventies Art in America. Part 2, October 4, Autumn 1977, 58-67.

30  SONTAGOVÁ 2002, 138.

31  Patrick MAYNARD: The Secular Icon: Photography and the Functions of Images, The Journal of Aesthetics and 
Art Criticism 2, Winter 1983, 155-169.
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[3] Sudkova reprodukce Turínského plátna z italských novin.
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3. 2 OBJEKTIVITA (ale v dobrých rukou může fotografie lhát jako Trojan)32 

 Jak je to s objektivitou fotografií uměleckých děl? Fotografické reprodukce uměleckých 

děl rozšiřují obsah vědomostí, jednak tím, že nám připomínají originály, které jsme viděli, jed-

nak tím, že nás informují o dílech, která neznáme. V čem je ale jejich služba medvědí (podle 

Baudelaira byla fotografie malbě smrtelným nepřítelem)?33 V tom, že nejsme zvyklí při pro-

hlížení reprodukcí uměleckých děl přemýšlet o samotné fotografii ani o jejím autorovi. Pokud 

ale postavíme pět fotografů před úkol udělat reprodukci, dostaneme pět různých fotografií. 

To nás může k přemýšlení o reprodukcích povzbudit. I když je na autora reprodukovaných 

fotografií velmi často zapomínáno, může podstatně ovlivnit, jak se originál v reprodukci jeví  

a jak působí na diváka. To někteří teoretici odhalili překvapivě brzo, jiní naopak dlouho vy-

trvali v přesvědčení, že fotograf jenom mačká spoušť. Objektivitu fotografického snímku há-

jil například Václav Vilém Štech. Pro něj bylo výsostným posláním fotografie sloužit, právě  

pro její objektivitu. „Nejkrásnější vlastností fotografického obrazu je jeho objektivnost, věcnost,  

nezávislá na subjektu, a tou umožňuje se nám zjišťovati neodvisle vnější skutečnosti tohoto 

světa.“34 Podobně, mnohem dříve, píše Talbot: „Přístroj zaznamenává všechno, co vidí, a komín 

nebo kominickou štětku by jistě vykreslil stejně spravedlivě jako Apollona Belvederského.“35 

Jistě mají v něčem pravdu, protože oba mluví důsledně o fotografickém obrazu a fotografic-

kém přístroji a ne o fotografování. Nic to ale nemění na tom, že způsob fotografování volí 

fotograf. Na něm je, jaký úhel záběru zvolí, jestli vyfotografuje dílo celé, nebo jen jeho část,  

v jakém osvětlení bude pracovat a jakým způsobem se u černobílé reprodukce vyrovná s pře-

vodem barev do monochromní škály. Důkazy o tom, že objektivita technických obrazů je klam,  

už byly napsány, 36 přesto zvlášť u fotografických reprodukcí používaných pro vědecké účely 

je na to často zapomínáno. Sontag se této otázce věnuje na několika místech a zdůrazňuje, 

že fotografie nejsou jen záznamem, ale i hodnocením. Jak toto tvrzení dokázat v případě  

reprodukcí uměleckých děl?

32  Henry PEACH ROBINSON: Paradoxy umění, vědy a fotografie, cit. dle POSPĚCH / KUNEŠ 2003, 6.

33  SONTAGOVÁ 2002, 131.

34  Václav Vilém ŠTECH: Estetika fotografie, in: Fotografický obzor 4, duben 1922, 50.

35  William Henry Fox TALBOT, The Pencil of Nature, London 1844, http: //special.lib.gla.ac.uk/exhibns/month/
feb2007.html, vyhledáno 15. 3. 2009. 

36  Například FLUSSER 1994.
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3. 3 ÚHEL POHLEDU 

 Naše vnímání uměleckého díla, které poznáváme prostřednictvím reprodukce, je ovliv-

něno tím, jak je umělecké dílo vyfotografováno. Co všechno má autor fotografie v rukou?  

Na prvním místě vybírá fotograf úhel pohledu, ze kterého je umělecké dílo snímáno. U foto-

grafování maleb, kreseb, rytin, když to zjednodušíme, víceméně dvojrozměrných předmětů,37 

je úhel, pod kterým fotograf dílo fotografuje, v zásadě jasný; taková umělecká díla se foto-

grafují z čelního pohledu a moc jiných možností není.38 Jiná situace ovšem nastává u doku-

mentování trojrozměrných děl. Volba úhlu, ze kterého je zachycena socha, předurčuje dojem, 

jakým na nás dílo působí. Podobný problém někdy vyvstává i při instalaci exponátů v gale-

riích a muzeích, kdy například sochy, určené původně jako výzdoba římsy, mají při umístění  

ve výšce očí nepoměrně velké a neforemné hlavy. Kromě toho, že fotograf volí, jestli dílo  

zachytí z podhledu, z nadhledu, nebo čelně, může ještě objekt různě obcházet a vybírat, jestli 

u sochy zpodobňující člověka zobrazí hlavu z profilu, z tříčtvrtečního profilu nebo en face.  

Ve většině případů fotografové zabírají dílo z čelního pohledu, kolmo k podstavci, a více méně 

en face. Zvlášť u různě šroubovitě točených soch nebývá nejšťastnější soustředit pozornost  

na obličej a snažit se ho zachytit zepředu, zajímavějších a věrněji působících snímků lze docílit 

například z profilu. Často je z tohoto důvodu přistoupeno k realizaci několika snímků, které 

dílo sledují z různých pohledů. 

 Na ukázku toho, jak může úhel pohledu ovlivnit působení díla na fotografii jsem našla 

různé záběry Venuše Mélské.39 Na většině fotografií je Venuše zachycena při pohledu kolmo 

k jejímu trupu, jakoby se dívala do objektivu fotoaparátu. [4] Když takové snímky srov-

náme třeba s fotografií Adolphe Brauna, doznáváme, že vystihl kvality sochy lépe, a sice díky 

tomu, že úhlem záběru zdůraznil její ladné zakřivení těla, které vyfotografoval z tříčtvrtečního  

pohledu. Venuše se dívá lehce doleva a na zmíněné fotografii je tak její obličej zachycen 

z profilu. [5]  

37  Jedná se o silné zjednodušení problematiky, ale pro účely této práce není potřeba teoretizovat o tom, zda je 
olejomalba dvoj či trojrozměrné dílo, protože o to nám nejde.

38  Až na specifické případy. Například u obrazů, které si hrají s anamorfózou, jeden čelní pohled nestačí. 

39  Venus de Milo, 211 cm, -130/-100, Louvre, Paris.
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[4] Venuše Mélská. 
 
[5] Adolphe Braun: Venuše Mélská, 1868-70. 
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 Heinrich Wölfflin považoval volbu úhlu pohledu za zásadní problém fotografování  

sochařských děl.40 Wölfflin kritizuje praktiky fotografů, kteří volí úhel pohledu na sochařské 

dílo náhodně. Podle něj sochařská díla z různých období vyžadují odlišný přístup fotografa  

a je potřeba hledat takový úhel pohledu, který by odpovídal záměrům sochaře. Neexistuje 

žádný všeobecný návod jak fotografovat sochy a je třeba zohlednit dobu, kdy socha vznikla.  

Na renesanční sochu se nemůžeme dívat z libovolného úhlu, protože existuje jeden jí vlastní 

úhel pohledu, o který ji často fotografie připraví. Naopak barokní sochy se projevují naplno 

z více úhlů pohledu. Wölfflin je poměrně skeptický a na základě rozboru příkladů dochází k tomu,  

že „jen výjimečně najdeme uspokojivé reprodukce soch.“41 Fotografie Apollona Belvederského 

Wölfflina vyloženě rozčilují: „Kdo by tomu věřil? Mistrovské dílo sochařství, tak slavný mra-

mor jako je Apollon Belvederský, je ve Vatikáně vystaven tak, že pokud ho chceme vidět  

ze zamýšleného úhlu pohledu, musíme se přitlačit ke stěně. A všechny moderní fotografie 

[...] reprodukují toto dílo špatně.“42 Pro Wölfflina je nakonec přijatelnější rytina, na které  

zpodobil Apollona Belvederského Marcantonio Raimondi. [6] Je to podle něj jediná reprodukce 

této sochy se správným úhlem pohledu. Wölfflinovy názory vybízí k otázce, zda může špatně  

vybraný záběr poškodit vnímání díla víc, než co se dokonalosti provedení týče méně „ob-

jektivní“ rytina. Tomu, jak a proč fotografie postupně nahrazovala v reprodukci rytiny, bude  

věnována kapitola nazvaná Foe to graphic art, fotografie jako nepřítel ryteckého umění. 

3. 4 MĚŘÍTKO 

 Jako jeden z podstatných nástrojů fotografie chápal možnost změny měřítka už Talbot, 

nezamýšlel se ale přímo nad dopadem těchto změn: „Všechny druhy rytin mohou být kopíro-

vány fotografickými prostředky; a toto použití fotografického umění je velmi důležité, nejen  

pro výrobu většinou téměř faksimilních kopií, ale také proto, že nám umožňuje měnit měřítko, 

a dělat dle přání větší nebo menší kopie.“43 

 Málokdy nám reprodukce zprostředkovává umělecké dílo v jeho skutečné velikosti.  

40  Heinrich WÖLFFLIN: Wie man Skulpturen aufnehmen soll I, in: Zeitschrift für Bildende Kunst, 1896; Heinrich 
WÖLFFLIN:Wie man Skulpturen aufnehmen soll II, in: Zeitschrift für Bildende Kunst, 1897; Heinrich WÖLFFLIN:Wie 
man Skulpturen aufnehmen soll III, in: Zeitschrift für Bildende Kunst, 1915.

41  Heinrich WÖLFFLIN: Wie man Skulpturen aufnehmen soll II, in: Zeitschrift für Bildende Kunst, 1897, cit. dle: 
Heinrich WÖLFFLIN: Comment photographier les sculptures, in: MASON 1985, 129.

42  Ibidem, 130.

43  William Henry Fox TALBOT, The Pencil of Nature, London 1844, http://special.lib.gla.ac.uk/exhibns/month/ 
feb2007.html, vyhledáno 15. 3. 2009.
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Fotoaparát je v tomto ohledu mocný přístroj, který umožňuje věci libovolně zvětšovat a zmen-

šovat a podává jejich obraz tak, jak potřebuje, respektive jak potřebuje fotograf, případně 

grafik manipulující s fotografií pro účely reprodukce. Díky zvětšení nebo zmenšení máme  

k dispozici stejně velké fotografie naprosto různě rozměrných děl, která na nás působí v závis-

losti na zvoleném měřítku. Velikost, kterou autor originálu pro svoje dílo zvolil, není náhodná, 

je jedním z uměleckých vyjadřovacích prostředků, jehož působení je reprodukcí maximálně 

zkresleno: miniatura může vypadat stejně velká jako Michelangelova socha Davida.44 

 Zvětšení a zmenšení bývají nahlíženy jako změny s různou intenzitou desinterpretace 

originálu. Otázkou deformace způsobené změnou velikosti se zabývali už průkopníci dějin 

umění jako akademické disciplíny: Jakob Burckhardt si byl vědom posunu významu, který 

způsobuje zvětšení a zabýval se tím, jak zkreslené měřítko ovlivní studenty. Podobně jako 

Hans Tietze Burckhardt zjistil, že reprodukce, která ukazuje originál v menším měřítku, po-

škozuje pravdivost mnohem méně než zvětšení.45 Jak poznamenává Malraux, nedokonalost 

provedení malého předmětu se při zvětšení na reprodukci jeví jako rozmáchlý, moderně vyhlí-

žející styl, 46 což může měnit význam, v krajním případě zapříčinit desinterpretaci originálního 

díla. [7] Jako příklad toho, že i zmenšení může výrazně poškodit působení uměleckého díla 

na reprodukci, bývají uváděny obrazy Barnetta Newmana.47 Radikální zmenšení může působit 

u velkých Newmanových pláten stejně fatálně jako u jiných děl transformace do černobílé 

škály. 

 Umělecká díla vytvářejí na reprodukcích svět fiktivního umění, kde dochází ztrátou 

měřítka k transformaci reálných vztahů mezi díly. Zvětšení nebo zmenšení prostřednictvím 

fotografie nivelizuje umělecká díla: z velkých dělá malé, z malých velké. Nicméně přes toto 

riziko platí, že díky fotografii se do kontaktu - Malraux mluví o dialogu - můžou dostat díla, 

která bychom jinak vedle sebe srovnávat nemohli. Benjamin to popsal tak, že „v konečném 

důsledku jsou mechanické reprodukční metody technikou zmenšení a dopomáhají člověku 

k onomu stupni panství nad díly, bez něhož by se již nikdy neupotřebila.“48 Jako jeden z mála 

vidí Malraux ve zmenšení prostřednictvím fotografie něco veskrze pozitivního.

44  „Une miniature peut sembler aussi grande que l´immense sculpture du David de Michel-Ange à Florence“ in: 
FREUND 2007, 95.

45  Srov. FREITAG 1979-1980, 122.

46  MALRAUX 1965, 84.

47  Srov. SAVEDOFF 1993, 458; Arthur DANTO: The Artworld, in: The Journal of Philosophy 61, 1964, 574.

48  Walter BENJAMIN: Malé dějiny fotografie, in: CÍSAŘ 2004, 17. 
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[6] Apollon Belvederský na fotografii H. Brunna a F. Bruckmanna a na rytině Marcantonia Raimondiho, ilustrace k 
Wöllflinovu článku o fotografování soch. 

[7] Sumerská bohyně plodnosti, detail. Obrazový doprovod Malrauxova Musée Imaginaire.
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3. 5 „VYLOUPNOUT PŘEDMĚT Z OBALU“49

 Fotograf také určuje, jestli bude na reprodukci dílo celé a do jaké míry bude zohled-

něno prostředí, ve kterém je umístěno. Rozostřením pozadí, případně jeho úplným potlačením 

může autor vytrhnout originál z jeho kontextu. V zásadě jde o podobný princip, který používá 

modernistické muzeum, když umísťuje umělecká díla do neutrálních prostor. Fotografie, která 

slouží k reprodukci uměleckých děl, dokáže vytrhnout umělecké dílo z tradice, dát mu nový 

kontext. 

 Většina fotografických reprodukcí ukazuje díla bez původního rámu.50 Rám není  

pro fotografa až na výjimky součástí originálu, přestože plátno bez rámu působí jinak, je 

obnažené, chybí mu ať už původní nebo druhotné zasazení do určitého kontextu. I této 

problematice se věnuje André Malraux v Musée Imaginaire. Píše, že obrazy bez rámu nám 

připadají jako amputované nebo proměněné a vzpomíná na údiv francouzských a americ-

kých kurátorů, zvyklých na restaurátorské práce, před Monou Lisou bez rámu. [8] Malraux  

neváhá v této souvislosti užít pojem aura: mluví o náboženské auře oltářního rámu a ro-

mánové auře profánních rámů.51 V čem spočívá aura rámu? Zarámování díla znamená  

jeho svázání s určitou tradicí, s konkrétním místem, může potvrzovat jeho kultovní nebo jinou 

hodnotu. Z hlediska pozorovatele uměleckého díla umožňuje pochopení kontextu s vědomím, 

že nemusí být původní. Za všech okolností rám vypovídá o určité delší nebo kratší kapi-

tole v životě díla. Jestliže rám hraje roli zprostředkovatele,52 pak fotografie tuto roli přebírá  

a přeměňuje, když rám nahrazuje okrajem.53 Vždyť jednou z bytostných vlastností fotografie 

je její schopnost zarámovat skutečnost. Toto odrámování a znovuzarámování je způsobem, 

jak pomocí fotografie skutečnost uchopit. Malrauxovu popisu důsledků reprodukování umě-

leckých děl bez rámu můžeme rozumět i tak, že umělecká díla se tím do jisté míry osvobo-

zují: „Odstranění rámů prozrazuje, že spolu s oltářním rámem zmizel z uměleckohistorické 

49  BENJAMIN 1979, 21. 
“Vyloupnout předmět z obalu, do něhož je zahalen, zničit jeho auru, to je znak vnímání, u kterého smysl pro stejné 
ve světě tak vzrostl, že si prostřednictvím reprodukce vynucuje standardizaci jedinečného.“

50  Z rozsáhlé literatury k problematice rámu ve výtvarném umění: Henry Heydenryk Jr: The Art ans History of 
Frames, New York 1963; Claus GRIMM: The Book of Picture Frames, New York 1981; Eva MENDGEN (ed.): Perfect 
Harmony: Picture and Frame 1850-1920, Amsterdam 1995; Paul MITCHELL / Lynn ROBERTS: A history of European 
picture frames, London 1996; Paul DURO: The rhetoric of the frame :essays on the boundaries of the artwork, 
Cambridge/New York 1996.

51  MALRAUX 1965, 213.

52  Ibidem, 213.

53  Srov. ibidem, 219.
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knihy kostel a také křesťanský svět, do kterého byl obraz zapuštěn a pro který byl vytvořen; 

spolu s profánním rámem zmizel palác, ale také neskutečno, do kterého byl obraz zapuštěn  

a pro které byl vytvořen.“54 

 K problematice reprodukování rámu se vyjádřila také Barbara Savedoff, když zdů-

raznila, že reprodukce poskytují ideální pohled (bez překážek, s dobrým osvětlením atd.)  

na to, co je chápáno jako dílo samotné, to znamená v případě obrazu namalovaný kus plátna.  

Obraz bez rámu je ochuzen o určitou informaci a Savedoff poznamenává, že ani reproduko-

vaný rám funkci reálného rámu nenahradí, protože na fotografii splyne s obrazem, stane se 

jednou plochou a neposkytuje onu fyzickou hranici mezi obrazem a okolím. Reprodukovaný 

rám nám navíc připomíná, že se díváme na fotografii nepřítomného objektu, což není zámě-

rem reprodukce, která se naopak snaží předmět přiblížit. 55

 Není tedy fotografické rámování jen jiným způsobem rámování skutečnosti, které  

nicméně v naší době může zastávat podobnou funkci jako dřevěný rám? Pokud reproduku-

jeme oltářní plátno bez oltáře, odstraňujeme možnost prvního dojmu z díla jakožto církevně-

kultického předmětu. A podobně ovlivňuje první čtení díla reprodukce poskytující celý oltář, 

která naopak právě takovou interpretaci nabízí, což může být lehce zavádějící například v pří-

padech, kdy bylo umělecké dílo původně určeno k jinému účelu a teprve druhotně použito 

jako oltářní obraz. Umělecká díla žijí svým životem; během něj často vystřídají nejrůznější 

prostředí, stanou se součástí tradice konkrétního místa, jehož rám přijmou. Fotografie za-

pouští umělecká díla do nových kontextů a situací, podobně jako to dělá hmatatelný rám; 

jejím prostřednictvím se díla ocitají v novém kontextu například na stranách uměleckohisto-

rických publikací. Fotografie dekontextualizuje umělecká díla ještě důsledněji, než například 

muzeum, které sice originály přesouvá do neutrálního prostoru, nicméně nevysazuje většinou 

obrazy z rámu. Ono „neskutečno“, o kterém Malraux hovoří, nejspíš patří do stejné katego-

rie slov jako Benjaminova „aura“. Je to něco, co k uměleckému dílu bytostně patří a přitom  

to není zachytitelné v reprodukci. Co chtějí turisté v Louvru víc? Spatřit Monu Lisu na vlastní 

oči? Nebo ji vidět zarámovanou displejem vlastního digitálního fotoaparátu? [9]

54  Ibidem, 219.

55  Srov. SAVEDOFF 1993, 458.
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[8] Pierre Jahan: La Joconde en observation, 1945 (?).

[9] Gilles Navet: La Joconde. 
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3. 6 DETAIL  

 Kombinací zarámování viděného, možností přiblížení a zvolení určitého úhlu pohledu je 

fotografie schopna zachytit detail uměleckého díla. A výběrem detailního nebo celkového zá-

běru je možné ovlivnit vnímání uměleckého díla na fotografii. Malraux někdy upřednostněním 

detailu vizuálně podporuje svoje myšlenky: tvrdí, že Sv. Jan Křtitel z remešského portálu se 

nevyrovná géniu fotografie izolovaného obličeje sochy a svojí myšlenku podporuje výběrem 

a formátem reprodukcí - celkový pohled na sochu Jana Křtitele je v knize ani ne 10 cm velký, 

navíc je na něm hlava téměř z profilu, detailní záběr Křtitelovy hlavy má naopak k dispozici 

protější stranu a ukazuje obličej celý.56 [10] A skutečně, když se díváme na reprodukce tak, 

jak je Malraux vybral a umístil, musíme souhlasit s tím, že dojem z celku se nevyrovná detailu 

hlavy. Byl by problém vybrat a umístit snímky tak, aby podpořily opačný názor? 

 Detailní záběr (výřez) izoluje určitou část uměleckého díla od zbytku, vytrhává nejen 

z kontextu prostředí, jak to bylo u fotografií, které zabírají dílo bez rámu, ale přímo z kontextu 

díla samotného. Takové vytržení umožňuje naprosto odlišný zážitek s uměleckým dílem, izo-

lace detailu zbaveného kontextu zvyšuje naši pozornost a vede nás k podrobnému zkoumání 

prezentovaného výseku, nerušeného okolními motivy.  

 Jan Mukařovský shledává souvislost objevení techniky detailu se zpětným vlivem filmu 

na fotografii. Při této příležitosti výstižně formuluje, proč detail přitahuje naši pozornost: 

„Obrazová působivost detailu záleží v neobvyklém přiblížení věci..., prostorová jeho působi-

vost je pak dána dojmem částečnosti obrazu, který se nám jeví jako výsek z trojrozměrného 

prostoru, pociťovaného před obrazem a po jeho stranách.“57

56  Srov. MALRAUX 1965, 106-107.

57  Jan MUKAŘOVSKÝ: K estetice filmu (1933), cit. dle POSPĚCH / KUNEŠ 2003, 21.
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[10] Jan Křtitel na portálu v Remeši, celek a detail, ukázka práce s obrazovou přílohou v Musée 
Imaginaire. 

[11] Srovnání reprodukce téhož obrazu pořízené 1. na achromatický materiál (citlivý na modré světlo), kde 
jsou modré šaty Panny Marie reprodukovány jako světle šedé, zatímco žlutý oděv vojáků tmavě šedou, 2. 
na isochromatický materiál, kde je modrý šat reprodukován tmavě a žlutý šat světle. (Reprodukce obrazu 
Fra Angelica Kristus nesoucí kříž.)
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3. 7 OSVĚTLENÍ 

 Jak už plyne z podstaty fotografie, zásadní roli zde hraje světlo. Možnost volby osvět-

lení uměleckého díla je dalším z nástrojů fotografa, kterým ovládá výsledné působení díla  

na fotografii. Způsob osvětlení fotografovaného díla například ovlivňuje, jestli bude obraz  

působit plasticky nebo ploše: při intenzivním světle z boku výrazně vynikne faktura malby, 

můžeme tak lépe studovat rukopis autora, jednotlivé tahy štětce; při plošném kolmém  

nasvícení tyto vlastnosti malby zaniknou. Otázku toho, jak osvětlovat sochařská díla, navrhl 

Wölfflin vyřešit tím, že se budeme řídit světlem a stínem na malbách ze stejné doby jako 

jsou fotografované sochy.58 Příklady, na kterých ukazuje výhody takového osvětlení, působí 

přesvědčivě, zvlášť v případě srovnání osvětlení reliéfu a kresby shodného námětu a kompo-

zice. Wölfflinovo řešení sice není uplatnitelné na všechna sochařská díla (většinou nemáme  

k dispozici obdobné malířské dílo), nicméně popisuje efektivní způsob jak fotografovat a svítit 

starší umělecká díla s cílem zachytit originál v podobném světle, v jakém ho viděl jeho autor. 

 Malraux přirovnává způsob osvětlení uměleckých děl k filmovým hvězdám v záři re-

flektorů: „Konkrétní nastavení sochy, úhel, z něhož je pořízen záběr, a především pečlivě 

zvolené osvětlení – u proslulých uměleckých děl je vybráno skoro stejně obezřetně jako  

u filmových hvězd – často mění pouhé náznaky ve zřetelný a dominantní akcent.“59 Mohli by-

chom říct, že nasvícení dotváří image hvězdy, podobně jako může poukázat na význam, který 

je v uměleckém díle jen naznačený. Způsobem osvětlení uměleckých děl se zabývá i fotograf 

David Finn, který dospěl k tomu, že primitivní sochy působí efektněji, pokud je nasvítíme 

bodovými světly. Při takovém osvětlení se objevují pozoruhodné tvary, často tak skvělé jako 

Brancusi, Modigliani a Moore.60 Z jeho slov je patrné, nakolik může způsob osvětlení ovlivnit 

interpretaci uměleckého díla, podobně jako změna měřítka. Finnův přístup k primitivnímu 

umění je determinován jeho oblibou modernistického sochařství, a proto se dívá na primitivní 

sochy prizmatem modernismu. S tím už jsme se setkali u Malrauxe, který říká, že nedokona-

lost malého předmětu se ve zvětšení na fotografii jeví jako moderní rozmáchlý styl.61

58  Heinrich WÖLFFLIN: Wie man Skulpturen aufnehmen soll III, in: Zeitschrift für Bildende Kunst, 1915, cit. dle: 
Heinrich WÖLFFLIN: Comment photographier les sculptures, in: MASON 1985, 133-136.

59  André MALRAUX: Imaginární muzeum, in: Labyrint revue, 23-24, 2009, 178.

60  David FINN / D. NEWTON: Oceanic Images, New York 1978, nepag., cit. dle BERGSTEIN 1992, 494.

61  MALRAUX 1965, 82.
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3. 8 BARVA

 Ještě nedávno celé generace historiků umění znaly velkou část uměleckých děl pouze 

z černobílých reprodukcí a o jejich barvách si dělaly představu z psaného textu. Nebarevné 

fotografie přetvářejí barevnost obrazů do monochromní škály. Ta nemusí být nutně černobílá, 

v různých dobách fotografové preferovali například různé odstíny hnědé. Barevnost (spíš 

nebarevnost) byla určovaná složením chemických látek, jimiž jsou světelné obrazy zachyco-

vány, ale zřejmě také dobovým vkusem, který někdy preferoval hnědavé odstíny před strohou 

černou a bílou. Zpočátku nebyl převod do černobílé škály příliš věrný a tmavost či světlost 

jednotlivých odstínů byla značně zavádějící. Achromatické emulze byly citlivé pouze na modré 

světlo, takže velmi špatně podávaly teplé barevné odstíny; následný objev ortochromatických 

emulzí (1873) rozšířil citlivost na zelené a časem i na oranžové světlo. Panchromatická foto-

grafie pak umožnila věrnou reprodukci všech vlnových délek viditelného světla včetně červené,  

přičemž stejně jako ortochromatické materiály reprodukuje tmavé studené barvy (modré) 

jako tmavou šedivou a světlé teplé barvy (žluté) jako světle šedivou. To bylo pro fotografování 

uměleckých děl, zejména barevných obrazů, velkým přínosem. Na tuto problematiku (ovšem 

ještě před objevem dokonale panchromatických emulzí) upozornil v souvislosti s reproduko-

váním uměleckých děl Bernard Berenson, který ve svém pojednání Isochromatic Photography 

and Venetian Pictures 62 ukazuje na konkrétních příkladech fotografií uměleckých děl výrazný 

posun ve věrnosti podání relativní světlosti a tmavosti odstínů.  [11]

 Když Malraux píše o (ne)barevnosti černobílých reprodukcí, nachází paralelu s málokdy 

dochovanou polychromií ať už antických nebo románských soch. Černobílá fotografie promě-

ňuje originály podobně jako čas. Ostatně nebyla by to jediná věc, která spojuje fotografii a čas. 

Malraux uzavírá svoji knihu tím, že nejhlubší působení Imaginárního muzea spočívá v jeho vztahu  

ke smrti. V jeho Imaginárním muzeu se umělecká díla „znovu probouzejí k životu“. Je to něco 

jako umělecké nebe, kam přichází oslavené tělo uměleckých děl. 

 Stejně jako velikost reprodukce sjednocuje i černobílost fotografie výraz uměleckých 

děl a odkrývá tak některé jejich podobnosti, kterých bychom si možná bez fotografie nevšimli. 

62  Bernard BERENSON: Isochromatic Photography and Venetian Pictures (1893) in: ROBERTS 1995, 127-131.
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3. 9 METAMORFÓZA

 Autoři, kteří se zabývali teorií či filosofií fotografie, mluví o metamorfóze skutečnosti 

skrze fotografii. Proč Vilém Flusser píše, že technické obrazy napomáhají přestrukturování 

společnosti v globální obrazový scénář? Jak si máme představit proměnu sochařství skrze fo-

tografii, o které mluví André Malraux? A proč se poslední publikace, která se zabývá fotografií 

uměleckých děl, jmenuje Transforming Images?63 Jakými prostředky fotomechanická repro-

dukce proměnila vnímání uměleckých děl, která známe z fotografií? 

 Fotografie proměnila charakter toho, jak docházíme poznání: poznávání prostřednic-

tvím soustředění se proměnilo v získávání informací skrze nekonečné opakování. Došlo navíc 

k proměně kontextu vnímání uměleckých děl, kdy je objekt prostřednictvím fotografie vytržen 

ze svých původních souvislostí. Fotografie v tomto směru zachází ještě dál než muzeum, když 

umělecká díla zbavuje nejen kontextu, ale také jejich trojrozměrnosti a konkrétního materi-

álu, čímž virtualizuje jejich existenci. 

 Fotografie transformuje trojrozměrná umělecká díla do podoby plošného obrazu. 

Všechny fotografie uměleckých děl jsou jen fotografie: mají stejný základ, jsou ploché, jsou 

složené z miliónů tečiček64 a přes jejich zdánlivou blízkost s originálem, která způsobuje jejich 

nekonečnou přitažlivost, jsou to velmi odtažité, racionálně zkonstruované technické obrazy. 

„Obraz není přirozený, je vyrobený. Je vytvořený z přírodního materiálu (světla), a je vyro-

bený v souladu, nebo alespoň ne v protikladu, s „přírodními“ zákony. To není překvapivé. Také 

není překvapivé, že něco ze zorného pole kamery bude znázorněno na obraze; ale to, jak to 

bude znázorněno, není ani přirozené ani nutné.“65

 Jinými slovy, nezávisle na tom, zda fotografie, na kterou se díváme, zachycuje dvoj-

rozměrnou kresbu nebo trojrozměrnou sochu, uvidíme vždy dvojrozměrnou fotografii. Tato 

zásadní proměna určuje povahu fotografií uměleckých děl a v podstatě zahrnuje všechny 

předchozí aspekty (úhel pohledu, měřítko, zarámování, detail, osvětlení, případně barvu).

63  Barbara E. SAVEDOFF: Transforming Images: How Photography Complicates the Picture, Ithaca (N.Y.): Cornell 
University Press 2000.

64  „Kdo se podívá pod lupou, rozezná rastr, miliony tečiček, z nichž se skládá diva, vlny i hotel. Obrázkem však 
není míněna síť bodů, nýbrž živá diva na Lidu.“ Siegfried KRACAUER: Fotografie, in: Ornament masy, Praha 2008, 43.

65  Joel SNYDER / Neil Walsh ALLEN: Photography, Vision, and Representation, in: Critical Inquiry 1, Autumn 1975, 
151.
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3. 10 OTÁZKA AUTORSTVÍ FOTOGRAFIÍ UMĚLECKÝCH DĚL

 Jaký mělo smysl zabývat se úhlem pohledu, měřítkem, barevností a osvětlením? Bylo 

potřeba zjistit, čím vlastně fotografie uměleckých děl disponuje, abychom dospěli k tomu,  

že možností, jak může fotograf ovlivnit naše vnímání uměleckého díla na fotografické re-

produkci, je hned několik. Přesto jsou jména fotografů reprodukcí ne vždy uváděna a téměř 

výjimkou bývá údaj o tom, kdy byla fotografie pořízena. 

 Stojíme tedy před otázkou, jestli jsou fotografie uměleckých děl hodny autorství, jestli 

jsou v určitém slova smyslu uměleckými díly, nebo jestli se jedná o běžnou fotografickou 

rutinu, kterou může provádět kdokoli, kdo ovládá techniku. Existují fotografické reprodukce,  

u kterých nás ani nenapadne, že je ve skutečnosti někdo musel vyfotit, jsou neutrální a nijak 

na sebe neupozorňují. Pak jsou špatné reprodukce, které nám pro svou nedokonalost nedo-

přejí zapomenout na to, že se nedíváme na originál, ale jen na jeho reprodukci. A na opačném 

konci pomyslné přímky bychom mohli najít fotografie, které nejen že jsou dokonale technicky 

zvládnuté, ale navíc skutečně otvírají nový pohled na originál. Na takové snímky se pak vět-

šinou díváme jako na umělecké fotografie uměleckých děl. 

 Má smysl hledat hranice mezi zmíněnými přístupy k fotografické reprodukci umělec-

kých děl? A je k něčemu dobré hájit princip autorství? Protože hranice mezi tzv. volnou tvor-

bou a tvorbou na zakázku je u řady fotografů velmi mlhavá, je bezpředmětné striktně oddělo-

vat fotografie „užité“, vyrobené na zakázku jako reprodukce, a fotografie „umělecké“, jejichž 

námět si autor zvolil sám a svým originálním pohledem vytvořil ve fotografii uměleckého díla 

nové umělecké dílo. Nebýt toho, že fotografie uměleckých děl je v našem prostředí nedoce-

něná oblast výtvarného umění, nechala bych tyto otázky stranou. Pokud ale chci poukázat  

na podstatné složky problematiky fotografie uměleckých děl, otázka autorství k nim nesporně 

patří. Wolfgang Freitag v této souvislosti píše: „Fotograf jakéhokoli uměleckého díla má něko-

lik možností. Může zkusit dílo vyfotografovat co nejobjektivněji nebo může použít umělecké 

dílo jako motiv nebo jako věc, která modeluje světlo, a vytvořit snímky, v kterých kreativně 

vyjádří sebe sama jako umělce.“66 Nemyslím si, že autor fotografie přistupuje k své práci 

tak, že by si před samotnou prací zvolil, jestli bude objektivní nebo subjektivní. Jak ukážu 

66  FREITAG 1979-1980, 122.
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v kapitole o Josefu Sudkovi, často ty nejlepší fotografie uměleckých děl, zejména se to týká 

soch, dosahují své jedinečnosti díky dokonale zvládnutému řemeslu. Bez tohoto předpokladu 

nemůže mít fotografie uměleckých děl přesah a působit emočně. 

 Zaměřit se apriorně na fotografy, jejichž volná tvorba je považována za umění a kteří 

také fotografovali umělecká díla, je jednou z nejjednodušších variant, jak k otázce umě-

leckosti fotografie uměleckých děl přistoupit. Je velká pravděpodobnost, že i mezi těmito 

„řemeslnými“ fotografiemi najdeme takové, které budou uměleckými díly zachycujícími umě-

lecká díla. Tento přístup jsem uplatnila v případové studii pojednávající o fotografiích umělec-

kých děl Josefa Sudka, kde se snažím vysledovat prostředky, jimiž Sudek ovlivňoval podobu 

svých fotografií uměleckých děl, a poodhalit, v čem tkví jedinečnost jeho fotografií, které 

jsou obecně přijímány jako dokonalé fotografie hodné autorství a jsou dodnes reprodukovány 

v uměleckohistorických publikacích.
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4 FOTOGRAFIE JAKO SDĚLOVACÍ PROSTŘEDEK UMĚNÍ

„Mechanická reprodukce obstará zlidovění ve velkém a bezpečně.“67

 Kdybychom zůstali u hodnocení fotografií uměleckých děl z estetického hlediska, při-

šli bychom nejméně o polovinu toho, co nám toto téma může nabídnout. Ukazuje se totiž, 

že mnohem zásadnější je otázka funkce. Fotografie uměleckých děl nabývá na důležitosti 

prostřednictvím reprodukcí, jejichž základem je možnost masového šíření. Proto budu z růz-

ných hledisek zkoumat fotografii jakožto sdělovací prostředek umění a postupně odpovídat 

na otázky týkající se této její role. Jaká je povaha fotografických reprodukcí? Jak fotogra-

fie nahradila rytiny ve funkci reprodukce uměleckých děl? Jak fotografie zpřístupnila umění  

masám? Zdemokratizovala tím fotografie umění? Jakou měla fotografie roli při formování 

oboru dějin umění? 

 

4. 1 JEDNOU NEZNAMENÁ NIC

„Jednou provždy – bylo devizou první techniky, ať už jde o přečin, který nelze napravit, 

ať už jde o obětování života, které se stává příkladem pro celé věky. Jednou neznamená 

nic – to je deviza druhé techniky, jež má svým předmětem dospět ke zkušenosti tím, že ji 

neúnavně opakujeme.“68

 Slovo reprodukce se podle výkladového slovníku ve francouzštině poprvé objevuje 

jako označení pro reprodukci obrazu v roce 1839. Nejspíš ne náhodou se tento význam slova 

začal používat až po vynálezu fotografie, i když se hojně reprodukovalo i předtím. 

 Není na místě zaplétat se do různých možných definic toho, co všechno je fotografická 

reprodukce uměleckého díla, ale pro další kapitoly je nutné si ujasnit alespoň základní rozdíl 

fotografie uměleckého díla versus reprodukce uměleckého díla, tak jak tyto termíny používám 

v textu: fotografií uměleckého díla je myšlena fotografie, jejímž objektem je umělecké dílo, 

zatímco reprodukcí uměleckého díla je myšlena otištěná fotografie, která slouží jako vizuální 

informace o uměleckém díle.

67  Karel TEIGE: Malířství a poezie, in: Disk 1, prosinec 1923, 20.

68  BENJAMIN 1979, 24.
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 Slovo reprodukce vzniklo z latinského reproducere, což doslova znamená opakovaně 

předvádět. Jak Walter Benjamin, tak i další teoretici, kteří se fotografií zabývali, poukazují  

na nutnost opakování jako jednu z důležitých charakteristik věku technické reprodukovatel-

nosti. Reprodukce překonává jedinečnost originálu, kterou nahrazuje opakováním. A jak je 

to s předváděním uměleckých děl prostřednictvím fotografie? Reprodukce svádí k představě, 

že vidíme přímo originál a stává se oknem, kterým se na něco díváme, aniž bychom si uvě-

domovali jeho přítomnost; ostatně o tom psal i Roland Barthes: „Ať snímek ukazuje cokoli  

a jakkoli, je vždy neviditelný, neboť co vidím, není fotografický snímek.“69 Zejména na repro-

dukce obrazů často pohlížíme, jako by se jednalo o dílo samo, podobně jako se na portrétní 

fotografii nedíváme jako na fotografii, ale jako na člověka samého, skrz médium, jako by 

v tu chvíli neexistovalo. Roger Scruton v eseji Fotografie a zobrazení v souvislosti s vnímá-

ním fotografie píše, že snímek je okamžitě „rozpoznán jako to čím skutečně je – nikoli jako 

interpretace reality, ale jako prezentace toho, jak něco vypadalo“ a dále, že „pohled na foto-

grafii je v jistém smyslu náhražkou pohledu na věc samu.“70 Wittgenstein tento problém vidí 

jako dobovou podmíněnost: „pohlížíme na fotografii, onen obraz na naší zdi, jako na samu 

věc (člověka, krajinu a tak dále), kterou zobrazuje. Dříve tomu tak být nemuselo. Můžeme si 

snadno představit lidi, kteří neměli k takovým obrazům tentýž vztah. Lidi, které by například 

fotografie odpuzovaly, protože by na ně tvář bez barev a dokonce i možná tvář se zkreslenými 

proporcemi působila nelidsky.“71

 Vilém Flusser spatřuje v opakovatelnosti nový způsob vyjádření magična, ke kterému 

se už divák nedostává prostřednictvím jedinečné, rituální zkušenosti s uměleckým dílem, 

ale prostřednictvím nekonečného opakování zážitku, a říká, podobně jako předchozí autoři: 

„Zdánlivě nesymbolický, objektivní charakter technických obrazů vede diváka k tomu, že se  

na ně nedívá jako na obrazy, ale jako na okna.“72 Technické obrazy ve skutečnosti ale nejsou okna, 

nýbrž obrazy, které působí magicky. Na rituální opakování Flusser naráží i na dalších stránkách  

své filosofie fotografie: „Technické obrazy jsou plochy, které působí jako vodní přehrady. 

Tradiční obrazy do nich vplývají a stávají se věčně reprodukovatelnými: krouží v nich.“73 

69  Roland BARTHES: Světlá komora, Praha 2005, 14.

70  Roger SCRUTON: Estetické porozumění, Brno 2005, 45.

71  Cit. dle: SONTAGOVÁ 2002, 173.

72  FLUSSER 1994, 14.

73  Ibidem, 17.
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 K jedinečnosti patří tradice, z níž se umělecké dílo svou opakovatelnou přítomností 

v době technické reprodukovatelnosti vyvazuje. Podle Benjamina se ztrátou aury promě-

ňuje funkce umění z rituální na politickou a původní kultovní význam tak ustupuje významu 

díla jakožto objektu k vystavování. Už jsem jednou citovala Susan Sontag, která napsala, 

že „fotoaparáty miniaturizují zkušenost a proměňují dějiny ve spektákl“.74 I když se Sontag 

věnovala širším tématům než reprodukci uměleckých děl, je to, co napsala, velmi příznačné 

právě i pro oblast umění. Umělecká díla jsou nám nabízena prostřednictvím fotografií v umě-

leckohistorických publikacích nebo na internetu, což často funguje jako reklama: čím víc je 

umělecké dílo reprodukováno, čím víc fotografií tohoto díla na světě existuje, tím se stává 

slavnějším. Extrémním případem tohoto procesu se stala Mona Lisa. K obrazu v Louvru proudí 

davy návštěvníků, kteří si plní domnělý sen spatřit ji na vlastní oči, nicméně v tom obrovském 

počtu lidí nemohou mít žádný hlubší prožitek, natožpak skutečně pochopit, proč Monu Lisu 

toužili vidět. Není to náhodou tak, že většina z nich neuspokojuje touhu po spatření obrazu  

od Leonarda da Vinci, ale touhu způsobenou množstvím reprodukcí tohoto díla, která dává do-

jem, že reprodukovaný předmět je něco důležitého? Touhu reprodukovat tento svět popisuje 

Susan Sontag jako důsledek nespokojenosti se skutečností, která se dříve vyjadřovala jako 

touha po jiném světě.75 Příklad Mony Lisy a její aury je vděčný a pracuje s ním i Hal Foster: 

„Digitalizace, která mění artefakty v informace, na jedné straně objekt fragmentarizuje a 

definitivně ho zbavuje aury. Na druhou stranu ale každé mizení aury jen zvyšuje naši touhu  

po ní. [...] V elektronickém pokračování syndromu Mony Lisy, kdy klišé jen dál podněcuje kult, 

se tedy může stát, že umělecké dílo proměněné v simulakrum v elektronickém archivu získá 

více aury.“76 Poznámku k problematice vnímání reprodukce a originálu najdeme i u Hanse 

Beltinga: „Naše fyzická přítomnost před tradičním dílem představuje už jen jakési připome-

nutí, které stále častěji nahrazujeme pouhou informací o díle na neosobní obrazovce.“77

 

74  Ibidem, 102.

75  Srov. ibidem, 73.

76  Hal FOSTER: Archivy moderního umění,  in: Revue Labyrint 23-24, 2008, 165.

77  Hans BELTING: Konec dějin umění, Praha 2000, 181.
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4. 2  FOE TO GRAPHIC ART (fotografie jako nepřítel ryteckého umění)

 „Budeme mít možnost poslat své dítě do muzea a říct mu: do tří hodin mi musíš při-

nést malbu od Murilla nebo Rafaela.“ 78 Tak si představoval reálný dopad nových možností 

fotografické reprodukce francouzský kritik Jules Janin, který jako jeden z prvních, už v roce 

1839, popsal možné uplatnění nového média pro reprodukování uměleckých děl.79 Proč byly 

do fotografie vkládány takové naděje? Vždyť i předtím se umělecká díla běžně reprodukovala 

pomocí nejrůznějších grafických technik. Hlavním důvodem pro nadšení z uplatnění fotografie 

pro tyto účely byla kromě zpřesnění reprodukce vyhlídka ušetření peněz při reprodukčním 

procesu a rychlost zpracování. Janin říkal, že fotografie je určena k tomu, aby mezi námi roz-

šířila, navíc levně, nejkrásnější umělecká díla, která nyní máme jen na drahých a nepřesných 

reprodukcích.80 Pokud čteme dějiny fotografie prizmatem zájmu o fotografickou reprodukci 

uměleckých děl, jsme překvapeni, kolik důležitých objevů nových fotografických postupů  

s reprodukováním uměleckých děl souvisí. Daguerrův vynález nepočítal s rozmnožováním  

a jeho fotografie byly jedinečnými originály. Naopak Niépcea zajímala možnost reprodukování: 

mezi jeho prvními heliogravurami z dvacátých let je několik kopií grafik81 a už v roce 1816 napsal  

v dopise svému bratru Claudovi: „Po zralé úvaze konstatuji, že tento druh grafiky bude lepší 

než jiné, protože zjednoduší proces rozmnožování snímků a poskytne snímkům jejich stá-

lost.“82 Henry Fox Talbot vynálezem techniky negativu a pozitivu tuto Niépceovu domněnku 

potvrdil, protože umožnil nekonečné reprodukování fotografie. Kopírování fotografickými pro-

středky považoval Talbot za jedno z velmi důležitých uplatnění nového umění, což potvrdil 

vydáním vůbec první publikace ilustrované původními fotografiemi: v roce 1844 vyšla jeho 

kniha The Pencil of Nature.83 [12]

 

78  Jules Janin, in: Aaron SCHARF: Art and Photography, New York 1986, 26.

79  Srov. Robert VERHOOGT: Art in Reproduction, Amsterdam 2007, 102.

80  Srov. ibidem, 26.

81  Například Niépceova reprodukce rytiny zpodobňující kardinála d´Ambroise z roku 1926 (dílo Isaaca Briota, 
1633). Nejedná se ještě úplně o fotografii: Niépce natřel cínovou desku asfaltovým nátěrem, který je přirozeně 
citlivý na světlo, pak to překryl navoskovanou rytinou a dal na sluneční světlo, které zatvrdilo asfaltové plochy 
pod světlými místy obrázku. Pak desku umyl rozpouštědlem, které odplavilo nenaexponované plochy a vyleptal 
v kyselé koupeli. Potom odstranil asfalt a desku použil jako podklad pro tisk. Ve stejném roce se stejnou technikou 
Niépceovi podařilo při osmihodinové expozici „vyfotografovat“ výhled z okna v Gras, snímek, který je známý jako 
první fotografie vůbec. 

82  Dopis bratru Claudovi z 2. 6. 1816, in: Joseph-Nicéphore NIÉPCE: Lettres, 1816-1817, Rouen 1973, 35.

83  Reprint: William Henry Fox TALBOT: The Pencil of Nature, New York 1969.
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[12] William Henry Fox Talbot: Patroclus. Obrazový doprovod The Pencil of Nature. 

36



 Velmi strmý vzestup fotografie v šedesátých letech 19. století šel ruku v ruce s men-

ším a menším zájmem o reprodukce vyráběné pomocí grafických technik. Fotografii se dostalo 

přezdívky „foe-to-graphic art“ – nepřítel grafických umění. Rozběhla se diskuze a malíři, grafici 

a někteří nakladatelé se dokonce dali dohromady, aby se bránili „fotografickému pirátství“.84 

Z dnešního pohledu jsou tyto hlasy, které považovaly rytiny za cennější, zajímavé. Jedním 

z pádných argumentů proti fotografii byla nemožnost podání barev originálu v černobílé re-

produkci. Někteří zastánci rytin hlásali, že fotografie je naprosto nevhodná pro reprodukci 

a pravděpodobně nebude věrné reprodukce obrazu nikdy schopná. Dokonce se našli i tací, 

kteří hájili grafiku právě proto, že je schopná interpretace. Vzhledem k tomu, že fotografie je 

většinou ceněna pro svou zdánlivou objektivitu, je už z dnešního úhlu pohledu poměrně těžké 

představit si, že to naopak někdo mohl považovat za mínus. Kvality interpretace hájil napří-

klad Henri Delaborde, podle nějž byla práce rytců lepší, protože zatímco fotografie umělecká 

díla pouze rozmnožuje, rydlo je interpretuje.85 Na opačné straně stál například Charles Blanc, 

autor Rembrandtovy monografie, která vyšla v roce 1873 a byla ilustrována fotografiemi 

bratrů Bissonových.86 Pro Blanca byla věrnost fotografické reprodukce předností a shledá-

val reprodukování uměleckých děl nejlepším a nejvznešenějším využitím fotografie. Podobně 

uvažoval Paul Delaroche, jehož monografie z roku 1858 je první publikací soudobého autora, 

kterou doprovodily fotografické reprodukce.87 Tak se po polovině století, v revoluční době, kdy 

Baudelaire vydává Květy zla a Flaubert Paní Bovaryovou, rodí nový druh uměleckohistorické 

publikace. 

 V českém prostředí byl prvním zvěstovatelem nového vynálezu Václav Staněk a i 

v jeho podání kvalit fotografie se objevují náznaky spojené s reprodukováním uměleckých 

děl: „Cestovatel beze vší v kreslení zběhlosti a bez veliké práce bude moci s tou největší rych-

lostí zhotoviti snímky pomníků, krajin, obrazů a jiných předmětů v takové dokonalosti, že by 

největší malíř toho nedovedl.“88 

 O něco později Antonín Markl, další z průkopníků fotografie u nás a autor první české 

84  Aaron SCHARF: Art and Photography, penguin Books, New York 1986, 159.

85  Aaron SCHARF: Art and Photography, New York 1986, 160.

86  Charles BLANC: L‘œuvre complet de Rembrandt, Paris 1873.

87  Laure BOYER: Robert J. Bingham, photographe du monde de l´art sous le Second Empire, in: Études photo-
graphiques 12, Novembre 2002, http://etudesphotographiques.revues.org/index320.html, vyhledáno 20. 5. 2009.

88  Václav STANĚK: Daguerrův vynálezek k ustálení účinků světla, Česká včela, 8. 3. 1839, cit. dle: Rudolf 
SKOPEC: Ohlas vynálezu a rozvoje fotografie v českém tisku, Praha 1940, 4.
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fotografické příručky,89 velmi výstižně formuloval, jak může fotografie sloužit umění: jed-

nak fotografie umělci pomáhá v pochopení přírody, jednak rozmnožuje „mistrné výrobky“. 

Představuje si „jaký vliv by musely takové sbírky míti na pokrok umění a vzdělanosti ducha 

lidského, v nichž by byl postup umění a rozličné pojmutí jeho u všelikých národů znázorněn 

– bylo by to zrcadlo tvořícího ducha lidského.“ Opět vyzdvihuje rychlost, kterou fotografická 

reprodukce přináší: „Vždyť pomník, celý pokrytý písmem památným, v kratším čase jest fo-

tografií celý zobrazen, než i nejvýtečnější kreslič k přiříznutí tužky potřebuje.“90  

 V sedmdesátých letech 19. století vycházely v Chemických listech na pokračování ka-

pitoly o fotografii, jejichž autorem byl Vojtěch Šafařík.91 Podobně jako Marklova příručka jsou 

i Šafaříkovy texty převážně technickými návody, ale v úvodním článku se v poetickém podání 

dozvíme leccos i o užití fotografie v praxi: fotografie „reprodukuje s podivuhodnou věrností 

staré rukopisy, klasické pomníky a egyptské zříceniny, rozlušťuje často jedním pohlednu-

tím dlouhé spory starožitníkův, dává odkrývati nové podrobnosti, na kopii lépe viditelné než  

na originálu, přenáší nás s úžasnou bezmála přeludnou věrností v horoucí dálky do prostředka 

starobylostí, a vede nás ke hlubokému rozjímání o sudbách člověčenstva.“ Význam fotografie 

shledává Šafařík v tom, že umožní lepší dostupnost děl, které dříve mohli vidět jen bohatí 

sběratelé a cestovatelé: „Raffaelovy loggie a Michelangelova Sixtinská kaple, už už ke zkáze 

se chýlící jsou mistrovskými fotografiemi Braunovými zachovány potomstvu; nelzeť ani oce-

niti, kolik fotografie přispěla k šíření lepšího vkusu nesčíslnými tisky děl velkých mistrův.“92

  Ani na přelomu století ještě nebylo reprodukování uměleckých děl pomocí fotografie 

úplnou samozřejmostí a bylo potřeba upozorňovat na její kvality. František Xaver Harlas viděl 

ve fotografii vhodný prostředek k zachycování uměleckých děl a přikládal jí velký význam  

pro dějiny umění.93 Otázce fotografie a jejího uplatnění v oboru dějin umění se věnoval 

v článku Fotografie a umění.94 Fotografické reprodukování má podle něj skoro význam po-

mocné vědy, zejména proto, že díky ní pořídíme obraz kteréhokoli uměleckého díla „rychle, 

přesně a levně.“ Fotografie umožnila srovnávací studium uměleckohistorického materiálu. 

Na rozdíl od rytin dokáže fotografie věrně reprodukovat jednotlivé detaily uměleckého díla 

89  Antonín MARKL: Fotografie nynější doby, na základě vědy a zkušenosti založená, Praha 1863.

90  Ibidem, 10-11.

91  Vojtěch ŠAFAŘÍK: O fotografii na suchých deskách, Praha 1876.

92  Ibidem, 3-4.

93  R. CHADRABA / J. KRÁSA / R. ŠVÁCHA/ A. HOROVÁ (eds.): Kapitoly z českého dějepisu umění I, Praha 1986, 187.

94  František Xaver HARLAS: Fotografie a umění (1900), in: Doba a umění, Praha s. d., 197-220.
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a vypovídá o jeho povrchu. Harlas zároveň upozorňuje na nemožnost věrného znázornění 

barvy v černobílé reprodukci a vyjmenovává i „nemilé zřetelnosti“, které fotografie zviditel-

ňuje. Díky fotografii se podle Harlase oživil umělecký život a zájem o umění, protože rozšiřuje 

umění rychle a po veškerém světě.95 

 Fotografické médium a jeho schopnost detailního zobrazení a uplatnění pro repro-

dukování uměleckých děl hájil i Otakar Hostinský: „Kdo koupí si rytinu čehokoliv, když fo-

tografie tak věrnými, i před drobnohledem obstávajícími obrazy všeho možného posloužiti 

může a k tomu laciněji? [...] Fotografii připadla úloha blahodárného koštěte na reprodukce 

špatné, pořizované sice uměleckými prostředky, ale ne uměleckým duchem.“96 Hostinský na-

víc rozpoznal možné uplatnění fotografie v umělecké výchově: „Fotografie rozšiřuje díla jejich 

[malířství a sochařství] způsobem nejvydatnějším a nejpříznivějším, pomáhá buditi smysl 

pro ně a usnadňuje pochopení jejich jak historické, tak estetické. [...] Při rytině dle ob-

razu malovaného historik umění musí odlišovat účast osobní povahy rytcovy a jeho techniky  

od skutečného zjevu originálu, a to tím více, čím umělečtější je právě rytina; fotografie je 

však spolehlivější, poněvadž objektivnější.“97 

 Václav Vilém Štech ve své Estetice fotografie98 spatřuje účel fotografie tam, kde „slouží 

životu“ – jmenuje konkrétně vědecké, reprodukční a portrétní fotografie.99 Smysl fotografie 

tkví podle Štecha v tom, že umožňuje přesné a zbystřené pozorování, a ne v uměleckém 

tvoření.100 Na fotografie uměleckých děl naráží i v pozdějším článku Smysl a metoda dějin 

výtvarného umění,101 a sice když mluví o „pomůckách oboru“: „Fotografie je jistě z nich nej-

důležitější, vždyť analytické dějiny umění jsou možné teprve od jejího vynálezu. Bez fotografií 

nelze srovnávati ani identifikovati, teprve fotografické rozbory umožnily přesné zjišťování 

znaku výtvarného rukopisu, a to je poznávací znamení osobností. Nad fotografií lze všeli-

cos konstatovati; ona dovoluje systematiku, ale ona také brzdí nebo svádí činnost objevi-

telskou a tvořivé osvětlení poznatků. Ty se objevují jedině při přímém styku, při opětovném  

zkoumavém vyptávání, druhdy až nepřátelském. [...] Fotografie je pomůcka a náhražka, 

95  Srov. ibidem,  215-219.

96  Otakar HOSTINSKÝ: Fotografie a malířství (1905), in: O umění, Praha 1956, 528.

97  Ibidem, 533.

98  Vycházelo na pokračování ve Fotografickém obzoru: Václav Vilém ŠTECH: Estetika fotografie, in: Fotografický 
obzor 3, březen 1922, 33-36; Fotografický obzor 4, duben 1922, 49-51; Fotografický obzor 6, červen 1922, 81-83.

99  Václav Vilém ŠTECH: Estetika fotografie, in: Fotografický obzor 3, březen 1922, 36.

100  Ibidem, 81.

101 Václav Vilém ŠTECH: Smysl a metoda dějin výtvarného umění, in: Umění 11, 1938, 455-459.

39



podává přetrženou skutečnost, viditelné vlastnosti tam, kde jde často o neviditelné důvody,  

o stálý pohyb pod povrchem. Proto často falšuje, mnohdy zkreslí vztahy a předstírá.“102 

4. 3  FATA MORGANA BLÍZKOSTI

 

 „Nezdála by se vám čínská zeď nějak povědomou, kdybyste před ní poprvé stanuli? – 

Tolikrát jste viděli celý svět na fotografiích!“103 

 Fotografie ze vzdálených míst byly v 19. století velmi oblíbené pro exotičnost svých 

námětů, zároveň tyto především slunné lokality umožňovaly fotografům využít světla  

pro kvalitnější a rychlejší exponování snímků. Důležitým aspektem bylo virtuální cestování  

do vzdálených končin, jichž si mohli lidé díky fotografii užívat v pohodlí domova. „Všichni, kdo 

pro nemoc, pro nedostatek peněz nebo kvůli domácím poměrům nemohou cestovat k pamě-

tihodnostem, mají nyní příležitost odebrat se ve volných chvílích a bez námahy do zemí, kam 

se leckdo dostal jen s ohrožením života.“104 Fascinaci možností prohlížet si vzdálené architek-

tonické skvosty formuloval Ruskin ve svém popisu daguerrotypů z Benátek: „jakoby kouzelník 

zmenšil skutečnost, aby se přenesla do kouzelné země.“105 (Ruskinovo nadšení pro fotografii 

ale nemělo dlouhého trvání a záhy došel k přesvědčení, že dlouhodobý vliv fotografie na umě-

lecké školení by mohl být jenom škodlivý.)106

 Fotografii se podařilo zdánlivě nemožné: na jednu stranu zmenšila svět a přiblížila 

nedostupné objekty, na druhou stranu vytvořila odstup, který umožnil intelektualizaci dějin 

umění. Když „katedrála opouští své místo, aby našla umístění v pracovně milovníka umě-

ní“,107 zároveň se tímto klamným přiblížením vzdaluje: reprodukce se zdánlivě stávají ná-

hražkou živého kontaktu s uměleckým dílem. Naomi Rosenblum k tomuto přidává vtipnou 

historku, která dobře ilustruje, jak si v 19. století mnozí představovali dopady masového 

102  Ibidem, 457.

103  Alexandr HACKENSCHMIED: K výstavě nové české fotografie v Aventinské mansardě, in: Pestrý týden 5, 1930, 12. 
Cit. dle: POSPĚCH / KUNEŠ 2003, 18.

104  Félix BONFILS: Souvenirs d´Orient. Album pittoresque des sites, villes et ruines les plus remarquables de 
l´Égypte et de la Nubie, de la Palestine, de la Syrie et de la Grèce, Paris 1878, vol. I-II Egypt & Nubia.

105  „I found a French artist producing exquisitely bright small places (about four inches square), wchich contained, 
under a lens, the Grand Canal or St. Mark´s Place as if an magician had reduced the reality to be carried away into 
an enchanted land.“ in: John RUSKIN: Praeterita, George Allen, Sunnyside, Orpington, Kent 1886, 341, cit. dle: 
Karen BURNS: Topographies of Tourism: „Documentary“ Photography and „The Stones of Venice“, in: Assemblage 32, 
April 1997, 37; český překlad citovaného textu: Siegfried KRACAUER: Fotografie, in: CÍSAŘ 2004, 28.

106  Srov. FREITAG 1979-1980, 119.

107  Walter BENJAMIN: Dílo a jeho zdroj, Odeon, Praha 1979, 19-20.
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rozšíření fotografie: „Jeden Angličan, nadšenec pro fotografii, se domníval, že bude možné 

vyhnout se nákladům a kulturnímu riskování, spojenými s vysíláním anglických studentů  

do Francie a Itálie, díky tomu, že začaly být dostupné tak skvělé reprodukce.“108 I když to 

dneska zní trochu úsměvně, nemalá část těchto očekávání se splnila a studium reprodukcí 

namísto cestování za originálem se stalo běžnou praxí.

 Díky fotografické reprodukci se umělecká díla částečně vymanila ze své časoprosto-

rové podmíněnosti. Fotografie uměleckých děl zároveň fungují jako jakási reklama na umění. 

„Propagovat zobrazené tím, že je ukážeme působivě a krásně. Vyvolat obdiv k zobrazené 

věci, aby se pozorující stal kupujícím, aby prostřednictvím fotografie věc nejen poznal, ale 

oblíbil si ji, zamiloval se do ní – a posléze si ji koupil.“ 109 To je podle Lubomíra Linharta vlastní 

účel fotografie. S rostoucí oblibou turistiky se fotografie staly prostředníkem šíření povědomí  

o různých umělecky cenných objektech, například v podobě pohlednic. 

 U více autorů, kteří se fotografií nebo přímo reprodukcí zabývají, najdeme srovnání 

fotografie a tisku jakožto prostředků k šíření obrazu a slova. Podle Williama M. Ivinse je 

dokonce vynález přesně opakovatelného obrazového sdělení nejvýznamnějším vynálezem  

od vynálezu písma.110 Podobně přemýšlí i Vilém Flusser, který vidí paralelu vynálezu „technic-

kých obrazů“ a vynálezu písma v tom, jakým způsobem změnily strukturu společnosti. A do-

slova říká, že „vynález fotografie je právě tak rozhodující historickou událostí jako byl vynález 

písma.“111 Tyto výklady mají pravděpodobně původ v samotné etymologii fotografie (psaní 

světlem). Ostatně název, který W. H. Fox Talbot vybral pro svou knihu o fotografii - The Pencil 

of Nature - jistě odkazuje právě na tento fakt. Nutno dodat, že paralela fotografie a písma je 

možná jen v rovině silného abstrahování, kdy chápeme fotografii jako první dokonalý nástroj 

šíření obrazů a necháme stranou všechny ostatní reprodukční prostředky. Proto také zmínění 

autoři kladou důraz na společenský význam změn, které jak fotografie, tak písmo způsobily. 

Vedle srovnávání fotografie a písma působí méně radikálně paralela fotografie a tisku (nejspíš 

vzhledem k technickému charakteru a reprodukčním schopnostem obojího). Když Charles 

108  Naomi ROSENBLUM: A World History of Photography, London 1997, 241.

109  Lubomír LINHART: Mistr české fotografie Josef Sudek, in: Lubomír LINHART (intro): Josef Sudek, fotografie, 
Praha 1956, 29.

110  „It is hardly too much to say that since the invention of writing, there has been no more important invention 
than that of the exactly repeatable pictorial statement.“  William M. IVINS: Prints and Visual Communication, 
Cambridge: Harvard University Press 1953, 3.

111  FLUSSER 1994, 16.
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Baudelaire formuluje svoje představy o tom, k čemu je fotografie dobrá, využívá podobnost 

fotografie a tisku jako argument pro to, že se fotografie nemá snažit být uměním: „Bude-li 

fotografii dovoleno, aby nahradila umění v některých jeho funkcích, brzy je vystrnadí úplně 

nebo je zkazí za pomoci svého přirozeného spojence - hlouposti davu. Je proto třeba, aby se 

vrátila ke svému skutečnému úkolu, jímž je sloužit vědě a umění, a to velmi pokorně sloužit, 

jako knihtisk a písmo, které literaturu nevytvořily, ani ji nenahradily. [...] Ať uchrání před 

zapomenutím trosky na spadnutí, knihy, rytiny a rukopisy, které čas tak rychle ničí, vzácné 

věci, jejichž tvar je pomíjivý a které si zasluhují, aby byly uchovány v archivech naší paměti,  

a budeme jí děkovat a blahořečit jí.“112 André Malraux narážkou na podobnost fotografie  

a tisku otevírá své Musée Imaginaire, které „posune do extrému nedokonalou konfrontaci, 

prosazovanou ve skutečných muzeích: aby odpovědělo na jejich výzvu, vynalezlo výtvarné 

umění svůj tisk.“113

 

4. 4  DEMOKRATIČNOST FOTOGRAFICKÉ REPRODUKCE?

„Staré sobecké aristokratické časy hromadění jsou navždy pryč. Vzácní Tizianové, držení 

ve skříních pro zlomyslnou radost ve chvilkách lakomství, budou zachyceni a vyfotografováni. 

Velké a pravdivé umění je republikánské, a je pro všechny lidi, kteří nepotřebují vzdělání, 

aby to ocenili.“114

 V roce 1883, při příležitosti odhalení Daguerrova pomníku v jeho rodišti, četl fotograf 

Étienne Carjat báseň L´art du pauvre (Umění chudého), která příznačně tematizuje přínos 

fotografie jako zpřístupnění umění chudým: Avant toi, sublime inventeur/ L‘art, dédaigneux 

du prolétaire,/ Accaparant peintre et sculpteur,/ Appartient aux grands de la terre.// Tous: 

ducs, papes, rois, empereurs,/Mangeurs d‘argent, foudres de guerre,/ Se disputent marbre  

et couleurs :/Aujourd‘hui le pauvre a Daguerre!115

 Na společenskou roli fotografické reprodukce, která zpřístupnila umělecká díla masám, 

112  Charles BAUDELAIRE: Le public moderne et la photographie, cit. dle: Charles BAUDELAIRE: Úvahy o 
některých současnících, Praha 1968, 384.

113  „Car un Musée Imaginaire s´est ouvert, qui va pousser à l´extrême l´incomplète confrontation imposée par les 
vrais musées: répondant à l´appel de ceux-ci, les arts plastiques ont inventé leur imprimerie.“ MALRAUX 1965, 12.

114  Z recenze G. W. Thornburyho na publikaci Gems of  the Art Tresures Exhibition, kterou v roce 1857 
publikoval v Athanaeu, cit. dle: FAWCETT 1986, 194.

115  Éric MICHAUD: Daguerre, un Prométhée chrétien, in: Études photographiques 2, Mai 1997, http://
etudesphotographiques.revues.org/index126.html, vyhledáno 13. 5. 2009.
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poukazuje Gisèle Freund: „Ti, co si nemůžou dovolit originální díla, a jsou jich miliony, mohou 

dnes za výhodnou cenu vlastnit velmi kvalitní reprodukce.“ Díky fotografii si „všichni lidé mů-

žou vytvářet vlastní galerie.“116 Snadná reprodukovatelnost fotografie zprostředkovala lidem 

umělecká díla, která byla do té doby více méně výsadou bohatých.

 Když Vilém Flusser mluví o demokratizaci fotografie, má na mysli její dostupnost.117 

Idea fotografie, která je dostupná všem, už ale byla některými současnými autory pro-

blematizována. Například Petra Trnková zdůrazňuje nutnost „pochopení toho, jakou roli 

hrají fotografické a jiné obrazy v našich kulturách, jaký dopad má zmíněný rozsah obrazů  

na každodenní život, jakým způsobem jsou do obrazů vnášeny významy či jakou roli v tomto 

procesu hrají diváci“ a nedostatečnost starších textů, například právě Flusserových, které 

nekladou na tyto stránky fotografie dostatečný důraz a soustředí se na fotografii jako „reflexi 

skutečnosti a autorskou konstrukci“.118 Trnková poukazuje na fakt, že zmíněná demokratič-

nost fotografického média byla relativní, protože realita zdaleka neodpovídala nadšeným slo-

ganům firem spojených s fotografickým průmyslem. Píše, že „fotoamatérská činnost sice byla 

určena „všem“, jak hlásaly firemní slogany, avšak každému přiměřeně jeho společenskému 

zařazení“. Podle ní byla „stejně „demokratická“ například i ateliérová podobenka po celou dru-

hou polovinu 19. století. Z toho vyvozuje, že „demokratičnost se tak stává jen dalším v řadě 

mýtů o fotografii.“119

 Demokratický charakter fotografie je možné zkoumat i z hlediska fotografických repro-

dukcí uměleckých děl. Lze přijmout tvrzení, že fotografie demokratizovala umění? Nesporným 

faktem je, že se umělecká díla dostávají prostřednictvím fotografické reprodukce k masám. 

Hledisko společenských a politických změn způsobených reprodukovatelností sleduje Walter 

Benjamin ve svém slavném a i v této práci již citovaném textu Umělecké dílo ve věku své 

technické reprodukovatelnosti.120 V první kapitole jsme se zaměřili především na jedinečnost, 

kterou umělecké dílo ztrácí svou reprodukovatelností. Podle Benjamina ale kromě hodnoty 

fyzické přítomnosti umělecké dílo ztrácí i svou časoprostorovou zakotvenost, určovanou stří-

dajícími se majetnickými vztahy, do nichž mohlo vstoupit. Ztráta aury je tak podmíněna 

116  FREUND 2007, 95.

117  FLUSSER 1994, 51.

118  Petra TRNKOVÁ: Fotografie po dějinách fotografie, in: FILIPOVÁ Marta /RAMPLEY Mathew (eds.): Možnosti 
vizuálních studií, Brno 2007, 99.

119  Ibidem, 104.

120  BENJAMIN 1979.
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společenskými změnami: reprodukovatelnost jde ruku v ruce s myšlenkou socialismu.  

Pro Benjamina je l´art pour l´artismus negativní reakcí na rozšiřování sociální funkce umění  

a dochází k tomu, že ztráta aury je v podstatě osvobozením uměleckého díla. Reprodukovatelnost 

totiž způsobila změnu funkce umění, kdy „namísto jeho rituální základny nastoupí základna 

konstituovaná jinou praxí: politickou.“ Na rozdíl od fašismu, který se snaží udržet majetnické 

vztahy násilím, je pro socialismus reprodukovatelnost v podobě masového šíření vítaná, pro-

tože vlastnické vztahy narušuje. V důsledku toho se objevují nové funkce uměleckého díla, 

„od nichž se funkce nám známé, umělecké, odrážejí jako něco, co bude z pozdějšího hlediska 

možno uznat za náhodné.“121 Text vybízí k následující úvaze: místo abychom se zabývali umě-

leckostí fotografie, měli bychom sledovat, jak vynález fotografie změnil vnímání umění a klást 

důraz na funkční změnu umění. Zároveň se podle Benjamina po vynálezu fotografie smazává 

hranice mezi autorem a publikem, což se potvrdilo následným vývojem, který v současnosti 

dospěl do extrému: v dnešní době už skutečně může fotografický aparát vlastnit každý a stalo 

se běžnou praxí, že návštěvníci muzeí a galerií zachycují umělecká díla na displeje svých au-

tomatických digitálních fotoaparátů. Pokud je podle Benjamina stoupající zmasovění v přímé 

úměře vzrůstající proletarizaci,122 jsme dnes svědky pokračování tohoto procesu.

 I Malrauxovo Musée Imaginaire ukazuje, jak silné vztahy můžou vázat reprodukci  

a politiku. Jeho poněkud utopická idea zrovnoprávnění uměleckých děl z nejrůznějších období 

a kultur prostřednictvím fotografie  je toho důkazem. William E. Mellin nachází v souvislosti 

s demokratizací umění paralelu zvukových nahrávek a fotografie: „Nahrávky, nezatížené pod-

míněností času, místa a sociálního postavení, rozšířily posluchačům obzory, [...] podobně jako 

rozšíření fotografií přineslo umění masám. [...] Gramofon vlastně demokratizoval hudbu.“123

 Navzdory těmto idealistickým myšlenkám se ukázalo, že demokratický princip foto-

grafické reprodukce může být velmi dobře zneužit. Nejlepším příkladem toho je nacistické  

zneužití antických a středověkých soch, prezentovaných prostřednictvím fotografií jako ideály 

rasové čistoty. Funkce fotografie uměleckého díla se postupně proměňovala: její původní určení 

pro reprodukci v uměleckohistorické publikaci vystřídalo využití pro politickou propagandu. 

121  Ibidem, 23.

122  Ibidem, 39.

123  William E. MELLIN: Photography and the recording process in the Age of Mechanical Reproduction, in: 
Leonardo 1, 1986, 56.
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[13] Walter Hege: Bamberský jezdec. 

[14] Walter Hege: Apollon z Diova chrámu v Olympii, detail. Obrazový doprovod knihy Olympia, Berlin 1936.

[15] Walter Hege: Apollon z Diova chrámu v Olympii. Obrazový doprovod knihy Olympia, Berlin 1936.
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Je zajímavé, že se takto proměňovala funkce konkrétních jednotlivých snímků. Nejlepším 

příkladem jsou fotografie Bamberského jezdce, které Walter Hege původně dělal pro umě-

leckohistorickou publikaci Wilhelma Pindera. [13] Mezitím ale Hege v roce 1930 vstoupil 

do nacionalistické strany a Bamberský jezdec postupně přestal vyzařovat ducha německého 

rytířství a jeho tvář se v interpretaci Paula Schultze-Naumburga stala ideologickým ideálem, 

nejvznešenější nordickou hlavou. Politický význam k nim byl, s jeho svolením, připojen skrze 

souvislosti, ve kterých se snímky objevují. Fotografie nejsou svým obsahem politické a možná 

proto dokážou o to lépe propagovat politické zájmy. Hegeho fotografie například ilustrují pu-

blikaci Olympia, která byla vydána při příležitosti konání Olympijských her v Německu v roce 

1936. Hegeho fotografie antických památek jsou technicky dokonalé a přesvědčivě podávají 

umělecká díla. Hege často volil detailní záběry z lehkého podhledu a jeho fotografické inter-

pretace soch jako rasového ideálu (Bamberský jezdec, socha markraběnky Uty z Naumburgu, 

Apollon z Diova chrámu v Olympii) stály podle Fridricha Kestela u zrodu rasistického ideálu 

krásy jako stylu.124 Na jednu stranu podhled skutečně má za následek určitý dojem nadřaze-

nosti fotografovaného člověka/sochy a způsob fotografování tedy odpovídá ideologii, kterou 

měly snímky propagovat. Na druhou stranu, zrovna zmíněné bamberské sochy jsou umístěny 

poměrně vysoko a pohled zespoda je přirozený. Hege zároveň používal detailních záběrů  

pro vytržení děl z kontextu, což umožňovalo posunutou interpretaci. Důvtipně využil toho, že 

na fotografiích se trochu rozmazává hranice mezi živým a mrtvým - znehybněným člověkem 

a statickou sochou – čímž poukázal na předpokládanou podobnost antického a německého 

ideálu: například detailní záběr Apollona ukazuje jen jeho hlavu, trup a zdviženou pravici. 

[14] V takovém podání Apollon vyzní jinak, než v případě reprodukce větší části sousoší, kdy 

je najednou patrný původ gesta pravé ruky. [15] 

 Uvedené příklady zneužití fotografií uměleckých děl pro účely propagandy jsou ilustrací 

toho, jak se dá prostřednictvím fotografie zacházet s uměleckým dílem a posouvat nebo úplně 

ignorovat jeho původní význam. Lubomír Linhart ve své Sociální fotografii upozorňuje na to,  

že autor fotografie podává fotografovaný objekt s určitým záměrem: „Fotografický aparát, 

čočka a citlivá plocha, je prostředkem fotografovi, jakožto třídnímu subjektu, k vyjádření 

124  „As the pictures chosen confirm, Hege had a preference for close-up photos taken either slightly from below 
or from a position very much below the subject. His photographic interpretations of the statue of the Rider, the 
statue of the Margravin Uta and the gable figure Apollo as a racist idea of beauty had a style-forming function. The 
figures become symbols of a heroic attitude to life.“ in: Friedrich KESTEL: Walter Hege (1893-1955): „Race Art 
Photographer“ and/or „Master of Photography“?, in: ROBERTS 1995, 298.
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určitého jevu tak, jak chce, abychom jev viděli. Fotografický objektiv ve skutečnosti není objek-

tivní.“ 125 A dále: „Tentýž aparát s toutéž „objektivitou čočky“ může vytvořiti – podle toho, kdo 

jej ovládá – buď revoluční nebo kontrarevoluční fotografii, buď sociální, nebo měšťáckou.“126 

Využití fotografií uměleckých děl pro politickou propagandu potvrzuje jeho slova. V nacistic-

kém podání je Bamberský jezdec především germánský ideál, teprve pak konkrétní sochařské 

dílo. Neboli cílem Waltera Hege bylo ukázat Bamberského jezdce jako nordický vzor. U sociální 

fotografie Linhart zdůrazňuje nový obsah, který by měl spolu se zvolenou uměleckou formou 

propagovat dialekticko-materialistický světový názor.127 Díky příkladům, které jsem uvedla, 

chápu Benjaminovu tezi „fašismus estetizuje politický život, zatímco komunismus politizuje 

umění“128 tak, že fašismus používal umělecká díla jaksi pasivně k potvrzení nacistických  

ideálů, zatímco komunismus propagoval aktivně svoje ideály skrz umělecká díla.

4. 5 SLUŽKA DĚJIN UMĚNÍ 

  

 Jednou z velmi podstatných funkcí fotografie uměleckých děl byl a je její nezastupitelný 

podíl na formování dějin umění jako oboru. Studium dějin umění probíhá často formou se-

znamování se s fotografickými reprodukcemi uměleckých děl: uměleckohistorické publikace,  

ze kterých čerpáme informace, i vlastní výuka dějin umění na vysokých školách, jsou do velké 

míry závislé na obrazovém materiálu. Fotografie je historiky umění využívána pro rozšiřo-

vání znalostí, pro připomenutí konkrétních děl, pro studium detailů, jako dobrý prostředek  

ke srovnávání materiálu, nebo někdy jako doklad o už neexistujícím díle. Vzhledem k uve-

deným funkcím, které fotografie uměleckých děl zastává v dějinách umění, bude zajímavé 

podívat se na počátky jejího užívání v oboru.

  V průběhu druhé poloviny 19. století dochází k postupnému začleňování fotografií 

uměleckých děl do běžné uměleckohistorické praxe; v první polovině 20. století se už pevně 

ustavují její funkce a korigují se nuance způsobu použití reprodukcí, například volbou typogra-

fického řešení stránky atd. V souvislosti s vývojem vztahu fotografie uměleckých děl a dějin 

umění bývají skloňována jména Giovanni Morelli, Bernard Berenson, John Ruskin, Hermann 

125  Lubomír LINHART: Sociální fotografie, cit. dle POSPĚCH / KUNEŠ 2003, 22.

126  Lubomír LINHART: Sociální fotografie, Praha 1934, 71.

127  Srov. Lubomír LINHART: Sociální fotografie, in: Magazín DP, 1934-35, 6.

128  Srov. BENJAMIN 1979, 39.
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Grimm, Heinrich Wölfflin, nebo Clarence Kennedy.

 Fotografie usnadnila práci znalců: například Giovanni Morelli fotografie zřejmě uplatnil 

ve své metodě určování autorství uměleckých děl na základě podružných prvků na obraze  

(u portrétního obrazu například způsob ztvárnění ucha, ruky, nehtů).129 Morelliho následov-

níkem byl v tomto směru Bernard Berenson, který se o fotografii velmi zajímal a vyzdvihoval 

její schopnosti. Sledoval i technický vývoj a napsal pojednání o isochromatické fotografii  

a podání barev na černobílé fotografii. Podle Berensona fotografie zjednodušila práci znalce tím, 

že umožnila srovnání konkrétního zkoumaného díla se všemi dalšími díly daného autora.130

 Johna Ruskina si fotografie získala záhy po svém objevení, jeho nekritické nadšení 

ale nemělo příliš dlouhého trvání. Nejvíce si na fotografii cenil její věrnosti v podání de-

tailu a nezkreslených proporcí fotografovaného objektu: „Je to skoro to samé jako přinést si  

samotný palác: je tam každý úlomek kamene, každá skvrna, a samozřejmě bezchybné pro-

porce.“131 Po procitnutí ze zaslepeného obdivu daguerrotypie používal Ruskin fotografie jako 

jeden z možných způsobu reprezentace a byl si vědomý zdánlivosti jejich pravdivého podání 

skutečnosti.132

 Překvapivě důležitou pozici měla fotografie uměleckých děl mezi ostatními tématy 

Prvního uměleckohistorického kongresu, který se konal ve Vídni v roce 1873. Ve své za-

hajovací řeči Rudolf Eitelberger uvádí jako cíle kongresu: „založení edice uměleckohistoric-

kých regest, založení společnosti pro využití fotografie pro účely dějin umění, otázky re-

produkce uměleckých děl, výměna reprodukcí mezi muzejními ústavy, otázky výuky dějin 

umění, nové reprodukční techniky.“133 A Anton Springer, který prohlašoval, že fotografie má 

pro dějiny stejný význam jako mikroskop, ve smyslu položení základů vědeckosti oboru,134 

vystupuje s návrhem, který vedl k založení Kunsthistorische Gesellschaft für Photographische 

Publikationen.135

129  Např. Anthony Hamber relativizuje roli fotografií v Morelliho práci a tvrdí, že je zřejmě užíval pro připomenutí 
spíš než jako nástroje, srov. Anthony HAMBER: The Use of Photography by Nineteenth-Century Art Historians, in: 
ROBERTS 1995, 111.

130  Bernard Berenson: Isochromatic Photography and Venetian Pictures (1893), in: ROBERTS 1995, 127-131.

131  John Ruskin v dopise z Benátek 7. 10. 1845, srov. Michael HARVEY: Ruskin and Photography, in: The Oxford 
Art Journal 7, 1985, 25.

132  Srov. Karen BURNS: Topographies of Tourism: „Documentary“ Photography and „The Stones of Venice“, in: 
Assemblage 32, 1997, 22-44. 

133  Srov. Petr WITTLICH, Literatura k dějinám umění, Praha 2008, 62.

134  NELSON 2000, 431.

135  FAWCETT 1986, 206.
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[16] Ilustrace k Wöllflinovu článku o fotografování soch. 

[17] Clarence Kennedy, fotografie ze Studies and Criticism, II: Desiderio da Settignano, Marsuppini 
Tomb, Vase with Pears from Soffitt.
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 Revoluci přinesla fotografie do výuky dějin umění v době, kdy se k ilustraci přednášek 

začaly běžně používat světelné obrazy. Mezi prvními začal projekci fotografií využívat Bruno 

Meyer, který obhajoval přednášení s projekcí na zmíněném prvním uměleckohistorickém kon-

gresu ve Vídni. Praxe přednášení s promítáním se rozšířila ve chvíli, kdy bylo možné k pro-

mítání použít elektrické světlo, což nastalo na konci osmdesátých let 19. století.136 Dalším 

průkopníkem v tomto oboru byl Herman Grimm, profesor berlínské katedry dějin umění. Byl 

přesvědčený o důležitosti fotografické dokumentace pro dějiny umění a rozpoznal potenciál 

přednášení doprovozeného promítáním.137

 K rozvoji začlenění fotografií uměleckých děl do výuky dějin umění významně přispěl 

Heinrich Wölfflin, na nějž jistě zapůsobil Jacob Burckhardt, který při svých přednáškách fo-

tografie hojně využíval.138 Wölfflin byl podle některých první, kdo začal pravidelně používat 

projekci dvou obrazů naráz.139 Tato jeho metoda výuky se projevuje i v psané formě: ve svých 

článcích o tom, jak fotografovat sochařská díla,140 použil pro ilustraci textu dvojice fotografií 

uměleckých děl, které umožňují srovnání a jsou pro pochopení stejně důležité jako text sám. 141 

[16] 

 Za zvláštní pozornost stojí Clarence Kennedy, historik umění a fotograf v jedné 

osobě, který napsal první doktorskou práci zaměřenou na fotografii uměleckých děl.142 Jako  

specialista na renesanční sochařství využíval fotografie pro atribuci a kritickou analýzu sty-

lu.143 Jeho snímky vynikají dokonale prokresleným detailem a plasticitou. Mary Bergstein  

o jeho fotografiích napsala, že „vyrážejí dech“, a že mohly mít větší dopad na americkou před-

stavu o italském sochařství 15. století než jakýkoli text.144 [17]    

 Fotografie uměleckých děl sehrála podstatnou roli při formování oboru dějin umění  

136  Srov. NELSON 2000, 429.

137  Trevor FAWCETT: Visual Facts and the Nineteenth-Century Art Lecture, in: Art History 6, December 1983, 454.

138  Srov. Anthony HAMBER: The Use of Photography by Nineteenth-Century Art Historians, in: ROBERTS 1995, 111.

139  Ibidem 114; Trevor FAWCETT: Visual Facts and the Nineteenth-Century Art Lecture, in: Art History 6, 
December 1983, 456; Robert S. NELSON upozorňuje na fakt, že už v polovině století užíval srovnávací metodu 
dvou obrazů anglický historik architektury Cockerell: NELSON 2000, 429.

140  Heinrich WÖLFFLIN: Comment photographier les sculptures, in: MASON 1985, 127-136.

141  Wölfflin také napsal pojednání o problematice pravolevé orientace promítaných obrazů: Heinrich WÖLFFLIN: 
Über das Rechts und Links im Bilde, Gedanken zur Kunstgeschichte: Gedrücktes und ungedrücktes, Basel, 1941, 
82-90, cit. dle: NELSON 2000, 429.

142  Clarence KENNEDY: Light and Shade and the Point of View in the Study of Greek Sculpture, Harvard 1924.

143  Clarence KENNEDY: Studies in the History and Criticism of Sculpture, Northampton, New York, 1928-32, 
s podtitulem „Photographic details of figure sculpture and architectural decoration taken expressly to facilitate the 
study of attribution and the critical analysis of style“, srov. BERGSTEIN 1992, 489.

144  „The resulting photographs are breathtaking, and they may have had a greater formative impact on the 
American vision of fifteenth-century Italian sculpture than any single descriptive text.“ in: BERGSTEIN 1992, 490.
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a této její funkci byla tehdy věnována větší pozornost než dnes. Historici umění diskutovali 

nejprve o její vhodnosti pro výuku oboru, po jejím zavedení pak hledali nejlepší možné vy-

užití jejích služeb. Fotografie stála za rozvojem komparativního studia detailů uměleckých 

děl. Jejím velkým přínosem oproti možnostem grafických rozmnožovacích technik bylo věrné 

zobrazení povrchu uměleckých děl, což mělo za následek nárůst zájmu o studium uměleckého 

rukopisu. Adolphe Braun, první francouzský fotograf, který se plně věnoval reprodukci umě-

leckých děl, záhy rozpoznal tyto kvality fotografické reprodukce a začal editovat Autographes 

des Maitres (Rukopis mistrů). 

 V dnešní době se fotografie uměleckých děl používají jako naprostá samozřejmost  

a jak to formulovala Barbara E. Savedoff, „začali jsme ztotožňovat umění s jeho fotograficky 

reprodukovatelným obrazem“.145 Problematickou záležitostí dějin umění do velké míry závis-

lých na reprodukovaných obrazech se stává fakt, že ne všechna umělecká díla jsou smys-

luplně reprodukovatelná. Dokonce podstatná část umění 20. a 21. století jako by se snažila 

vymanit z této závislosti. Je potřeba znovu pokládat otázku způsobu využití fotografie v oboru 

dějin umění, aby se do důsledku nenaplnilo Malrauxovo tvrzení, že dějiny umění jsou dějinami 

toho, co lze vyfotografovat146 a to ostatní se jich netýká. Na podstatnou roli, kterou sehrála 

fotografie při formování dějin umění, upozornil Donald Preziosi: „Mocná síť aparátů, která je 

základem moderní disciplíny dějin umění, má za předpoklad existenci fotografie. Skutečně, 

dějiny umění, jak je známe dnes, jsou dítětem fotografie: Od počátků akademické disciplíny 

v poslední čtvrtině 19. století hrály filmové technologie klíčovou roli v analytickém studiu, ta-

xonomickém třídění a vytváření historických a vývojových vyprávění. Projekce světelných ob-

razů vstoupila do hry velice brzy, a ustavila povahu studia, analýzy a srovnávání obrazů.“147 

145  Barbara E.SAVEDOFF: Looking at Art through Photographs, in: The Journal of Aesthetics and Art Criticism 3, 
Summer 1993, 456. „Malraux is only partly right when he says that photographs bring us to the art of the world. 
They bring to us only certain aspects of that art, what might be called its images. So while photography has made 
possible the study of art as we know it today, it has also shaped that study – we have come to identify art with its 
photographically reproductible image.“

146  André MALRAUX: Imaginární muzeum, in: Revue Labyrint 23-24, 2008, 180.

147  Donald PREZIOSI: Rethinking Art History: Meditations on a Coy Science, New Haven, 1989, 72.
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5 TŘICÁTÁ LÉTA V ČESKOSLOVENSKU:  

 STÁTNÍ GRAFICKÁ ŠKOLA A DRUŽSTEVNÍ PRÁCE 
 

 „Zatímco dvacátá léta jsou poznamenána bojem o svébytnou existenci fotografie, o ově-

ření jedinečnosti jejího výrazu, třicátá léta akcentují její společenskou funkci, zamýšlejí se  

nad jejím posláním, nad její použitelností v různých oblastech života, ujasňují její funkce.“ 148 

Tak charakterizovala vývoj meziválečné fotografie Daniela Mrázková. Zájem o společenskou 

funkci fotografie se ve třicátých letech odrazil i na poli fotografie uměleckých děl.

 Ve třicátých letech 20. století se velmi rychle rozvíjí „užitá fotografie“149 a stoupá její 

kredit. Rozšíření pole zájmu o fotografii i na fotografii užitou znamenalo mimo jiné i zvýšený zá-

jem o reprodukce uměleckých děl. Termín užitá fotografie bohužel poměrně zapadl, přitom se  

na uvedené funkce fotografie hodí lépe než cokoli jiného. Do jisté míry toto označení řeší 

problém jak označovat fotografie, které jsou mezi dokumentární, nebo spíše dokumentační, 

fotografií (snahou je přímá objektivní reprodukce reality) a čistě uměleckou fotografií umě-

leckých děl (které skutečnost záměrně estetizují). Obojí se dá poměrně snadno označit jako 

užitá fotografie různých kvalit a funkcí a odpadne tím hledání hranice mezi uměním a prostým 

dokumentačním záběrem, které zřejmě nevede k hlubšímu poznání.  

 Změna vnímání fotografie ve třicátých letech v Československu je patrná na charak-

teru tehdejších výstav a publikací. V roce 1933 se uskutečnila První mezinárodní výstava 

sociální fotografie, kde se fotografie prezentovala jako společenský činitel. Lubomír Linhart 

v roce 1936 publikoval knihu Sociální fotografie, kde aplikoval marxismus na teorii fotografie,  

a od té doby hájil důležitost služebné funkce fotografie. V témže roce se konala Mezinárodní 

výstava fotografie v Praze, „manifestační čin, který shrnul všechny progresivní proudy a snahy 

předválečné fotografie“.150 [18] Zahrnula jak uměleckou, tak například vědeckou fotografii 

české i cizí provenience. Na výstavě se objevilo i několik fotografií uměleckých děl: Josef 

Sudek vystavil vedle dalších prací fotografie Kovová socha a Dřevěná socha.151 [19] 

148  Daniela MRÁZKOVÁ: Fotografické dědictví: vývojové proudy v české meziválečné fotografii, in: 
Československá fotografie 29, 1978, 260-261.

149  Srov. Anna FÁROVÁ: Užitá fotografie v Československu ve 30. letech, in: Vizuální komunikace jako prvek 
sociální a estetické struktury 20. a 30. let v Československu, Praha 1973.

150  Daniela MRÁZKOVÁ: Fotografické dědictví: vývojové proudy v české meziválečné fotografii, in: 
Československá fotografie 29, 1978, 269.

151  „Kovová socha“ se objevuje i v první Sudkově monografii jako „Barokní plastika“. Lubomír LINHART (intro) /
Josef SUDEK: Josef Sudek, Praha 1956. Jedná se o hlavu barokní plastiky typu Vanitas, z 16. století z Podještědí. 
Srov. Vojtěch LAHODA: Emil Filla, Praha 2007.
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[18] Katalog Mezinárodní výstavy fotografie, 
 
[19] Josef Sudek: Barokní plastika, 1936. 

[20] Katalog výstavy Sto let české fotografie, 

53



V roce 1939 se uskutečnila výstava Sto let české fotografie,152 „demonstrace pojmu moderní 

fotografie v celé jeho šíři – v umění, technice, reklamě, plakátu, tisku a životě vůbec.“153 [20] 

Výstava opět zahrnula i jiné než umělecké fotografie a podobně jako předchozí počiny ukázala 

fotografii jako celospolečenský fenomén.

 Klíčovou roli pro formování výtvarného stylu publikací a výstav sehrál ve třicátých 

letech Ladislav Sutnar, který několik let zároveň zastával funkci uměleckého vedoucího nakla-

datelství Družstevní práce a řídil Státní grafickou školu.154 Jako schopný manažer a moderně 

smýšlející člověk se Sutnar zasadil o projekty, které určily výraz vizuální výchovy a komuni-

kace třicátých let. Na Státní grafické škole převzal po Karlu Novákovi vedení fotografického 

oddělení Jaromír Funke. Na škole vyučoval fotografii také Josef Ehm. Program výuky se bě-

hem let lehce měnil, ale základem byla denní dvouletá škola fotografie, v některých letech 

doplněná o jednoroční mistrovskou školu fotografie, a dvě odborné pokračovací školy – škola 

fotografie a škola reprodukční fotografie.155 Kvalitní fotografická reprodukce byla tedy jedním 

ze základních programů školy, její teorii a praxi vyučovali zejména Rudolf Gilbert a Otokar 

Hejzlar. Za Sutnarova vedení škola spolupracovala na mnoha publikačních projektech, často 

společně s nakladatelstvím Družstevní práce. 

5. 1 ZOBRAZENÍM POVRCHU ODHALOVAT POVAHU VĚCÍ

„Je několik cest, na nichž můžeme poznávati svět, ale nejpřesnější vědomosti získáme,  

když začneme povrchem věcí. Neboť povrch různě vytvářený je význačnou vlastností 

jejich a jeho pomocí především rozlišujeme předměty, vnímáme obrazy, jež vznikají v oku 

působením světla odraženého od stěn a stran hmoty. Podobně oku pracuje fotografický 

aparát. Ten zachycuje všechny stupně a odstíny odraženého světla a zpravuje nás  

o různosti a mnohosti povrchů, ba často můžeme usuzovati z povrchu i o struktuře.  

Když zachytí čočka na desku aktinické světlo, tedy onu část paprsků, jež působí na 

fotografickou vrstvu připravené desky, získáváme přesný záznam o působení odraženého 

světla a tím dovídáme se mnoho o samé povaze věcí.“156

152  Jiří JENÍČEK / Lubomír LINHART (eds.): Mezinárodní výstava fotografie, (kat. výst.), Praha 1936.

153  Zdeněk WIRTH (ed.): Sto let české fotografie 1839-1939, (kat. výst.), Praha 1939.

154  1929-1939 byl uměleckým vedoucím Družstevní práce a 1932-1941 ředitelem Státní grafické školy.

155  Srov. Zbyněk KOČVAR / Jan SEHNAL (eds.): 80 let VOŠG a SPŠG, almanach, Praha 2001.
V roce 1933 Sutnar zavedl kurz reklamní fotografie. Škola portrétní fotografie byla od školního roku 1934-35 
rozšířena na školu fotografie.

156  Jaromír FUNKE / Ladislav SUTNAR: Fotografie vidí povrch, Praha 1935, nepag.
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 Státní grafická škola ve třicátých letech iniciovala významné uměleckohistorické pub-

likace: Vojtěch Volavka: Malířský rukopis ve francouzském obraze nové doby (1934), Václav 

Vilém Štech: Sochaři pražského baroku (1934), Josef Cibulka: Kostel sv. Jiří (1936), Jaromír 

Pečírka: Daumier mluví k nám (1935), Vojtěch Volavka: Česká kresba (1936), Vojtěch 

Volavka: Malba a malířský rukopis (1939). V mnoha dalších knihách se objevují fotografické 

reprodukce ze školních dílen. Jak je patrné, kvalitní reprodukce uměleckých děl byla na škole 

skutečně jednou z priorit, a jistě není náhoda, že se zmíněné první tři svazky Soukromých 

tisků Státní grafické školy reprodukování uměleckých děl věnují, a to v podobě fotografie ma-

lířského rukopisu (Volavka), fotografie soch (Štech) a fotografie architektury (Cibulka).157

 V roce 1935 vznikla na Státní grafické škole edice Fotografovaný svět, ve které mělo 

postupně vyjít osm titulů: Fotografie vidí povrch, Plastické předměty, Hlava, Reklamní foto-

grafie, Architektura, Reportáž měst, Příroda, Noční fotografie.158 [21] Připravovaný projekt 

měl podle Lubomíra Linharta propagovat fotografii „jakožto prostředek objektivního poznání  

a nikoliv jako prostředek špatného vyjadřování objektivních dojmů.“159 Z velkolepě naplá-

nované edice nakonec vyšel pouze jeden titul, který i tak ukazuje dobové uvažování o fo-

tografii. Zájem o zkoumání povrchu věcí pomocí fotografie spojuje tuto publikaci s knihami 

pojednávajícími o malířském rukopise. Odhalovat povahu věcí prostřednictvím fotografického 

záběru, vidět povrch a nezůstat na něm: to zajímalo Funkeho a Sutnara při práci na publikaci 

Fotografie vidí povrch a stejná motivace je vedla k tomu, že v rámci Státní grafické školy rea-

lizovali se studenty fotografie francouzských obrazů, aby pak na nich Vojtěch Volavka zkoumal 

malířský rukopis ve své knize.

5. 1. 1 FOTOGRAFIE VIDÍ POVRCH

 

 Pro nevšední typografické řešení a revoluční koncept chápání a užití fotografie se 

Fotografie vidí povrch 160 stala jedním z nejvýraznějších publikačních počinů třicátých let. [22] 

Podobně jako jmenované výstavy, zahrnula i tato publikace různé druhy fotografie, kladla dů-

raz na fotografické zpracování a ukázala důležitou roli fotografie pro lidské vnímání a šíření 

157  Srov. Hana VOLAVKOVÁ: Tisky Státní grafické školy, Panorama 1, leden 1936, 4.

158  Reklama na edici Fotografovaný svět, in: Panorama 4, 1935, 52.

159  Lubomír LINHART: Fotografie objevuje svět, in: Panorama 6, 1935, 84.

160  Jaromír FUNKE / Ladislav SUTNAR: Fotografie vidí povrch, Praha 1935.
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vědomostí. Různé náměty jsou v publikaci konfrontovány skrze fotografie, čímž jsou zrovno-

právněny: předně jsou prezentovány jako fotografovaný povrch. Reprodukované fotografie 

transformují předměty v plochu a zkoumají kvality povrchu. Už bylo řečeno, že právě schop-

nost věrného podání struktury povrchu je jednou z předních vlastností fotografie. Fotografie 

vidí povrch je studiem jedné složky samotného charakteru fotografie. 

  V předmluvě V. V. Štech formuloval mimo jiné změnu vnímání, která nastala po vy-

nálezu fotografie: „Už sotva co nás překvapí; před pověstným divem světa, u paty monu-

mentální stavby, tváří v tvář velikému člověku konstatujeme: Ano, vypadá jako na fotografii. 

Obrazy předcházejí dnes většinou zážitky z cest, zbavují nás možnosti, abychom se ještě divili 

upřímně a dětsky tak, jak ještě nedávno žasli naši předkové. Avšak ztráty fantastických před-

stav – vždyť vlastně není na světě divných krajin – nahrazuje nám za to fotografie přívalem 

skutečnosti, zmnoženým viděním a zevrubnějším poznáním.“161

 Fotografie reprodukované ve Fotografie vidí povrch, vytištěné bez okrajů, na spad, 

jsou výřezem povrchu věcí. Detailní reprodukce struktury povrchu ohraničená jen formátem 

publikace přitahuje pozornost a paradoxně – i když se jedná o fotografii zkoumající povrch - 

se divák jejím prostřednictvím noří do hloubky. Byl to nejspíš Jaromír Funke,162 kdo zdůvodnil 

v úvodu publikace smysl zájmu o povrch věcí: poznáváním povrchu podle něj získáme nej-

přesnější informace. Fotografie, jakožto přesný záznam odraženého světla, se podle Funkeho 

stává „pravdomluvným svědkem a dokladem o stavu a vzhledu předmětů.“ Ideálem se stává 

fotografie „pravdivá, technicky dokonalá a fotogenicky zajímavá“.163 Jaromír Funke mluvil  

o spojitosti nové fotografie a snímání povrchu věcí i jinde: „Členitost architektury, časem 

zbrázděný povrch sochy se stopami sochařského rukopisu, nebo konečně i člověk s bohat-

stvím jevové struktury, jsou jistě objekty, které nesou svoje charakteristické znaky, příznačné 

jen jim. Prostor nahromaděný kolem nich, prostředí, v němž jsou umístěny, světlo, které 

odrážejí, to všecko jsou ony důležité maličkosti, jejichž pečlivým vybráním a uvedením v sou-

lad v jakýsi harmonický, fotograficky nedělitelný a jednolitý celek, dá se docíliti překvapující  

a nově pojaté fotografie, samozřejmě zachovávající pravdivost.“164

161  Václav Vilém ŠTECH: Fotografovaný svět, in: SUTNAR / FUNKE (eds.): Fotografie vidí povrch, Praha 1935, 
reprint Praha 2003, nepag.

162  Srov. Matthew S. WITKOVSKY / Jindřich TOMAN: Pod povrch české moderní fotografie, in: Fotografie vidí 
povrch, reprint, Praha 2003, nepag.

163  Jaromír FUNKE: Fotografie vidí povrch, in: Jaromír FUNKE / Ladislav SUTNAR: Fotografie vidí povrch, Praha 1935, nepag.

164  Jaromír FUNKE: Fotografujeme předmět v prostoru, in: Magazín Družstevní práce 1934-35, 55-56.
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[21] Reklama na edici Fotografovaný svět. 

[22] Přebal knihy Fotografie vidí povrch.

[23] Josef Ehm a žáci: Detail busty Vojtěcha rytíře Lanny od Josefa Václava Myslbeka.

[24] Otakar Hejzlar: Detail obrazu Albrechta Dürera: Růžencová slavnost. 
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 Fotografie vidí povrch ukazuje tuto nově pojatou fotografii na příkladech fotografií pří-

rodních a uměleckých objektů. Mezi reprodukcemi je jedna fotografie plastiky (J. V. Myslbek: 

Vojtěch rytíř Lanna) v podání Josefa Ehma a jeho žáků a jedna fotografie malby (A. Dürer: 

Růžencová slavnost) na snímku Otokara Hejzlara. [23] [24] U obou příkladů dochází k zají-

mavému propojení textu a obrazu, když v textu odkazují autoři přímo k reprodukovaným fo-

tografiím. Komentáře fotografie Myslbekovy portrétní busty se zhostil V. V. Štech, který využil 

fotografického podání povrchu plastiky k zevrubnému popisu umělcovy práce s materiálem. 

Píše, že z fotografie „vyčteme vitální, neakademický způsob modelace, jež užívá šikmých 

plošek, svažujících se a vystupujících v ustavičném přechodu protikladů výšek a hloubek.“165 

K reprodukované fotografii ve svém textu k Růžencové slavnosti odkazuje i Vincenc Kramář: 

poté, co na začátek rozebere historii obrazu, který měnil místa, majitele, byl několikrát po-

ničen a restaurován, lakonicky napíše, že „o tom všem nás poučuje fotografie velmi po-

drobně“. Na základě fotografie pak Kramář rozebírá jednotlivé detaily obrazu, které prozrazují 

jeho historii: retušovaná místa se prozrazují například tím, že vrhají stín. Fotografie je také  

pro Kramáře prostředníkem ke zkoumání Dürerova rukopisu.166

 Lubomír Linhart podtrhl význam publikace Fotografie vidí povrch a její záměr po-

znávat svět prostřednictvím snímání povrchu: „začít s povrchem věcí a jít dále, do hloubky  

i do šířky, jíti pod povrch věcí a jevů k jejich vnitřku a jádru, neboť fotografie nejen vidí  

povrch, nýbrž má možnost vidět i to, co je pod ním a za ním. Fotografie objevuje svět.“167

5. 1. 2 MALBA A MALÍŘSKÝ RUKOPIS

 Fotografie zachycuje světlo odražené od povrchu předmětu; nová fotografie třicátých 

let si je této vlastnosti plně vědoma a zkoumá ji i prostřednictvím specifického zachycování 

uměleckých děl. Na popud V. V. Štecha rozhodl Ladislav Sutnar, že se žáci Státní grafické 

školy budou v rámci fotografických cvičení věnovat reprodukování uměleckých děl v pů-

vodní velikosti. Na základě toho potom vznikly publikace Vojtěcha Volavky, pojednávající 

o malířském rukopise. První kniha - Malířský rukopis ve francouzském obraze nové doby -  

165  Srov. V. V. ŠTECH: Kov, bohatě členěný zpracováním a osvětlením, uchovává stopy modelující ruky 
sochařovy, in: Jaromír FUNKE / Ladislav SUTNAR: Fotografie vidí povrch, Praha 1935, nepag.

166  Srov. Vincenc KRAMÁŘ: Detail obrazu Albrechta Dürera Růžencová slavnost, in: Jaromír FUNKE: Fotografie 
vidí povrch, in: Jaromír FUNKE / Ladislav SUTNAR: Fotografie vidí povrch, Praha 1935, nepag.

167  Lubomír LINHART: Fotografie objevuje svět, in: Panorama 6, 1935, 84.
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se věnuje rukopisu francouzských malířů na obrazech dostupných v našich sbírkách a vznikla 

na základě fotografií učitelů a žáků Státní grafické školy, které zachycují výřezy těchto umě-

leckých děl v reálném měřítku.168 Rukopisy jednotlivých malířů jsou prezentovány pomocí 

detailních fotografií, které zachycují tahy štětce ve skutečné velikosti. [25] Všechna díla mají 

stejný prostor jedné stránky, na které je až do kraje, na spad, vytištěna reprodukce tak velké 

části obrazu, jaká odpovídá velikosti stránky knihy. Tento postup Vojtěch Volavka zdůvodňuje 

v úvodu: „Moderní reprodukční technika usnadnila sice studium uměleckého díla pomocí fo-

tomechanické reprodukce, která je zdánlivě objektivní, ale i do její věrnosti vloudí se často 

mnoho subjektivních hledisek, která vedou někdy až ke zkreslení skutečnosti. Zvlášť klamně 

působí její zmenšené měřítko. Kromě jiných nevýhod přináší s sebou zpravidla i ztrátu nej-

cennějšího rysu uměleckého projevu: smazává totiž u obrazů stopu umělcovy ruky, tak zvaný 

štětcový rukopis, který vydává nejlepší svědectví o intimním kontaktu mezi tvůrcem a dílem  

a určuje obyčejně chuť celého výkonu. Malířský rukopis lze v reprodukci zachytit nejlépe za-

chováním skutečné velikosti.“ [26] [27] [28] V druhé knize o malířském rukopisu,169 která 

téma rozšířila na celou malbu, už byly použity i reprodukce s jiným měřítkem.170 Informace 

o změně velikosti je ale uvedena v seznamu vyobrazení, kde se objevují formulace jako „při-

bližně ve skutečné velikosti“, „zmenšeno“, „asi ve skutečné velikosti“, „skoro třikrát zmen-

šeno“, doplněné v některých případech i o způsob osvětlení – vzhledem k charakteru práce 

většinou „ostré postranní osvětlení“, při kterém nejlépe vynikne trojrozměrnost nanášené 

barvy. Pro nás je zajímavé, jaký důraz klade Volavka na kvalitu reprodukcí a na jejich důle-

žitou roli pro toto nové odvětví dějin umění, které se zabývá studiem rukopisu: „Teprve nové 

prostředky technické, fotografické a reprodukční, poskytují větší možnost využít malířského 

rukopisu nejenom případ od případu ve znalecké praxi, ale i zhodnotit zkušenost vědeckým 

systémem. O to se prvně pokouší tato práce.“171 [29]

168  Vojtěch VOLAVKA: Malířský rukopis ve francouzském obraze nové doby, Praha 1934.

169  Vojtěch VOLAVKA: Malba a malířský rukopis, Praha 1939.

170  Obrazovou přílohu této knihy tvoří většinou převzaté fotografie, velká část z nich je z Maininiovy laboratoře 
v Louvru, kde měl Volavka možnost studovat.

171  Vojtěch VOLAVKA: Malba a malířský rukopis, Praha 1939, 29.

59



[25] Přebal knihy Vojtěcha Volavky s reprodukcí detailu obrazu Vincenta van Gogha Krajina.

[26] Žáci Státní grafické školy: Milenci od Augusta Renoira, obrazová příloha knihy Malířský rukopis ve francouzském 
obraze nové doby. 

[27] Žáci Státní grafické školy: Zátiší s hroznem od Georgese Braquea, obrazová příloha knihy Malířský rukopis ve 
francouzském obraze nové doby.

[28] Žáci Státní grafické školy: Jezdec napadený jaguárem od Eugèna Delacroixe, obrazová příloha knihy Malířský 
rukopis ve francouzském obraze nové doby.
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[29] Předsádka knihy Malba a malířský rukopis s Potrétem z Fajum.
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5. 2 ČESKÁ GALERIE

 Edice Česká galerie, kterou vydávala v meziválečném období Družstevní práce, je 

skvělou ilustrací několika funkcí reprodukční fotografie. Formou pohlednic, kalendářů a sešitů 

edice seznamovala družstevníky s výtvarným uměním. Hned zkraje, jako třetí svazek, vyšlo 

v roce 1928 album fotografií Josefa Sudka Svatý Vít.172 V albu, které mělo náklad sto dvacet 

kusů, bylo patnáct fotografií. 173 Fotografie Josefa Sudka byly prezentovány jako originální, 

jedinečná díla. Fotografie z katedrály sv. Víta, včetně parléřovských bust z triforia, Josef 

Sudek také vystavil na výstavě v Krásné jizbě Družstevní práce v roce 1932.174 Další počiny 

edice Česká galerie se naopak často snažily využít reprodukce pro masové rozšíření umělec-

kých děl za levnou cenu a dostát ideji fotografické reprodukce, která přinese umělecká díla  

až do domovů družstevníků: například kalendáře Družstevní práce vycházely v nákladu sedm 

až jedenáct tisíc výtisků. V protikladu k albu Svatý Vít bylo u Kalendáře Družstevní práce  

na rok 1933, který obsahoval reprodukce fotografií Josefa Sudka, „vyzdvihováno spojení re-

klamního účelu s praktickou uměleckou výchovou“ a „hodnoceno bylo i to, že šlo o lev-

nou a současně uměleckou publikaci.“175 [30] Družstevní práci skutečně šlo o vzdělávání 

širší veřejnosti a nesouhlas družstevníků s výběrem reprodukovaných obrazů nebyl důvodem  

pro ukončení těchto snah. Když například Kalendář českých malířů na rok 1931 [31] způsobil 

velkou vlnu nevole ze stran odběratelů, redakce otiskla jako přílohu Panoramy propagační 

leták, ve kterém bylo družstevníkům vysvětleno, že nejen starší umělci, Mánes, Aleš, Mařák, 

ale i ti současní, kteří byli představeni prostřednictvím kalendáře, si zaslouží větší pozornost. 

Protože původ nespokojenosti odběratelů byl spatřován v zanedbané umělecké výchově, 

ujala se Družstevní práce role vychovatele: „Chápeme, že každému se kalendář líbit nemůže. 

Vina není v čtenáři, který je zákazníkem, ale v umělecké výchově, vlastně nevýchově množ-

ství. Mnoho čtenářů je daleko více kultivováno a dovede chápat nejvyšší projevy literární,  

ale umělecky zastavili se u generací starších. [...] [V]elkému množství, zdá se, není znám ani 

172  Josef SUDEK / Jaroslav DURYCH: Svatý Vít, Praha 1928.

173  Lucie VLČKOVÁ: Družstevní práce – soupis ediční činnosti, http://www.upm.cz/index.
php?language=cz&page=105&year=2006&id=50&img=, vyhledáno 20. 5. 2008.

174  XXIII. výstava Krásné jizby: Výstava fotografií Josefa Sudka, říjen-listopad 1932. Sudek vystavil 64 
fotografií, č. 18-40 byly fotografie ze Svatovítského chrámu a další fotografie uměleckých děl: Gotické sochy 
z Týnského kostela, Gotická hlava (Brněnské museum), Barokové sochy v zámku v Troji a A. Rodin: Hlava Jana 
Křtitele. Uvedené ceny těchto fotografií byly srovnatelné s cenami ostatních vystavených fotografií: Sudek cenově 
(a zřejmě ani nijak jinak) neodlišoval volnou a užitou fotografii.

175  FÁROVÁ 1995, 49.
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Brunner, Rada, Sedláček a velká řada ostatních současných malířů, kterými se chlubíme, kteří 

tvořili a tvoří dále naši malířskou přítomnost.“176 

 Z  recenze na Kalendář českých realistů, která vyšla v Panoramě, vyčteme podstatu 

funkce reprodukce uměleckých děl, jak jsme ji formulovali v předchozích kapitolách: „Moderní 

člověk, jemuž jde o dokonalé rozvinutí lyrické vnímavosti, nespokojuje se s dvěma nebo třemi 

obrazy, rozvěšenými jednou provždy po zdech bytu, ale rozšiřuje svůj zájem na uměleckou 

tvorbu nejrůznějších dob a směrů. Je již také osvobozen od fetišistického stanoviska, jež vi-

dělo jedině v originálu hodnotu uměleckého díla. Pokroky tiskařské techniky umožňují mu ob-

klopiti se dokonalými barevnými reprodukcemi vrcholných uměleckých výtvorů, jež mu jinak 

zůstávají docela nepřístupné.“177

 

5. 3 ŠTECHOVY DĚJINY UMĚNÍ – JAK UKÁZAT STARÉ UMĚNÍ V NOVÉM SVĚTLE

 

 Jedinečným příkladem užití fotografií uměleckých děl v uměleckohistorické publikaci 

jsou „Štechovy sešity“ – Československé malířství a sochařství nové doby.178 Ambiciózní pro-

jekt, který Družstevní práce připravila jako „veliký dar k dvacátému výročí naší státní sa-

mostatnosti“,179 bohužel skončil jen jako torzo: z původně plánovaných jednadvaceti sešitů  

po dvaatřiceti stranách, které měly pokrýt dějiny výtvarného umění v Československu  

od 17. století až do roku 1938, vyšlo jen prvních sedm. Vzhledem k politickým událostem 

byly sešity během roku 1939 přejmenovány: poslední tři čísla vyšla pod názvem Malířství a 

sochařství nové doby v Čechách a na Moravě.180 První sešit měl na obálce černobílou fotografii 

Josefa Ehma, další tři sešity měly každý jinak barevnou a stroze typografickou obálku (černá, 

vínová, modrá). Když se po okupaci změnil název, změnila se i barevnost: poslední tři sešity 

měly obálku černou. [32] [33]

 

176  Spor o kalendář, Zpravodaj Družstevní práce, příloha Panoramy Družstevní práce, in: Panorama 8, 1931, 73

177  V. H.: Malá galerie českých realistů, in: Panorama 1, leden 1936, 5.

178  Václav Vilém ŠTECH: Československé malířství a sochařství nové doby (Malířství a sochařství v Čechách  
a na Moravě), sešit 1-7, Praha 1938-1939.

179  Záložka, ibidem.

180  První sešit vyšel 1. 6. 1938, druhý sešit 15. 11. 1938, třetí sešit 7. 2. 1939, čtvrtý sešit 4. 4. 1939, pátý 
sešit 30. 5. 1939, šestý sešit 30. 6. 1939 a poslední, sedmý sešit 10. 11. 1939. 
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[30] Josef Sudek: Hlava Jana Křtitele, 1931, na obálce kalendáře Družstevní práce na rok 1933.

[31] Kalendář českých malířů na rok 1931.

[32] Přebal Štechových dějin s reprodukcí fotografie Josefa Ehma: Garinus.

[33] Přebal 2. sešitu Štechových dějin.
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 Vzhledem k dobovému kontextu je na záměru Družstevní práce vydat dějiny českoslo-

venského umění patrná silná motivace posílit národní uvědomění: bylo velmi zdůrazňováno,  

že sešity vycházejí při příležitosti výročí republiky. Družstevní práce nabízí jakési nové vlaste-

nectví, které propojuje současný pohled na věc s úctou k tradici. Jakoby šlo o oboustrannou 

službu – staré umění potvrzuje postavení Družstevní práce, ukotvuje její snahy v tradici, 

což pak umožňuje realizaci odvážnějších, současných projektů; Družstevní práce na oplátku  

na sebe bere úlohu vychovatele a poučuje družstevníky o kvalitách uměleckých děl, které 

vznikaly na našem území. 

 Československé malířství a sochařství nové doby lze interpretovat jako silně politicky 

motivovaný projekt, který měl ukázat svébytnost uměleckého vývoje v našich zemích, posílit 

národní cítění ukotvené v dějinách a přitom potvrdit kvality současnosti, která vidí minulost 

v novém světle. Fotografické reprodukce uměleckých děl se stávají nedílnou součástí tohoto 

projektu, jsou vedle slova prostředkem k vyjádření oslav samostatnosti v době jejího ohro-

žení, jsou viditelným dokladem svébytnosti československých dějin. Tyto domněnky se po-

tvrdily v podobě Předčasné předmluvy, kterou V. V. Štech napsal pro třetí sešit: „Tak se stala  

ze vzpomínkové přestávky hluboko rozevírající se trhlina. Ideje mohou spojit naši těžkou 

přítomnost s tím, co je nyní za námi. Proti mizení a zanikání stojí umělecké výtvory jako 

značky velikého trvání. Od starých památek vede cesta k nynějším bolestem, spojitost vidi-

telných tvarů vyznačuje spodní svazky ducha, které trvají i ve změněné perspektivě událostí. 

Skutečnosti maleb a soch, budov a ozdob mají, když naplnily svůj přímý účel, ještě nehmotné 

důsledky. Roste z nich veliká a neosobní nadstavba druhé skutečnosti srdcí a touhy, která pře-

vyšuje pozemské existence, obráží celek národního bytí. Nikdo nám ji nemůže rozbořit.“181 

 „Štechovy dějiny [...] jsou mimořádným podnikem Družstevní práce a musí být proto 

dokonalé po všech stránkách.“182 Tato věta se objevuje v pro nás velmi cenném článku, 

který Ladislav Sutnar publikoval jako Poznámky k úpravě Štechových dějin.183 Je to zajímavý  

dokument, který ukazuje, jak Sutnar přemýšlel o obrazové příloze uměleckohistorické pub-

likace a jaké nesnáze realizaci jeho typografických názorů provázely. Protože si byl vědomý, 

že obrazová příloha je podstatnou složkou Štechových sešitů, zdůrazňuje, že „vydavatelstvu 

181  Václav Vilém ŠTECH: Předčasná předmluva, Z 3. sešitu velkého díla Československé malířství a sochařství 
nové doby, in: Panorama, 1939, 6.

182  Ladislav SUTNAR: Poznámky k úpravě Štechových dějin, in: Panorama 7, 1938, 204.

183  Ibidem, 204-206.
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velmi záleželo na tom, aby obrazový materiál byl bohatý, po stránce fotografické kvalitní  

a nově viděný“. Tyto tři kvality obrazové stránky publikace, které Sutnar vyzdvihuje, pro-

zrazují, jakým způsobem o reprodukcích přemýšlel, a co od nich vyžadoval: 1. bohatost 

materiálu, 2. kvalitní řemeslné provedení, 3. to, co nazývá „nově viděným“. Jedním ze zá-

kladních požadavků na fotografii uměleckého díla se stává současný, nový, moderní pohled 

na umělecky cenný historický objekt. Fotografie zde nemá předstírat objektivitu, ale naopak 

ukázat umělecká díla v novém světle. Toto pojetí obrazové stránky se velmi dobře doplňuje 

s přístupem Václava Viléma Štecha k historickému materiálu. Vojtěch Volavka ho charakteri-

zoval takto: „[Štech] sám přiznává, že mu jde především o současnost v širším smyslu slova, 

o devatenácté a dvacáté století. [...] Československé umění je pro něho tedy živou skuteč-

ností, která ho neustále znepokojuje, vyvolává v něm souhlas nebo odpor. Ze současnosti 

se vlastně dívá teprve nazpět, kterými cestami se umění bralo, než došlo sem.“184 Dokonce 

Volavka používá slova „nové osvětlení“,185 což připomene Sutnarův „nově viděný“ obrazový 

materiál. A Štech v jednom z rozhovorů mluví i o obrazové složce připravovaných dějin a říká: 

„[D]ílo má býti objevem také po této stránce. Ukázati opravdu novou zemi, sotva tušenou  

i odborníky.“186 

 Místo nejjednoduššího řešení – kterým je obrazová příloha na konci textu – se Sutnar 

rozhodl začlenit fotografie do textu. Přemýšlel nad každou jednotlivou reprodukcí a určo-

val výslednou velikost obrázků až podle toho, co vyžadovala konkrétní fotografie, přičemž 

velikostí reprodukce zohledňoval důležitost reprodukovaného díla. Z charakteristiky obra-

zového materiálu vyplynulo i řešení umístění reprodukcí na stránce. Zajímavým způsobem 

řeší Sutnar otázku zarámování fotografií uměleckých děl, které reprodukují umělecká díla  

bez rámu: „Významná malířská díla, přísně komponovaná do určitého formátu budou lemo-

vána bílým okrajem knižní strany. Okraj papíru nahradí funkci obrazového rámu. Dílo ohra-

ničí a uzavře. Nebudou zde výjimky. Podobně bude tomu i u sochařských prací, kde má býti 

zdůrazněna kompoziční hodnota díla. Ty detaily a výřezy obrazů a soch, kde bude kladen 

hlavní důraz na posazení štětce a na zpracování pasty na plátně, na vyjádření stopy po dlátě,  

na výraz obličeje, na formu ruky a podobně, které mají býti veliké a zřetelné, budou tvořit 

184  Vojtěch VOLAVKA: Československé malířství a sochařství nové doby (1700-1938), in: Panorama 5, 1938, 139.

185  Ibidem, 140.

186  V. V. Štech, in: Štechovy Dějiny československého umění, in: Panorama 3, 1938, 85.
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obrazy celostranné, někdy až do kraje papíru.“187 Tisk fotografií na spad, bez okrajů, nebyl 

v té době samozřejmostí: Sutnar tento způsob musel obhajovat před nespokojenými druž-

stevníky a jako argument používá to, že ve světě se to tak dělá: „Je dnes ve světě mnoho 

objemných publikací velmi vážného obsahu, kde se tohoto způsobu používá.“188 

 Na podobě obrazové přílohy měli velký podíl i autoři snímků a zpětně lze těžko odhad-

nout, kdo určoval způsob fotografování reprodukovaných uměleckých děl. Když jsem chtěla 

na několika příkladech ukázat Sutnarovu vyspělou typografickou práci založenou na významu, 

jeho schopnost dávat dohromady fotografie celku a detailu, konfrontovat různé záběry téhož 

objektu, nebo umístěním vedle sebe umožnit například srovnání stejných motivů od různých 

autorů, ke svému překvapení jsem zjistila, že většina fotografií v mém výběru je od stej-

ného fotografa – Josefa Ehma. A to přesto, že fotografie do sešitů dodala celá řada fotografů  

a subjektů. Srovnatelné množství s počtem Ehmových reprodukcí dodali: Press Photo Service 

(Illek a Paul) a Štencův grafický závod, v podstatně menší míře přispěli Státní grafická škola  

a Josef Sudek.189 Snímky, které ukážu, pořizoval Ehm možná už s konkrétním záměrem a 

zřejmě již počítal například s konfrontací celku a detailu. Bylo by možné spekulovat i o tom, že 

právě trojice Štech – Ehm – Sutnar se shodným (nebo podobným) názorem na věc vytvářela 

záměrně výsledný celek. Moje příklady by takovou spekulaci podporovaly. 

 Reprodukce, které jsem vybrala, nabízejí čtenáři základní informaci o fotografovaném 

objektu, zároveň užívají specificky fotografického vizuálního jazyka jako nástroj komunikace 

mezi dílem a pozorovatelem. Například Ehmovy fotografie Brokoffova Dne a Noci z Morzinského 

paláce ukazují tyto objekty na fotografii tak, že podtrhují jejich vyznění. Den je na fotografii 

na světlém pozadí, zatímco pro Noc zvolil Ehm podstatně tmavší odstín. [34] Dosažení to-

hoto účinku, respektive fotografie, která má schopnost předat co největší množství sdělení  

bez ohledu na informaci v popisku, bylo prioritou. Na zmíněných fotografiích Dne a Noci 

nejsou originály, ale sádrové odlitky, které umožnily větší svobodu ve volbě úhlu pohledu, 

osvětlení atd. Podobného obrazového účinku dosahuje i Ehmova fotografie odlitku Brokoffova 

domnělého autoportrétu. [35]

187  Ladislav SUTNAR: Poznámky k úpravě Štechových dějin, in: Panorama 7, 1938, 205.

188  Ibidem, 206.

189  A několik jednotlivých reprodukcí bylo zapůjčeno nebo pořízeno jinými osobami.
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[34] Josef Ehm: Den a Noc z Morzinského paláce od Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa. Reprodukce ze Štechových 
dějin.

[35] Josef Ehm: Brokoffova vlastní podobizna, hlava postavy ze sousoší sv. Františka Xaverského z Karlova mostu, 
fotografie odlitku. Reprodukce ze Štechových dějin.
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 V ilustracích Štechových dějin se víckrát objevuje zajímavá konfrontace fotografie 

celku a detailu. Jiným způsobem zacházeli autoři s malířskými a jiným se sochařskými díly. 

U obrazů několikrát přistoupili ke srovnání celkového záběru s detailem hlavní zobrazené 

osoby: Klanění tří králů ze zámecké kaple ve Smiřicích (Petr Brandl, 1727) je na reprodukcích 

umístěných těsně vedle sebe nejprve jako celek, potom jako výřez s postavou Panny Marie. 

[36] Podobný princip se uplatnil i v podání Smrti sv. Vintíře (Petr Brandl, Břevnov). [37] 

Z fotografického hlediska zajímavé reprodukce soch také konfrontují celek a detail, zároveň 

ale zohledňují možnost volby úhlu pohledu. Tak je na dvou fotografiích Braunova Náboženství 

před špitálním kostelem v Kuksu (kolem 1719) jeden pohled zabírající sochu zepředu a druhý 

pohled, prostřednictvím širšího záběru, seznamuje čtenáře nejen se sochou z jiného úhlu,  

ale i s částí krajiny, do které je posazena. [38] Srovnatelným způsobem byly možnosti foto-

grafické reprodukce využity i v případě fotografií Krista u sloupu ze Svatých schodů na Karlově 

v Praze (1708-09). Jedna fotografie zabírá celou postavu Krista, na druhé je pomocí detailněj-

šího záběru z jiného úhlu pohledu zachycen výraz jeho tváře a gesto Kristových rukou. [39]

 Možnosti konfrontace dvou fotografií využili autoři také pro zdůraznění různých autor-

ských přístupů ke stejnému námětu. Díky fotografiím může čtenář detailně zkoumat rozdíl 

mezi Braunovým a Brokoffovým rukopisem a vizuálně ověřit informace, které získal v textu.  

Na reprodukci je fotografie Brokoffovy hlavy Chrona z náhrobku Vratislava z Mitrovic  

u sv. Jakuba v Praze (1716) ve stejném měřítku jako Braunova socha téhož námětu z Cítolib 

(1717). [40] Obdobně se dá reprodukce dvou fotografií vedle sebe využít pro srovnání obrazu 

a schématu jeho kompozice nebo konfrontace návrhu a realizovaného díla. [41] [42]

 A jak už bylo řečeno, na obálce prvního sešitu figurovala právě Ehmova fotografie, 

a sice fotografie Garina z Betlému u Kuksu. [43]

 Při přípravě Štechových dějin československého umění se nezapomnělo na to, aby 

publikace splňovala svůj účel šíření povědomí o naší historii a uměleckých dílech: publikace 

v podobě sešitového vydání byla ke koupi za dostupnou cenu.190 V nesnadných letech 1938  

a 1939 Družstevní práce apeluje na družstevníky, aby jí byli věrni, a zdůrazňuje důležitou funkci 

kultury jakožto duchovní opory.191 Štechovy dějiny umění jsou exemplární ukázkou využití fo-

tografií jako sdělovacího prostředku umění, schopného ukázat staré umění v novém světle. 

190  Srov. Karel TONDL: Štechovy dějin českého umění, in: Panorama 1939, 27.

191  Srov. úvodník Panoramy, in: Panorama 8, 1938; Důležité upozornění ke Štechovým dějinám, in: Panorama 8, 1938, 225.
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[36] Josef Ehm (?): Klanění sv. tří králů od Petra Brandla, celek a detail. Reprodukce ze Štechových dějin.

[37] Josef Ehm: Smrt sv. Vintíře od Petra Brandla. Reprodukce ze Štechových dějin.
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[38] Josef Ehm: Náboženství od Matyáše Bernarda Brauna. Reprodukce ze Štechových dějin.

[39] Josef Ehm: Kristus u sloupu ze Svatých schodů na Karlově v Praze. Reprodukce ze Štechových dějin.

[40] Josef Ehm: hlava Chrona z náhrobku Vratislava z Mitrovic u sv. Jakuba v Praze od Ferdinanda Maxmiliána 
Brokoffa; Josef Ehm: hlava Chrona z Cítolib od Matyáše Bernarda Brauna. Reprodukce ze Štechových dějin.
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[41] Josef Ehm: Sv. Jakub větší káže lidu od Petra Brandla, srovnání fotografie obrazu a schématu jeho kompozice. 
Reprodukce ze Štechových dějin.

[42] Štencův grafický závod (?): Alegorická postava Víry od Matyáše Bernarda Brauna, srovnání původního 
hliněného modelu a definitivní sochy v pískovci. Reprodukce ze Štechových dějin.
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 Ve třicátých letech byla fotografii uměleckých děl věnována neobvyklá pozornost  

a péče. Zájem fotografů o užitou fotografii byl podpořen tím, že se ještě v té době diskuto-

valo o fotografii jako umění. Užitá fotografie byla ceněna bez pochyb a fotografové nebyli  

na tomto poli nuceni obhajovat svoji práci tak, jako v případě volné tvorby. Situaci, ve které 

byli fotografové ve třicátých letech, nám dobře zprostředkovává anketa časopisu Světozor 

z roku 1936, kdy bylo celé jedno číslo věnováno otázce „Je foto umění?“.192 Názory na fotogra-

fii jako umění jsou formulovány většinou velmi opatrně, ale rozhodně už nejsou odmítnutím 

fotografického umění. Z ankety, na kterou odpovídali vesměs přední teoretici, historici umění  

a fotografové, vyplývá, že fotografie jako taková už měla ve společnosti třicátých let  

své pevné místo. A pokud někteří pochybovali o její schopnosti být uměním, pak se jejich 

argumenty většinou opíraly o spojitost fotografie a uměleckého řemesla a smysl fotografie 

spatřovali právě v její užitnosti. Myšlenka fotografie jako „sdělovacího prostředku umění“,193 

jak ji ve Světozoru formuloval Karel Teige, vystihuje spolu s Chalupeckého „uvidět po svém, 

uvidět nově“ funkci fotografie uměleckých děl ve třicátých letech v Československu. 

192  Je foto umění? Světozor 29, 1936, 481-492.

193  Karel Teige odpovídá na anketu Je foto umění?, in: Světozor 29, 1936, 488.
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[43] Josef Ehm: Garinus, 1937.
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6 DOKONALÁ FOTOGRAFIE: FOTO SUDEK194

 V téměř každé monografii Josefa Sudka je uvedeno, že se živil mimo jiné fotogra-

fováním uměleckých děl. Zdeněk Kirschner píše o stovkách Sudkových negativů uložených 

v Ústavu teorie a dějin umění ČSAV, „na nichž je zachycena nejdůležitější část moderního 

umění, zejména malířství“.195 Tím často tato informace začíná i končí a o samotných foto-

grafiích uměleckých děl se už víc nedozvíme. Podobně tomu do nedávné doby bylo i s jeho 

zakázkami pro reklamu. Výstava Josef Sudek a Družstevní práce a další nedávné projekty  

už alespoň tuto mezeru zaplnily.196 Sudkovy reklamní fotografie už jsou chápány jako nedílná 

součást jeho tvorby, kterou není potřeba oddělovat od fotografií „volných“. Ráda bych, aby 

se podobným způsobem otevřelo i téma Sudkových fotografií uměleckých děl. Anna Fárová  

o Sudkových zakázkových pracích píše a z jejích textů se dozvíme víc, než jen že Sudek na-

fotil velké množství uměleckých děl. Nicméně píše jen o určitém výběru Sudkových fotografií 

uměleckých děl, zejména v souvislosti s vlivem této práce na ostatní tvorbu. 

6. 1 SIGNOVÁNÍ A „ROZPOZNATELNOST“ RUKOPISU

 Je příznačné, že nejen u „volné“ tvorby, ale i u prací na zakázku Sudek důsledně lpěl 

na uvádění svého jména pod fotografií. Na rozdíl od jiných fotografií bezejmenných fotografů 

se pod reprodukcí často objevuje Sudkovo jméno. Lakonické „foto Sudek“ označuje všechny 

fotografie, se kterými byl Sudek spokojený po řemeslné stránce, nehledě na jejich případ-

nou uměleckou hodnotu. Jeden příklad za všechny: na jedné obálce časopisu Pestrý týden 

je reprodukována gotická madona a popisek pod obrázkem vypadá následovně: „MADONA 

KOLEM ROKU 1400. Je vystavena ve Vladislavském sálu pražského Hradu na výstavě sta-

rého umění Slovenska (Majetek městského musea v Banské Bystrici). Foto Sudek, Praha.“197  

Nad Sudkovým signováním se v článku o reklamních fotografiích zamýšlí Vojtěch Lahoda:  

194  Formulace „Dokonalá fotografie Foto Sudek“ je z reklamy na Sudkovy fotografie v časopise Pestrý týden 27, 1932.

195  Zdeněk KIRSCHNER, Josef Sudek, Praha 1990, nepag.

196  Výstava v Muzeu Alvara Aalta v Jyväskylä ve Finsku pod názvem Josef Sudek: Flash of Design. Commercial 
Photography for Družstevní práce, 1.8.- 19.10. 2003, katalog Maija HOLMA (ed.): The Flash of Design. Josef 
Sudek and Družstevní práce (kat. výst.), Helsinki 2003; výstava Josef Sudek – reklama, Galerie Josefa Sudka, 
Uměleckoprůmyslové muzeum Praha 2004; Vojtěch LAHODA: Josef Sudek a reklama, in: Literární noviny 30, 2004, 
12; výstava Josef Sudek a Družstevní práce, Ateliér Josefa Sudka, 24. 3.–23. 4. 2006; Vojtěch LAHODA (intro.) /
Anna FÁROVÁ: Josef Sudek a reklama, Praha 2008.

197  Pestrý týden 28, 10. 7. 1937.
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„Co je pozoruhodné na typických Sudkových pohledech na Prahu, je skutečnost, že jsou 

signované. Uvažme: reklamní fotografie, byť oblíbeného Sudkova motivu, t.j. Prahy, a autor 

je signuje jako malíř plátno či kresbu. Domnívám se, že ukazují, jak nerozlišoval obchodní  

zakázku a tzv. volnou fotografii. Naopak, kvalitní řemeslo mu bylo vždy a všude základem  

a jen z něho může vzniknout autorizovaná a tedy signovaná fotografie.“198 

 Antonín Dufek píše, že Sudkovy reprodukce „jsou dodnes obvykle rozpoznatelné  

od ostatních“. Tím pravděpodobně neměl na mysli popisek s uvedením autora. Na následují-

cích stránkách se pokusím ukázat, co by mohlo způsobovat tuto „rozpoznatelnost“. Domnívám 

se totiž, že není dána nějakým zvláštním Sudkovým rukopisem, ale tím, že některé jeho  

fotografie uměleckých děl jsou natolik kvalitní, že se jim vyrovná málokterá práce jiných 

autorů, a teprve díky tomu jsou odlišitelné od ostatních. Tuto svoji domněnku opírám o to,  

že jsem našla i jiné, tímto způsobem „rozpoznatelné“ fotografie uměleckých děl, které můžou 

se Sudkem směle soupeřit. Fotografie uměleckých děl, které dělal Josef Ehm, nebo například 

o něco mladší fotografie Tibora Hontyho jsou výsledkem obdobně vyspělé řemeslné práce  

a snesou bez obtíží srovnání se Sudkovými pracemi. V některých případech je přesto skutečně 

možné na první pohled rozeznat, které fotografie dělal Ehm a které Sudek. [44]

198  Vojtěch LAHODA: Josef Sudek a reklama, in: Literární noviny 30, 2004 http://www.literarky.cz/index_o.
php?p=archiv&text=450, vyhledáno 20. 3. 2009.

[44] Reklama na Foto Sudek v časopise Pestrý týden, 1932.
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6. 2 FOTOGRAFOVÁNÍ UMĚLECKÝCH DĚL

 Fotografování uměleckých děl evidentně nebylo pro Sudka jen nutnou prací pro ob-

živu. Při fotografování na zakázku zdokonaloval řemeslo, navíc se seznámil s širokým spekt-

rem uměleckých děl, z kterých mohl čerpat. Byla to práce, která ho bavila, díla si fotografoval 

pro sebe, protože ho umění zajímalo. Často také pro přátele umělce fotografoval výměnou  

za nějaký originál. Václav Poláček napsal v roce 1932 v Panoramě: „Sudek nepracuje dál 

již jen očima, kultivuje se, poznává staré umění, seznamuje se s malíři, chodí po galeriích 

a fotografuje pro sebe staré mistry, sbírá nové Filly a Tiché, chodí do kina a sleduje pokrok 

ruského a amerického filmu, žije i hudebně – přijímá mnoho, aby mohl mnoho vydat.“199   

Anna Fárová to potvrzuje: „Protože ho dlouho předtím, než se tímto oborem začal zabývat, 

malířství zajímalo, reprodukoval si obrazy sám pro sebe.“200

 Práce na fotografiích uměleckých děl ovlivnila ve třicátých letech významně Sudkovu 

tvorbu. Sochařská díla pronikají i do Sudkových fotografií, které nedělal na zakázku. 

Fascinovaly ho sochy jako „repliky člověčí podoby“, jak píše Anna Fárová, když komentuje 

Sudkovu čtveřici fotografií hlav, které podle ní ukazují na fotografův hluboký vztah k soše  

a jejímu materiálu.201 O fotografiích, které Sudek vystavil na výstavě v Mánesu v roce 1936, 

Fárová říká, že „prozrazují jeho dávnou lásku, o níž málokdy mluví, totiž lásku k soše jako 

k objektu volné fotografické tvorby.“ Sudek sám poukázal na důležitou roli fotografování 

uměleckých děl: Etapu „dokumentárního pojetí“ fotografie „obetkané kouzlem romantičnosti“  

„dokončilo fotografování Svatého Víta, kde gotická architektura zůstává sice jako dokument, 

ale zušlechtěný a zkombinovaný čarami světla a šerosvitu. Při fotografování Svatého Víta 

jsem narazil na zpodobování plastiky a reliéfu, což mně vycházelo jako obrazový dokument, 

který jsem bohužel tehdy ještě neviděl, ale ozřejmil se mně později. Bylo to reprodukování 

starých a moderních obrazů a plastik, které mně rozlišilo věcný dokument (materiál, hmotu) 

od romantického vidění. Piktorialismus mi dal kompozici a technický výraz, tzn. objevení 

určité úcty k fotografovanému předmětu.“202 Anna Fárová Sudkův vývoj ve třicátých letech 

199  Václav Poláček, Panorama č. 8, 1932, cit. dle Vojtěch LAHODA: Josef Sudek a reklama, in: 
Literární noviny 30, 2004, http://www.literarky.cz/?p=archiv&text=450, vyhledáno 20. 3. 2009.

200  FÁROVÁ 1995, 65.

201  FÁROVÁ 1995, 104.

202  Sudek v Českém slově 1.1. 1936, cit dle FÁROVÁ 1995, 85.
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shrnuje takto: „od piktorialismu k předmětnosti, od malebné kompozice k pochopení tvaru  

a objektu. To je smysl Sudkova vývoje ve třicátých letech. A kvalita, kterou mu do volné 

tvorby přineslo reprodukování soch a obrazů.“203

6. 3 CO VŠECHNO DĚLAL SUDEK „NĚJAK LÍP“ NEŽ OSTATNÍ?

„V tý živnostenský fotografii se člověk naučil to řemeslo. Když jsem fotografoval nějaký boty 

nebo nějakej portrét, chtěl jsem, aby vypadal nějak líp, než to dělali ti druzí. To vás nutilo, 

abyste se něco řemeslnýho naučil.“204

6. 3. 1 ČERNOBÍLÁ FOTOGRAFIE

 Josef Sudek se přátelil s Emilem Fillou a zdokumentoval na fotografiích velkou část 

jeho díla. Některé ze Sudkových fotografií Fillových obrazů jsou dodnes reprodukovány,  

i když jsou to „jen“ černobílé snímky. V některých případech proto, že originál je nezvěstný 

a barevná reprodukce neexistuje, někdy je Sudkova fotografie reprodukována, protože se 

tím poukazuje na blízký vztah umělce a fotografa. Není výjimkou, že Sudkova černobílá re-

produkce je kvalitnější, než současná barevná fotografie. Sice nepodává informaci o barev-

nosti, ale všechny ostatní stránky uměleckého díla podává dokonale. Lépe než na barevné 

reprodukci vyniknou například tahy štětcem, textura plátna, trojrozměrné kvality barvy  

na obraze. Práce na převodu barev do černobílé škály nebyla fotografovi lhostejná, a i když by 

se mohlo zdát, že na barevnosti u černobílé fotografie nezáleží, Sudek nepracoval mechanicky 

a o barvách přemýšlel. Náhled Sudkova postupu nabízejí jeho dvě fotografie jednoho Fillova 

obrazu. Fillovo Zátiší s pohárem (Zátiší s třešněmi a pohárem) z roku 1946 vyfotil Sudek  

buď pokaždé s jiným filtrem, nebo na jiný materiál. Od toho se odvíjí výsledná černobílá 

škála, která podává informaci o barevných odstínech zátiší dvěma způsoby. Na obraze jsou 

červené třešně se zelenými lístky. Tyto barevné odstíny jsou pro převod do černobílé škály 

problematické a fotograf většinou použije barevné filtry pro zvýraznění jedné z barev. Pokud 

bude chtít barvy odlišit, buď ztmaví červenou, nebo ztmaví zelenou. Na první fotografii jsou 

třešně téměř černé. Pokud Sudek exponoval na panchromatický materiál, použil zde nejspíš 

203  FÁROVÁ 1995, 104.

204  ANDĚL 2001, 85.       
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zelený nebo dokonce modrý filtr. Obdobně postupoval Sudek i u dalšího Fillova obrazu Zátiší 

s lososem a ananasem,205 kde je na reprodukci zelená podána světle a červená tmavě šedou. 

Na druhém snímku mají jak třešně, tak lístky stejný světle šedý odstín, což by odpovídalo 

použití červeného filtru. [45] [46]  

 I nejlepší fotograf ale nevyřeší nepřenositelnost barvy do černobílé reprodukce. 

Černobílé fotografie obrazů můžou být dobrým dokumentem pro badatele, nicméně nikdy 

nenahradí originál. Zdůrazní strukturu a kresbu, nemůžou ale reprodukovat barvu, která je 

základním vyjadřovacím prostředkem malby. Naopak u sochařských děl, která nejsou po-

lychromována, je často černobílá fotografie lepším zprostředkovatelem než barevná repro-

dukce. Barvu dřeva nebo kamene nemusíme na reprodukci vidět, ale přesto si ji dokážeme 

představit - a dokonalé podání struktury materiálu v černobílé škále někdy může sugerovat 

originál lépe, než barevný snímek. 

205  Z roku 1926.

[45] Josef Sudek: Zátiší s pohárem od Emila Filly.

[46] Emil Filla: Zátiší s třešněmi a pohárem, 1946.
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6. 3. 2 DETAIL A ÚHEL POHLEDU

          Pokud fotograf pracuje na zakázku, musí ve své práci zohlednit nároky zadavatele. 

Sudek se s umělci, kterým fotografoval obrazy, přátelil, takže mohl zohlednit jejich přání. 

Pokud fotografoval díla již nežijících autorů, nejspíš dostával instrukce od historiků umění, 

pro jejichž texty byly reprodukce určeny. Když si nefotil umělecká díla pro sebe, neměl Sudek 

nejspíš úplně volnou ruku. Přesto můžeme i na některých fotografiích na zakázku vysledo-

val určité typicky sudkovské rysy. V roce 1935 vyšel ve Volných směrech článek Jana Květa  

o Akvamanile z Hradce Králové.206 V tiráži Volných směrů je uvedeno: „reprodukce z grafic-

kého závodu J. Štence v Praze“ a pokud fotografie dělal někdo jiný, bývá jeho jméno v popisku 

reprodukce: například vpravo dole pod reprodukcí Konsoly z Brněnské židovské brány,207 je 

„Foto Sudek“. Přestože fotografie reprodukované u Květova článku nejsou ve Volných smě-

rech označené jako Sudkovy, můžeme je Sudkovi připsat. Ve Fillově pozůstalosti208 se docho-

valy shodné fotografie Akvamanile z Hradce Králové, které mají na rubové straně razítko Foto 

Sudek. [49] I kdybychom takový doklad neměli, bylo by možné o Sudkově autorství uva-

žovat i na základě rozboru fotografií. Celkový záběr Akvamanile zapadá stylově do Sudkovy 

tvorby poloviny třicátých let. Objekt je vyfotografován ze tříčtvrtečního pohledu, což sugeruje 

Sudkovy diagonální kompozice reklamních fotografií ze stejného období. Diagonála by ale 

nestačila, tento prvek používali v té době mnozí fotografové. Způsob, jakým je Akvamanile 

nasvíceno, je typicky sudkovský. Stín, který seshora nasvícený objekt vrhá na bílý podklad, 

je stejného charakteru jako na jiných Sudkových fotografiích z třicátých let. [48] Je jasně 

ohraničený a přitom jemný, má jasné kontury, ale není kontrastní, jak to známe ze Sudkových 

reklamních fotografií pro Družstevní práci. Samotná analýza stylu by ovšem k připsání foto-

grafie Sudkovi také nestačila. Velmi podobný způsob nasvícení se na konci dvacátých let a ve 

třicátých letech běžně uplatňoval v reklamní fotografii, jak je patrné na některých fotografiích 

v publikaci Fotografie v reklamě a Neubertův hlubotisk.209 [47]

206  Jan KVĚT: Akvamanile z Hradce Králové, Volné směry 31, 1935, 250-253.

207  Antonín PILGRAM: Konsola z Brněnské židovské brány, Volné směry 31, 1935, 215.

208  Uloženo ve Fototéce ÚDU AV ČR (disk č. 146, scan č. 50).

209  Vilém AMBROSI / Miloš BLOCH: Fotografie v reklamě a Neubertův hlubotisk, Praha 1933.
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[47] Radiolampy, reprodukce z knihy Fotografie v reklamě a Neubertův hlubotisk.

[48] Josef Sudek: fotografie nápojové soupravy pro Krásnou jizbu Družstevní práce od Ladislava Sutnara.

[49] Josef Sudek: Akvamanile z Hradce Králové, před 1935.
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6. 3. 3 SVĚTLO

 Světlo je Sudkovi „nejen nezbytným prostředkem vzniku fotografie, nýbrž i  „moc-

ností vytvářející podobu toho, co je zpodobováno“ a „konzervuje někdejší zde a nyní.“210 

Benjaminovské tady a teď, o které v jeho pojetí umělecké dílo ve věku technické reproduko-

vatelnosti přichází, neváhá Antonín Dufek citovat, když mluví o světle na Sudkových fotogra-

fiích. Je skutečně Sudkovo světlo tak zvláštní? Je možné, že by se mu dařilo pomocí světla 

zpřítomnit na fotografii „někdejší zde a nyní“? 

 Sudkovi se téma světla neustále vrací a i z toho, jak o něm mluví, je patrné, že bylo 

pro něj klíčovým tématem, že o něm nepřestával přemýšlet, a že neustal v jednom bodě  

a byl schopen svoje poznání neustále obohacovat a uplatňovat v praxi. Zdeněk Kirschner píše 

o Sudkovi na začátku čtyřicátých let: „V té době se také náhodně setkal s fotografií sochy 

v Chartres na kontaktní kopii ve formátu 30x40 a inspirován touto metodou přestává sám 

zvětšovat a začíná postupně pracovat s větším formátem negativu.“211 Sudek na to vzpo-

míná: „Koukám, ona je to fotografie vykopírovaná na celuloidovým papíře! Teď vidím, že je 

to kontakt 30x40 cm, ale udělanej na výšku do nudle. Jsou tam dva apoštolové z Chartres. 

[...] Okamžitě jsem začal kontakty 18x24 cm a začal jsem dělat při normálním světle.“212 Tato 

zkušenost byla určující nejen v tom, že se Sudek vrátil ke kontaktům, ale také proto, že si 

uvědomil kvality „normálního světla“. Na některých fotografiích uměleckých děl, jmenovitě 

na raných snímcích z katedrály svatého Víta, hraje ještě důležitou roli slunce a výrazný stín. 

Zřejmě až časem, zkušeností a na základě setkání s fotografií apoštolů z Chartres Sudek do-

spívá k tomu, že materiál lépe vynikne v rozptýleném světle. 

 Prudké osvětlení se objevuje na některých fotografiích bust z triforia katedrály  

sv. Víta. Hlavy jsou šikmo nasvíceny a sluneční světlo si hraje s jejich modelací a vrhá ostrý 

stín. Zpětně podobné efekty hodnotil Sudek s rezervou: „Dokonce jsem fotografoval při slunci 

plastiky. Ty vypadaly! Říkal jsem: Bez slunce, to není žádná fotografie, nic tam nevidím, to 

nic není. To musel být efekt, pochopitelně. No vidíte, všecko se změní. Pak jsem chápal, že ty 

starý fotografie jsou bez slunce.“213 Anna Fárová v Sudkově knihovně našla publikaci Portrait-

210  Antonín DUFEK (ed.): Josef Sudek, Fotografie 1940-1970, (kat. výst.), Brno 2001, 17.

211  Zdeněk KIRSCHNER: Josef Sudek, Praha, 1990, nepag.

212  ANDĚL 2001, 100.

213  Ibidem, 101.
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busten im Triforium des St. Veit-Domes zu Prag z roku 1894.214 Fotografie Karla Bellmanna 

reprodukované v této knize nabízí zajímavé srovnání se Sudkem: „U Sudka je světlo bust 

v triforiu docela jiné, než v knize, je skutečné a živé. V knize je jiná světelnost, umělá, která 

pomáhá vnímat modelaci soch.“215 [50] [51] [52] Světlo zachycené na Sudkových fotogra-

fiích evokuje katedrální prostor, možná dodává objektům duchovní rozměr, doplňuje kontext 

díla. Z těchto fotografií je patrné, že nebyly pořizovány v muzeu. Efektů slunečního světla 

dopadajícího na busty Sudek nejvíce využil na snímcích Václava IV., Jana Lucemburského, 

Jana Očka z Vlašimi nebo Václava z Radče. [53] [54] [55] [56]

 

214  Zřejmě se jedná o německou mutaci knihy: Karel Boromejský MÁDL: Poprsí v triforiu dómu sv. Víta v Praze, 
fotografie Karel Bellmann, Praha 1894.

215  FÁROVÁ 1995, 45.

[50] [51] [52] Karel Bellman: fotografie bust z triforia. Reprodukce z knihy: Karel Boromejský MÁDL: Poprsí v triforiu 
dómu sv. Víta v Praze, Praha 1894.
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[53] Josef Sudek: Václav IV. z triforia katedrály sv. Víta v Praze.

[54] Josef Sudek: Jan Lucemburský z triforia katedrály sv. Víta v Praze. 

[55] Josef Sudek: Jan Očko z Vlašimi z triforia katedrály sv. Víta v Praze.

[56] Josef Sudek: Václav z Radče z triforia katedrály sv. Víta v Praze.
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 Podle Sudkových slov se k rozptýlenému světlu dostal při práci na fotografiích Rodinova 

Jana Křtitele, které dělal na Fillovu objednávku: „Vím, že ty plastiky měly většinou postranní 

světlo, jen v prostřední síni měly světlo horní. A tam byl ten Jan Křtitel. Viděl jsem, že se to 

musí exponovat moc dlouho, to už jsem narazil na to předtím, že tyhle plastiky potřebujou 

moc. Povídám: Sakra, ono to má takový pěkný světlo, tak ono by se dalo fotografovat taky 

při tomhle světle. Ovšem to byl ještě takový úzký pohled na to. To jsem ještě do té šíře ne-

viděl měkkost toho světla. Viděl jsem jenom, že by se takhle daly dělat bronzový sochy.“216 

Rozptýlené světlo a dlouhá expozice zaručují dokonalou ostrost a zároveň měkkost provedení, 

které umocňují trojrozměrný dojem z díla možná víc než ostré stíny. Je nenápadné, neupozor-

ňuje na sebe, neodvádí pozornost od fotografovaného objektu a ještě zdůrazní jeho kvality, 

například strukturu materiálu. Sudek se k tomu vyjádřil i jinde: „V difúzním světle se vám věci 

projeví asi tak, jako byste si na ně mohli máknout.“217 

 Ukázkovým příkladem toho, co bychom mohli vidět jako pozdější fázi Sudkova foto-

grafování uměleckých děl, jsou fotografie, které udělal v Lapidáriu Národního muzea a byly 

pak použity jako obrazový materiál knihy o Lapidáriu.218 Sudek knihu poslal Martě Hodgkiss 

do Anglie a ona mu odepsala: „Takových jemných detailů! A někde je světlo difusní, a ně-

které ani silného osvětlení nesnesou.“ Velmi dobře pak vystihla Sudkovu práci se světlem na 

příkladě reprodukce reliéfu se zvěstováním Panně Marii z tympanonu kostela sv. Bartoloměje 

v Kolíně:219 „Kde se ale světlo dalo použít k zesílení efektu, tam jste to vyčíhl. Mně se zvláště 

líbí P. Maria ze Zvěstování. Tím osvětlením je to tak dramatické zjevení, že je to úžasné; jako 

by vál na ni vítr Ducha svatého jako při „seslání Ducha sv.“, a je to ta stejná ustrašenost 

jako při seslání.“220 Jako na mnoha jiných Sudkových fotografiích, je i tady patrná jeho záliba 

v sochařském díle, na kterém se čas podepsal nějakou deformací. Panna Maria z reliéfu má 

ulomenou hlavu. Kdyby se to Sudkovi nelíbilo, nemusel by fotografovat zrovna detail této po-

stavy a mohl jednoduše vyfotit celý reliéf, kde by se to ztratilo. Výběrem detailu a osvětlením 

díla ale Sudek využil poškození takovým způsobem, že se mu podařilo podtrhnout vyznění 

zpodobené scény. [57]

216  ANDĚL 2001, 99.

217  Antonín DUFEK (ed.): Josef Sudek, Fotografie 1940-1970, (kat. výst.), Brno 2001, 25.

218  V. DENKSTEIN / Z. DROBNÁ  /J. KYBALOVÁ: Lapidárium národního muzea, sbírka české architektonické 
plastiky XI. až XIX. století, Praha 1958.

219  Ibidem, obr. 40.

220  Marta Hodgkiss v dopise Sudkovi z 24. 3. 1958, cit. dle FÁROVÁ 1995, 114.
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[57] Josef Sudek: Reliéf se zvěstováním Panně Marii z tympanonu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně. 
Reprodukce z knihy: V. DENKSTEIN/ Z. DROBNÁ/ J. KYBALOVÁ: Lapidárium národního muzea, Praha 1958.
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6. 3. 4 JAK SUDEK VYLOUPÁVAL PŘEDMĚT Z OBALU?221

 Ve fototéce Ústavu dějin umění jsou uloženy Sudkovy fotografie z Lapidária, které, 

ač zabírají předměty ze stejného úhlu a v podobném nasvícení, se často liší od reprodukova-

ných snímků ve zmíněné knize. Jsou ve formátu 13x18 a jejich způsob provedení nasvědčuje 

tomu, že se zřejmě jedná o zkušební fotografie.222 Srovnáním zjistíme, že reprodukované 

fotografie působí uhlazenějším dojmem. Tento efekt je způsoben tím, že bylo na řadě snímků 

odstraněno to, co rušilo soustředěnost na fotografovaný objekt. „Zkušební“ fotografie chrliče 

z chrámu sv. Barbory v Kutné hoře zobrazuje sochu umístěnou v expozici. V definitivní úpravě 

pro reprodukci byl kontext expozice nahrazen bílou plochou a z podstavce zmizel štítek s po-

piskem. [58] [59] 

 Podobně se postupovalo u fotografií Krista mezi apoštoly Petrem a Pavlem (zlomků 

reliéfní výzdoby zaniklého hradu Oldříše). Na snímcích dostupných ve fondu Ústavu dějin 

umění je patrné plátěné pozadí uchycené skobami, na kterém byl reliéf vystaven. Na re-

produkcích v knize je pozadí vyčištěné a reliéf díky tomu lépe vynikne. [60] [61] Uvedené 

příklady potvrzují domněnku, kterou jsem vyslovila na začátku: fotografie jsou prostředkem 

vytržení uměleckého díla z kontextu ještě víc než muzeum, slovy Waltera Benjamina vylou-

pávají předmět z obalu.223 Zmíněné Sudkovy fotografie a proces vzniku reprodukcí poukazují 

na to, že tato dekontextualizace může probíhat jako fotografův záměr. Výsledné reprodukce 

jsou Sudkovým autorizovaným dílem, pod které se podepsal. Fotografie, které jsem označila 

za zkušební, jsou nejspíš skutečně jen pomocným materiálem, což dokazuje to, že nejsou 

signovány. „Zkušební“ fotografie, které jsem použila jako příklady, jsou spíš pomůckou pro 

dosažení kýženého výsledku v podobě dokonalé reprodukce, která bude odpovídat předsta-

vám autora. Naopak působivost reprodukovaných fotografií je přesvědčivým důkazem toho, 

jak je hranice mezi dokonale zvládnutým řemeslem a uměním velmi mlhavá. Na tomto místě 

musím ocitovat, jak se k fotografiím z Lapidária vyjádřila Anna Fárová: „Milované sochy, vět-

šinou fotografované v řemeslně dokumentárním smyslu, ale tu a tam s obzvláštní láskou.“224 

221  “Vyloupnout předmět z obalu, do něhož je zahalen, zničit jeho auru, to je znak vnímání, u kterého smysl pro 
stejné ve světě tak vzrostl, že si prostřednictvím reprodukce vynucuje standardizaci jedinečného.“ BENJAMIN 1979, 21.

222  Jsou mezi nimi například různé verze pozitivů, mají bílé a ne vždy rovné rámečky atd.

223  BENJAMIN 1979, 21.

224  FÁROVÁ 1995, 114.

87



[58] Josef Sudek: Chrlič z chrámu sv. Barbory v Kutné hoře, fototéka ÚDU AVČR. 

[59] Josef Sudek: Chrlič z chrámu sv. Barbory v Kutné hoře. Reprodukce z knihy: V. DENKSTEIN/ Z. DROBNÁ/ J. 
KYBALOVÁ: Lapidárium národního muzea, Praha 1958.
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[60] Josef Sudek: Kristus mezi apoštoly Petrem a Pavlem, detail - Petr, fototéka ÚDU AVČR. 

[61] Josef Sudek: Kristus mezi apoštoly Petrem a Pavlem, detail - Petr. Reprodukce z knihy: V. DENKSTEIN/ Z. 
DROBNÁ/ J. KYBALOVÁ: Lapidárium národního muzea, Praha 1958.
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Je asi vedlejší, jestli rozdělujeme fotografie na řemeslné nebo dokumentární a umělecké nebo 

s obzvláštní láskou. Obojí nasvědčuje tomu, že nejlepší řemeslné dílo se stává uměleckým 

dílem. S tím souvisí i to, že „tyto ojedinělé fotografie budou potom figurovat i jako volná 

díla začleňovaná do výstav, darovaná přátelům atd. Jsou to třeba Zlomky reliéfní výzdoby 

zaniklého hradu Oldříše, Kristus mezi apoštoly Petrem a Pavlem, Deska s reliéfní mužskou 

hlavou z poloviny 12. století z bývalého kláštera u Davle, Podstavec se lvy kolem roku 1230 

z Kouřimi, Detail Krocínovy kašny z roku 1591 ze Staroměstského náměstí.“225 To, k čemu 

jsme dospěli zde, najdeme i jinde v Sudkově tvorbě, například u jeho reklamních fotografií: 

„Kvalitní řemeslo mu bylo vždy a všude základem a jen z něho může vzniknout autorizovaná 

a tedy signovaná fotografie, my bychom řekli umělecká, on sám by možná řekl taková, která 

je akorát.“ 226 

 Některé fotografie z Lapidária byly použity pro knihu o Karlově mostě.227 V úvodním 

textu od Pocheho opět narazíme na problematiku rozdělování fotografií na dokumentární  

a umělecké: „Sudkova fotografie Karlova mostu nechce být ani dokumentem ani památ-

kou, ani pomůckou k uměleckohistorickému studiu. Je samoúčelným tvořením na fotografické 

desce, fixováním osobního poměru Sudkova k velké památce, zahlížením se za nejrůznějších 

okolností do starobylé mohutnosti a vznešenosti jeho architektury, zrakovým objímáním po-

vrchu a obrysů mostních plastik.“228 [62] 

 Poté, co jsem prostudovala jednotlivé příklady, docházím k závěru, že fotografie umě-

leckých děl je řemeslo, v němž nejlepších výsledků dosáhne autor, který ho protkne vlastním 

názorem. Co řekl Sudek o fotografii obecně, platí pro jeho snímky uměleckých děl dvojná-

sob: „Je to hezké řemeslo, potřebující určitý vkus.“229 Tento „určitý vkus“ je ale právě něco, 

co zaručuje přesah. U Sudka se často jeho vkus projevoval i na fotografiích uměleckých děl, 

zejména se to týká soch. Viděli jsme jeho ranou práci se slunečním světlem, specifickou práci 

s diagonálou a nasvícením seshora ve třicátých letech nebo jeho objev rozptýleného světla. 

Domnívám se, že ve fotografii umožňuje dokonale zvládnuté řemeslo zachytit autorský po-

hled na dílo. Sudek tím, že přistupoval k fotografii zodpovědně a práce na zakázku pro něj 

225  Ibidem, 114.

226  Vojtěch LAHODA: Josef Sudek a reklama, in: Literární noviny 30, 2004, http://www.literarky.
cz/?p=archiv&text=450, vyhledáno 20. 3. 2009.

227  Josef SUDEK / Emanuel POCHE: Karlův most ve fotografii, Praha 1961.

228  Ibidem, 23.

229  Josef Sudek odpovídá na otázku Je foto Umění?, Světozor 29, 1936, 486.
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neznamenala méněcenné dílo, dokázal povýšit některé fotografie uměleckých děl, určené pro 

reprodukce, na umění. 

 Nechci znovu rozdmýchávat debatu o tom, jestli fotografie něčeho je či není uměním. 

Fotografie je médium, které má specifické vlastnosti, jež lze využít pro umělecké sdělení.  

To jsem se snažila ukázat v první části textu. Pokud jsem se věnovala Sudkovým fotografiím 

uměleckých děl a dospěla jsem k závěru, že některé fotografie uměleckých děl můžou být 

umění, nebylo mým cílem řešit, jestli ta která fotografie je či není umělecká. Snad se mi po-

vedlo ukázat na příkladech dopady předchozí teorie, popsat s čím fotograf při reprodukování 

pracuje a nahlédnout do jeho kuchyně. 

[62] Josef Sudek: Brokoffova vlastní podobizna ze sousoší sv. Františka Xaverského z Karlova mostu.
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7 ZÁVĚR

 Fotografie sice přibližují vzdálená umělecká díla, ale jsou pouze zdánlivým obrazem 

blízkosti, jejich přítomnost zůstává ve virtuální rovině. Jsou jako přeludy, které nás pře-

lstí svou přesvědčivou, ale přesto imaginární přítomností. Proto Fata morgana blízkosti. 

Malrauxovo pojetí fotografie jako transformace uměleckého díla a Benjaminův důraz  

na funkci reprodukce předznamenaly směřování této práce. Sledovala jsem, jak fotografie 

mění vnímání uměleckého díla a jaké funkce fotografická reprodukce uměleckých děl napl-

ňuje. Fotografie uměleckých děl, použité jako reprodukce v uměleckohistorických publikacích, 

jsou tradičně chápány jako čistá prezentace uměleckých děl. Předpoklad jejich dokumentární 

pravdivosti, se kterým Malraux operuje, je třeba problematizovat a mít na vědomí i inter-

pretační potenciál fotografie jakožto konstrukce, postavené na perspektivních konvencích. 

Podobně i s Benjaminovou hypotézou ztráty aury uměleckého díla v době technické reprodu-

kovatelnosti je nutné zacházet kriticky: nekonečné reprodukování auru originálu rozmělňuje, 

někdy ji ale naopak násobí.

 Na základě formulace principů fotografie uměleckých děl jsem se zabývala tradiční 

otázkou její subjektivity versus objektivity. Za vnímáním fotografie jakožto dokumentač-

ního záznamu reality je především její indexikální charakter. Proti tomu stojí subjektivní zá-

sah fotografa, který podobu fotografie ovlivňuje: volí úhel pohledu, manipuluje s měřítkem, 

často vytrhuje dílo z kontextu rámu, vybírá detail, způsob nasvícení a charakter barevnosti. 

Fotografie navíc virtualizuje existenci uměleckých děl a zrovnoprávňuje jinak nesouměřitelná 

díla (ať už geograficky nebo materiálově), čímž vytváří fiktivní svět umění, kde jsou umělecká 

díla transformována do plošného obrazu.

 Fotografie zprostředkovává umělecká díla rychle a jednoduše a na rozdíl od rytin do-

káže věrně reprodukovat detail a povrch. Právě domnělá objektivita stála u zrodu masového 

rozšíření užití fotografie pro reprodukování uměleckých děl. Fotografie přiblížila lidem umě-

lecká díla, která by jinak neměli možnost vidět. Funkce fotografie uměleckých děl jako sdělo-

vacího prostředku umění je ale také snadno zneužitelná. Reprodukce uměleckých děl použité 

jako nástroj nacistické propagandy jsou důkazem toho, jak se dá skrze fotografii posouvat 

původní význam uměleckého díla. 
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 Dějiny umění jsou na imaginárním muzeu uměleckých děl na fotografiích do velké míry 

závislé, a to jak výuka, pracující s promítáním obrazového doprovodu přednášky, tak studium, 

založené na memorování uměleckých děl prostřednictvím reprodukcí, a konečně i vědecká 

práce, při které slouží fotografie jako externí paměť, jako důkaz existence díla, nebo jako pro-

středek zkoumání pouhým okem nepostihnutelných detailů. Právě vzhledem k důležitosti po-

stavení fotografie v našem oboru je třeba problematizovat způsob, jakým skrze ni umělecká 

díla vnímáme, mít na paměti její interpretační potenciál, a být na pozoru, abychom nezačali 

ztotožňovat dějiny umění s dějinami umění zachycenými na fotografiích. S tímto vědomím 

jsou pak fotografie uměleckých děl velkým přínosem. Vytvářejí vizuální dějiny umění, které 

mají podobné vlastnosti jako ty psané: v různých časech se na umělecká díla dívají různým 

způsobem, a ukazují je ve světle své doby. Fotografie uměleckých děl můžou být předmětem 

kritického studia stejně jako uměleckohistorické texty.

 Většinou se v souvislosti s tématem fotografií uměleckých děl mluví o 19. století  

a prvních fotografech, kteří se reprodukováním uměleckých děl začali zabývat profesionálně. 

Zaměření na třicátá léta a Sudkovu tvorbu poněkud vybočuje z tohoto zvyku. Důvodem 

k tomu byla úvaha, že ve třicátých letech v Československu byla fotografie i typografie  

na vysoké úrovni a tudíž, že i fotografie uměleckých děl bude v tomto období nejspíš naplňo-

vat pestrou škálu funkcí.  

 Uměleckohistorické publikace Družstevní práce a Státní grafické školy jsou toho důka-

zem: obrazový materiál byl od začátku přípravných prací a sbírání fotografického materiálu 

až do konce, kdy se řešila typografická úprava, pod přísným dohledem. S reprodukcemi bylo 

zacházeno vědomě, s konkrétním cílem, k jehož dosažení měly napomoci. Od toho se odvíjela 

volba fotografa, způsob nasvícení, výsledné měřítko. Fotografie byly užívány jako prostředek 

nahlížení světa, jako možnost jiného pohledu, který ukáže umělecká díla v novém světle. 

Důležitou roli sehrálo fotografické reprodukování povrchu - jednak jako prostředku objevo-

vání světa ve Fotografie vidí povrch a jednak jako prostředku ke studiu malířského rukopisu 

v knihách Vojtěcha Volavky. V edici Česká galerie vydávala Družstevní práce pohlednice, ka-

lendáře a sešity, které jsou ukázkou praxe masového šíření uměleckých děl pomocí fotogra-

fické reprodukce. Štechovy dějiny umění, ambiciózní projekt Družstevní práce, který měl být 
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příkladnou uměleckohistorickou publikací za dostupnou cenu, a to včetně obsáhlého obrazo-

vého materiálu, pořízeného z velké části speciálně pro tyto účely, se zároveň staly exemplární 

ukázkou toho, jak může takové dílo ovlivnit popřípadě úplně zmařit dobová politická situace. 

Fotografické reprodukce se zde staly viditelným dokladem svébytnosti československých dějin 

a hrály důležitou roli jako duchovní opora v době okupace.

 Josef Sudek patřil k předním fotografům uměleckých děl a měl k této práci i osobní 

vztah. Sudkovo dokonale zvládnuté řemeslo umožňuje nahlédnout postupy fotografování 

uměleckých děl v nejlepší kvalitě: na dvou fotografiích Fillova zátiší jsem předvedla mož-

nosti převodu barev do černobílé škály; na snímku Akvamanile z Hradce Králové specifický 

způsob zacházení s úhlem pohledu, světlem a stínem; na fotografiích z triforia katedrály  

sv. Víta  Sudkovu práci s ostrým slunečním světlem, které snímky oživuje a zpřítomňuje jejich 

kontext. Srovnání Sudkových fotografií a výsledných reprodukcí otištěných v knize o Lapidáriu 

Národního muzea posloužilo naopak jako ukázka toho, jak reprodukce dokáže vytrhnout umě-

lecké dílo z kontextu, například prostřednictvím neutralizace pozadí, na kterém bylo patrné 

umístění díla v expozici. 

  „Debata většinou ustrnula na estetické otázce fotografie jako umění a přitom se téměř 

nevěnovala pozornost mnohem nespornější společenské skutkové podstatě umění jako foto-

grafie. A přece má působení fotografických reprodukcí uměleckých děl mnohem větší význam, 

pokud jde o funkci umění, než více či méně umělecké utváření fotografie, pro niž se záži-

tek stal kořistí fotoaparátu.“230  Citované věty z Benjaminových Malých dějin fotografie stály  

na začátku této práce a otevíraly ji. Domnívám se, že průzkum fotografie uměleckých děl 

z hlediska její funkce skutečně nese zajímavější plody, než debaty o její objektivnosti, do-

kumentárnosti nebo uměleckosti. Při studiu fotografií uměleckých děl se mi otevřelo zásadní 

téma fotografie jako sdělovacího prostředku umění, které revolučním způsobem změnilo pří-

stup k umění, rozšířilo jeho pole působnosti ve společnosti a stalo se základem studia dějin 

umění. 

 

230  Walter BENJAMIN: Malé dějiny fotografie (1931), in: CÍSAŘ 2004, 15.
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8  RESUMÉ

 Tato práce se zabývá problematikou fotografie uměleckých děl, zdůrazňuje roli André 

Malrauxe a Waltera Benjamina a zároveň jejich závěry nahlíží kriticky. Charakterizuje foto-

grafie uměleckých děl, rozpor mezi jejich zdánlivou objektivitou způsobenou indexikálním 

charakterem fotografie a možnostmi fotografa zasáhnout do jejich podoby. Zkoumá fotografie 

jako prostředek reprodukce a masového šíření umění, ukazuje na možnosti jejich politického 

zneužití a popisuje důležitou roli fotografie uměleckých děl pro obor dějin umění. 

 V případových studiích ověřuje teoretické poznatky; a sice na reprodukcích z třicátých 

let v Československu (Fotografie vidí povrch, Malba a malířský rukopis, edice Česká galerie, 

Štechovy dějiny umění), které názorně ukazují společenské funkce fotografie uměleckých 

děl, a na tvorbě Josefa Sudka, kde konkrétní snímky slouží jako příklady principů fotografie 

uměleckých děl. 
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9  SUMMARY

 The thesis deals with different theories of photography of art works, especially those 

formulated by André Malraux and Walter Benjamin. In the thesis, they are confronted with 

more recent approaches.

	 The	first	part	characterizes	the	general	principles	of	photography	of	art	works.	It	un-

veils the fundamental antagonism between objectivity (based on the indexical character of 

photography) and subjective intervention of the photographer. It also stresses the different 

functions of photography as means of art reproduction and mass propagation, which could 

often	lead	to	political	abuse.	Last	but	not	least,	it	emphasizes	the	important	role	which	pho-

tography	of	art	works	has	played	in	art	history	as	a	scientific	discipline.

 The second part of the thesis is based on various case studies. The examples from thir-

ties	Czechoslovakia	(Fotografie vidí povrch, Malba a malířský rukopis,	Česká	galerie	edition,	

Československé malířství a sochařství nové doby) are dedicated to the various functions of 

photography of art works and Josef Sudek’s photographs illustrate its principles.
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