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ABSTRAKT (SK)

Práca pojednáva o užitej fotografii Jana Svobodu (1934—1990), českého výtvarného 

fotografa, ktorý vedľa svojej voľnej tvorby dokumetnačne fotografoval umelecké 

diala výtvarníkom z okruhu svojich priateľov. Na základe náčrtu princípov jeho 

voľnej tvorby, ktorá zahrnuje prevažne statické zátišia, bolo možné novo ana-

lyzovať rozsiahly nazbieraný materiál jeho tzv. reprodukčných fotografií, v ktorých 

používa rovnaké princípy tvorby. Do analýzy boli pritom zahrnuté iba fotografie 

trojrozmerných umeleckých diel. Z rozboru vyplýva, že autor do dialógu s doku-

mentovaným dielom vstupoval ako tvorivý konkurent, ktorý v niektorých prípadoch 

dospel až k zneužitiu dokumentovaného umeleckého diela iného autora pre potreby 

obsahových i formálnych kvalít vlastnej fotografie. Text zahŕňa aj stručnú kom-

paráciu tejto tvorby s prácou iných českých a svetových fotografov, ktorí fotogra-

fovali umelecké diela invenčne, s významom kladeným práve na médium fotografie, čo 

častokrát presiahlo požiadavok verného zobrazenia umeleckého diela.

ABSTRAKT (EN)

The thesis was created as an analysis of the applied photography of Jan Svobo-

da (1934–1990). The czech art photographer whose work concludes, next to his own 

fine-art photographs, amount of documentary pictures of his contemporary art 

colleagues. Based on an inside view of his fine-art works consisting mostly of 

still-lifes it became possible to re-analyze large quantity of found material of 

his so called art reproduction photography which follows the very same principles 

of his own artwork. The analysis focuses only on documentation of three dimensi-

onal pieces of work. Resulting conclusion shows Jan Svoboda as an actual creative 

competitor of the documented artist‘s work. By his act of opening a dialog with 

the documented art piece which leads to a photograph that might have been often 

considered as an abuse of the particular art piece for the sake of formal quali-

ties of Svoboda‘s work. The last part of the thesis aims to briefly reveal worl-

dwide context of photographers documenting art pieces with emphasis on the medium 

of photography and therefore often surpassing demand for faithful depiction of the 

art object.
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1. ÚVOD

 

 Fotograf Jan Svoboda (1934—1990) je považovaný v rámci dejín českej foto-

grafie za svojho druhu solitér. A to ako v kontexte súdobého fotografického výra-

zu, tak teoretických východísk média, v ktorom sa vyjadroval. Povesť si vybudoval 

predovšetkým nekonvenčným prístupom k životu i fotografii, podmieneným osobitou 

povahou autora a jeho úzkym spätím s umením a umeleckým sociálnym prostredím, do 

ktorého sa zaradil. 

 Úvodná časť tejto práce má poukázať na výtvarný odkaz Jana Svobodu v jeho 

životopisnom ukotvení tak, ako ho z umelecko-historického hľadiska dokážeme roz-

šifrovať. Slúži k tomu sled rozhodnutí, ktoré autor vo svojom živote konal, či 

situácií, v ktorých sa ocital, a ktoré neboli vplyvom vonkajších dobových pod-

mienok vždy demokratické. Možnosti, aké sa Janu Svobodovi v prostredí pražského 

umeleckého prostredia dostávali, boli podmienené tvorbou v období od konca sta-

linistickej éry päťdesiatych rokov, kedy ukončil stredoškolské výtvarné vzdela-

nie (1954) a tvrdou normalizáciou rokov sedemdesiatych. V širšom kontexte preto 

Svobodu môžeme hodnotiť na základe uvedomenia si rozvoja jeho výtvarnej tvorby 

v období umeleckej obrody rokov šesťdesiatych. Polovica sedemdesiatych rokov 

je potom obdobím ustávania a osobných či zdravotných problémov autora. V záve-

rečnom desaťročí života i tvorby zostáva jeho fotografia príznačná, poznamenaná 

však najmä novým premýšľaním starších námetov a ustávajúcou intenzitou práce. To 

bolo ovplyvnené aj ťažšími životnými podmienkami, nedostatkom financií na nákup 

fotografického materiálu, chatrnými životnými podmienkami a ďalšími, často i po-

vahou podmienenými príčinami. Táto ťažká situácia však v pozitívnom slova zmysle 

nedovolila autorovi uviaznuť v dráhe svojich úspešných prác, ale práve naopak, 

stimulovala naďalej jeho kritický prístup k médiu fotografie a nútila ho fotogra-

fiu – a tým i seba obnažovať až na dno svojich vlastných možností. Tento emotívny 

prístup je možné považovať za gesto tlmočiace limity umeleckého potenciálu média, 

ktoré komunikuje Svobodovu vlastnú filozofiu života, sprostredkovávanú fotogra-

fiou mimo jej tradičné chápanie.

 Práve tento princíp jeho tvorby, teda hľadanie výsostných umeleckých kvalít 

fotografie, je pre Svobodu charakteristický a výlučný. Cieľom predloženého textu 

bude skúmanie tých podmienok či vlastností fotografickej tvorby, ktoré Jan Svo-

boda vo vlastnej práci testoval a následne radikálne až nekompromisne deklaroval 

— a to na príklade užitej tvorby, ktorej nová odborná analýza stojí v jadre tejto 

práce. Z hľadiska zvoleného žánru reprodukčnej fotografie priestorových umelec-

kých diel, ktoré sa v šesťdesiatych rokoch nanovo menia v objekty najrôznejšieho 

charakteru, vzďalujúce sa tradičnému chápaniu sochy, má táto práca poukázať na aj 

takto podmienený osobitý prístup autora. Svobodova užitá tvorba zároveň osciluje 

na pomedzí fotografickej dokumentácie či reprodukcie umeleckých diel na jednej 

strane a prieskumu možností média fotografie v zobrazení umeleckého diela ako 

objektu fotografie na strane druhej. Téma práce, zameraná na skúmanie a hodno-

tenie miery fotografickej interpretácie priestorového objektu ako inou osobou 

vytvoreného umeleckého artefaktu, vychádza nutne z autorovho osobitého záujmu 
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o zdieľanie umeleckých obsahov prostredníctvom žánru statického zátišia a jeho 

predmetného objektu, a to ako inštalovaného, tak nájdeného. Objekt fotografie sa 

tak v prenesenom zmysle mení za umelecké dielo. 

 V skúmanej časti Svobodovej tvorby potom dochádza k originálnemu vyjadreniu 

výtvarného fotografa, balansujúceho medzi rozvojom odkazu modernej a avantgardnej 

fotografie vrátane odkazu Josefa Sudka a dialógom vedeným s progresívnym umením, 

čoho prostriedkom bolo aj svojbytné uchopovanie priekopníckych diel sochárstva 

šesťdesiatych rokov. Dielo Jana Svobodu asistuje zrodu redefinície média ako 

fotografie, ktorá stojí na pomedzí umeleckých druhov, kde ich tradičné delenie 

nanovo strieda intermediálny dialóg. Tento autor zažil prechod od reprodukcie 

trojrozmerných umeleckých diel typu klasickej sochy najmä v jeho ranných voľných 

fotografiách, cez moderné sochy-objekty, zamerané na ich materiálový i formálny 

výraz, až po krátkodobú inštaláciu pracujúcu s architektúrou priestoru a svetla, 

a tým balansujúce na hrane dematerializovanej a fotograficky nezachytiteľnej 

skutočnosti. Paralelne v jeho voľnej tvorbe fotografuje Jan Svoboda zátišia, 

v ktorých sa snažil zachytiť prítomnú priestorovú situáciu tak, že interpretuje 

jej duchovný obsah. Kde sú hranice jednotlivých médií zapojených do tohto dialógu, 

aké sú kvality fotografického vyjadrenia autora ako dokumentátora života a tým 

života prepojeného s umením, či aký je autorský podieľ na obsahu snímaného sú 

všetko otázky, ktoré má nasledujúci text skôr položiť, než skutočne zodpovedať. 

Napätie plynúce práve z neriešiteľnosti týchto otázok odkrýva sám Svoboda, keď 

v kontexte svojej fotografie domácich zátiší popisuje: „Obklopovalo mne jakési 

tajemství, jež jsem se snažil vyjádřiti na svých fotografiích – zústalo však pro mne 

tajemstvím nevysvětlitelným.“1 Podobné poznámky sú preto predznamenaním neúspechu 

akejkoľvek snahy Svobodovo dielo priamo interpretovať, zaradiť, či jednoznačne 

definovať.2 

 Nasledujúci text má po vymenovaní prameňov v tretej kapitole popísať tvo-

rivé prístupy Jana Svobodu v jeho tradične chápanej voľnej autorskej tvorbe, kto-

ré majú predznamenať aplikáciu rovnakých, alebo podobných prístupov v autorovej 

prakticky chápanej užitej fotografii. Na tú sa zameriava štvrtá kapitola, ktorá 

je jadrom celého textu. Prístup k fotografii umeleckých diel, obmedzených na 

výber fotografií trojrozmerných umeleckých diel (sochy, objektu, inštalácie), je 

rozoberaný chronologicky a tématicky, podľa druhu práce či umelca, ktorého práce 

Svoboda dokumentoval. Východiskom i záverom tejto kapitoly sú tézy navodzujúce 

priamu líniu medzi užitou a voľnou tvorbou autora, ktorá sa vzájomne prestupuje 

námetom i výrazom. Nasledujú tri záverečné kapitoly, ktoré v stručnosti vykreslia 

prístupy k reprodukčnej fotografii sochy v práci iných fotografov. Na prvom mies-

te je potreba menovať Josefa Sudka ako svojbytného klasika tohto fotografického 

žánru, ktorý je svojim nekonvenčným a s umením previazaným životom, podmieňujúcim 

jeho vlastnú tvorbu, často prirovnávaný ku Svobodovi, a v ktorého odkaze Svoboda 

1 Petr BALAJKA: Jan Svoboda (rozhovor k pětapadesátinám autora), in: Revue Fotografie XXXIII, 
1989, č. 3, 26.

2 Rozporuplnosť prístupu k autorovi dodnes reflektuje aj neexistencia jeho komplexnej mongrafie. 
Napríklad podľa Josefa Mouchy nie je vývoj nášho vzťahu k Svobodovmu odkazu zatiaľ ukončený; 
Josef MOUCHA: Obrazy z dějin fotografie české. Eseje o umění a klasicitě, Praha 2011, 174. K po-
sunu dochádza v posledných rokoch zásluhou mladších kritikov a teoretikov, predovšetkým Pavla 
Vančáta či Tomáša Pospěcha.
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v nových podmienkach svojej doby pokračuje. Ďalšia kapitola stručne predstaví 

dobovú užitú fotografiu Svobodových generačných vrstovníkov Jana Šplíchala, Jana 

Ságla a Karla Kuklíka. Krátky popis ich práce má poukázať na formálne rozdiely 

i teoretické východiská ich reprodukčnej fotografie. Záverečná kapitola sa venu-

je svetovému kontextu fotografie umeleckých diel so snahou o hľadanie podobných 

prístupov, aké vyznával Jan Svoboda. Kapitola má s použitím jednotlivých príkla-

dov zároveň naznačiť opodstatnenie a východiská otázky fotografie umeleckých diel 

v rámci dejín a teórie umenia. 
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2. PRAMENE

 Pri práci s odkazom Jana Svobodu som v prípade východiskového štúdia jeho 

voľnej tvorby čerpala predovšetkým z primárnych prameňov, vlastných fotografií Jana 

Svobodu v autorských pozitívoch i negatívoch, uložených vo verejne dostupných zbier-

kach (viď nižšie), v niektorých prípadoch potom iba reprodukcií, pokiaľ originály 

nebolo možné, či nutné dohľadať. Nemenej dôležitým zdrojom bola ako sekundárny 

prameň odborná literatúra o Svobodovi, ktorú je možné rozdeliť na niekoľko druhov. 

Prvý zahrňuje katalógy výstav, ktoré prebehli ešte počas života autora, a v ktorých 

je – podobne ako v katalógoch jeho neskorších samostatných či skupinových výs-

tav jeho dielo interpretované osobou kurátora. Na tomto mieste je možné menovať 

dvorných kurátorov a teoretikov diela Jana Svobodu, ktorými boli predovšetkým Anna 

Fárová, Jaromír Ze mina, Antonín Dufek a Karel Srp. Ďalším typom literatúry sú potom 

kritické texty a recenzie, ktoré vychádzali ešte za jeho života a reagovali tak na 

aktuálny vývoj jeho diela. Takými sú články v časopisoch Československá fotografie, 

Revue fotografie či Výtvarnictvo, fotografia, film. Za najvýznamnejšieho kritika Svo-

bodovej práce je možné označiť v tomto smere Jana Kříža. Tretím druhom literatúry 

sú štyri autentické rozhovory s autorom z 80. rokov, a napokon monografie, ktoré 

vznikali buď ešte v spolupráci s autorom v závere jeho života v prípade publikácie 

Petra Balajky, Svobodovho obdivovateľa a prvého životopisca (vyšla 1991)3, alebo na 

základe dlhodobej práce s dielom autora v prípade široko koncipovaného katalógu 

jeho posmrtnej retrospektívy z pera Antonína Dufka (1994)4. Po istom útlme záujmu 

o prehĺbenie štúdia tvorby Jana Svobodu dochádza v poslednej dobe k obnovenej po-

trebe návratov k jeho odkazu najmä zo strany teoretika fotografie Pavla Vančáta.5 

Záujem o jeho dielo ani v prípade ďalších teoretikov a historikov umenia či fotogra-

fie neustáva (súčasný stav bádania viď nižšie). Štúdium dostupných prameňov neukázalo 

na nedostatok textov o Janovi Svobodovi či malé povedomie o jeho tvorbe, ozrejmilo 

však potrebu jeho novej komplexnej analytickej monografie a ideálne aj retrospek-

tívnej výstavy autora6, ktorých vznik je dnes najmä otázkou praktických možností.7

 Dokumentačné fotografie priestorových umeleckých diel, označiteľné pojmom 

„užitá“ či „reprodukčná” fotografia,8 ktorých analýza sa má stať hlavným prínosom 

3 Petr BALAJKA: Jan Svoboda, Praha 1991. Publikácia vznikla v spolupráci s autorom, ktorý naprí-
klad sám vybral obrazovú časť, vydania publikácie sa však už nedožil.

4 Textová časť katalógu Antonín DUFEK: Jan Svoboda, fotografie. Výstava k nedožitým šedesátinám 
autora (kat. výst.), Brno 1994 slúži až dodnes ako alternatíva vedeckej monografie – okrem ana-
lytického textu Antonína Dufka totiž obsahuje výberovú antológiu abstraktov či celých textov, 
mnohokrát dnes nedostupných, k tvorbe Jana Svobodu. 

5 Pavel VANČÁT: Jan Svoboda, Praha 2011.

6 Podobne píše Tomáš Pospiszyl v recenzii na poslednú Svobodovu výstavu kurátora Josefa Mouchy 
na jeseň 2011, že táto výstava „působí jako výzva, aby se někdo ujal jeho velké a kritické re-
trospektivy. Ta se v zásadě nikdy neuskutečnila. ... Teprve poté by bylo možné potvrdit Svobodovu 
výjmečnou pozici v dějinách české fotografie”; Tomáš POSPISZYL: Trvající tajemství Jana Svobodu, 
in: Lidové noviny 24, č. 236, 8.10.2011, 9.

7 V edičnom pláne ju má nakladateľstvo Torst v spolupráci s Pavlom Vančátom a podľa neoverených 
informácií tiež Karel Koutský, fotograf a majiteľ ateliéru Fotorenesance v Prahe, ktorý sa od-
kazom Jana Svobodu zaoberá už dlhšie; por. Libor HORYNA - Karel KOUTSKÝ Jan Svoboda: Fotografie 
(portfolio), Praha 2009.

8 Na terminológiu reaguje napr. Hana KRATOCHÍLOVÁ: Fata morgana blízkosti: fotografie uměleckých 
děl ve třicátých letech v Československu a u Josefa Sudka (diplomová práce na Ústavě pro dějiny 
umění FF UK), Praha 2009, 32. V tejto práci používam fotografiu „reprodukčnú“ – podľa termino-
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tejto práce, som potom čerpala predovšetkým z archívov umelcov, s ktorými fotograf 

spolupracoval. Do osobnému archívu som mala možnosť nazrieť u Stanislava Kolíba-

la, Aleša Veselého a z umelcov, ktorých nedokumentoval systematicky potom Olbrama 

Zoubka a Václava Ciglera. Časť originálnych zväčšenín fotografií, dokumentujúcich 

zdibský ateliér Zdeňka Palcra, som mala možnosť študovať v zbierke Muzea Narodoweho 

vo Wrocławi. U tohto a ďalších autorov sa mi z rôznych príčin podarilo skúmať ďalej 

iba reprodukované fotografie jednotlivých diel. Okrem Zdeňka Palcra sa ďalej jedná 

o fotografie prác Stanislava Podhrázskeho, Františka Pacíka, Martina Reinera a iba 

v náznaku Zbyňka Sekala. Tie sú dohľadateľné predovšetkým v dobových katalógoch či 

v prílohách k odborným článkom.9 Z autorov, ktorých priestorové diela mal Svoboda 

rovnako dokumentovať, no snímky sa mi nepodarilo dohľadať sú ešte známi Miloslav 

Hájek10, Miloslav Chlupáč, Karel Nepraš11 a Dalibor Chatrný12. K užitej tvorbe Jana 

Svobodu ďalej patria aj jeho profesné fotografie, z ktorých náznak sa podarilo do-

hľadať v zbierkach a archíve UPM, a ďalej študovať zlomok dokumentácie k publikácii 

Miloša Chlupáča Pojednání o plastice z priebehu 60. rokov.13 Fotografie k ostatným 

z literatúry známym zákazkám sa mi nepodarilo dohľadať.

 V  ďalších kapitolách, komparačne pojednávajúcich o  fotografiách umelec-

kých diel, som čerpala z reprodukcií uverejnených v dostupnej odbornej literatúre 

a v niektorých možných prípadoch aj z originálnych fotografií. Z nich sa jednalo 

o negatívy (či ich neskoršie neautorské kontakty) Josefa Sudka a pozitívy Jana Ságla 

a Karla Kuklíka uložené vo Fototéke Ústavu dějin umění AV ČR v Prahe (ďalej iba 

„Fototéka ÚDU“), pozitívy Jana Šplíchala, ktoré boli vystavené na výstave Františka 

Pacíka v Topičovom salone v roku 2011 a negatívy Karla Kuklíka, uložené vo fotood-

dělení Národnej galérie v Prahe (ďalej iba NG). Najnovšiu literatúru k otázkam foto-

grafie umeleckých diel na medzinárodnej a teoretickej úrovni som výberovo študovala 

v parížskych knižniciach vďaka štipendijnej podpore FF UK.

 Medzi jeden z najvýznamnejších prameňov považujem možnosť osobného rozhovoru 

s niektorými osobnosťami, ktoré s témou diplomovej práce úzko či širšie súvisia, 

a ktorých osobné spomienky v rámci tejto témy nie sú nikde podrobne písomne či úst-

ne zaznamenané. Pomoc, za ktorú som veľmi vďačná, mi v tomto smere poskytli blízki 

spolupracovníci či priatelia autora: Stanislav Kolíbal, Aleš Veselý, Antonín Dufek, 

Jaromír Zemina, Gabriel Urbánek, Josef Moucha a Jiří Poláček, ďalej jeho súčasníci 

Olbram Zoubek, Karel Kuklík, Jan Ságl, Václav Cigler a Jan Šplíchal. Za mnohé vďačím 

novodobému znalcovi Svobodovho diela Pavlovi Vančátovi, ktorý mi sprostredkoval aj 

čiastočne možný kontakt s pani Annou Svobodovu. Tento zoznam nie je z hľadiska dnes 

dostupných zdrojov vyčerpaný, potreby diplomovej práce však dočasne naplnil.

lógie dnešných profesionálnych fotografov, s ktorými som mala možnosť hovoriť – ako fotografiu 
„užitú“ či „dokumentačnú“, teda určenú napríklad k reprodukcii, distribúcii vizuálnej informá-
cie o umeleckom diele či jej uchovaní v archíve času. Väčšinu doby ale používam prostý termín 
„fotografia umeleckých diel“ ako všestranný – zahrnuje prosté profesionálne fotografie určené 
k reprodukcii, tak fotografie zámernej umeleckej kvality.

9 Východiskom vyhľadávania bola v mnohých prípadoch internetová informačná databáza Jiřího Hůly 
www.artarchiv.cz. Za upozornenie naň ďakujem Josefovi Mouchovi.

10 Poznám iba katalóg s reprodukciami snímok dvojrozmerných diel; Hájek (kat. výst.), Praha 1970.

11 Fotografie diel Chlupáča a Nepraša sa mi nepodarilo dohľadať, za zmienku o nich ďakujem pani 
Anne Svobodovej.

12 Je možné, že zoznam nie je kompletný. 

13 Anna Svobodová sa zmienila napríklad o práci pre Lapidárium národního muzea, v archíve tejto 
inštiitúcie však podobné doklady neexistujú.
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3. JAN SVOBODA (ŽIVOT, TVORBA)

„Plocha znázorňuje prostor. / Půdorys je nepřehledný. / 

Světlo oslepuje. / Šero laskavě dokresluje tvar před-

mětů. / Úvaha o světle vzrušuje, ale unavuje. / Tma 

obnažuje skutečnost. / Obraz je obsahem. (Obsah není 

seznam.) / Josef Sudek připomenul šeření, zpřístupnil 

zapomění. (Proč zapomínat.) / Zátiší je skutečnost. 

(Zátiší není příběh.) / Radost zůstane neuskutečněná. 

/ Skutečnost snad znásobuje a realizuje představu. / 

Představa nezavádí. / Odstín je vesmírem. / Skvrna 

není kaňka ani bod. / Nemohu nic dokončit, snad jen 

něco maloučko naznačit.” 

(Jan Svoboda, Z mého deníku 1974 - 1981)14

 Dielo Jana Svobodu nie je v rámci českých dejín fotografie neznámym, práve 

naopak. V období po jeho smrti je možné pozorovať narastajúci záujem jednotlivých 

teoretikov fotografie o jeho tvorbu. Z hľadiska individuálnych dejín autora je 

stále najkomplexnejším prameňom historické zhrnutie Svobodovej tvorby Antonínom 

Dufkom z roku 1994 v katalógu retrospektívnej výstavy, ktorý odborne presiahol 

staršiu malú monografiu autora z pera Petra Balajky.15 Významným bolo Svobodovo 

prvé uvedenie do historických súvislostí so súdobým výtvarným umením, a to v rámci 

prvej porevolučnej expozície moderného umenia Národnej galerie v priestoroch Jíz-

dárny Pražského hradu, ktorej kurátorom bol Svobodov niekdajší priateľ Jaromír Ze-

mina16. Od polovice 90. rokov je jeho tvorba ďalej popisovaná a zdôrazňovaná zvlášť 

v kontexte dejín českej fotografie (Josef Moucha, Jan Mlčoch, Tomáš Pospěch)17, 

tiež začleňovaná do nových, široko výtvarných i teoreticko-fotografických kontex-

tov (Zdeněk Primus, Jiří Zemánek, Pavel Vančát, Jan Freiberg, Dušan Šimánek)18 či 

14 DUFEK 1994, 14. Výpisky z denníku poskytol Jan Svoboda pre katalóg svojej výstavy v Anglicku, 
do ktorého nestihli byť zaradené; Antonín DUFEK: Jan Svoboda (kat. výst.), Praha 1982. Jedná sa 
o jediné dodnes publikované zápisky z autorovho denníku, z ktorých je na tomto mieste reprodu-
kovaný iba výber.

15 Petr Balajka v súčasnosti pôsobí ako spisovateľ a je amatérskym záujemcom o fotografiu na roz-
diel od Dufka, ktorý je profesionálom – jedným z predných českých teoretikov a kurátorov foto-
grafie.

16 Bez katalógu; rozhovoru s Jaromírom Zeminom (2012).

17 Josef MOUCHA (rec.): Jan Svoboda – fotografie , in: Ateliér 21, č. 6, 1995, 6 a v prepracovanej 
podobe: MOUCHA 2011, 173—79; doprovodné slovo kurátora Josefa Mouchy k výstave Jan Svoboda, 
Svobodův odkaz v Ateliéri Josefa Sudka (6.10.-20.11.2011), por. http://www.sudek-atelier.cz/cz/
pro-media/svoboduv-odkaz.html; vyhľadané 30.7.2012; Tomáš POSPĚCH: Jan Svoboda a svoboda obrazu, 
in: Ateliér 14, č. 6, 2001, 6. Tomáš Pospěch ako fotograf tvorivo zareagoval na fotografie Jana 
Svobodu napríklad v práci Třetí strana fotografie (klauzúrna práca v Ateliéri intermediálnej 
konfrontácie na VŠUP v zimnom semestri 2012); Tomáš POSPĚCH: Jan Svoboda a svoboda obrazu, in: 
Ateliér 27, 2001, č. 6, 6. Jan Mlčoch sa o Svobodov odkaz stará predovšetkým budovaním a dôra-
zom na zbierku jeho fotografií v UPM z postu jej kurátora; Vladimír BIRGUS – Jan MLČOCH: Česká 
fotografie 20. století, Praha 2010.

18 Pavel VANČÁT – Jan FREIBERG: fotografie ?? (kat. výst.), Klatovy 2004; výstava kurátorov Pavla 
Vančáta a Jana Freiberga Fotografie 70. let v ČSR (Galerie u Bílého jednorožce, Klatovy, 2.9.-
28.10.2007, bez katalógu), recenzie por. Josef MOUCHA: Ozvuky prožlouklých časů, in: A2: kulturní 

[1] Jan Svoboda (vpravo) a Zdeněk 

Palcr v záhrade zdibského ateliéru, 

70. roky. Foto: Jiří Poláček. Zdroj: 

archív autora

http://www.sudek-atelier.cz/cz/pro-media/svoboduv-odkaz.html
http://www.sudek-atelier.cz/cz/pro-media/svoboduv-odkaz.html
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dokonca označovaná za predznamenávajúcu novú línie českej fotografickej tvorby 90. 

rokov (tzv. „nefotografie” Pavla Vančáta)19. Zmienku o Svobodovi dôsledne vnášajú do 

historických prehľadov prední historici fotografie ako Antonín Dufek, Jan Mlčoch 

a Vladimír Birgus.20 V kontexte dejín súdobého umenia je v rámci zbierok niektorých 

inštitúcií prezentovaná často, hlbšia analytická práca v tomto smere stále chýba.21 

O najnovšie zhodnotenie Svobodvej tvorby sa v malej monografii, predznamenávajúcej 

snáď širšie zhodnotenie, postaral Pavel Vančát.22

3.1 STRUČNÝ FAKTICKÝ ŽIVOTOPIS

 Súkromný život a osobné názory Jana Svobodu, autora s povesťou „génia“23, 

významne splývali s jeho profesnými záujmami, preto je v úvode dôležité načrtnúť 

životopisné zakotvenie tvorby tohto umelca. Ostatne sám autor v rozhovoroch z 80. 

rokov svoje dielo vnímal v závislosti na momentoch osobného života.24 Je prirodze-

né, že jeho tvorba odráža rázovitý a introvertný charakter osobnosti autora a die-

lo je zrkadlením nielen jeho povahy, ale aj radikálnych intelektuálnych názorov či 

hlboko zakoreneného vzťahu k umeniu, ktoré sa stalo voľbou jeho životnej cesty.

týdenník 3, 2007, č. 40 a Lenka VÍTKOVÁ: Mladý muž s minoltou na krku, in: Umělec 11, 2007,  č. 
4; Zdeněk PRIMUS: Umění je abstrakce: česká vizuální kultura 60. let (kat. výst.), Praha 2003; 
Jiří ZEMÁNEK: Ejhle světlo (kat. výst.), Brno 2004; Dušan ŠIMÁNEK (ed.): Mimo zónu: fotografie 
z let 1970—1989 / Outside: photographs from the years 1970—1989 (kat. výst.), Praha 2009.

19 Pavel VANČÁT: Druhá strana fotografie, in: VANĆÁT – FREIBERG 2004, 9—14; Pavel VANČÁT: Jan Svo-
boda / melancholie modernismu (portfolio), in: Fotograf III, 2004, č. 4, 26—37; Pavel VANČÁT: 
Mutující médium (kat. výst.), Praha 2011.

20 Antonín DUFEK: Fotografie jako umění v Československu let 1959-68, Brno 2001; Antonín DUFEK: 
Fotografie 1958-1970 a Fotografie 1970-1989, in: ŠVÁCHA Rostislav – PLATOVSKÁ Marie (eds.): 
Dějiny českého výtvarného umění VI, Praha 2007, 255-294 a 752-787; Antonín DUFEK: Třetí strana 
zdi. Fotografie v Československu 1969-1988 (kat. výst.), Brno 2008; výstava Česká fotografie 
20. století Vladimíra Birgusa a Jana Mlčocha (UPM a Městská knihovna v Praze, 2005 a Bonn, 
2009) s monografiou BIGRUS – MLČOCH 2010.

21 Anděla HOROVÁ (ed.): Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Praha 1995, 805-806; 
Alena MALÁ (ed.): Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2005 (XV., St – Šam), 
Ostrava 2005, 250-251. Okrajovo sa ocitla na súhrnných výtvarných výstavách, napr. Blíz-
ká vzdálenost, Nechci v kleci! či Máj 57, por. Beke LASZLÓ a kol.: Blízká vzdálenost: české 
výtvarné umění 1956-1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc (kat. výst.), Olomouc 2004; Štěpánka 
BIELESZOVÁ a kol.: Nechci v kleci! České a slovenské umění ze sbírek Muzea umění Olomouc (kat. 
výst.), Olomouc 2008; Adriana PRIMUSOVÁ (ed.): Máj 57: úsilí o uměleckou svobodu na přelomu 
50. a 60. let (kat. výst.), Praha 2007.

22 VANČÁT 2011a.

23 „Měl pověst génia”, píše v recenzii poslednej výstavy Tomáš Pospiszyl reagujúc na dobový kult 
tejto osobnosti, vyplývajúci aj z mnohých rozhovorov s pamätníkmi realizovaných v súvislosti 
s touto diplomovou prácou; POSPISZYL 2011. 

24 Existujú tri zaznamenané dobové rozhovory: Liba TAYLOROVÁ: Interview s Janem Svobodou, in: 
DUFEK 1994, 8—10 (pôvodne in: The British Journal of Photography, 18.6.1982, 646—649; z an-
gličtiny preložili Ota Brídl a Jana Kruchtová); Petr MERTA: Zátiší v současné české fotografii 
(závěrečná teoretická práce na Katedře fotografie FAMU), Praha 1987, rozhovor s autorom na s.25—
30; BALAJKA 1989.
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3.1.1 1934—1956

 Jan Svoboda sa narodil v Bohuňovích na Morave v roku 1934. Vyrastal v pros-

tom domove na dedine, kde jeho rodičia manuálne pracovali. Známym je fakt, že už 

v desiatich rokoch dostal Svoboda od strýka prvý jednoduchý fotoaparát Kodak.25 

Po absolvovaní základnej školy bol pre rozpoznaný výtvarný talent v roku 1949 

odoslaný na stredoškolské štúdium do porcelánky v Starej Roli na Karlovarsku, kde 

sa mal vyučiť maliarom porcelánu, praktickému výtvarnému remeslu. Táto škola jeho 

záujmy nenaplňovala, preto v roku 1950 odišiel do Prahy na Vyšší školu uměleckého 

průmyslu26, kde sa v závere (1952—1954) vyprofiloval v odbore scénické výtvarníc-

tvo u profesora Richarda Landera. Medzi jeho priateľov a spolužiakov patrili Aleš 

Veselý, Naděžda Plíšková a Jan Švankmajer.27

 Zrejmý je rozpor medzi Svobodovým ranným detstvom, naplneným jednoduchým 

a prostým, i keď vojnou poznačeným dedinským životom 40. rokov28, a štádiom do-

spievania, ktoré sa odohralo mimo domov, v prostredí veľkomesta pražskej kultúr-

nej metropole. Tento, istým spôsobom rozporuplný prechod vo vzťahu k introvertnej 

povahe Jana Svobodu, odlúčeného od koreňov, sa potom stáva východiskom jeho men-

tálnych návratov na Hanú v neskoršej fotografickej tvorbe.29 

 Známy je aj jeho ranný vzťah k literatúre, a to ako k poézii, tak naprí-

klad tiež k dobovej kritike či filozofii. V dobe stredoškolských štúdií sám písal 

básne, ktoré mu neskôr slúžili k pomenovaniu niektorých fotografií.30 Svobodove 

literárne zdroje zozbierala Anna Fárová pri príležitosti vydania katalógu k jeho 

prvej výstave. Menuje medzi nimi básnikov ako O. Březinu, K. Hlaváčka, V. Nezvala, 

P. Eluarda, A. Bretona, kritické spisy K. Teigeho a F. X. Šaldy31, ďalej časopisy 

Volné směry a Minotaure a z výtvarných zdrojov reprodukcie prác Picassa, Man Raya, 

Brassaïa, Jindřicha Štyrského. Doplňuje to Pavel Vančát poukazom na Braqua, Kubi-

štu či Špálu, vedľa inak viackrát citovaného Cézanna.32 

 Strednú školu Svoboda doštudoval v stalinskom prostredí roku 1954. Oženil 

sa vtedy so svojou spolužiačkou Júliou Oberdingovou, ktorá sa neskôr, podobne ako 

Jan, stala členkou skupiny Máj 57. Nasledovala dvojročná vojenská služba v Janovi-

cích nad Úhlavou. Po nej sa v roku 1956 vrátil do Prahy, do zázemia vybudovaných 

priateľstiev a už zažitých väzieb.

25 BALAJKA 1991, 14; VANČÁT 2011a, 127. Nie je však známe, ako ho používal, či aké mal v tejto dobe 
fotografické záujmy.

26 Bývalá Státní grafická škola, Svoboda chodil po jej rozdelení v roku 1949 do tejto časti na 
Hollarovom námestí; HOROVÁ 1995, 792 a www.artarchiv.cz, vyhľadané 15.6.2012.

27 BALAJKA 1991, 7.

28 VANČÁT 2011a, 16 píše o „spletité a tajuplné rodinné historii”. 

29 Autor v rozhovore s Petrom Balajkom poznamenáva, že bol preňho život v meste „velkým zklamáním” 
a naopak, že „miluje Moravu, Hanou”, vrátane uvedenia dôvodov tohto tvrdenia, napr.: „Lidé zde 
mají jinou citlivost než lidé z města, jinou vnímavost k přírodě a životu vůbec.” BALAJKA 1989, 
24—25.

30 Rozhovor s Libou Taylorovou in: DUFEK 1994, 8—10 (preklad  Ota Brídl a Jana Kruchtová). Svo-
bodove básne zatiaľ neboli publikované s výnimkou útržku v BALAJKA 1991, 29.

31 Šaldu zdôrazňuje životopisec BALAJKA 1991, 7.

32 Anna FÁROVÁ: Jan Svoboda (kat. výst.), Praha 1968; VANČÁT 2011a, 17. Zatiaľ sa nijaký historik 
nepokúsil o doplnenie týchto údajov pre neskoršie obdobie života, niektoré časti jeho domácej 
knižnice sa však objavujú aj na niektorých fotografiách, napr. otvorená kniha beletrie na sním-
ke Předobraz VI (1971) a Pokus o ideální proporci II (1971), reprod. VANČÁT 2011a, č. 56 a 62.

http://www.artarchiv.cz/


18

3.1.2 1956—1968

 Autor prežil prvé viac než desaťročie tvorivého zoznamovania sa s technikou 

fotografie s istou dávkou šťastia práve v období uvoľňujúcich sa kultúrne-poli-

tických podmienok, ktoré vrcholí jeho prvou autorskou výstavou v roku 1968. Ako 

dobu prvých skutočných fotografických skúseností sú uvádzané roky 1956—1957, kedy 

si autor kúpil prvý skutočný fotoaparát, novú dvojokú zrkadlovku, zo začiatku iba 

pre bežné rodinné použitie. Po roku si však odhalením umeleckých možností tohto 

média kúpil starú drevenú doskovú kameru na veľkoformátové negatívy33, čím doká-

zal svoj vzťah k potrebe najlepšej kvality svojich fotografií, charakteristických 

ostrou kresbou a precíznym vykreslením detailov fotografovaných scén. Zároveň si 

tak Svoboda budoval vzťah k chápaniu fotografie v duchu tradičného „remesla“. 

 V rámci tohto obdobia začiatkov jeho voľnej tvorby sú preto dôležité ako 

vzťah autora k už zastaralej fotografickej technike34, tak uvoľňujúce sa výtvarné 

prostredie, vyúsťujúce do vzniku prvej z Bloku tvůrčích skupin známej ako Máj 57 

(neskôr iba Máj), ku ktorej sa Svoboda v závere jej existencie pripojil.35 Ten-

to jeho vstup do skupiny, kde sa ocitol ako jediný fotograf v spektre maliarov, 

grafikov a sochárov označil Jiří Šetlík v recenzii ich poslednej výstavy v roku 

1964 za „významné obohacení“36 a v rámci našich dejín umenia ho môžme považovať za 

zlomové. S výtvarníkmi tejto skupiny Svoboda vystavoval iba na ich poslednej vý-

stave v Novej Síni v Prahe, čo bolo vôbec jeho prvou možnosťou svoje fotky verejne 

prezentovať, a to rovnocenne s ostatným výtvarným umením. V tento rok si Svoboda 

podal svoju prvú kandidátku do Svazu československých výtvarných umělců, ktorú mu 

až do roku 1968 zamietali.37 

 Okrem už zmienených priateľov zo strednej školy si v tomto období Svoboda bu-

doval hlbšie priateľstvá s niektorými výtvarníkmi hlavne z okruhu Máju, predovšetkým 

so Zdeňkom Palcrom, Stanislavom Podhrázskym, Zbyňkom Sekalom či Robertom Piesenom38 

a mimo túto skupinu napríklad s Alešom Veselým či Stanislavom Kolíbalom. Po rozpa-

de prvého manželstva s grafičkou a ilustrátorkou Júliou Oberdingovou-Svobodovou sa 

oženil po druhýkrát a rovnako s umelkyňou, grafičkou Annou Horáčkovou, ktorá neskôr 

graficky upravila niektoré jeho katalógy, či s ním inak spolupracovala.39 

 Informácie o profesnom živote autora v tomto období uvádza prvýkrát Petr Ba-

lajka.40 Autor zmieňuje, že Jan Svoboda po vojenskej službe krátko pracoval v podni-

33 BALAJKA 1991, 14—15.

34 V tejto dobe v umeleckej i užitej fotografii prevažujú z hľadiska používanej technológie menšie 
prenosné a jednoducho ovládateľné fotoaparáty na stredný formát filmu.

35 Por. PRIMUSOVÁ 2007.

36 Jiří ŠETLÍK: Pražské výstavy v dubnu (k výstavě skupiny Máj), in: Výtvarná práce XII, 1964, č. 
8, 2, 9.

37 Jan Svoboda v rozhovore s Libou Taylorovou in: DUFEK 1994, 9. Autor bol jediným členom skupiny 
Máj bez kandidátky a bez slobodného povolania. 

38 VANČÁT 2011, 18.

39 Anna Svobodová upravila katalóg výstavy Antonín DUFEK: Jan Svoboda (kat. výst.), Brno 1975. 
Pavel Vančát ma upozornil na obálku Čítanky z dějin filozofie z roku 1978, ktorú Anna Svobodová 
graficky upravila s tým, že na obálku použila fotografiu Jana Svobodu Prostor pro růžový obraz 
[37]; Jan HALADA: Čítanka z dějin filozofie, Praha 1978. S Annou Svobodovou aj na príprave 
katalógu UPM: Jiřina VYDROVÁ: Žena doby secese (kat. výst.), Praha 1980 (v tlači od roku 1976). 

40 BALAJKA 1991, 7—8; tiež VANČÁT 2011a, 127.
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ku Stavprojekt a ďalej tri roky v Sovětskej knihe.41 Následne bol v rokoch 1960—1971 

zamestnaný v podniku Obuv Praha ako grafik, posledné dva roky aj ako fotograf. 

Časťou jeho pracovnej náplne bolo aj adjustovanie fotografií do reklamných výkla-

dov, ktoré mohlo neskôr ovplyvniť zvláštny formát a druh adjustácie jeho vlastných 

fotografických „obrazov“.42

 Toto obdobie sa kryje s dobou rôznych Svobodových vedľajších fotografic-

kých zákazok, ktorého vyústením je zvlášť na konci 60. rokov sebavedomé autorské 

vyjadrovanie aj v tak zdanlivo objektívnom „remesle”, akým bola reprodukčná či 

dokumentačná fotografia. Známe sú dve jeho zákazky zo začiatku 60. rokov, a to 

fotografie pre polyekrán Jana Švankmajera Jablonec 1962 a pre film Emila Radoka 

a Jaromila Jireša Don Špagát (1962).43 Zo začiatku 60. rokov je známa aj dokumen-

tácia výstavy Konfrontace II v roku 1960 z ateliéru priateľa a bývalého spolu-

žiaka Aleša Veselého44, a neskôr ďalších vlastných i dobových výstav, ktoré súvi-

seli s dokumentáciou diel jednotlivých umelcov, s ktorými spolupracoval (podrobne 

viď nasledujúca kapitola). Približne k roku 1964 uvádza Anna Fárová vznik série 

zhruba 150 fotografií, ilustrujúcich nevydanú knihu Miloslava Chlupáča Pojednání 

o plastice a k roku 1967 potom vznik cyklu fotografií o pamiatkách a prírode Be-

nešovska, ktorý vznikol rovnako pre plánovanú knihu.45 Ďalšou mne známou zákazkou 

tohto druhu dokumentačnej fotografie patrí spolupráca s časopisom Výtvarné umění, 

ktoré trvalo od roku 1968 až do zrušenia časopisu v roku 1970 (viď nižšie). Jed-

nalo sa v nej o vyústenie dokumentácie umeleckých diel iných umelcov, realizova-

nej už od konca 50. či začiatku 60. rokov, a to predovšetkým pre svojich blízkych 

priateľov a známych, s ktorými sa zoznamoval aj v prostredí skupiny Máj 57.46 

U práce pre Výtvarné umění nezostalo iba pri fotografii sochy (reprodukcie diel 

Kolíbala, Veselého, Palcra, Pacíka, Reinera) či maľby (reprodukcie diel Podhráz-

ského, Karlíkovej, Boštíka), publikovaná bola totiž aj jedna výnimočná exteriérová 

reportáž z Valdštejnskej záhrady (viď nasledujúcu kapitolu). 

 Významným životným impulzom bolo pre Jana Svobodu vedľa už zmienenej vnú-

torne fixnej väzby na rodné prostredie a domov, ktoré sa odrážalo v jeho námeto-

vom hľadaní a princípe celej Svobodovej tvorby aj stretnutie s dielom Josefa Sud-

ka, ktoré malo pre autora zásadný význam. Objavil ho až v súvislosti so Sudkovou 

veľkou výstavou v Alšovej síni v roku 1958 napriek tomu, že už v roku 1956 vyšla 

prvá monografia tohto fotografa z pera Lubomíra Linharta. Kapitola Sudek – Svobo-

da je veľmi rozsiahla a v rámci životopisného zhrnutia stačí zmieniť, že bol ob-

div vzájomný. Sudek Svobodu po svojej výstave v roku 1958 obdaril fotkou a neskôr 

vyslovil uznanie na adresu Svobodovej prvej výstavy v roku 1968, v opačnom smere 

je potom možné hovoriť – aspoň na začiatku – o istej forme priznanej kontemplácie 

Sudkovho diela.47 V kritických textoch bol doteraz tento vzťah hodnotený formou 

41 Autor nešpecifikuje pracovnú pozíciu v prvých dvoch zamestnaniach.

42 VANČÁT 2011a, 24, pozn. 6. Autor cituje Jana Mlčocha.

43 FÁROVÁ 1968, nepag.

44 BALAJKA 1991, 12; DUFEK 1994, 12.

45 FÁROVÁ 1968, nepag.; VANČÁT 2011a, 127 datuje spoluprácu s Chlupáčom na rok „asi 1966”.

46 O tom, že Svoboda dokumentačne fotografoval umelecké diela autorom Máju 57 ma bez uvedenia 
ďalších podrobností informovala pani Anna Svobodová.

47 Pavel Vančát na základe konzultácie s Annou Svobodovou píše: „Vztah Svobody k Sudkovi by vydal 
na rozsáhlou studii, zahrnoval však kromě obdivu a inspirace i rivalitu a postupnou distanci.” 
VANČÁT 2011a, 25, pozn. 12. Por. Zdeněk KIRSCHNER: Komparace I. Fotografie Josefa Sudka a Jana 
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tvorivého nasledovania a jedným z cieľov tejto práce je poukázať na vzácnu parale-

lu v otázke kvality (nie však štýlu) dokumentácie umeleckých diel u oboch autorov 

a osobitým vzťahom k tejto práci (viď nižšie).

3.1.3 1968—1983

 Po prijatí Jana Svobodu do Svazu v roku 1968 sa mu naplno otvorili cesty 

k fotografii ako plnohodnotnému tvorivému výtvarnému médiu. Profesne povýšil aj 

v podniku Obuv Praha, kde posledné dva roky pôsobil aj ako fotograf (1969—1971). 

V rokoch 1971—1983 bol nakoniec zamestnaný v Uměleckoprůmyslovom múzeu v Prahe 

(ďalej UPM) ako fotograf – dokumentátor zbierok. O toto jeho miesto sa preňho za-

slúžili Anna Fárová a Jiří Šetlík48, pričom výber týchto teoretikov nebol náhodný. 

Vychádzal nepochybne aj zo znalosti Svobodovej práce v oblasti užitej fotografie 

a jeho vzťahu k fotografii zátiší. Práca pre blízkych výtvarníkov, do tejto doby 

spojená s vítaným zapojením tvorivého pohľadu fotografa, sa tak náhle premenila 

v každodennú rutinu dokumentácie užitých predmetov. Vzťah k zamestaniu v UPM Svo-

boda popisuje v rozhovoroch z 80. rokov, z ktorých je patrný pocit sklamania, vy-

prázdnenia, opovrhnutia spotrebnou fotografiou.49 Očakávania, podmienené osobitou 

teóriou fotografie vo vzťahu k jej praxi, sa u Jana Svobodu postupne rúcali vďaka 

vyžadovanej rutine s malými nárokmi na kvalitu výsledkov jeho práce.50 Z literatú-

ry je známe, že po svojej veľkej retrospektívnej výstave v Brne v roku 1975 Svo-

boda prestal na istú dobu fotografovať.51 Pocit je tak možné spájať nielen s cho-

robou, ktorej v druhej polovici 70. rokov podliehal,52 ale aj so sklamaním, ktoré 

mu profesionálna práca fotodokumentátora umeleckých zbierok priniesla, a ktorej 

následky niesla ako jeho voľná fotografická tvorba, tak celkový prístup k životu 

podmienený práve fotografiou. Jedným z životopisných obratov, ktorý je týmito pre 

autora negatívnymi skúsenosťami podmienený, je následkom jeho pretrvávajúceho od-

mietavého postoja napokon dobrovoľný odchod z UPM v roku 1983.53

 Napriek týmto skutočnostiam, spojeným s odmlkou či zriedením Svobodovej voľ-

nej tvorby a prerušením jeho dokumentácie umeleckých diel pre iných výtvarníkov (vý-

nimkou je Zdeněk Palcr), však záujem o autorove voľné fotografie a autorské výstavy 

neklesol. Od doby svojej prvej monografickej a retrospektívnej výstavu v Galérii na 

Karlovom náměstí v Prahe v roku 1968 Jan Svoboda prakticky neprestal vystavovať, 

Svobody (kat. výst.), Praha 1983. Možné prehodnotenie tohto vztahu naznačil neskôr Josef Mou-
cha, ktorý poukazuje na Svobodovu možnú „ironickou myslifikaci” pri číslovaní fotografií, ktoré 
venoval Josefovi Sudkovi, a ktoré majú vysoké poradové čísla naznačujúce zdánlivú existenciu až 
siedmych desiatok fotografií takejto série; Josef MOUCHA (rec.): Jan Svoboda – fotografie, in: 
Ateliér 21, 1995, č. 6,  6. 

48 BALAJKA 1991, 7 a tiež z osobných rozhovorov s Gabrielom Urbánkom a Jaromírom Zeminom.

49 TAYLOR 1982; BALAJKA 1989; MERTA 1987.

50 Podľa Gabriela Urbánka, najbližšieho kolegu z rovnakého postu, nebol Svoboda v UPM napokon už 
ani schopný pracovať.

51 DUFEK 1975, 6 píše, že nefotografoval od roku 1972. Súvisí to aj s prácou v UPM, ktorej sa 
venoval prvý rok od nástupu podľa svojich slov naplno a výlučne, aby následne stratil ilúzie; 
rozhovor s L. Taylorovou in: DUFEK 1994, 9.

52 Antonín DUFEK: Jan Svoboda (kat. výst.), Praha 1982, 15; VANČÁT 2011a, 22, 127. Podľa Vančáta 
prekonal Svoboda v roku 1977 ťažkú operáciu žalúdka.

53 MERTA 1987, 30.
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i keď situáciu čiastočne sproblematizovala politická situácia. Jeho najplodnejšie 

autorské obdobie a neraz citovaná cesta na osobný umelecký vrchol náleží do obdobia 

1968—1973, ktoré sa kryje aj s obdobím intenzívnej spolupráce s rôznymi výtvarnými 

umelcami. Výstava na Karlově náměstí znamenala pre Svobodu významné uvedenie, kto-

ré mala reflektovať aj nakoniec nepublikovaná recenzia písaná pre časopis Výtvarné 

umění54, kde nakoniec vyšla iba Svobodova fotografia z tejto výstavy na 3. strane 

obálky prvého čísla v roku 1969.55 Tento údaj je pozoruhodný, pretože zrovnateľnú 

reflexiu z fotografických výstav v predcházajúcich ani nasledovných číslach tohto 

výtvarného časopisu nenájdeme, na jeho stránkach sa fotografia ako vlastný umelecký 

prejav v tomto období prakticky vôbec neobjavovala.56  Úspešná výstava mala reprízy 

(1968—1969) v Brne, Ostrově nad Ohří a Benešove.57 Nasledovali výstavy v roku 1970 

v Kabinete grafiky v Olomouci a v roku 1971 pripravená, no nerealizovaná výstava 

v Kine Družba v Brne, ktoré boli pripravené z najnovšej tvorby.58 

 Retrospektívu celého diela autora potom prvýkrát pripravil Antonín Dufek 

v roku 1975 v Moravskej galérii v Brne. K tejto výstave vyšiel obsiahly katalóg 

s množstvom reprodukcií, ktoré boli iba zlomkom z celkom 185 vystavených diel. 

Po výstave nastala už zmienená doba utlmenia tvorivej činnosti, výstavy však po-

kračujú: v rokoch 1977 a 1979 boli poriadané súkromné výstavy v bytoch Františka 

Provazníka a  Petra Rezka59, v roku 1979 vo Worpswede v Nemecku a v roku 1982 

v Londýne a Oxforde v Anglicku.60 V tomto období dochádza k záujmu o Jana Svobodu 

aj zo strany niekoľkých poľských kurátorov a zberateľov, ktorí ale nevystavili 

Svobodove voľné práce, ale práve dokumentačné fotografie z ateliéru Zdeňka Palcra. 

V Poľsku prebehli dve samostatné výstavy, prvá v roku 1978 vo Wrocłavi a jej po-

zmenená varianta v roku 1980 v Łodźi, ktoré predstavili výhradne Svobodovu tvorbu 

prameniacu z dialógu s iným umelcom.61 

54 Recenziu zmieňuje Arnošt NOSEK: O Janu Svobodovi, o fotografii, o umění (diplomová práca na 
Katedre fotografie FAMU), Praha 1981, 12—13; ktorý mal k dispozícii jej strojopis.

55 Výtvarné umění XIX,  č. 1, 1969, 3. strana obálky. Autor snímky Jan Svoboda, Titulka: „Záběr 
z výstavy fotografií Josefa Svobody v Galerii na Karlově náměstí, 18.IX.-20.X.1968” Svobodovo meno 
Jan bolo z neznámych príčin zamenené za Josef.

56 Na vnútorných stranách obálky časopisu sa ale zverejňovali reportáže z výstav iných druhov výt-
varného umenia.

57 Všetky reprízy s jednou výnimkou doprevádzali rovnaké katalógy. Katalóg z Benešova bol do-
plnený ďalším textom Zdeňka Palána.

58 Jaromír ZEMINA: Jan Svoboda: Fotografie (kat. výst.), Olomouc 1970; Jaromír ZEMINA: Jan Svoboda 
(kat. výst.), Brno 1971.

59 VANČÁT 2011a, 128; snímku z druhej výstavy reprodukuje NOSEK 1981, 56, obr. 56.

60 Hansgert K. LAMBERS – Antonín DUFEK: Jan Svoboda, 13 photographishe Bilder (kat. výst.), Worp-
swede 1979; DUFEK 1982; VANČÁT 2011a, 128.

61 Jaromír ZEMINA: Portret rzeźbiarza: Jan Svoboda w pracowni Zdenka Palcra (kat. výst.), Wrocław 
1978; Lech LECHOWICZ – Vladimíra PŠTROSSOVÁ: Fotograf w pracowni rzeźbiarza (kat. výst.), Łodź 
1980. Svobodove fotografie z Palcrovho ateliéru sa dostali do zbierky významnej poľskej popu-
larizátorky českého moderného umenia, Janiny Ojrzyńskiej. Svobodu do svojich úvah o fotografii 
neskôr zahrňoval aj poľský kurátor a fotograf Jerzy Olek, ktorý ho napríklad zaradil do kon-
cepčnej výstavy Fotografia Elementarna v Galerii Sztuki Współczesnej v Szczecine v roku 1986; 
VANČÁT 2011a, 129.
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3.1.4 1983—1990

„Uplatnit tuto věrnost [opravdovému dílu] znamená se plně 

a beze zbytku vsadit s celou svou existencí.“

(Zdeněk Kirschner, 1983)62

 Rok 1983 bol pre Jana Svobodu zlomový jeho rozhodnutím opustiť UPM a vy-

dať sa na dráhu voľného fotografa. Problémovosť tejto cesty potvrdzuje tragický 

záver periódy.63 Osemdesiate roky boli vrcholom autorovho postupného umeleckého 

i životného osamocovania, ktoré viedlo k silneúcemu individualizmu jeho tvorby.64 

Záver jeho života charakterizuje prakticky nedostatok platených zakázok a skromné 

životné podmienky, závislé na občasnom predaji fotografií. Fyzická slabosť autora, 

daná aj existenčnými problémami, ho donútila zväčšovať svoje fotografie prostred-

níctvom priateľa Jiřího Poláčka (spolupracovali od roku 1974).65 Autor naviac nemal 

ani vlastnú techniku a fotoaparáty si požičiaval z ateliéru v UPM.66 Z tohto obdo-

bia jeho tvorby mi už nie je známe, či pracoval vedľa svojej voľnej tvorby naďalej 

aj na dokumentácii umeleckých diel.

 V roku 1983 usporiadal kurátor UPM Zdeněk Kirschner rozlúčku s týmto obdo-

bím Svobodovho života v podobe jeho spoločnej výstavy s Josefom Sudkom v Roudnici 

nad Labem. Jedná sa o prvý a zatiaľ jediný konštruktívny pokus komparácie tvor-

by oboch týchto prístupom k fotografii spriaznených osobností, ktorý sprevádzal 

obsiahlejší katalóg.67 V nasledujúcich rokoch mal Svoboda ešte malé samostatné 

výstavy v roku 1986 v galérii Jerzyho Oleka Foto-Medium-Art vo Wrocłavi a v Ma-

lej galerii Československej státní spořitelny v Kladne a v roku 1987 vo Fotocheme 

v Prahe.68 Záver jeho života bol poznamenaný prípravou svojej monografie s Petrom 

Balajkom pre nakladateľstvo Odeon.69 Táto publikácia však napokon vyšla až po smr-

ti autora a v závere obsauje aj nekrológy Jaromíra Zeminu a Josefa Mouchy.  

3.1.5 1990—2012

 Po smrti autora dochádza od deväťdesiatych a najmä nultých rokov či posled-

ného desaťročia postupne ku zhustenému vystavovaniu prác Jana Svobodu, čo bolo 

dané ako snahou upozorniť na význam tohto autora, tak novými možnosťami slobodné-

ho vystavovania, či tlmočenia umeleckých a kritických názorov. Jednalo sa o nepo-

četné samostatné výstavy a množstvo skupinových, narastajúcich najmä v poslednom 

62 KIRSCHNER 1983.

63 Jan Svoboda zomrel opustený vo svojom byte, kde ho našli až niekoľko dní po jeho smrti. Dátum 
jeho úmrtia tak bol určený iba úradne na 1.1.1990. Najemotívnejší popis a príčiny jeho konca 
popisuje Petr BALAJKA: Pocta Janu Svobodovi, in: Československá fotografie XLI, 1990, č. 8, 351—
354.

64 BALAJKA 1991, 8.

65 Z rozhovoru s Jiřím Poláčkom. Od roku 1975 Poláček zväčšoval prakticky všetky nové Svobodove 
fotografie.

66 Z rozhovoru s Gabrielom Urbánkom.

67 KIRSCHNER 1983. Text je v katalógu problematiku zrovnania tvorby autorov iba naznačuje a popi-
suje, nejedná sa tak o kritickú komparačnú analýzu, akú by si táto dvojica zaslúžila.

68 Bez katalógov.

69 Predchádzal mu rozhovor s autorom publikovaný v časopise Revue fotografie, BALAJKA 1989. 
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desaťročí. Najdôležitejšou bola potom monografická retrospektíva usporiadaná pri 

príležitosti nedožitých šesťdesiatin autora Moravskou galériou v Brne, jej kuráto-

rom Antonínom Dufkom v roku 1994 s reprízou v nasledujúcom roku v UPM v Prahe.70 

Výstava predstavila zhrnutie dlhodobej práce tohto teoretika s Janom Svobodom, 

pričom vystavené práce pochádzali hlavne z Moravskej galérie, ktorá diela ešte za 

Svobodovho života zásluhou Dufka nakupovala a dodnes tak vlastní najväčšiu zbierku 

fotografií tohto autora.71 Obsiahly Dufkov katalóg je tak epilógom k Svobodovej 

celoživotnej tvorbe, nie však vyčerpávajúcou kriticky koncipovanou monografiou, 

akú by si tento autor zaslúžil. Predzvesťou nového vyčerpávajúceho katalógu tvor-

by Jana Svobodu je tak posledná monografia Pavla Vančáta z minulého roku, ktorá 

vznikla ako výsledok štúdia osobne nezainteresovaného teoretika novej generácie, 

a tak naznačila aj potrebný historický odstup.72 

 Z množstva výstav narastajúcich predovšetkým od roku 200073, na ktorých 

sa objavili fotografie Jana Svobodu či už skupinovo alebo samostatne, je nut-

né v kontexte tejto práce vyzdvihnúť spoločnú výstavu Stanislav Kolíbal und Jan 

Svoboda z roku 2006 v Galerii Storms v Mníchove (bohužiaľ bez katalógu), ktorá 

poprvýkrát komparovala voľnú tvorbu niekedy úzko spolupracujúcich autorov. Dru-

hou je účasť na výstave Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, kto-

rú pripravil Zdeněk Primus v roku 2003 v Jízdárně Pražského hradu (s reprízami 

v Brne, Olomouci a Klatovech). Nachádzame na nej výlučne dokumentárne fotografie 

Jana Svobodu z ateliérov Stanislava Kolíbala a Aleša Veselého.74 Táto skutočnosť, 

rovnako ako analýza týchto fotografií v katalógovom texte, sú vôbec prvým súdobým 

pokusom  postaviť pracovné fotografie Jana Svobodu pre Stanislava Kolíbala a Ale-

ša Veselého za dôkaz Svobodovho originálneho prístupu k dokumentácii umeleckých 

diel.75 Za dôležité a inšpiratívne z hľadiska zaradenia Svobodu do kontextu českého 

výtvarného umenia svojej doby, a to na základe vnútorných obsahových prvkov tvor-

by predstavených umelcov považujem aj katalógy výstav Jaromíra Zeminy O světle. 

Václav Boštík: kresby, Jiří Seifert: sochy, Jan Svoboda: fotografie a Jiřího Zemánka 

Ejhle Světlo.76 

70 DUFEK 1994.

71 Zbierka bola doplnená nákupom z pozostalosti autora v roku 2005, do ktorej sa dostali aj zatiaľ 
nespracované a verejne neprístupné archiválie a negatívy; z rozhovoru s Pavlom Vančátom, ktorý 
pozostalosť postupne spracováva. Ďalšie významné zbierky fotografií vlastní ešte UPM, Muzeum 
umění Olomouc a zbierka finančnej skupiny PPF, či niektorí súkromní zberatelia. Časť pozos-
talosti zostala aj po odpredaji v majetku Anny Svobodovej, kde zostáva bádaniu širšej odbornej 
verejnosti neprístupná. Jednotlivé fotografie je však možné nachádzať aj v iných, verejných 
alebo súkromných zbierkach.

72 VANČÁT 2011a.

73 Posledný vyčerpávajúci zoznam publikoval VANČÁT 2011a, 128—130.

74 PRIMUS 2003. V katalógu, rovnako ako na vlastnej výstave, sa Zdeňkovi Primusovi podarilo pot-
láčiť skutočné autorstvo vyfotografovaných prác a ako autora vystavených obrazov uvádza Jana 
Svobodu. Toto označenie malo roľu fotografa určite zdôrazniť, z hľadiska autorskej etiky však 
tento spôsob označenia (autor fotografie uvedený ako autor daného diela) nie je správny – malo 
by sa uviesť obojstranné autorstvo (ako sochy, tak snímky). V rozhovoroch na to upozornili ako 
Stanislav Kolíbal, tak Josef Moucha. 

75 Fotografie ateliéru Zdeňka Palcra už boli vystavené v Poľsku (por. vyššie). Prakticky zamedzený 
prístup k fotografiám jednotlivých diel v pozostalosti sochára mohol byť príčinou ich nezapoje-
nia do výberu. 

76 Jaromír ZEMINA: O světle. Václav Boštík: kresby, Jiří Seifert: sochy, Jan Svoboda: fotografie 
(kat. výst), Klatovy 1994; ZEMÁNEK 2004.
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3.2 FOTOGRAFICKÁ TECHNIKA

„Mám rád opravdové věci.“

(Jan Svoboda)77

 Nasledujúca podkapitola má predstaviť formálne postupy Jana Svobodu pri 

fotografovaní. Jedná sa o jeho zažité spôsoby technickej realizácie fotografií od 

voľby fotoaparátu a naň viazaných formátov negatívu cez popis snímania, zväčšo-

vania a zhotovovania pozitívov v čiernej komore až po adjustáciu fotografií a ich 

opatrenie autorskou signatúrou, ktoré boli autonómnou súčasťou umeleckého procesu 

autorskej tvorby a stanú sa východiskom posúdenia jeho užitej tvorby.78 

3.2.1 Fotoaparáty a negatívy

 Už bolo zmienené, že prvými fotoaparátmi Jana Svobodu boli jednoduchý Ko-

dak (ešte v priebehu 40. rokov), ďalej dvojoká zrkadlovka Ljubitěl (od roku 1956) 

a veľká drevená kamera Mentor z dvadsiatych rokov na dosky formátu 18x24 cm (od 

roku 1957), na ktorú autor fotografoval svoj prvý exteriérový cyklus a portréty 

známych.79 Neskôr používal aj ďalšie aparáty (z literatúry je známy iba SINAR)80 

na negatívy veľkosti 10x15 a 13x18 a stredoformátové veľkosti 9x12, 6x9 cm, ale 

tiež kinofilm, na ktorý dokumentoval akcie súkromného života či udalosti z okruhu 

blízkych priateľov a známych.81 

 Každý z fotoaparátov autor používal so zámerom dosiahnutia žiadaného účin-

ku: u klasických veľkých fotoaparátov je výhodou čistota detailu a vysoká ostrosť 

snímkov, pri stredných formátoch potom iste rozhodovala jednoduchšia manipulova-

teľnosť s kamerou a lepšia dostupnosť materiálu. Veľkoformátovými a stredoformá-

tovými kamerami Svoboda snímal aj dokumentované umelecké diela, kladúc tak dôraz 

na kvalitu výsledného obrazu, čo však bolo obvyklou dobovou praxou (por. kap. 5).82 

Na kinofilm potom zachytával vedľa bežnej domácej fotografie (svojich priateľov, 

77 Jan Svoboda v rozhovore s Libou Taylorovou z roku 1982 in: DUFEK 1994, 10 v kontexte hovoru 
o známych zahraničných fotografoch. Svoboda si týmto výrokom sťažuje, že pozná iba ich repro-
dukcie, nie originály, čo dobre korešponduje so svobodovským pojatím autorského originálu.

78 Komplexné štúdium by po sprístupnení dokumentačných snímok vlastných výstav z pozostalosti 
autora malo doplniť vyhodnotenie inštalácií Svobodových výstav, na ktorých sa autor často po-
dieľal (niekedy sú známi autori inštalácií: Stanislav Kolíbal na výstave v Prahe 1968 a Milan 
Pittlach v Brne 1975), a ktoré svedčia o určitých výtvarných princípoch vyskytujúcich sa para-
lelne k obsahu jeho fotografií, ako aj estetických alebo obsahových celkov skupín fotografií, 
ktoré boli vystavované vo vzájomnej súvislosti. 

79 NOSEK 1981, 21; BALAJKA 1991, 14; DUFEK 1994, 12 píše, že Svoboda vytváral z negatívov mi-
chelskej plynárny kontakty; portréty známych boli prvýkrát vystavené až v roku 1994.

80 NOSEK 1981, 21.

81 FÁROVÁ 1968; Katalóg obsahuje pri každej položke veľkosť negatívu, nie však vystavenej zväčšen-
iny. Už prvé rozbory jeho práce tak vychádzali z väzby jeho tvorby na používanú fototechniku. 

 Časť techniky, ktorú Svoboda neskôr používal, patrila UPM.
 Za nahliadnutie niektorých negatívov zo súkromného archívu Jana Svobodu, uložených dnes v po-

zostalosti v MG, ďakujem Pavlu Vančátovi. 

82 Veľkoformátovú kameru používal u Zdeňka Palcra, Stanislava Kolíbala a výnimočne u Aleša Ve-
selého, stredoformáty používal aj v UPM. U väčšiny Svobodových dokumentačných prác však nemám 
presné alebo vyčerpávajúce informácie.
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rodiny, súkromných stretnutí)83 v malej miere z kinofilmových políčok nazväčšoval 

aj niektoré jeho umelecké fotografie, a to hlavne akty či portréty jeho manželky 

(mj. Triptych: Zátoka, Krajina, Vlna, 1964). Tieto snímky povýšil na obrazy tak, 

že ich zámerne mnohonásobne nazväčšoval, čím vyzdvihol a do obrazu zakomponoval 

zrnitosť a potlačil ostré čiernobiele kontrasty. 

3.2.2 Obrazová kompozícia (snímanie)

 Svoboda vynikal svojim originálnym komponovaním každej snímky – aktuálne 

premýšľal každý obraz už v procese vzniku tak, aby nebol nutný jeho dodatočný orez 

či iná, autorovi vzdialená manipulácia.84 V tomto zmysle je Jan Svoboda fotografom 

klasickým či až archaickým85, ktorý vylučuje neskoršie zásahy do negatívu. Pred-

pokladom jeho techniky je remeselná zručnosť - uvážený výber na mieste, pričom 

stláčaním spúšte autor neplytval.86 V niektorých prípadoch však k orezu zjavne 

došlo, čomu nasvedčuje často rozdielna veľkosť originálne adjustovaných zväčše-

nín.87 Snímanie je predpokladom svobodovsky komplexného prístupu k fotografickému 

obrazu: autor o svojich fotografiách premýšľal od prvého momentu výberu foto-

grafovanej skutočnosti do posledného detailu, a to vrátane vizualizácie finálnej 

zväčšeniny a jej umiestnenia.88 

3.2.3 Nereprodukovateľnosť (zväčšovanie)

 Nereprodukovateľnosť fotografického „obrazu“, opodstatňujúcu toto zámerné 

označenie, odvodené z terminológie maľby, je možné považovať za jeden z hlavných 

princípov tvorby Jana Svobodu.89 Východiskom obsahovej analýzy všetkých jeho prác 

je proces vzniku zväčšeniny, ktorý je charakteristický osobitým prístupom ku každej 

z nich.90 Antonín Dufek píše: „Temná komora se stala místem, v němž se odehrávala 

závěrečná, někdy nejbouřlivější část tvůrčího procesu: interpretace negativu. Každý 

83 Podľa Jaromíra Zeminy (z rozhovoru) však Svoboda nebol dobrým fotografom akcií a mal radšej 
sústredenú a pomalú prácu.

84 ZEMINA 1970, nepag.: ”Jestliže však Svoboda při komponování svých snímků většinou nebere v úva-
hu možnost dodatočných změn „výřezem”, počítá-li od začátku s celou plochou negativu, není veden 
pouze smyslem pro celistvost a pro souvislosti, nýbrž také svým výrazně výtvarným založením, jež 
ho občas nutí dělat ještě více: komponovat přímo objekt snímku in natura, tak jako malíři ses-
tavují svá zátiší dříve, než se postaví před plátno.”

85 FÁROVÁ 1968, nepag.: „Klasičnost jmenovaných příměřů z malířského světa, které napadají nad fo-
tografiemi Jana Svobody, vyplývá z dokonalosti a dohotovenosti technické stránky přednesu, mající 
v sobě stopy poněkud archaického technického stylu.”

86 Mnohí ho preto považovali za technicky zaostalého – vyhýbal sa strieľaniu fotografií, 
nevyužíval ani krátke expozičné časy; ZEMINA 1970a.

87 Veľkosti pozitívov sú uvedené v katalógoch ZEMINA 1971; DUFEK 1975; DUFEK 1982; KIRSCHNER 1983; 
DUFEK 1994. Problémom pri ich posudzovaní je často nedostupnosť originálov, pričom u reproduk-
cii dochádzalo často k druhotným orezom snímkov, a to najmä v časopisoch.

88 NOSEK 1981, 22.

89 BALAJKA 1990, 352 píše: „Svobodova práce s formálními prvky byla vždy účelná a podílela se na 
výtvarné, obrazové kvalitě fotografie. Ta měla sloužit jako výstavní artefakt, „obraz”, jak říkal. 
Nebyla určena k reprodukci.”

90 FÁROVÁ 1968, nepag.: „Vychutnávání formátu zvětšeniny je jednou z jeho zvláštností.” Podľa Antoní-
na Dufka je fotografiou bežne vnímaný objekt na nej, u Svobodu je fotografiou podstata zobraze-
nia a zobrazivosti, preto kladie na originál taký dôraz;  DUFEK 1975.
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pozitiv se stal originálním, ba unikátním dílem.“91 Fotografie pritom ani pri do-

kumentárnych zákazkách nezväčšoval viac ako trikrát či štyrikrát92, pričom kópie 

nemuseli byť totožné.93 Väčšina z jeho voľných fotografií má iba jeden originál, 

ktorý je určený vystavovaniu striktne bez skla. Dôraz je kladený na povrch foto-

grafie – často matný kriedový povrch špeciálneho fotografického papiera94, pričom 

poukaz na fyzický povrch zväčšeniny odkazuje k povrchu, figurujúcemu často ako 

samotný objekt snímky. 

 Svobodove originály nie sú pre kúzlenie s chemickým procesom pri ich vzniku 

prakticky reprodukovateľné či popísateľné prostou reprodukciou napríklad v kata-

lógu.95 Sú nízko kontrastné a balansujú na pomedzí všetkých stupňov sivej škály, 

a teda bez čistej bielej a čiernej farby. Dôsledkom práce takéhoto postupu bola 

vtedajšou kritikou polemizovaná autorská zväčšenina.96 Svoboda práve na tento as-

pekt svojch fotografií často poukazoval a videl v ňom svojbytný prostriedok au-

torskej umeleckej tvorby, a to jednoznačne v kontexte celého vysokého výtvarného 

91 DUFEK 1994, 4.

92 NOSEK 1981, 9 píše o zväčšovaní 3—5 fotografií.

93 DUFEK 1994, 4: „Zvětšení každé fotografie vyžadovalo určité rozpoložení mysli, které se nedalo 
kdykoliv opakovat.”. Od roku 1974 do konca života Svobodovi pri zväčšovaní pomáhal Jiří Poláček, 
každého procesu vzniku fotografií sa však Svoboda účastnil a ovplyvňoval ho, resp. Poláčka us-
merňoval; z rozhovoru s Jiřím Poláčkom 18.6.2012. Svoboda inak zväčšoval doma alebo v ateliéri 
UPM, keďže svoj vlastný ateliér nikdy nemal.

94 Podľa Jiřího Poláčka používal napr. poľské papiere, ktoré boli sfarbené do modra.

95 Por. ZEMINA 1970.

96 Polemika sa týka recenzentov, kritikov a súdobých historikov umenia, ktorí sa preli o remesel-
nú kvalitu Svobodových zväčšenín. Do umeleckých výšin autora vynášal napr. ZEMINA 1970, naop-
ak jeho originálom odporoval po technickej stránke -K.O.H.- [Karel Otto HRUBÝ]: Procházky po 
výstavách, in: Československá fotografie XXVI, č. 8, 1975, 348: „Je mimo pochybnost, že autor 
jeho kvalit ví, že nerovnoměrně osvětlená zvětšenina, skvrny od vývojky, technické kazy materiá-
lu atd. nezdobí vizitku vyspělého fotografa. A domnívám se, že je příliš inteligentní a poctivý 
na to, aby technická opomenutí vydával za součást tvůrčího projevu.”, ktorý tak iba zmiernil 
až otočil súd o Svobodovi oproti staršej recenzii: -K.O.H.- [Karel Otto HRUBÝ]: Procházky po 
výstavách, in: Československá fotografie XIX, 1969, č. 2, 61.

[2] Jan Svoboda: Melancholie, 

1963, 55,5x40 cm. Zdroj: VANČÁT 

2011a, obr. 13 

[3] Jan Svoboda: Vlna, 1964, 

39,1x29,4 cm. Zdroj: VANČÁT 2011a, 

obr. 18
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umenia, v ktorom si fotografia ešte stále iba dobýjala svoje rovnocenné postave-

nie. Jan Kříž správne poukázal na túto fotografiu ako naväzujúcu na tradíciu uš-

lachtilých tlačí, ktoré „měly kdysi propůjčit fotografii všechny subtility technic-

kých možností, jimiž disponuje např. grafika“ s tým, že autorovi šlo o nový rukopis 

v rámci technológie.97

 Medzi snímkami Jana Svobodu niekedy nachádzame aj fotografie tmavej tona-

lity a na hranici čitateľnosti, ktoré sú podľa Antonína Dufka zhotovované techni-

kou tzv. low-key (napr. Melancholie, 1963 [2]; Stmívání, 1965; či fotografie z 80. 

rokov), ktorá je opakom tzv. high-key predovšetkým vo svetlých aktoch zapájajúcich 

veľké zrno nadmieru zväčšeného kinofilmového políčka (napr. Vlna, 1964 [3]).98 

Tento autor hovorí priamo o revolte Jana Svobodu voči zažitému fotografickému 

remeslu a technike, keď jeho diela často „působili – z hlediska příruček pro ama-

térské fotografy – jako špatné zvětšeniny ze špatně exponovaných a vyvolaných nega-

tivů“99. Jaromír Zemina tento stav vystihuje takto: „Jeho fotografie byly totiž vždy 

o trochu méně černobílé a brilantní (a tyto přívlastky platí přeneseně i doslova), 

méně nápadné a pochopitelné, než je v Čechách žádoucí, neměly nikdy výhodnou míru 

extroverze a expanzity. A dnes jsou ještě šedší, matnější, vnějškově méně přitažlivé, 

než byly v minulosti.“100 

 Dôraz kládol autor aj na originálnu veľkosť každej fotografie101, čo zvý-

razňoval aj výstavnou inštaláciou vo forme vytvárania dvojíc či trojíc (diptychov 

a triptychov), pričom si každá snímka (a ich skupiny) svojou originálnou veľkosťou 

zachovávala autenticitu a nezávislosť na iných.102 Antonín Dufek poukazuje v sú-

vislosti s voľbou často rozmerných formátov zväčšenín (v limitoch veľkostí rolí 

fotografického papiera) na súvislosť s pomermi strán maliarskych plátien, ktoré 

autora zaujímali103, Jan Mlčoch odkázal na možnú súvislosť rozmeru Svobodovských 

zväčšenín s fotografiami adjustovanými do reklamných výkladov, ktoré bolo súčasťou 

Svobodovej častej pracovnej náplne v 60. rokoch.104

 Istým spôsobom upozorňovania na originálnosť každej snímky bolo po zhoto-

vení niekedy len jediného pozitívu Svobodovo ničenie vlastných negatívov.105 

97 Jan KŘÍŽ: Stůl ve fotografiích Jana Svobody, in: Revue fotografie, 1978, č. 1, 22. 

98 DUFEK 1975, 3; DUFEK 1994, 3—4.

99 DUFEK 1994, 4.

100 ZEMINA 1971, nepag.

101 Napr. Jaroslav ANDĚL (rec.): Jan Svoboda, in: Revue fotografie XIX, 1975, č. 3, 74: „Pro Svobodu 
je rozměr fotografie její organickou nezaměnitelnou součástí, nikoli jako v obecné praxi jen vně-
jším atributem libovolně měnitelným a mechanicky či uniformě chápaným.”

102 Najlepšie sa dochovala dokumentácia z výstav na Karlovom námestí 1968, kde fotografie  a z Brna 
1975 (v archíve MG podľa zdelenia Pavla Vančáta). K.O.Hrubý v recenzii na výstavu na Karlově 
náměstí v roku 1968 píše: „Rovněž v instalaci se objevují kuriózní nápady: krajina ve formátu 
9x12 v sousedství detailu zvětšeného na 50x60, přičemž tady není nic, co by to spojovalo nebo 
stavělo do protikladu.”; HRUBÝ 1969.

103 DUFEK 1994, 4. Vznik týchto najväčších obrazov mi objasnil Jiří Poláček: Svoboda ich vyvolával 
v obrovskej vani z obrusu (akejsi „gumovej pleny”) tak, že na papier rýchle nanášal vývojku 
špongiou.

104  Podľa VANČÁT 2011a, 24, pozn. 6.

105 „Mám ve zvyku je ničit, abych zachoval originálnost fotografií. A někdy se rozzuřím, že fotografie 
je pitomá a negativy roztrhám.” Jan Svoboda v rozhovore s Libou Taylorovou in: DUFEK 1994, 10. 
A inde: „Bohužel už nemám negativy, většinu jsem zničil, ale fotky existují. Potom je to člověku 
líto.” Svoboda in: MERTA 1987, 27.
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3.2.4 Fotografia ako objekt (adjustovanie)

 Snímky, ktoré autor považoval za finálne, jednotlivo adjustoval. Prvým kro-

kom bolo podlepenie hotovej autorskej zväčšeniny tvrdou podložkou, najčastejšie 

sololitom, niekedy tvrdým kartónom. Plocha takéhoto obrazu sa zhodovala s plochou 

fotografie, teda bez pridaného okraju či pasparty, ktorá však bola niekedy vysvie-

tená vo fotokomore priamo na pozitív fotografickou cestou (v bielej, čiernej alebo 

sivej farbe), prípadne naznačená obraz rámujúcou lepenkou.106 Na zadnú stranu obra-

zu autor potom zväčša pridával kovovú konštrukciu, ktorá mala zavesenú fotografiu 

oddeliť od steny a dať jej vlastný, autonómny priestor (systém zachytáva Moje fo-

tografie, 1976 [6]). Finálna snímka zostala obnažená, striktne bez zasklenia.107 Fo-

tografia v tomto procese potláča mechanickú podstatu svojho vzniku a stáva sa je-

dinečným objektom fyzickej podstaty, ako na to upozorňuje Antonín Dufek: „Divák je 

tedy nucen vnímat fotografii jako věc sui generis, jako objekt a ne jako iluzi.”.108 

Týmto prístupom sa tak vymyká z dobovej praxe fotografických výstav. Priestorový 

charakter Svobodových fotografií ako ďalší znak takto chápanej objektovosti zdô-

raznila jeho prvá výstava v Galerii na Karlově náměstí s originálnou inštaláciou, 

na ktorej s ním spolupracoval Stanislav Kolíbal [4]. Autor niektoré fotografie to-

tiž umiestnil do priestoru: postavil na notové stojany, či oprel o skryté držiaky 

na zemi. Haptickú atmosféru priestoru dotváralo na podlahe nasypané suché lístie, 

ktoré utkvelo v pamäti snáď všetkých účastníkov.109 

106 Podlepovanie finálnych fotografií lepenkou prebiehalo niekedy aj pri dokumentačnej práci. Pri-
danie paspart, vysvietených na fotografickom papieri majú niektoré snímky diel Aleša Veselého. 

107 Aj preto je dnešná prax vystavovania fotografií Jana Svobodu pod sklom proti tomuto princípu, 
por. napr. naposledy výstavu v Sudkovom ateliéri v roku 2011 kurátora Josefa Mouchy.

108 DUFEK 1994, 4. Autor zároveň poukazuje na mentálnu spojitosť rámu na fotografii s oknom, para-
lelne k výkladu fotografie ako „okna do skutočnosti”, čo Svoboda porel radikálnym odmietaním 
zasklenia svojich fotografií, ktoré mali rám iba v najstarších snímkach, a to priamo na fo-
tografickom papieri, ako výsledku práce v čiernej komore.

109 Podľa Stanislava Kolíbala malo prakticky zakryť nevhodnú dlaždicovú podlahu, niektorí recenz-
enti to však ocenili. Už recenzenti výstavy písali o „sugestivnosti trojrozměrného výstavníhho 

[4] Inštalácia Stanislava Kolíbala výstavy Jana 

Svobodu v Galerii na Karlově náměstí, 1968. 

Foto: Jan Svoboda. Zdroj: Výtvarné umění 1968, 

č. 1, 3. strana obálky

[5] Inštalácia výstavy Jana Svobody v byte 

Petra Rezka, 1979. Foto: Jan Svoboda. Zdroj: 

NOSEK 1981, 56



29

 

Originálna adjustácia tak v spojení s charakterom zväčšeniny, založenej na autoro-

vej práci s najjemnejšími odtieňmi sivej prakticky znemožňuje hodnotenie – bežné 

u iného typu fotografií chápanej ako reprodukovateľné médium – skrze reprodukciu. 

Prístup autora je preto možné označiť za maliarsky, a tak v rámci fotografie za 

spiatočnícky piktorialistický.110

3.2.5 Autorská signatúra

 Jan Svoboda všetky svoje fotografie podpisoval vpísaním svojho celého mena 

rukou na jednu či obe strany fotografie, často aj s vročením snímky. Niekedy sa 

dva údaje – podpis a rok – ocitajú na prednej strane fotografie oddelene: v pro-

striedku horného a dolného okraja snímky, a teda s dôrazom na každý z údajov [7]. 

Rukopis autora je pritom charakteristický. Na zadnú stranu fotografie sú niekedy 

autorom vpísané údaje o názve snímky, prípadne datácia a podpis, pravidelne potom 

domáca adresa fotografa (neskôr formou razítka [8,9]).111 Na niektorých dokumentár-

libreta”; Karel DVOŘÁK: Tvář československé fotografie, in: Československá fotografie XXI, 1970, 
č. 8, 342, či naopak dojem „nepovedeného happeningu než výstavy”, HRUBÝ 1969, č. 2, 61. Antonín 
Dufek hodnotí toto riešenie dokonca ako „jednu z prvních realizací environmentálního umění“, 
DUFEK 2007, 272, pozn. 30. Magdaléna Deverová túto inštaláciu zaradila ku konceptuálnym poči-
atkom inštalácie vnútorného priestoru a označila riešenie za „divadelní“; Magdaléna DEVEROVÁ: 
Instalace vnitřního prostoru – její počátky v českém umění (diplomová práce na Filozofické 
Fakultě MU), Brno 2009, 78.

110 Pavel VANČÁT: Jan Svoboda / melancholie modernismu (portfolio), in: Fotograf III, 2004, č. 4, 
26.

111 Výnimočne napísal na prednú stranu fotografie i venovanie, známe je napr. Jaromírovi Zemi-

[6] Jan Svoboda, Moje fotografie, 1976. Zroj: 

BALAJKA 1991, obr. 84

[7] Jan Svoboda, Druhá strana fotografie, 1969, 

28,5x39,5 cm. Zdroj: VANČÁT 2011, obr. 33 

[8] Razítko Jana Svobodu v 

roku 1965. Foto: autorka práce. 

Zdroj: archív Aleša Veselého

[9] Razítko Jana Svobodu v 

roku 1969. Foto: autorka práce. 

Zdroj: archív Aleša Veselého 
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nych fotografiách potom vpisuje aj doplňujúce informácie, napr. meno autora do-

kumentovaného diela a rok jeho vzniku, účel vzniku fotografie, či ďalší komentár 

(por. nižšie).

 Autorský podpis naznačuje Svobodovu snahu označiť svoje práce ekvivalent-

ne ostatným umeleckým druhom, v ktorých je autorský podpis dôležitým významovým 

označením diela ako autorského originálu. Táto prax však bola v rozpore s bežným 

predstavovaním fotografických snímok ako výsledku mechanickej tvorby, a teda zvy-

čajne na prednej strane bez podpisu.112

3.3 FOTOGRAFICKÉ OBRAZY JANA SVOBODU

 Cieľom tejto podkapitoly je pripraviť pôdu pre výklad dokumentačnej prá-

ce Jana Svobodu tak, aby bola možná definícia tejto vybranej časti jeho tvorby 

v individuálnom kontexte vlastnej tvorby. V nasledujúcom texte sa preto zameriam 

predovšetkým na tie aspekty a princípy voľnej tvorby autora, ktoré vstupovali aj 

do jeho dokumentačnej fotografie umeleckých diel. Zvolená os nebude časová, i keď 

jej opodstatnenie už bolo ukázané vo všetkých analytických prácach o autorovi113, 

ale naopak tematická. Systematický rozbor skúmaných prvkov fotografickej práce 

autora je podľa môjho názoru príznačný pre celé časové rozpätie jeho fotografic-

kej praxe. Zameriam sa na štyri aspekty jeho výtvarného prejavu: prácu so svetlom 

a v závislosti od toho i s farebnosťou snímky (stupňov sivej škály), zobrazovanie 

povrchov a vzťah k ich štruktúram, priestor v zmysle kompozične zabudovaného ná-

metu, ale i priestor samotnej snímky vo vzťahu k ploche, a nakoniec na čas ako 

námet i východisko jeho fotografií.114 

3.3.1 Svetlo a odtieň

 K základným stavebným i významovým prvkom fotografií Jana Svobodu patrí na 

prvom mieste svetlo, a to ako v rovine vnútornej podmienky vzniku fotografie, tak 

i vonkajšieho námetu. Antonín Dufek tento prvok vystihol slovami: „Světlo je pro 

něho spíš mocnou mlhou, jejímž zhoustnutím vzniká svět.”115 Svetlo ako subjekt foto-

grafie sa stal predmetom Svobodovho záujmu aj v súvislosti s postupne budovanou 

tematizáciou samotného média fotografie v celej svojej tvorbe. V jeho dielach je 

novi, čo bolo podľa tohto Svobodovho priateľa skôr siláckym ublížením fotografii, por. Terezie 
POKORNÁ: Jaromír Zemina: Mezi uměním a tvorbou (interview), in: Revolver Revue č. 18, 1992, 89.

 Na označujúcich razítkach sa vystriedali dve adresy: Veletržní 29, Praha 5, kde Svoboda krát-
ko býval v byte Roberta Piesena po jeho emigrácii v roku 1965, neskôr (zrejme od doby krát-
ko po roku 1965) až do smrti autora: Na Zámyšli 5, Praha 2. Niektoré snímky sú bez adresy 
a s označením: “Fotografoval / Jan Svoboda”.

112 V prípade užitej fotografie si fotografovia bežne označovali odovzdávané zväčšeniny razítkom, 
čoho priekopníkom bol Josef Sudek, ktorý trval na uvádzaní svojho mena pri jeho reklamnej fo-
tografii či reprodukciách umeleckých diel, publikovaných vo Volných směroch; por. KRATOCHVÍLOVÁ 
2009, 75.

113  DUFEK 1994; BALAJKA 1991 (por. s. 15—16); KŘÍŽ 1978; VANČÁT 2011a.

114 Zameranie autora na svetlo, priestor a plochu popisuje napr. Karel SRP: Jan Svoboda: fotogra-
fie, in: Situace 7, Jazzová sekce Svazu hudebníků, Praha 1980.

115 DUFEK 1994, 5. A ďalej cituje denník Jana Svobodu: „Světlo oslepuje. Odstín je vesmírem.”, DUFEK 
1994, 7.
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možné pozorovať tematický rozptyl, kam až tento vzťah môže viesť. Od počiatočných 

experimentov s expozíciou predovšetkým v interiérovom osvetlení (napr. Fuchsie, 

Zvěstování / Zvěstování III, 1958 [10])116, zameraných na hľadanie významového za-

pojenia prirodzeného i umelého (Zvěstování, 1958 [11]) osvetlenia do symbolického 

významu fotografie, viedla cesta cez prieskum svetelných možností expozície foto-

grafie (napr. testovanie tmavých škál sivej v snímke Melancholie, 1963 [2]) k od-

tieňu ako prostriedku výstavby autonómnej reality fotografického obrazu, a to aj 

v prípade fotografického zobrazenia predmetu (niektoré fotografie zo série Stoly 

sú zhmotnením svetla [19]).117 V jeho snímkach tak svetlo osciluje vždy na pozícii 

a) podmienky vlastnej fotografie za dodržiavania istých expozičných pravidiel, 

s možnosťou vývoja najjemnejších škál tonality pozitívu pri zväčšovaní, b) v ko-

munikácii so zobrazovaným objektom tak, aby ho svojou prítomnosťou vykreslilo či 

obnažilo,118 c) výraznej dominanty vo výstavbe námetu a obsahu, končiacim limitne 

až v rovine objektu fotografie.

 Jan Svoboda fotografoval prevažne s využitím prirodzeného rozptýleného 

svetla a bez priameho osvetlenia objektov na fotografii, pokiaľ toto nemalo 

116 V knihe BALAJKA 1991, obr. 11 je fotka nazvaná ako „Fuchsie, Zvěstování” a datovaná 1958 a vo 
VANČÁT 2004a, 28 ako „Zvěstování III” s rovnakým vročením, na reprodukcii je však vidieť vpísaný 
rok 1959. Buď je tu chyba v názve, alebo ide o novú zväčšeninu z rovnakého negatívu (je svetle-
jšie reprodukovaná a viac orezaná, zhodne s pozitívom 18x24 cm v zbierke MG, inv. č. 16.539).

117 DUFEK 1975, 7. Svoboda v rozhovore s Balajkom citoval Šaldu: „Umění je smysl pro odstín”; BALAJ-
KA 1989, 28.

118 Svetlo svojou prítomnosťou prakticky umožňuje existenciu objektu na fotografii, čím sa prib-
ližuje pôsobeniu svetla umožňujúcej existenciu sochy. Por. ZEMÁNEK 2004, 144—149 s poukazom na 
Palcrove úvahy; por. nižšie v tomto texte.

[10] Jan Svoboda, Fuchsie, Zvěstování 1959. 

Zdroj: VANČÁT 2004a, 28

[11] Jan Svoboda, Zvěstování, 1958. Zdroj: 

VANČÁT 2011a, obr. 3
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zvláštny význam [11]. Jeho snímky mapujú svetelné podmienenie vizuálnych kvalít 

videnej skutočnosti citlivo až drobnohľadne, a sú práve tak prostriedkom autonóm-

nej stavby reality novej, umeleckej. Práca svetla je pre Svobodu výzvou k výsku-

mu jeho reálneho pôsobenia a účinkov. Je možné menovať viaceré druhy svetelných 

podmienok, ktoré sa objavujú v jeho výtvarných snímkach, a to od exteriérovej 

fotografie s využitím priameho denného svetla (napr. súbor Plynárny; Kolo, 1966 

[12]; a hlavne cyklus Pohledy z okna) až po svetlo prenikajúce oknom do interié-

ru, ktorého dráhu niekedy mapuje (Bodláky, 1960 [13]), v obsahu niektorých snímok 

naznačené aj svojou absenciou (Pozdě v noci, 1975 [32]). Najčastejšie však skúma 

svetelné podmienenie existencie predmetov v rámci interiérových zátiší. Práve 

v nich Svoboda dokazoval mieru citlivosti svojho pohľadu, odrážajúceho esploatá-

ciou vizuálnych kvalít všedného námetu, hľadanie „původní radosti z bytí“.119

 Zvláštnu kapitolu v prieskume svetelných vlastností predmetov potom tvoria 

snímky okenných tabúľ, niekedy komponovaných ako pozadie zátišia z transparent-

ných predmetov (napr. z cyklu Okna [13]), čím autor testoval prácu svetla pre-

nikajúceho objektom. Zdeněk Kirchner v súvislosti s komparáciou Svobodu a Sudka 

v tejto súvislosti píše, že Svoboda na rozdiel od Sudka fotí poháre na okne „skrze 

ně.“120 Podobne pracoval s transparentnosťou vody v nádobe (napr. Zátiší s džbánem, 

1959). Tieto pohľadom premýšľané zátišia prešli vo vrcholnom období Svobodovej 

tvorby do preskúmavania transparentných predmetov – pozostatkov fotografického 

procesu (napínacieho skla, matnice, prázdnych vyvolaných negatívov), v ktorých 

sa však skôr než o prácu svetla jednalo o kompozíciu obrazu a jeho obsah. Tieto 

predmety podľa Jana Kříže svojou transparentnosťou odkazujú k „tezi nepřítomnosti 

obrazu v obrazu“.121 Vo vyhranenej podobe tak odkazuje k prítomnosti obrazu mimo 

119 Jan KŘÍŽ: Z tvůrčí dílny Jana Svobody, in: Československá fotografie XXVI, 1975, č. 11, 499.

120 KIRSCHNER 1983, 7.

121 KŘÍŽ 1978, 32.

[12] Jan Svoboda, Kolo, 1966. 

Zdroj: VANČÁT 2011a, obr. 23

[13] Jan Svoboda, Bodláky, 

asi 1960. Zdroj: VANČÁT 2011a, 

obr. 11

[14] Jan Svoboda, Okno III, 

1968, 29x39 cm. Zdroj: VANČÁT 

2011a, obr. 24
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predmetný svet, a tým k magičnu fotografie, ukazovanej ako zámer – koncept. Kříž 

to vystihol takto: „Tragičnost fotografických vizí je v tom ztratit, aby sme něco 

alespoň na okamih zahlédli.“122

 Inou možnosťou prieskumu svetla ako určujúceho prvku vizuálneho pôsobenia 

predmetu bolo snímanie bielych zátiší. Farba je v nich nositeľom významu svetla 

a posúva sa až do roviny jeho priameho zástupcu. Prvé stopy testovania takýchto 

vlastností bielej je možné hľadať napr. v snímke s visiacou bielou drapériou v mo-

dernistickom zátiší Bez názvu (1959) [54], ďalej na snímkach s vajíčkami, cez biely 

Česnek (1969) [25] až po vyhľadávané zobrazovanie čistých bielych predmetov, zabe-

rajúcich plochu celého snímke, napr. pokrčeného čistého papiera [39]123, posteľného 

prádla (Polovina VII, 1970) alebo obrusu (Půdorys, 1981) [15] až po emanáciu svetla 

bielou farbou v snímkach kôpky soli Jsou vzpomínky vzpomínek (1969) [16] či Obraz, 

který se nevrátí II (1971). Nositeľom významu sú tak v cykloch zrelého obdobia 

predovšetkým biela stena vlastného bytu a biely obrus tak často snímaného stolu, 

dovoľujúce artikulovať nemateriálne obsahy zobrazeného.

 Vo všetkých vyššie popísaných spôsoboch práce Jan Svoboda exploatuje sve-

telné podmienky v práci so zátiším, ktoré sú okrem nositeľa symbolických a meta-

forických významov obsahu obrazu aj prostriedkom k dosiahnutiu najjemnejšej práce 

s odtieňom sivej v často minimálne predmetmi obsadenej ploche snímky.124 Pozornosť 

diváka je tak vedená k monumentalizácii banálnych a okrajových polôh vizuálnej 

skúsenosti. Nástrojom k tomu je Svobodovi na prvom mieste osvetlenie, ktoré pod-

mieňuje fotografický odtieň zobrazeného. Ten však nemá reprezentovať zvolený výrez 

skutočnosti, ale vlastnú realitu obrazu.125 Jan Kříž to označuje „vytrhnutím věcí ze 

světa“, a to tým, že sa autor „soustřeďuje na analýzu zdání, v němž objavuje reálné 

122 Ibidem.

123 V tejto súvislosti je zaujímavá spomienka Aleša Veselého, podľa ktorého si Svoboda krčil papier 
ako model na kreslenie už na strednej škole. Záujem o jeho vizuálne kvality zo strany autora je 
tak zrejmý.

124 Jana Ságl označil aj Svobodove aj dokumentačné fotografie Kolíbalových prác slovami: „je to 
krásná plocha”, z rozhovoru s Janom Ságlom.

125 Odkaz na valér ako základný stavebný prvok Svobodových obrazov je príznačný, napr. ANDĚL 1975 
(„nejpodstatnější rys celé Svobodovy tvorby”); DUFEK 1994, 4: „Základní složkou fotografického 
obrazu se tedy stal světelný valér, který začal plnit funkci, jakou má v malířství malířův rukop-
is.”  Za dôležitý je u Svobodu označovaný vplyv Cézanna, „Svoboda miloval staré nebarevné repro-
dukce Cézannových pláten.”, Ibidem; por. aj VANČÁT 2004a, 26; MOUCHA 2011, 176.

[15] Jan Svoboda, Půdorys, 1981. Zdroj: HORYNA - 

KOUTSKÝ 2009

[16] Jan Svoboda, Jsou vzpomínky vzpomínek, 

1969, 29,4x39,1 cm, MG. Zdroj: VANČÁT 2011a, obr. 
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obsahy vědomí a dokonce i vidění.“ A inde „Nejde 

o prostou vizualiu, ale o ideovou a emocionální 

projekci věci přijaté do vědomí. … Objekt se stává 

možností sebe sama.“126

 Vrcholom použitia svetla je jeho posun 

z polohy subdodávateľa významu a obsahu zobra-

zenej skutočnosti k jeho osamostatneniu: stáva sa 

vlastným predmetom či objektom zobrazenia. Prvou 

známou snímkou tohto typu je slávna fotografia 

S  přílivem modravým127(1968) [17], na ktorej je 

zrejmé splynutie oboch úloh svetla ako prostried-

ku zobrazenia a objektu zároveň. Ten predstavujú 

tri svetlom vypálené tvary – zrejme odlesky oken-

ných tabúľ. Podobný charakter majú Modrý obraz 

(1972) a snímka z cyklu Zimní ráno (asi 1980). Do-

pad svetelného lúča, ktorý konfiguruje objekt na 

obraze, je čiastočným objektom snímky Obraz, který 

se nevrátí III (1971) [38] s viacobsažnou výpo-

veďou. Vyvrcholením oscilácie na hranici svetla 

ako prostriedku a  svetla ako objektu je obraz 

Pocta světlu (1986) [18], zachytávajúci svetelný 

lúč v takmer hmotnej podobe jeho prieniku do tmy. 

Najobsiahlejším štúdiom tohto prvku je námetovo 

minimalisticky vystavaná séria Stoly.128

 Svobodov výskum svetla je definovaný do-

siahnutou stupnicou sivej škály. Tú však podmieni-

li aj ďalšie faktory mechanického procesu tvorby 

ako voľba fotoaparátu, doby expozície, druhy po-

užívaného fotopapiera či fyzikálne-chemický po-

stup zväčšovania. Výsledné autorské originály sú 

tak dokonalým prostredníkom jedinečnej výpovede 

126 KŘÍŽ 1978, 32. Křížov text o stoloch je zovšeobecniteľný na mnohé aspekty Svobodovej tvorby.

127 Ide o príklad názvu, ktorý pochádza z juvenilnej básne autora; DUFEK 1994, 12.

128 Por. KŘÍŽ 1978.

[17] Jan Svoboda, S přílivem 

modravým, 1968, 30,3x39,7 cm, MG. 

Zdroj: VANČÁT 2011a, obr. 32 

[19] Jan Svoboda, Půdorys stolu (variace), 

1982, 55,8x43,5 cm. Zdroj: VANĆÁT 2011a, obr. 81

[18] Jan Svoboda, Pocta světlu, 1986, 55,5x38 cm, 

MG. Zdroj: VANČÁT 2011a, obr. 91
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o možnostiach fotografického videnia sveta, ktoré je zvrchovane subjektívne a le-

gitímne umelecké. Práca so svetlom a jeho technicky riadený prenos na fotopapier 

sú potom Svobodom zvolenými predpokladmi jeho sprostredkovania, výsledná snímka 

však nemusí byť konečným produktom – tým je až jeho nové subjektívne nazeranie 

závisiace od podmienok jeho inštalácie.129 Práca so svetlom je dokonca zámerne 

prenesená do interaktívneho stredu fotografie a diváka v konkrétnom okamihu času 

– vizuálna hodnota jeho prác je nevyčerpateľná a pohľadom diváka sa neopotrebu-

je.130

3.3.2 Priestor a plocha

 Spôsobom dematerializácie zobrazeného ob-

sahu, ktorý bol naznačený už v otázke Svobodovej 

práce so svetlom, je autorova orientácia na plochu 

a plošnosť obrazu, pomocou ktorej dosahuje iluzív-

nych vlastností zobrazeného.131 Je zároveň dôsled-

kom intenzívneho záujmu o povrch a jeho štruktúru, 

a  ďalej snahy sprostredkovať divákovi autonóm-

ne obrazy, dosiahnutou iluzívnosťou zrovnateľné 

s médiom maľby či grafiky (napr. snímka Povrch, 

1967 [20]). Antonín Dufek v tejto súvislosti píše 

o poprení kukátkovej perspektívy, kedy autor staval 

objekty pred plošné pozadia, ktoré sa kryjú s plo-

chou fotografie.132 Iba málokedy preto v snímkach 

Jana Svobodu čítame čo i len jeden meter kubický 

reálneho priestoru. Systematicky si vyberá výre-

zy plochy – steny, podlahy, okennej tabule, dosky 

stola, napínacích podložiek na fotografie, alebo 

vlastných fotografií jednotlivo či skupinovo v dô-

myselnej kompozícii.133 Jan Kříž popisuje priestor 

v jeho fotografiách ako prirodzený obsah svetla: 

iracionálny, nemerateľný, nekonečný, či metafyzic-

ký – ako projekt myšlienky.134 Svoboda napriek tomu 

129 John Goto a Craigie Horsfield in: Antonín DUFEK: O Janu Svobodovi v Anglii, in: Revue fotogra-
fie XXVIII, č. 1, 1984, 62.

130 Antonín DUFEK (rec.): O súbornej výstave Jana Svobodu, in: Výstavnictvo, fotografia, film, 1975, 
č. 7, 156

131 KŘÍŽ 1978, 32.

132 DUFEK 1994, 4; DUFEK 1975, 3; pozadie sa podľa Dufka stáva obrazovým priestorom:„Vztah skutečného 
a obrazového prostoru však Jan Svoboda někdy ozvláštňuje zmíněným zahrnováním objemového před-
mětu do plochy pozadí.”; ZEMINA 1971 popisuje tiahnutie Jana Svobodu k ploche: „Stále důsledněji 
omezuje Jan Svoboda předmětný obsah svých fotografických obrazů a to z věcí, co mu na nich ještě 
zbývá, změkčováním často zbavuje hmotného rázu, ponechávaje nakonec z tělesnosti jen osvětlenou 
nebo zastíněnou plochu a obrys.” Tiež SRP 1980 poukazuje na abstrahovanie zobrazených vecí na 
plochu, splynutie vecí s pozadím. 

133 „Zobrazovaný prostor se často jeví zploštělý nebo převrácený, což je způsobeno pohybem deskové 
kamery.”; John Goto v John GOTO – Craigie HORSFIELD: Form and Reality, in: Creative Camera č. 
228, 1983, 1200—1203, cit. podľa: DUFEK 1994, 18. Por. tiež DUFEK 1975, podľa ktorého plochy 
nereprezentujú objekty, ale „hmotné formy”.

134 KŘÍŽ 1978.

[20] Jan Svoboda, Povrch, 1967, 

42x55,5 cm. Zdroj: VANČÁT 2011a, 

obr.29
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svoje fotografie neinscenuje, zameriava sa na dômyselný výber reálnej skutočnosti, 

čo v prípade zvlášť informelných povrchov odkazuje k polemike o možnostiach zo-

brazenia plochy, a tým vlastných možností fotografie. Dufek to vystihuje slovami: 

„Takto koncipované obrazy neumožňují vhled dovnitř, nejsou to „okna do skutečnosti“, 

nýbrž směřují od pevné hráze vyfotografovaného pozadí (totožného s plochou fotogra-

fie) směrem k divákovi.“135 

 Východiskom Svobodových kompozičných schém je dômyselná práca s priesto-

rom. Priamy odkaz naň nachádzame aj v názvoch fotografií, menujúcich doslovne 

geometrické termíny, kompozíciu, priestor či plochu. Jedná sa na prvom mieste 

o cykly z vrcholného obdobia tvorby autora ako Polovina, Pokus o ideální pro-

porci [21], Pokus o vyjádření prostoru, a ďalej časti cyklu Stoly ako Čtvrtina či 

Polovina stolu (k tomu i snímka Půdorys stolu (Variace), 1982 [19]). Geometrické 

problémy získavajú prevahu v otázkach riešených práve týmito fotografiami aj tým, 

že v nich autor potlačil  akékoľvek výrazné (dramatizujúce) osvetlenie136, kom-

plexnejšie obsahy týchto prác však naznačuje napríklad fotografia Pokus o ideální 

proporci II (1971)137. Tá odkazuje na kompozíciu násobením geometrických štruktúr: 

na jednej strane skúma vzájomný vzťah zobrazených objektov – viacerých roztrhaných 

fotografií, na druhej potom vzťahy kompozičných obsahov reprodukovaných týmito 

fotografiami. To zároveň problém odvádza k otázke významu každej Svobodovej vý-

stavnej inštalácie [4,5]. Snímky, často obsahovo nesúvzťažné, sa ocitali vedľa seba 

v dvojiciach a trojiciach, niekedy rozdielneho formátu. Ich vzájomné vzťahy pritom 

utvára súčinnosť ako formálnych, tak obsahových kompozične-geometrických schém.138

 Pri analýze osobitých postupov autora, ktoré vstupovali aj do užitej časti 

jeho tvorby, je nutné zdôrazniť rafinovanosť jeho kompozícií. Jaroslav Anděl píše: 

„Svobodovy fotografie jsou velké stavebnou vůlí, vnitřním řádem, výstavbou obrazo-

vého prostoru.“139 Fotografovým objektom záujmu je väčšinou minimálny námet. Dôraz 

135 DUFEK 1994, 4.

136 Ibidem, 6. 

137 VANČÁT 2011a, obr. 62.

138 Svobodovskými inštaláciami sa doteraz nezaoberal žiadny teoretik, ich rekonštrukcia by však 
napomohla komplexnejšiemu pochopeniu a čítaniu tohto diela, čomu nasvedčujú zvlášť Svobodove 
metafotografie – najrôznejšie snímky vlastných fotografií. Podľa Jaromíra Zeminy však Svoboda 
za svoje inštalácie nepreberal vždy plnú zodpovednosť a naopak ich iba kontroloval či konzul-
toval; z rozhovoru s Jaromírom Zeminom.

139 ANDĚL 1975.

[22] Jan Svoboda, Lednice, 1969 Zdroj: HORYNA 

– KOUTSKÝ 2009

[21] Jan Svoboda, Pokus o ideální proporci III, 

197, 70x50 cm. Zdroj: VANČÁT 2011a, obr. 43
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je kladený na zvolený predmet (snímaný ako súčasť zátišia), fragment architektúry 

miesta (napr. Prostor pro růžový obraz, 1972 [37]) či veci (napr. Chladnička/ Ledni-

ce, 1969 [22]) tak, že vynikne celá plocha a každý detail snímky. Procesu snímania 

preto predchádza dôsledná myšlienková a vizuálna príprava záberu, od ktorej sa 

odvíja uhol pohľadu na zobrazenú scénu a jej geometrické uchopenie zámerne tak, 

aby maximalizovala mieru iluzívnosti až mystifikácie námetu. Autor pritom syste-

maticky výrezom prevádza trojrozmerný snímaný priestor (a to i priestor predmetov) 

na plochu.140 Tento postup viedol Svobodu k častému snímaniu plochy, ktorá odkazuje 

na lyrické obsahy jeho prác a sústreďuje pozornosť na maliarske vykreslenie plo-

chy odtieňmi sivej. Eliminácia priestoru je zároveň deformáciou reálne vnímaného 

priestoru, čím autor zámerne potlačil mechanické vlastnosti média a vztiahol sa 

k autonómnej stavbe priestoru, odkazujúcej na obsahy presahujúce naše zakúšanie 

vizuálna.

 Príkladom tohto postupu je fotografia Česnek (1968) [25], v ktorej autor po-

tlačil miesto uloženia zväzku cesnaku, kus nábytku, ktorý zachytil iba minimálne 

v nevyhnutnom výreze, čím pri kolmom snímaní ukázal iba zobrazený objekt a iba 

plochu za ním. Práve táto snímka je zároveň takmer doslovným príkladom tendencie, 

ktorú Dufek pripodobňuje maliarskemu uchopovaniu plochy ako pozadia.141 Ten ilu-

strujú snímky s podobným námetom a spôsobom zobrazenia, ktorých cieľom je plocha 

zdanlivo v pozadí ako Poraněná zeď (1963) [23], Povrch (1967) [20], Rámeček (1968) 

[29], Druhá strana fotografie (1969) [7]. Príznačnou je potom fotografia V kuchy-

ni XII, Kachličky, 1969) [27], v ktorej Svoboda narušuje ilúziu plošne snímaného 

priestoru zámerným zapojením nohy statívu, ktorú inokedy (Otisk I, 1970) potlá-

ča snímaním z uhlu či zapojením iného identifikačného bodu – napríklad nárožia 

miestnosti.

 Jaroslav Anděl v súvislosti s plochou a priestorom vo vzťahu k Svobodo-

vej fotografii v recenzii na jeho veľkú retrospektívu v roku 1975 v Brne píše: 

140 Podľa SRP 1980, 3 sa zobrazené predmety stávajú súčasťou plochy.

141 DUFEK 1975, 2: „Na jeho snímcích „žije” snad každý čtvereční centimetr, podobně jako ve vynika-
jících malířských dílech.”

[25] Jan Svoboda, Česnek, 1968, 

55x42 cm. Zdroj: VANČÁT 2011a, 28 

[24] Jan Svoboda, Předtucha, 

Kámen II, 1963, 40,3x55,9 cm. 

Zdroj: VANČÁT 2011a, obr. 9 

[23] Jan Svoboda, Poraněná 

zeď, 1963, 39x56 cm, MG. Zdroj: 

VANČÁT 2011a, obr. 14 



38

„Jednotlivá Svobodova fotografie se nejen neztrácí v prostoru, ale prostor si pří-

mo vyžaduje, skutečně v něm žije. I nevelká jeho fotografie obstojí sama na velké 

prázdné ploše, není této ploše podřízena, ale naopak si ji podřizuje.“142 K preme-

ne zobrazeného priestoru na plochu či k menej nápadnej deformácii zobrazeného 

priestoru dochádzalo u Svobodu principiálne. Autor tak presadzuje deformovaný 

pohľad na realitu okolo, ktorá akoby bola posudzovaná cez vidinu plochy foto-

grafického papiera, na ktorú má byť prevedená, a to s cieľom vybudovať skutočný 

„obraz“. Najčastejším pohľadom na obmedzené výseky reality je pritom kolmý, priamy 

záber, ktorého dôsledkom je neistota z videného: napríklad u Poloviny VII (1970) 

nie je jasná pôvodná poloha zobrazeného posteľného prádla – javí sa, akoby viselo. 

Podobne rafinované sú zábery na Stůl XXXIII (1971) a Stůl XLV (1975), ktoré menia 

chápanie utilitárneho predmetu každodennej potreby dojmom jeho zdanlivého vznáša-

nia sa v stave beztiaže.143 V iných prípadoch autor zámerne deformuje trojrozmerný 

priestor, a to napr. v cykle Pokusy o vyjádření prostoru či jemu blízkych, do cyklu 

však nezaradených snímok. Šikmé zábery plochy sú naopak prostriedkom dosiahnutia 

ilúzie tretieho rozmeru vo fotografiách ako Zeď a hřebík (1971) či Prostor pro rů-

žový obraz (1972) [37], zásadnou je v tomto smere fotografia Pocta Zdeňku Palcrovi 

(1971) [35].144 

 Nie častým námetom fotografií autora sú napokon snímky zrkadiel (Zrcátko, 

1971, Zrcátko v ateliéru, 1972, Pokus o ideální proporci XVI, 1971 [28]), ktorých 

význam je možné hľadať v dvoch rovinách.  Prvou je reflexivita média fotografie, 

druhou potom možnosť prehĺbiť možnosti deformácie zobrazeného priestoru. Kon-

štrukcia zrkadleného fragmentu okolitého priestoru je pritom východiskom celkové-

ho pôsobenia snímky, čím posúvajú ďalej jeho iluzívne možnosti, ako to vystihuje 

Antonín Dufek: „Čím méně fotografie ozrcadluje skutečnost, tím je sama skutečněj-

ší.“145 Odkazuje tak i na svoj priamy vzťah k médiu fotografie, ako píše ďalej DUF-

EK: „[Svoboda] hledá hranice fotografické iluze, její minimální předpoklady, a to mu 

umožňuje zaměřit se na vztah mezi zrcadlením a zhmotněním, reprezentací.“146 Vzhľadom 

na objektovosť rozmerných fotografických adjustovaných zväčšenín Jana Svobodu je 

možné vidieť priestorové kvality jeho fotografií aj v opaku – ich neiluzívnej ar-

tefaktuálnej podstate, ktorá má architektonické kvality.147

142 ANDĚL 1975.

143 Por. KŘÍŽ 1978.

144 DUFEK 1994, 6.

145 Ibidem, 7.

146 DUFEK 1982, 13.

147 Goto a Horsfield in: DUFEK 1984.
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3.3.3 Štruktúra a povrch

 Zameranie Jana Svobodu na plochy jeho fotografií sú paralelné so záujmom 

o štruktúry snímaných povrchov, ktorý je výsledkom systematického preskúmavania 

reálnej plochy, obnažovanej precízne zvolenými svetelnými podmienkami a fotogra-

fickým komponovaním, technickým postupom snímania, zväšovania i adjustácie. Táto 

tendencia v začiatkoch súvisela s autorovým ranným záujmom o dobový informelný 

výraz.148

 Východiskom dôkladného skúmania povrchov a ich štruktúr je samotný technic-

ký postup, uplatňovaný pri vzniku Svobodových fotografií – od starostlivo zvole-

ného fotoaparátu a tým veľkosti negatívu, umožňujúceho ostrú kresbu149, cez použi-

tie malých hĺbok ostrosti s postupným rozostrením150 a zvolený druh a tým i povrch 

fotografického papieru, až po adjustáciu fotografie, vylučujúcej jej zasklenie. 

Fyzický povrch zväčšeniny je tak priamo úmerný vernému zobrazeniu starostlivo fo-

tograficky skúmaného povrchu.151 Východiskom bola Svobodova snaha o ďalšiu cestu 

budovaného priestoru, ktorej cieľom bolo zpriehľadnenie povrchu nezasklenej foto-

grafie.152

 Autor pritom sníma niekoľko druhov povrchu. Záujem o graficky výrazné ab-

straktné štruktúry je príznačný pre Svobodovu rannú tvorbu 60. rokov. V tejto dobe 

fotografoval povrchy exteriérových oprýskaných omietok (Poraněná zeď, 1963; Po-

148 Antonín DUFEK: Fotografie, in: Mahulena NEŠLEHOVÁ: Český informel: průkopníci abstrakce z let 
1957—1964 (kat. výst.), Praha 1991, 163 poukazuje na exixtencialistický obsah týchto fotografií.

149 BALAJKA 1990, 352 poukazuje na veristické podanie povrchu a štruktúry vďaka veľkoformátovému 
negatívu.

150 Goto - Horsfield in: Dufek 1994, 18.

151 Antonín Dufek k tomu píše: „V době, kdy světová i česká fotografie tíhla ke grafickému vyjádření, 
přišel s tzv. šeďáky, černé a bílé plochy bez valérů a textur pro něho neexistovaly.” DUFEK 1994, 
4.

152 Goto - Horsfield in: DUFEK 1994, 18.

[28] Jan Svoboda, Pokus o 

ideální proporci XVI, 1971. 

Zdroj: BALAJKA 1991, obr. 62 

[27] Jan Svoboda, V kuchyni XII, 

Kachlíčky, 1969, 28x38 cm, MG. 

Zdroj: VANČÁT 2011a, obr. 38 

[26] Jan Svoboda, Předobraz 

III, 1970. Zdroj: HORYNA - 

KOUTSKÝ 2009 
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vrch, 1967) [23,20] a interiérových náterov (najčastejšie steny svojho bytu s po-

ličkou pri okne), nečistých drevených povrchov (Melancholie, 1963) [2] a konštruk-

cií, ale aj nájdených abstrahovaných predmetov s rastrovým povrchom (Mucholapka, 

1966) [30]. Zobrazená štruktúra sa pritom často emancipuje sa na úkor ostatných 

snímaných objektov. Antonín Dufek k tomu píše: „V některých nejvýraznějších pracích 

zůstalo jen pozadí bez předmětu a ztotožnilo se s plochou fotografie (Poraněná zeď, 

1963, Povrch, 1967), takže při zběžném pohledu by mohl být například Povrch zaměněn 

s reprodukcí plátna Antoniho Tąpiese, nebo spíš Roberta Piesena.“ Tento teoretik 

poukázal aj na zapojenie zrna vo fotografiách z nadmerne nazväčšovaných kinofil-

mových políčok niektorých ranných aktov či portrétov Svobodovej ženy [3], ktoré 

upozorňujú na štruktúru obrazu, aj keď nie je priamo snímaná.153

 V neskoršom období sa záujem o grafické štruktúry premenil na prieskum 

nevýrazných povrchov vyprázdnených fotografií.154 Najčastejšie v nich figurujú po-

vrchy bielej interiérovej omietky autorovho bytu, oválnej plochy veľkého domáceho 

stola (v cykle Stoly), či ďalšie nápadnejšie geometrické štruktúry, nadväzujúce 

niekedy na avantgardnú estetiku (napr. V kuchyni XII, Kachličky, 1969 [27]). Pre 

vrchol Svobodovej fotografickej tvorby sú príznačné minimálne kompozične rytmizo-

vané povrchy s ich jemne vykreslenými nenápadnými nerovnosťami, na ktoré upozor-

nil snímaný detail či  nadmerné zväčšenie. Tento dôraz pritom autor uplatnil aj 

v súvislosti s tematizáciou jazyka média (napr. Druhá strana fotografie, 1969 [7]). 

 Zvláštnym druhom skúmaných povrchov je potom okenné sklo, ktoré sa rovnako 

stáva nositeľom odkazu na médium fotografie. Vynikajú snímky zachytávajúce detail 

povrchu nečistotou štrukturovaného skla, ktoré tak mení svoje transparentné vlast-

nosti (Okno III, 1968 [14]). Tie sa zároveň odlišujú od pohľadov na okno alebo jeho 

výrez ako samostatný objekt (Pozdě v noci, 1975 [32]), ktorý priamo tematizuje 

pohľad fotografa cez objektív, a ktorého dôležitou súčasťou je jeho rám. Tenden-

cia snímať iba plochy sklenenej tabule tak spadá pod záujem o povrch výslednej 

fotografie, sprostredkovaný viacobsažným, dematerializovaným povrchom, zobrazeným 

rafinovanou prácou prepúšťaného svetla.

 Záujem o štrukturalizáciu často snímaných plôch dokazujú drobné objemy, 

rytmizujúce povrch fotografie, napr. zvlnená drapéria, pokrčený papier, nahroma-

dené odrezky látok a pod. Takéto povrchy však balansujú na hranici zobrazovania 

objemu a plochy a ich štrukturálny charakter je iba dôsledkom takejto kondenzo-

vanej priestorovej hry. Záujem o ne u Svobodu narastal s postupnou koncentráciou 

jeho záujmu o minimálny námet, ktorého vizuálnym výrazom sa stala práve štruktúra 

povrchu.

 Kontext informelnej maľby v tejto dobe prenikal bežne do fotografického vý-

razu, pričom jeho najznámejšími predstaviteľmi sú Emila Medková, Vilém Reichmann 

a Karel Kuklík.155 Jan Svoboda sa v rovnakom prostredí pohyboval a reprodukoval 

mnohé obrazy štrukturálnej abstrakcie, napríklad jemu najbližších autorov Roberta 

Piesena a Aleša Veselého. Odlišnosť fotografického prieskumu štruktúr však nebola 

u Svobodu takto priamočiara a je v nej možné hľadať širší dôsledok záujmu o maľbu 

153 DUFEK 1994, 3; DUFEK 1975, 3; DUFEK 1991, 163. Štruktúra bola dosiahnutá v rastri málo citlivého 
negatívu.

154 Dufek 1994, 7 píše: „Od vyhledávání textur ve svétě kolem sebe došel k jejich vytváření fo-
tografickými prostředky.”

155 Por. ďalej DUFEK 1991.
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a jej povrch všeobecne, ktorý naviac niekedy reprodukoval (fotografoval obrazy 

napr. Bělocvětova, Hájka, Boštíka, Karlíkovej).156 Jeho nevšedný dôraz na nenápadný 

a neinformelný povrch v neskoršom období je tak osobitým vyriešením autorovho 

vzťahu k médiu maľby a jej niekedy nenápadne haptickým povrchom.157 Svobodova for-

málna i obsahová väzba k odkazu na maliarske plátno či „obraz“ sa niekedy pre-

javila aj v názvoch jeho fotogafií (Modrý obraz, 1972; Prostor pro růžový obraz, 

1972).  

3.3.4 Čas

 Čas je v Svobodových fotografiách práve tak nepodstatný, ako zásadný – osci-

luje na hranici zastavenia času a zároveň nekonečnej dĺžky jediného okamihu. Pres-

ne tak pracuje Jan Svoboda s časom v zastavení dráhy svetla na stene, či už foto-

grafiou priameho lúča svetla, alebo šera prenikajúceho práve v určitý moment do 

miestnosti – moment, ktorý sa zachytením v obraze stáva večným.158 Čas podmieňuje 

odtiene sivej, teda farebnosť obrazu, určenú aktuálne prítomným svetlom chvíle 

156 Odkazy na reprodukcie viď nižšie v tejto práci. Za výnimočnú považujem kompozične ladenú re-
produkciu obrazu Andreja Bělocvětova in: Marie JUDLOVÁ (ed.): Ohniska znovuzrození: české umění 
1956—1963, Praha 1994, 21, nadpísaný Vojtěchom Lahodom ako: „Jan Svoboda, Snímek obrazu Andreje 
Bělocvětova z roku 1963”.

157 FÁROVÁ 1968 poukázala ako prvá na väzbu Svobodových štrukturálnych pozadí na pozadie maliarske. 
Autorka plátno stotožňuje s abstraktným priestorom, na ktorý sa veci premietajú „s přesností 
a kontrastností vědeckého symbolu”.

158 O čase píše v súvislosti so Svobodom DUFEK 1982, 9 ako o zhmotnení chvíle, o svetelnej situácii 
v jeho fotografiách; „Čas je v nich obsažen ve smyslu protéovského dění, nestálosti, zrodu 
a zániku, míjení. Svoboda zachycuje neopakovatelné chvíle, z nichž sestává existence, plná přítom-
nost reality.”

[29] Jan Svoboda, Rámeček, 1968, 

42x56 cm. Zdroj: VANČÁT 2011a, obr. 

30

[30] Jan Svoboda, Mucholapka, 1966, 

29x39 cm. Zdroj: VANČÁT 2011a, obr. 

21
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(podľa Dufka „situace“)159, ktorá sa tak materializuje, symbolizujúc tak dianie či 

pohyb. Svoboda na to priamo odkazuje názvom cyklu Obrazy, které se nevrátí (okolo 

1970), ktorého snímky sa najčastejšie zaoberajú fenoménom meniaceho sa svetla.160

  Vyjadrením tiesnivého nekonečna okamihu sú nočné snímky z bytu, v ktorých 

zachytené umelé svetlo lampy odráža niekoľkohodinový konštantný vizuálny stav 

fotografovaného priestoru bez organického pohybu denného svetla. Tieto obrazy 

bez živého svetla zaberajú často zatemnené okno, čím zdôrazňujú absenciu obrazu 

a tým i času (Zátiší s Cézannem; Pozdě v noci, 1975 [31,32]).161 Svoboda si do den-

níku poznamenal „Tma obnažuje skutečnost.“162 Týmto výrokom naznačil možný výklad 

formálneho i obsahového chápania týchto snímok ako protikladu večne premenlivej 

záhadnosti denného šerosvitu.163

 Spôsob, akým Svoboda s časom vo svojej tvorbe pracuje, odkazuje znova aj 

k definícii média fotografie, a to protikladom k modernému chápaniu fotografie 

ako momentky – vytrhnutého okamihu času. Svoboda čas naopak materializuje, a to 

nielen (doslovne) používaním dlhých expozíc, ale predovšetkým zaberaním minimál-

neho námetu, dovoľujúceho na svojom povrchu za pomoci svetla aktivovať dianie. 

„Povrch jeho fotografií se chvěje zachyceným světlem.“164 Od diváka potom vyžaduje 

jeho dlhodobú kontempláciu, a to aj v súčinnosti s pozorovaním jeho fotografií 

v premenách svetelných podmienok, čím sa výrazne dištancuje od možnosti rýchleho 

vstrebania stručnej informácie momentky.165 Jaromír Zemina hovorí o Svobodovom za-

chytení „trvalé přítomnosti“ času.166 Nestálosť a premenlivosť v závislosti od pod-

mienok vnímania týchto fotografií potom definuje Dufek: „Divák může mít dojem, že 

se obraz může změnit nebo zmizet podobně jako světlo, tento symbol nestálosti.“167, 

čím odkazuje k analýze Jana Kříže, nachádzajúceho význam tu diania: „Svoboda vidí 

svět jako zjevování a mizení, narůstání a rozpadání, prostě svět jako zázrak proměn 

všeho a v každé chvíli.“168

 K času je možné vzťahovať priamo aj Svobodove fotografie naplnené fyzickou 

podstatou pominuteľných vecí (napr. kvetín, ovocia, vajíčok, soli), či na opačnej 

strane spektra vecí veľmi trvácnych, archetypálne večných (kameňov a mušlí z jeho 

prvých prác169, neskôr stola, architektúry bytu, či vlastných fotografií).170 Tieto 

práce nie sú iba symbolmi časovej pominuteľnosti alebo trvanlivosti, ale tiež me-

159 DUFEK 1983, 9.

160 DUFEK 1994, 5.

161 Podľa Antonína Dufka tieto nočné snímky „neodbytně vnukají představu čekání”; DUFEK 1994, 6.

162 DUFEK 1994, 14.

163 Por. BALAJKA 1989, 26.

164 DUFEK 1983, 7.

165 Zaujímavými sú v tejto súvislosti aj portréty umelcov Jana Svobodu, ktoré až na výnimky zo-
brazujú človeka v neaktívnej polohe, naznačujúcej vnútorné myšlienkové procesy portrétovaného 
a ich trvanie a intenzitu. Jedná sa napríklad o portréty Aleša Veselého, Stanislava Kolíbala, 
ale i obraz starenky v zbierke MG (inv.č MG 16589). Svoboda však portrétoval iba zriedka.

166 ZEMINA 1970; podobne FÁROVÁ 1968, nepag.: „nezápolí s časem”.

167 DUFEK 1994, 5.

168 KŘÍŽ 1975, 499.

169 Tieto predmety ranných fotografií sú Dufkom vykladané existenciálne, čomu nasvedčujú názvy 
týchto fotografií, napr. Strach, Předtucha, Přelud, Pád, Stmívání; DUFEK 1994, 3.

170 Por. SRP 1980, 3: „Aktualizací zmizelého vstupují fotografie Jana Svobody do časovosti. … Dynami-
ka tohto času práce je dynamikou života, výrazem hledání.”
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taforou života prírody či života vôbec. Vzniká tak paradox kontrastu neustále cí-

teného pohybu času, ktorý sa v Svobodových fotografiách znehybňuje. Jeho paralelou 

je preto spomienka, ktorá „není pouze iluzí, ale může probouzet touhu po něčem, do 

čeho je člověk zamilován a zahleděn.“171

 Diela Jana Svobodu sú tak veľmi často priamou reflexiou minulosti.172 Na 

začiatku to boli názvy jeho snímok, kedy sa vracal ku svojim mladistvým básňam 

– oživoval a rozvíjal v nich svoje zaprášené myšlienky, city, názory. Neskôr sú 

spomienky pamiatkou na minulosť a detstvo, evokované napríklad v zátišiach ovo-

cia či neskorších stoloch173; priamo k nim odkazuje sublimný snímok kôpky soli na 

poličke Jsou vzpomínky vzpomínek (1969) [16]. Z jeho neskorších prác zo 70. a 80. 

rokov sú v tomto smere signifikantné snímky jeho vlastných, niekedy starých fo-

tografií, ktoré sú snímané buď poničené alebo finálne adjustované, často nakopené 

na seba a naznačujúce autorov prehodnocovaný vzťah k nim. Jednou z emblematických 

je snímka s autorovým fotografickým autoportrétom z detstva (Nalezené zátiší, 

Autoportrét, 1985) [33]. Ich symbolika odkazuje práve ku vzťahu média fotografie 

a času.

 Antonín Dufek poukazuje na čas nakoniec aj v súvislosti s procesom zväčšo-

vania, teda vyvolávania pozitívu, kedy práve zvolený druh jemne a sivými odtieňmi 

modelovanej fotografie vyžaduje od autora voľbu dĺžky chemického procesu.174 Di-

171 Svoboda in: BALAJKA 1989, 26.

172 SRP 1980, 3: „Aktualizací zmizelého vstupují jeho fotky do časovosti”. A. Dufek hovorí o návra-
toch do minulosti v závislosti so silnejúcou melanchóliou autora, podmienenou aj dobovou pol-
itickou situáciou, či osobnou a životnou situáciou. Súvisela s tým aj snaha o oživenie niek-
torých starých negatívov ich novým vyvolaním. DUFEK 1994, 6.

173 Por. rozhovor so Svobodom v BALAJKA 1989, 24—26.

174 DUFEK 1994, 5.

[31] Jan Svoboda, Zátiší s Cézannem, nedat. 

Zdroj: HORYNA - KOUTSKÝ 2009

[32] Jan Svoboda, Pozdě v noci, 1975. 

Zdroj: VANČÁT 2011a, obr. 73
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vák tak má možnosť počítať s autorom čas trávený v tmavej komore, teda čas jeho 

osobnej kontemplácie obrazu, ktorú Jan Kříž považuje za moment zjavovania sa veci 

v zmysle objektu na fotografii autorovi.175 S tým súvisí aj čas vyžadujúce hodnote-

nie fotografií vlastným autorom, ktorý podľa Petra Balajky svoje nové práce dlho 

nevyťahoval, akoby čakal na to, až k nim získa časový odstup.176

175 KŘÍŽ 1978.

176 BALAJKA 1990, 352.

[33] Jan Svoboda, Nalezené zátiší, 

Autoportrét, 1985. Zdroj: VANČÁT 2011a, 

obr. 92
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4. JAN SVOBODA A FOTOGRAFIE UMELECKÝCH DIEL 

„Pokud jsem něčemu porozuměl, tak to bylo díky výtvarnému umění, ne díky fotografii.” 

(Jan Svoboda, 1989)177

4.1 VÝCHODISKO: JAN SVOBODA A JEHO VZŤAH K DOBOVÉMU UMENIU 

„Já nejsem žádný novátor, tyhle termíny jako experiment, nová-

torství a všechny ty žvásty, jsou dobré tak do novin pro blbý. / 

...kumšt je otázka meditace. Klidně vedle sebe může viset gotický 

obraz a třeba Václav Špála. Základ tvořivosti je stejný. Ta slo-

hová proměna je nezajímavá pro diváka. To zajímá snad kunsthis-

torika, aby to seřadil. Ty udělali z dějin umění čítanku. Copak 

lidský život je čítanka? A kumšt přece také není čítanka. Je to 

velice jemná osnova, která existuje, ale ke které musíme my při-

jít. Ona za námi chodit nebude.”

(Jan Svoboda, 1987)178

„Svobodova tvorba je hledáním nové kontinuity, snahou o založení 

integrace dosavadní fotografické tradice se současnou vizuální 

citlivostí.”

(Arnošt Nosek, 1981, 42—43)

 Vzťah Jana Svobodu k výtvarnému umeniu, jeho poznanie „krásna“ a násled-

ná dištancia od mechanickej fotografie sú zakorenené v období jeho dospievania 

a stredoškolských štúdií v Prahe.179 Na škole umeleckého priemyslu sa pohyboval 

v kolektíve potenciálom nabitých mladých ľudí, ktorí neskôr rôzne vstupovali do 

jeho života, napr. Aleš Veselý, Jan Švankmajer, či jeho prvá manželka Júlia Ober-

dingová. I keď si Svoboda neskôr zvolil ako tvorivé médium práve fotografiu, 

z blízkeho okruhu výtvarných umelcov sa už nevymanil, čo vyústilo až do jeho za-

členenia do skupiny Máj a neskôr do Svazu československých výtvarných umělců v roku 

1968. Jeho širšia náležitosť do okruhu výtvarného umenia ho viedla aj k nahlia-

daniu fotografie z pohľadu všeobecne výtvarného a stala sa  tak i východiskom 

tvorivého skúmania umeleckých diel (cudzích i svojich vlastných) prostredníctvom 

fotografie. 

 Väzba Svobodovej tvorby na dobové výtvarné umenie viac než na fotogra-

fiu180 sa stala východiskom autorovho premýšľania o fotografii ako o plnohodnotnom 

177 BALAJKA 1989, 26.

178 Z rozhovoru s Petrom Mertom in: MERTA 1987, 28.

179 Svoboda spomína na detstvo a domácu kuchyňu: „Byl jsem tím obklopený – touhle prostou krásou. 
V kuchy ni nebyl jediný obrázek, jen porcelánový krucifix, ale byla tam atmosféra. Ten stůl, otoman, 
kredenc, kořenky s podivnými vůněmi, které jsem tajně nasával, ovoce, květiny, bezpečí a pohoda. Byla 
v tom úžasná krása, i když pojetí krásy jsem tehdy samozřejmě neznal.” in: BALAJKA 1989, 26.

180 Por. napr. VANČÁT 2004b, 10.

[34] Jan Svoboda, Bez 

názvu, PPF Art. Zdroj: 

Tisková zpráva k výstave 

v Ateliéri Josefa Sudka, 

30.9.2011 
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umeleckom médiu. Názory si budoval čítaním umeleckej teórie a kritiky, existuje 

však iba pár zmienok o priamych zdrojoch.181 Niektoré jeho neskoršie fotografie 

z košířského bytu zachytávajú aj autorovu objemnú knižnicu.182 Známe sú potom jeho 

vzory z dejín výtvarného umenia, predovšetkým obdivovaní maliari Braque, Cézanne, 

Kubišta, Špála, Picasso, práve tak ako literárne zdroje, ktoré sú základom jeho 

ranných prác.183 Naopak z hľadiska fotografickej tradície je považovaný za solitér 

Sudkovského typu, pričom k Sudkovi mnohé jeho vlastné postupy odkazujú – formou 

tvorivého rozvinutia paralelných myšlienok. Bol to symbolista a romantik, ktorý 

praktizoval tzv. puristickú fotografiu pohľadu, s priamym komponovaním výsledné-

ho negatívu, ktorý pri zväčšovaní nemanipuloval v prospech výsledku. Jeho práca 

tak osciluje na hranici starobylých a spiatočníckych ušlachtilých tlačí, ktoré 

mu umožňovali vykresliť realitu až piktorialisticky a emotívne, a tzv. straight 

photography nemecko-americkej tradície. Jeho práce silou tvorivosti nepriamo na-

väzujú na niektorých originálnych fotografov českej tradície (Drtikola, Funkeho, 

Wiškovského, Rösslera a pod.), rozhodne však nezapadajú do súdobých fotografických 

tendencií.184

 Zmysel má preto definícia súdobých všeobecných tendencií progresívneho – 

domáceho i svetového výtvarného umenia, ktoré Svobodovu tvorbu aspoň sčasti pod-

mienili, a zároveň tak ukázali na jeho vlastný výtvarný presah (fotografia v ob-

dobí od 70. rokov, najprv na západe, preberala štafetu hlavného nositeľa výtvar-

ných obsahov). Pri hľadaní dobových umeleckých paralel jeho fotografickej tvorby 

v rámci českej scény je príznačná Svobodova blízkosť predovšetkým k soche a maľbe 

(priame paralely budú rozvedené nižšie pri výtvarníkoch, ktorých diela dokumento-

val, a ku ktorým mal osobne najbližšie).185 Všeobecne je možné menovať najmä jeho 

osobite rozvíjaný vzťah k štrukturálnej abstrakcii a k minimalizmu, okrajovo potom 

k prvkom artificializmu, civilizmu, arte-povera, land-artu, poetizmu a svetelné-

mu lyrizmu.186 Vzťahujú sa k väzbe autora na chudobu námetového registra, ktorý 

vychádzal z obyčajných vecí, prítomných v bezprostrednej blízkosti autora, teda 

bez nutnosti dômyselnej stavby fotografických kulís pre výtvarný experiment (ar-

te-povera, poézia všenosti) či k exploatovaniu ornamentálneho potenciálu krajiny 

v pohľadoch z okna, ale i „krajinách“ priestoru jeho bytu v Košířích, ktoré ťaži-

li z preskúmavanej svetelnej modelácie priestoru a plochy. Vzdialenosť od týchto 

teoreticky definovaných smerov však zdôrazňuje Svobodovo krajne individualistické 

chápanie vlastných fotografií, ktorému odpovedá výrok Antonína Dufka: „Pro Svobodu 

bylo umění slavností a svátkem.“187

181 Mj. FÁROVÁ 1968; Svoboda čítal aj časopis Výtvarné umění – v rozhovore napríklad cituje tu 
zverejnený článok o vplyve od André Gida; Svoboda v roku 1982 spomína zvlášť na „knihovnu” UPM, 
ktorá bola po jeho nástupe do muzea akýmsi „návratem do školních let”; z rozhovoru s Libou Tay-
lorovou in: DUFEK 1994, 9.

182 Zatiaľ nebola nikde analyzovaná.

183 VANČÁT 2011a, 16—17.

184 Por. KŘÍŽ 1975, 500; DUFEK 1975, 3, 8; KIRSCHNER 1983; Goto a Horsfield in: DUFEK 1984; VANČÁT 
2004a. ANDĚL 1975, 74 píše o „specifickém kánonu” Svobodovych fotografií.

185 Už ZEMINA 1970, nepag. zdôrazňuje Svobodvu blízkosť Kolíbalovi, Palcrovi, Sekalovi 
a Padhrázskému.

186 K arte-povera a land-artu radí Svobodu KŘÍŽ 1978; k arte-povera tiež DUFEK 1994, 5, 7 odkazujúc 
na asketizmus, ktorý sa kruhom vracia k minimalizmu v zmysle oprostenia sa.

187 DUFEK 1994, 5; v podobnom zmysle aj Antonín NOVÝ: Soukromé krajiny Jana Svobody, in: Českoslov-
enská fotografie XXXVII, č. 10, 1986, 468.
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 Svobodov formálny vzťah k štrukturálnej abstrakcii je pozorovateľný z jeho 

včasných prác v 60. rokoch, zachytávajúcich výrazné štruktúry snímaných plôch ako 

hlavný námet snímky. Miera vplyvu štrukturálnej abstrakcie, ktorá sa v Prahe pred-

stavila na prvých dvoch výstavách Konfrontace, z ktorých druhú na jeseň roku 1960 

v ateliéri Aleša Veselého Svoboda fotograficky dokumentoval, bola u Svobodu malá 

a viazala sa na ilustráciu iných než existenciálnych obsahov týchto fotografií 

(por. vyššie). Tento súvis odmieta aj Aleš Veselý, podľa ktorého mala táto tvorba 

inú, individuálnu a introvertnú povahu, vzdialenú expresívnym prejavom dokonca 

jeho najbližších priateľov (vedľa Veselého napr. Piesen).188 Formálne zameranej fo-

tografickej abstrakcii, blízkej tvorbe Emily Medkovej, Viléma Reichmanna či Jiřího 

Putty sa naopak Svoboda vedome vzďaľoval.

 Inú intenzitu má Svobodov úzky vzťahu k širšie chápanému minimalizmu, i keď 

autor takéto zaradenie svojej práce striktne odmietal, podobne ako odmietal prak-

ticky akékoľvek zaradenie do škatuliek.189 Pojem „minimalizmus” však nie je v tomto 

prípade používaný v zmysle kodifikovanom dobovou výtvarnou kritikou, ktorá vyšla 

z definície jednej línie amerického povojnového výtvarného umenia a s akou je 

tento pojem dnes už automaticky spájaný.190 Jeho formálne prejavy – oprosťovanie sa 

od figurálnych a predmetných zobrazení a hľadanie im alternatívnych, obsahovo ne-

jednoznačných foriem vyústili v západnom výtvarnom umení 60. rokov do vlny návra-

tov ku geometrickým formám a hľadaniu rádu a neskôr sa stali východiskami nových 

188 Z rozhovoru s Alešom Veselým.

189 „Česky míň je víc. To nemá nic společného ani s historií umění, ani s módou. Míň je prosté víc. 
Je to stejné, jakoby někdo chtěl srovnávat Cézannovo a barokní zátiší. Takže jsem minimalista. 
Jsem strašný modernista. Jsem naprostý idiot. Buď jsem člověk tradiční, nebo nejsem vůbec nic. To 
je můj názor.” Jan Svoboda v rozhovore s Libou Taylorovou in: DUFEK 1994, 10. BALAJKA 1990, 352 
píše, že minimalizmus sa Svobodovi protivil ako symbol antitradicionalismu a kosmopolitismu.

190 „Minimal-art” v zmysle predstavenom napr. výstavou Primary structures v New Yorku v roku 1966, 
por. Hal FOSTER – Rosalind KRAUSSOVÁ – Yve-Alain BOIS – Benjamin d.h. BUCHLOH: Umění po roce 
1900, Praha 2007 (anglický originál: 1. vydanie Londýn 2004, preložili: Josef Hrdlička, Irena 
Ellis a Jitka Sedláčková), 492—495.

[37] Jan Svoboda, Prostor pro 

růžový obraz, 1972, 79,9x104,5 

cm, MG. Zdroj: VANČÁT 2011a, 

obr. 55

[36] Jan Svoboda, Fotografie 

pro Stanislava Kolíbala, 1971, 

39x56,3, MG. Zdroj: VANČÁT 

2011a, obr. 46 

[35] Jan Svoboda, Pocta Zdeňku 

Palcrovi, 1971, 75x110 cm. 

Zdroj: VANČÁT 2011a, obr. 47
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smerov neokonštruktivizmu, geometrizmu a novej citlivosti.191 Tento dobový názor 

v jeho vizuálne obmedzenej podobe bol Svobodovmu výrazu blízky opäť iba formál-

ne – je zrejmé, že autor často minimálny prejav svojich fotografií podmienil ich 

silným individualizmom a subjektivitou, v dôsledku čoho tieto formy ostro kon-

trastovali s maximalistickým obsahom jeho prác, čím sa prakticky stali kritikou 

amerického minimalizmu.192 V hodnotení Svobodovej tvorby je preto nutné odlišovať 

rôzny výklad pojmu. Jeho diela sú síce minimalistické či minimalizujúce, vyzná-

vajúce však predmetne a vizuálne vyprázdnený obsah jeho fotografických obrazov, 

naplnený intenzívnymi vnútornými a symbolickými obsahmi.193 Svobodovská dokonalosť 

napriek tomu vzdialene pripomína sériovú presnosť amerických minimalistov, i keď 

jej produkcia bola naopak veľmi pomalá, pracná, a tým odporujúca minimalistickej 

(i technicky fotografickej) myšlienke mechanickej produkcie umeleckého artefaktu. 

Gabriel Urbánek, autorov kolega z UPM vyjadril, že Svoboda podobne ani pri sníma-

ní umelecko-remeselných predmetov zo zbierok múzea pre evidenčné karty nedokázal 

prijať banálnosť vlastnú mechanickej fotografii.194 Svobodov osobitý minimalizmus 

je paradoxne dobre definovaný v kontexte tzv. elementarizmu, fotografického smeru, 

ktorý v 80. rokoch vytvoril poľský kurátor a fotograf Jerzy Olek, pričom Svobo-

da má byť jedným z pilierov tohto nového prúdu fotografie.195 Dufek však považuje 

Svobodu za predchodcu takýchto internacionálnych tendencií, vychádzajúcich z mi-

nimalizmu, kam vedľa elementarizmu patrí aj poetizujúci vizualizmus.196 

 Jaromír Zemina vyjadril možnosť nahliadania na Jana Svobodu v kontexte 

českého artificializmu a civilizmu.197 Skôr ako doslovné chápanie tejto formulácie 

zaujme pohľad na autora ako istého voľného pokračovateľa formálnych modernistic-

kých kvalít, ktoré odozneli v českom umení 30. a 40. rokov, boli však blízke Svo-

bodovmu umeleckému nazeraniu na skutočnosť vo svojom bezprostrednom okolí, ktoré 

je možné označiť pojmom tzv. poézie všednosti. V imaginatívne ladených snímkach 

má podľa niektorých autorov Svoboda blízko k lyrizmu maliarov ako Šíma a Boštík, 

v oprostených zátišiach naopak k maľbám Giorgia Morandiho.198 

 Predposlednou zastávkou pri hľadaní smerovania Jana Svobodu v kontexte nie-

len dobového výtvarného umenia je tiež konceptualizmus. Bez nadsádzky je možné 

Svobodu považovať za českého priekopníka tohto smeru, i keď v akejsi jeho po-

etizujúcej polohe.199 Antonín Dufek píše o cykle Předobrazy ako o „metaobrazoch” 

či „metafotografiách” zobrazujúcich samé seba a predznamenávajúcich konceptuálne 

zobrazovanie umenia ako takého.200 Dufek pritom poukazuje na Svobodových predchod-

191 DUFEK 1994, 7.

192 KŘÍŽ 1975, 500. Tento autor považuje Svobodov minimalizmus za nástroj k odovzdávaniu literárne 
symbolických obsahov zobrazeného priestoru, ktoré tak jeho diela poetizujú; KŘÍŽ 1978, 32.

193 Podobne DUFEK 1994, 5 píše: „dochází k vysokému napětí mezi minimálním motivem a jeho asocia-
tivní energií, přímo protikladnou úsilí minimal artu.“

194 Z rozhovoru s Gabrielom Urbánkom dňa 14.3.2012.

195 Svoboda bol zaradený do Olekovej výstavy Fotografia elementarna v poľskom Szczecine v roku 
1986, kde túto koncepciu predstavil.

196 DUFEK 1994, 6. Osobitú koncepciu českej fotografie po Janovi Svobodovi v poslednej dobe razí 
VANČÁT 2004b, VANČÁT 2011b.

197 ZEMINA 1971, nepag.

198 FÁROVÁ 1968; DUFEK 1994, 5, por. ZEMINA 1994.

199 KŘÍŽ 1978 datuje rokom 1975 ústup intuitívnosti, pričom boli posilnené „racionálne konceptuální 
prvky”.

200 DUFEK 1994, 5.
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cov v zobrazovaní fotografického náčinia – Hein-

richa Kühna či príznačne Josefa Sudka a v tema-

tizácii výrazových prostriedkov fotografie potom 

Jaromíra Funkeho.201 K nim je možné pridať paralelu 

v dobových fotografiách autora, s ktorým Svoboda 

došiel do styku  prostredníctvom poľského okru-

hu, v ktorom sa čiastočne pohyboval.  Jedná sa 

o zátišia komponované z pozostatkov procesu či 

výsledkov fotografickej tvorby fotografa Zbygnie-

va Dłubaka, ktorý takéto snímky vytváral už na 

začiatku 60. rokov. Konceptuálne tendencie naviac 

podporujú záznamy z denníku Jana Svobodu: „Obraz 

je obsah. (Obraz není seznam.)”.202 O existenciál-

nom základe tohto autorského konceptu Dufek súdi: 

„Zdá se, že jeho uvažování se pohybovalo především 

v dimenzi sartrovské polarity esence – existence. 

Nemohl tvořit, aniž by měl jasno o výchozích mož-

nostech fotografického obrazu.“203

 Posledným smerom, ktorý Svobodova tvor-

ba predznamenala, bola postmoderna. Dufek píše: 

„celé Svobodovo dílo je komunikací s uměním. Jeho 

postoj byl vlastně již postmoderní.“204 Príznačnou 

je tu systematická tendencia k dekonštrukcii mé-

dia fotografie, ktorá sa v záverečnom období jeho 

tvorby stala až obsesívnou.

 Voči škatuľkovaniu Jana Svobodu do zložiek 

tých-ktorých dobových umeleckých smerov sa okrem 

autora samotného ohradil aj Jan Kříž. Tento au-

tor poukazuje na svobodovsky hlbokú potrebu fo-

tografa viac než sledovať trendy dobového umenia 

skôr „plně zhodnotit obrazovou svéprávnost foto-

grafického obrazu, jeho schopnost symbolicky výz-

namově „tvořit” svět (a ne ho jen odrážet), a pak 

prokázat, že promýšlením fotografického zobrazení 

lze dnes dojít k maximální aktuálnosti fotografie 

v širokém rámci soudobých uměleckých tendencí“.205 

201 Za upozornenie na tohto autora ďakujem Adamovi Sobotovi.

202 DUFEK 1994, 7.

203 DUFEK 1994, 7.

204 Ibidem, 3; podľa Mouchy Svoboda predznamenával postmodernu predovšetkým vzťahovaním sa samého 
k sebe; MOUCHA 1995.

205 KŘÍŽ 1978, 22.

[38] Jan Svoboda, Obraz, který se 

nevrátí III, 1971, 39,8x56,3 cm, MG. 

Zdroj: VANČÁT 2011a, obr. 50

[39] Jan Svoboda, Bez názvu, 80. 

roky. Zdroj: VAČÁT 2011a, obr. 77 
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Podľa Kříža je práve nová metóda práce predpokladom možnosti tvoriť nové obsa-

hy umenia. Svoboda sám chápal podobne „umenie” tradične a nekoncepčne, v zmysle 

prostého hľadania „krásy” a citového prežívania reality.206 

 Tvorbu Jana Svobodu je preto dobré vnímať v kontexte dobových umeleckých 

tendencií, ktoré sú predovšetkým prostriedkom k defnícii ich subjektívneho au-

torského tlmočenia, a tým autonómie a nezávislosti Svobodovej tvorby. Tá nevzni-

kala izolovane, jej hodnota je však zrejmá práve odmietnutím priamej súvislosti 

s väčšinovými prúdmi, či tiež paralelných prejavov s inými umelcami, a to vrátane 

fotografov. K dejinám fotografie a súdobým fotografickým prúdom má v porovnaní 

s široko výtvarnými koncepciami Svoboda ešte ďalej, čo vyjadruje aj jeho známy 

výrok: „Nenávidím fotografii.”207 Fotografie umeleckých diel sú tak podstatnou ar-

tikuláciou východiska autorovho výtvarného založenia: v komunikácii a tvorivom 

rozvoji umením sprostredkovaných hodnôt a ich premýšľaním na druhú. Voľba tohto 

námetu je tak pre Svobodovu fotografickú tvorbu kľúčová.208

4.2 VOĽNÉ FOTOGRAFIE JANA SVOBODU AKO DOKUMENT SVETA OKOLO

„Svoboda patří mezi ty autory, od nichž sotva můžeme očeká-

vat živou a dynamickou reporáž třeba ze stavby hutního kom-

binátu. Ale umí jako málokdo vystihnout poezii a intimitu 

věcí, kolem nichž chodí devadesát devět ze sta jiných foto-

grafů nevšímavě.“ 

(K. O. Hrubý, 1975)209

 Predpokladom zvláštností dokumentačnej práce Jana 

Svobodu s  umeleckými dielami je vedľa jeho vzťahu 

k výtvarnému umeniu aj schopnosť budovať si hlboký, až 

intímny vzťah k bežným predmetom každodennej potreby, 

plochám jeho životného priestoru, objektom nachádzaným 

v  bezprostrednom okolí, ktorý následne mapuje pro-

striedkami čiste fotografickými. Jaromír Zemina v tom-

to zmysle hovorí o schopnosti „tlumočit plnost existen-

ce věcí, dokumentovat ji co nejpřiměřeněji“.210 

206 Por. text Zdeňka Palána v Anna FÁROVÁ - Zdeněk PALÁN: Jan Svoboda (kat. výst.), Benešov 1969: 
„Jeho svět je doplňovat realitu tam, kde něco chybí.”

207 BALAJKA 1989, 28. Súdobú fotografiu charakterizujú predovšetkým sklon k sociálne i výtvarne 
ladenému dokumentu (tzv. vizualizmu) a tzv. nová vlna inscenovanej fotografie, ktoré sa stali 
masovo fotograficky uplatňovanými prúdmi; por. BIRGUS – MLČOCH 2010. Ich vzdialenosť k Svo-
bodovmu prejavu je tak veľká, že som ju aj vzhľadom na Svobodovo osobné chápanie fotografie do 
vyššie uvedeného prehľadu nezahrnula.

208 VANČÁT 2004a, 26: „Svobodovo dílo se v průběhu 60. let obrátilo k až konceptuálním polohám, které 
však vždy úzkostně dodržovaly Svobodovy vlastní formální hranice fotografického objektu.” Ako kra-
jný príklad autor uvádza snímku Druhá strana fotografie (1969).

209 HRUBÝ 1975.

210 ZEMINA 1970, nepag.

[40] Jan Svoboda, Hrušky II, 

1964. Zdroj: BALAJKA 1991, obr. 

21 
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 Svobodov osobitý vzťah k veciam je možné rozdeliť do dvoch či troch časovo 

nasledujúcich etáp, vychádzajúcich z vnútornej chronológie vývoja jeho námetov 

či objektov zátiší. V prvej fázi hľadal svoje autorské ukotvenie v pohľadoch na 

obyčajné veci, zátišia, ktoré čiastočne nachádzal, častejšie však zámerne budoval 

výberom istej výraznej a často symbolmi naplnenej veci a jej usadením do zvole-

ného fotografického rámca. Tieto fotografie  dokumentujú stavy obyčajných vecí, 

ktoré nesú viac či menej dešifrovateľné obsahy. Okrem predmetov symbolického 

významu (kamene, mušle, gule, vajíčka), sa jedná o predmety viazané na osobnosť 

autora a jeho minulosť či spomienky (hrušky, jablká, cesnak či kvety, ktoré ho 

sprevádzajú vo všetkých etapách). Druhú fázu potom charakterizuje odpútanie sa 

od významu veci, ktorú fotografia zachytí, ale ktorej úloha je iba tlmočiť vnú-

tornú výstavbu fotografického obrazu. Výsledkom sú fotografie zahrnujúce rôzne 

jednoduché predmety – tyče, papier, múku, soľ, klinec, niť, látka, papier a podob-

ne (snímky ako Fotografie pro Stanislava Kolíbala, 1971, Prostor pro růžový obraz, 

1972, Zeď a hřebík, 1971) [36,37]. Treťou fázou je potom fotografovanie predmetov 

so silným vnútorne subjektívnym obsahom, ktoré sú ale výrazne ambivalentné a za-

hrnujú fenomenologické otázky fotografickej práce. Jedná sa o fotografie vlastných 

fotografií, fotografického náčinia, ateliéru, a nakoniec aj fotografie stola ako 

veci predstavujúcej odkaz na citom opradené predmety prvej skupiny, ktoré súvisia 

s osobnými spomienkami, a zároveň predmet testovania zákonitostí fotografického 

obrazu vo vzťahu k realite, a teda prostriedok hodnotenia obsahových aj iluzívnych 

možností média fotografie zároveň.

 Vzťah Jana Svobodu k zátišiu je možné vzhľadom 

na vývoj v čase rozdeliť na tri etapy, paralelné k vyš-

šie definovanej línii. Prvou etapou je autorov ranný 

záujem o objekt, ktorý sa premenil v sústredenie sa 

na proces vzniku fotografie, a napokon v pomenovanie 

vzťahu autora k zobrazenému, tlmočeného obsahom jeho 

fotografií. Objektom je tu predmet, ktorého obsah je 

ešte stále objektívne definovateľný a smeruje k vše-

obecnosti. Predpokladom toho je snímanie symbolických 

predmetov, tlmočiacich vnútorne metaforické obsahy. 

Záujem o predmet a jeho čisté veristické podanie ďalej 

autora od samotného obsahu odvádza, prenáša jeho po-

zornosť k obsahu zobrazenia samotného, a to prostried-

kami zobrazovacieho procesu. V poslednej fáze dospieva 

k veciam, najčastejšie opakujúcim sa, ktoré sú nositeľ-

mi významových vrstiev a metafyziky zobrazenia, ktoré 

sa však nevzdávajú väzby osobného vzťahu autora k nim. 

Nadnesene sa tak dá povedať, že sa obsah fotografie 

presúva z vonkajšej roviny zobrazenia do vnútornej, viazanej na priamy vzťah 

zobrazeného k osobe autora, ktorá prestáva odkazovať na predmet, ale na médium 

zobrazenia a ešte radikálnejšie na autora samotného (formálne a artefaktuálne po-

jatie fotografie sa však nemení). Prostriedkom k tomu je voľba dokumentovaného, 

stále častejšie monotématického zátišia a jeho výrez.

 Obsahy Svobodových zátiší sa snažilo tlmočiť väčšina teoretikov bez toho, 

aby ho bolo možné vyčerpať: bráni mu subjektívny vzťah autora k fotografovanej 

[41] Jan Svoboda, Zátiší s 

hrací kostkou, studie, 1969, 

12x17,1 cm, Sbírka Anny Fárové. 

Zdroj: DUFEK 1994, 58
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veci, ktorý nie je nikdy naplno dešifrovateľný. Anna Fárová tak v zátišiach vidí 

„náladové zpodobení neexklusivních předmětů, jejichž prostota je rafinovaná“.211 Ja-

romír Zemina potom hovorí o Svobodovej fotografii, ktorá „nastavuje věcem zrcadlo 

stavů (ne dějů)“.212 Kříž potom vidí „ideovou a emocionální projekci věci přijaté do 

vědomí.“ V súvislosti so sériou Stolov tak hovorí o „reflexi bytí v limitních ro-

vinách možnosti“, čo umožňuje človeku, „aby se stotožnil s nehybným předmětem, aby 

porozuměl tomu, že je předmět v člověku a člověk v předmětu a přitom oba zároveň 

i mimo sebe.“ 213 Vývoj foriem nositeľov obsahu jeho fotografií zároveň smeruje 

od všeobecného k osobnému: od zrkadla reality pri jej ambicióznejšom tlmočení či 

analýze, cez vedomú konštrukciu reality iba v rámci fotografického obrazu, až po 

deštrukciu oboch týchto realít, vyjadrenú zvyčajne neusporiadanosťou či chaosom. 

Podľa Antonína Dufka sa jedná o smerovanie od lyriky k vecnosti či predmetnosti 

veci samotnej.214 Akoby autor rezignoval na tlmočenie univerzálnych a poetických 

obsahov ranných konštruovaných zátiší a prijal filozofiu fotografie v jej najba-

nálnejšom pojatí ako nástroja dokumentácie vecí takých, akých sú, bez možnosti 

zdieľať básnivé obsahy obrazových metafor s divákom. Petr Balajka podobne upo-

zorňuje na opustenie filozofujúcej polohy a obrat k výraznej autoreflexívnosti, 

vzťahovaniu k vlastným spomienkam a predovšetkým  osamotením a únikom zo sveta215, 

teda i sveta umeleckého. Fotografie umeleckých diel iných autorov v dôsledku toho 

Svoboda opustil (s výnimkou Zdeňka Palcra), v súvislosti so svojou vlastnou izo-

láciou vystupňovanou od polovice 70. rokov. Až do konca jeho života preto kedysi 

dokumentované umelecké diela nahradili jeho vlastné fotografie, prostredie ich 

vzniku či uloženia, prípadne zátišia tvorené pozostatkami procesu jeho vlastnej 

práce. 

4.3 PRVÉ DOKLADY FOTOGRAFIE UMELECKÝCH DIEL A  UŽITÉHO 

UMENIA, NESYSTEMATICKÁ PRÁCA, MENŠIE SÚBORY

4.3.1 Konfrontace II, 1960

 K počiatkom užitej fotografie Jana Svobodu je patria snímky dokumentujúce 

výstavu Konfrontace II, ktorá prebehla 30. októbra 1960 v žižkovskom suterénnom 

ateliéri Aleša Veselého v Kubelíkovej ulici v Prahe. V archíve tohto umelca sa 

nachádzajú štyri originálne adjustované fotografie (29,5x39,5 cm; z nich dve sú 

variantou rovnakého záberu), a to podlepením výslednej fotografie kartónom. Ori-

ginálne negatívy sa v archíve Aleša Veselého nezachovali, dá sa iba odhadovať. Do 

plochy fotografického papieru okolo zväčšených záberov Svoboda vysvietil paspar-

tu (čiernu alebo sivú), dve z fotografií majú medzi fotografiou a sivou paspar-

211 FÁROVÁ 1968, nepag.

212 ZEMINA 1970, nepag.

213 KŘÍŽ 1978, 32.

214 DUFEK 1975, 6.

215 BALAJKA 1990, 352.
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[42] Dokumentácia výstavy Konfrontace II v ateliéri Aleša Veselého, 1960. Foto: Jan Svoboda, 39,4x29,5 

cm. Zdroj: Archív A. V..tif

[43] Dokumentácia výstavy Konfrontace II v ateliéri Aleša 

Veselého, 1960. Foto: Jan Svoboda, 39,4x29,5 cm. Zdroj: Archív 

A. V. 
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tou ešte čierne alebo tmavo sivé orámovanie. Fotografie sú v ploche pasparty 

pod snímkou podísané priezviskom rukopisom autora, pričom podpis dopĺňa aj údaj 

o čase vzniku pozitívu: „prosinec 1960 / Svoboda“.216 Formálny postup, uplatnený pri 

vzniku týchto fotografií, tak plne odpovedá postupu uplatňovanému v rámci voľnej 

tvorby autora, v ktorej sa z tejto doby dochovali napríklad zátišia či snímky mi-

chelskej plynárne, ktoré sú uložené v archíve MG.

 Samotné fotografie tejto akcie sú koncentrované a statické; v malom priesto-

re ateliéru nemal fotograf možnosť neobmedzenej voľby záberov. Dve z fotografií 

tak zachytávajú interiér jednej miestnosti z jedného rohu do druhého, jedna potom 

priechod medzi miestnosťami. Kompozícia snímok vychádza zo zlatého rezu a symet-

rie, fotografia tak výrazne geometrizuje čistý a upravený galerijný priestor. Svo-

boda však každý zo svojich troch zväčšovaných snímok (ďalšie negatívy nepoznám) 

ozvláštnil – dve z nich zapojením osoby kustoda (v jednom prípade je to Veselý), 

jedenkrát prázdnou kustodskou stoličkou. Snímky tak ostro kontrastujú so živo-

tom, ktoré toto umenie vtedajšieho undergroundu vyvolalo (zvlášť v deň výstavy), 

i s lavínou, ktoré táto verejná prezentácia v rámci domácej abstraktnej tvorby 

spustila.217 Vyprázdnený a tichý ateliér s posmutnelým, osamoteným kustodom tiež 

ostro kontrastuje s expresivitou brutálnych zásahov do hmoty a obsahovým potenci-

álom prezentovaných prác218, celkovými fotografiami však nepríliš zreteľne tlmoče-

ných. Viac než skutočným dokumentom výstavy je tak séria svobodovsky lyrizujúcou, 

vnútorne odkazuje na osud aktuálneho výtvarného umenia, ktoré svoje najživelnejšie 

prejavy muselo skrývať pred širokou verejnosťou.

4.3.2 Polyekrán Jablonec a Don Špagát, 1962

 Fotografie, ktoré mali podľa Anny Fárovej a Petra Balajky vzniknúť v spolu-

práci s Janom Švankmajerom pre polyekrán Jablonec 1962 v rámci vtedy už každoročne 

organizovaných celoštátnych výstav bižutérie v Jablonci nad Nisou dnes bohužiaľ 

nie sú známe, podobne ako fotografie, ktoré vznikli pre dokumentárny film Don 

Špagát režisérov Emila Radoka a Jaromila Jireša.219 Obe tieto spolupráce však pou-

kazujú na šírku registra zákazok Jana Svobodu v súčinnosti s umeleckým prostredím 

najrôznejšieho účelu či zamerania. 

 V MG v Brne sa dochovala jedna fotografia, ktorá by mohla pochádzať z práce 

s jabloneckou bižutériou, prípadne v rámci podobného žánru neskôr so šperkami zo 

zbierky UPM (?) – žiadne okolnosti o dobe jej vzniku či fotografovaných predmetoch 

nie sú známe. Jedná sa o zväčšeninu (30x40 cm), na ktorej sú zobrazené náušnice, 

náhrdelník a dve brošne, položené na uličnú dlažbu z mačacích hláv, na ktorej je 

fragment lineárnej kresby bielou kriedou (pravouhlá čiara).220 Táto dokumentač-

ná fotografia je zaujímavá svojim výtvarným poňatím v rámci zvláštneho aranžmá, 

216  Dátum odpovedá dobe vzniku pozitívov a adjustovania fotografií, keďže jednodňová vernisáž pre-
behla v októbri tohto roku.

217  Por. František ŠMEJKAL: Konfrontace 1960, in: Tvář: literatura, kritika, společnost, č. 2, 1964, 
26—27. Článok doprevádza fotografia neznámeho autora, ktorá má podobne statický charakter.

218  F. Šmejkal hovorí o „emocionální naléhavosti”; ŠMEJKAL 1964.

219 FÁROVÁ 1968, nepag.; BALAJKA 1991, 8, pozn. 3.

220 V majetku MG, inv. č. 16657.



55

v ktorom vyniká kompozičné riešenie zobrazených prvkov a záujem o rozbitie štruk-

túrovanej plochy, ktorá kontrastuje s nepravidelne rozloženými šperkami organic-

kých tvarov (dekor jednej brošne odpovedá rastru dlažby). Táto ojedinelá dochovaná 

ukážka pritom výraznej fotografie šperku, môže slúžiť ako východisko hodnotenia 

tradičných fotografií šperkov pre UPM, v rámci ktorých nebola nájdená žiadna štan-

dardu sa vymykajúca snímka (por. nižšie). Naznačuje možnú mieru voľnej prezentácie 

šperku skôr v rámci jabloneckej výstavy.

4.3.3 Fotografie pre časopis Výtvarné umění, 1965—1970 a 1990221

 Meno Jana Svobodu sa vyskytuje v tiráži časopisu Výtvarné umění v ročníkoch 

XV/1965-XVI/1966 a XVII/1969-XX/1971. Boli tu zverejnené buď jeho jednotlivé foto-

grafie k zhrňujúcim či tematickým článkom, alebo monografické reportáže o tvorbe 

jednotlivých umelcov. U väčšiny zverejnených fotografií dnes nie je možné dohľadať 

originál, dobrá kvalita tlače tohto časopisu so zriedkavo uplatňovanými retušami 

však napriek tomu dovoľuje publikované fotografie zhodnotiť.

 V ročníku XV/1965 je zverejnená iba jedna fotografia sochy Zdeňka Palcra 

(Opřený muž, 1959) [44], snímaná v exteriéri.222 Socha je umiestnená na hranatom 

drevenom podstavci v akejsi záhrade (dvorom Palcrovho pražského ateliéru ?) pred 

murovanou stenou, z ktorej visia stonky popínavej, lístia zbavenej rastliny. Foto-

grafia plná štruktúr (lístie, múr), ktoré korešpondujú s doráňaným povrchom sochy 

221 Časopis Výtvarné umění sa vyznačoval kvalitnou prípravu a realizáciu nielen tlače, ale aj in-
formačnej tiráže, ktorá obsahovala dôkladné označenie všetkých autorov fotografií, Svobodove 
fotografie v rámci neho sú preto jednoducho dohľadateľné. Podobná možnosť chýba u podstatne 
horšie tlačených novín Výtvarná práce, kde o autorstve Jana Svobodu pre absenciu označenia fo-
tografa (s výnimkou reportáží) i zlú kvalitu reprodukcií nemá význam uvažovať, o takejto jeho 
práci naviac neexistujú doklady.

222 V rámci článku Jiří ŠETLÍK: Bilance československého sochařství, in: Výtvarné umění XV, 1965, č. 
4—5, 155.

[44] Zdeněk Palcr, Opřený muž, 1959. Foto: Jan Svoboda. Zdroj: 

Výtvarné umění XV, 1965, č. 4—5, 155
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(prevedenej v natretej sádre), pôsobí dojmom nájdeného zátišia. Je komponovaná dy-

namicky diagonálne s osvetlením matným, rozptýleným svetlom. Fotografia je takmer 

jedinou výtvarne ladenou fotografiou sochy v rámci celého ročníku časopisu, ktorý 

inak reprodukuje iba sochy s neutrálnym pozadím, či exteriérové pevné inštalácie.223 

V rámci článku Jiřího Šetlíka zaujme ešte jedna výrazne koncipovaná fotografia, 

a to reprodukcia sochy Jindřicha Wielgusa (Vzpomínka I, 1964) od Josefa Proška, 

ktorá vyniká subjektívnosťou dramatického nasvetlenia a do pozadia zakomponovaných 

časti akýchsi rastlín a ich tieňa.224

 V nasledujúcom ročníku XVI/1966 sa objavili tri Svobodove reprodukcie – 

dve fotografie diel Aleša Veselého, reprodukované nevýrazným spôsobom: detail 

sochy Enigma kruhu (1965) na zadnej strane obálky a fotografia sochy Enigma III 

(1964—65), ktorá je iba výrezom pôvodnej fotografie, ktorej fotografické riešenie 

(dôležité je pozadie) vynikne v porovnaní s fotografiou Enigmy I (1963—64) Karla 

Kuklíka (dôraz na plasticitu sochy, bez pozadia) v rovnakom čísle.225 Podobne vy-

rezane pôsobí ešte jedna reprodukcia (v tiráži zle označená) exteriérovej snímky 

sochy Františka Pacíka, ktorá nenesie výrazný autorský rukopis (plastika snímaná 

v záhradou prenikajúcom slnečnom svetle).226 

 V ročníku XVII/1967 potom nebola zverejnená ani jedna Svobodova fotografia. 

V nasledujúcom ročníku XVIII/1968 sú Svobodovi priradené fotografie k monografic-

kým článkom o Václavovi Boštíkovi227 a Stanislavovi Kolíbalovi.228 U Václava Boštíka 

sa jedná o reprodukcie maľby a grafiky, nepochybne však bola pre Svobodu školou 

vernej reprodukcie svetlých valérov a mäkkého rukopisu, ktorého príbuznosť so Svo-

bodovou voľnou tvorbou už bola naznačená.229 U fotografií diel Stanislava Kolíbala 

sú až na jednu výnimku (socha Nesouvislá hmota je orezaná od pozadia230) všetky re-

produkované bez postrehnuteľných zásahov a ucelene, s pozadím i vo formáte, ktorý 

Svoboda odovzdal (viď nižšie). Najvýraznejšie sú v hodnotení výtvarnej štylizácie 

tri posledné reprodukcie sôch Pád (1967), Mizející tvar (1968) a Nakloněná rovina 

(1966) [102—104]231, ktoré fotograf posadil do priestoru vnútorného dvorku činžiaku, 

v ktorom mal Kolíbal ateliér, a kde nedostatok svetla vytvára dostatočne tmavý 

podklad bielej sádre sôch. Výrazne je tiež fotografovaná socha Bývalý kruh (1967) 

[101]232, ktorá do rafinovanej kompozície fotografie vstupuje velkoryse obklopená 

pozadím nečistej steny Kolíbalovho ateliéru (por. ďalej nižšie). V kontexte os-

tatných fotografií časopisu Výtvarné umění druhej polovice 60. rokov patrí práve 

táto reportáž Kolíbalových diel k fotograficky najzásadnejším – odlišuje sa svojou 

223 Dokumentáciu väčšiny umeleckých diel pre tento ročník zaisťoval podľa tiráže Karel Kuklík.

224 ŠETLÍK 1965, 159.

225 V rámci článku Aleš VESELÝ: Uzurpátor (Pomocný text k určení vymezeného prostoru), in: Výtvarné 
umění XV, 1965, č. 4—5, 228.

226 Enigma III k textu Eva PETROVÁ: Umění objektu, in: Výtvarné umění XVI, č.6—7, 1966, 309; Fran-
tišek Pacík: Skon pokojného obyvatele, 1965 (v tiráži označená strana 286 zrejme nesprávne) 
k článku Jiří ŠETLÍK: Vědomí souvislosti, in: Výtvarné umění XVI, č.6—7, 1966, 285. 

227 K článku Jiří PADRTA: Václav Boštík, in: Výtvarné umění XVIII, č. 5, 1968, 210—222.

228 K článku Jaromír ZEMINA: Stanislav Kolíbal, in: Výtvarné umění XVIII, č. 5, 1968, 223—234.

229 ZEMINA 1994.

230 ZEMINA 1968, 223. Tento postup grafickej práce v redakcii časopisu sa nazýva „vykrývanie”, 
z rozhovoru s Janom Ságlom.

231 Ibidem, 232—234.

232 Ibidem, 225.
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radikálnou štylizáciou od väčšiny reprodukovaýnch snímok priestorových diel iných 

autorov, a to v predovšetkým v kontexte porovnateľných monografických článkov 

o jednotlivých sochároch.

 Ročník XIX/1969 bol vo Výtvarnom umění výnimočný nielen najväčším počtom 

publikovaných Svobodových fotografií, ale predovšetkým faktom, že redakcia zve-

rejnila na 3. strane obálky č.1 Svobodovu reprodukciu vlastnej samostatnej výstavy 

z októbra 1968 v Galerii na Karlovom náměstí [4], na ktorej inštalácii spolupra-

coval Stanislav Kolíbal. V neskorších prácach o Janu Svobodovi sa dozvedáme o re-

cenzii na výstavu, ktorú pripravila Alena Konečná pre tento časopis, zverejnená 

ale napokon nebola.233 O význame tohto nápadného odkazu na Svobodovu výstavu nie 

je v kontexte progresívneho súdobého výtvarného umenia, aké časopis sledoval, 

žiadnych pochýb, a to napriek tomu, že reprodukcia zapadá do koncepcie využitia 

vnútorných strán obálok časopisu pre reportáže z výstav. Jednalo sa o vôbec jedinú 

reprodukciu z výstavy fotografie, ktorá sa na jeho stránkach v týchto posledných 

piatich ročníkoch objavila.234 

 Výnimočnou je v rámci rovnakého ročníku aj Svobodova fotografická reportáž 

manieristických pamiatok z Valdštejnskej záhrady v dvojitom druhom čísle. Zdá sa, 

že tieto fotografie neboli iba upozadenou ilustráciou textu – rozhovoru Hany Vo-

lavkovej s Erichom Winklerom o rekonštrukcii rudolfínkych zbierok, ale mali rov-

nocenné či dokonca dominantné miesto v popise pamiatok, a to formou umožňujúcou 

ich vizuálne štúdium. Na jednej dvojstrane235 je tu publikovaná veľká reprodukcia 

odliatku sochy Adriena de Vries Heraklés zabíjí lernskou hydru a říční bůh, ktorá 

vyniká prenesením centrálnej kompozície z objektu v popredí na architektúru v po-

zadí, ktorý však mohol byť i prácou grafika.236 Posledná z fotografií reportáže 

potom dokumentuje odliatok Heraklés s korynejskou laní, ktorý kontrastuje s po-

tlačeným zašedlým pozadím. Z celkového počtu štyroch fotografií sa však z rámca 

bežnej dokumentárnej fotografie úplne vymykajú dve snímky grotty z Valdštejnskej 

záhrady [45,46].237 Namiesto celkového a vzdialeného pohľadu na objekt grotty volí 

Svoboda dva detaily, ktoré pôsobia charakterom jeho voľnej fotografie, formálne 

blízkej štrukturálnej abstrakcii. Autor uchopuje objekt ako predmet vlastného záuj-

mu a vyberá jeho organický prírodný detail, blízky expresívne preludnej asociatív-

nej energii štruktúr. Prvá z fotografí pritom ukazuje grottu prerastajúcu okenným 

otvorom, ktorý jej štruktúre vytvára rám. Dokumentovaná grotta sa tu mení v auto-

nómny objekt posunom jej významu do výtvarne-grafickej roviny. Kompozičná výstavba 

potom priamo odkazuje na obraz a nepriamo na obrazové kvality týchto fotografií, 

plnohodnotne zrovnateľných so Svobodovou voľnou tvorbou. 

 V šiestom čísle rovnakého ročníku sa objavila dokumentácia prác Františka 

Pacíka k článku Bohumíra Mráza (por. kap. 4.4.5).238 Jedná sa o reportáž z prostre-

233 NOSEK 1981, 12—13.

234 Svobodovo meno bolo z neznámych príčin redakciou zmenené na Josef.

235 Výtvarné umění XIX, č. 2—3, 1969, 124—125.

236 V rámci nespracovanej a neprístupnej autorovej pozostalosti uloženej v MG v Brne (viď nasledu-
júci oddiel) sa dochovalo niekoľko negatívov práve z tejto dokumentácie plastík Valdštejnskej 
záhrady. Rovnaká snímka je na nich centralizovaná – i keď menej výrazne – na miesto prostred-
ného okna budovy v pozadí; za jej náhľad ďakujem Pavlovi Vančátovi.

237 Výtvarné umění XIX, č. 2—3, 1969, 125—126. Za upozornenie na výnimočnosť týchto fotografií ďaku-
jem Janovi Wollnerovi. 

238 Bohumír MRÁZ: František Pacík, in: Výtvarné umění XIX, č. 6, 1969, 266—275 a 1. strana obálky.
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dia Pacíkovej záhrady a dvora jeho pražského ateliéru, možnosti fotografie v nej 

preto obmedzilo pevné umiestnenie sôch. Bez ohľadu na záujem o osvetlenie foto-

grafovaných skulptúr a plastík sa Svobodovi v malej miere opäť podarilo snímať 

invenčne a v prospech fotografie, a to u veľkej figurálnej plastiky Občan – chodec 

(1963) [47], ktorá je v časopise publikovaná celkom dvakrát (detail a celá posta-

va). Autor objekt zasadil do prostredia dláždeného a schátralého dvorku ateliéru 

v Truhlářskej ulici239 spôsobom, ktorý dynamickú sochu životnej veľkosti ozvláštňuje 

jej zaradením do reálnej situácie. Detail tejto práce je potom zachytený expresív-

ne, zameraním na fragment tváre portrétovaného, kde necháva autor sochu pôsobiť 

v reálnom prostredí súdobej Prahy, s rozpadajúcou sa omietkou fasády na pozadí, 

ktorá kontrastuje s plastikou svojou štruktúrou i osvetlením. Ďalšie dva objekty, 

Příští dobyvatel (1965) a Člověkem opuštěná věc (1968), sú potom snímané čiastočne 

charakterom, ktorý Jan Svoboda používal veľmi často, a to kompozíciou do ktorej 

zasahujú nenápadné prvky predmetov z okolia, zasahujúce do snímanej plochy tak, 

aby oživili kompozíciu fotografie, a tým i takto kontextuovalizované pôsobenie 

hlavného snímaného objektu ako aktéra obrazovej inscenácie.240 Voľba pohľadu je 

v tomto prípade obmedzená na nepríliš nápadné zásahy (ak vôbec) iných predmetov 

z bezprostredného okolia do plochy snímky, a to bez nutnosti ich zachytiť celé, 

239 Socha bola zrejme prenositeľná, podobne prenášal Šplíchal iného Pacíkovho chodca na ulicu, por. 
nižšie.

240 V tomto prípade sa však jedná zrejme o ťažké, neprenosné sochy, fotograf tak iba využil prítom-
ného prostredia.

[45] Fotografia Grotty z Valdštejnskej 

záhrady v Prahe, 1625—30. Foto: Jan 

Svoboda. Zdroj: Výtvarné umění XIX, 

1969, č. 2—3, 125 

[46] Fotografia Grotty z Valdštejnskej záhrady 

v Prahe, 1625—30. Foto: Jan Svoboda. Zdroj: 

Výtvarné umění XIX, 1969, č. 2—3, 126 
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teda v dialógu. V celkovom pohľade na záhradu s deponovanými dielami si Svobo-

da zvolil pohľad tak, aby snímku narušil až sploštil fragmentom sochy nepatrične 

umiestnenej v popredí obrazu.241

 Nasledovala dokumentácia fotografií k článku Martina Reinera O sobě242, ktorý 

bol založený na vizuálnom predstavení sôch autora s minimom autorského textu. Až 

na nevýrazné výnimky tieto často celostránkové reprodukcie fotografií, snímaných 

s minimálnou stavbou obrazovej kompozície v neutrálnom interiérovom prostredí, cha-

rakterizuje citlivé osvetlenie a práca so sivými odtieňmi v premenlivom pozadí prác, 

čím sa blížia Svobodovým voľným fotografiám povrchov [48, 49]. Vyniká fotografia 

diela Blíženci (1967) [49], kde vedie dialóg jemná štruktúra materiálu (sliveneckého 

mramoru), opracovaného v hladký brúsený tvar, s pozadím rozpraskanej omietky snáď 

zámerne volenej steny. Obrazovo skôr nenápadná dokumentácia týchto diel však v kon-

texte časopisu, v ktorom stále dominovali autorsky neutrálne a technické snímky Kar-

la Kuklíka, pôsobí nápadne predovšetkým prácou s pozadím a jemným osvetlením, ktoré 

vyniknú pri veľkom formáte reprodukcií (celkom jedenástich). Diváka osloví citlivo 

vystupňovaná farebná škála sivých odtieňov, dosiahnutá prenikajúcim prirodzeným 

osvetlením, a to v rámci celého obrazového poľa každej z fotografií, teda povrchu 

sochy i jej pozadia. Tieto snímky sú blízke Svobodovým voľným zátišiam najmä mäkkou 

prácou svetla na plastickom tvare objektu a pozadia v rámci jednoduchej skladby 

obrazu.

 Výnimočnou je potom reportáž, zachytávajúca obrazy Olgy Karlíkovej pri člán-

ku Ludmily Vachtovej.243 Podobne ako u Boštíka vynikajú lyrickým ladením, kde Svobo-

da dokazuje svoju technickú schopnosť práce s odtieňom v rámci reprodukcie reálne 

farebnej plochy. V rovnakom ročníku je aj niekoľko jednotlivých a skôr nevýrazných 

241 MRÁZ 1969, 274—275.

242 Martin REINER: O sobě, in: Výtvarné umění XIX, č.7, 1969, 349—358.

243 Ludmila VACHTOVÁ: Země Olgy Karlíkové, in: Výtvarné umění XIX, č.8, 1969, 404—411, snímky od 
Svobodu na s. 404, 406, 408, 410.

[49] Martina Reinera, 

Blíženci, 1967—68. Foto: Jan 

Svoboda. Zdroj: Výtvarné 

umění XIX, 1969, č. 7, 355

[48] Martina Reiner, Plameny, 

1967—68. Foto: Jan Svoboda. 

Zdroj: Výtvarné umění XIX, 1969, 

č. 7, 357

[47] František Pacík, Občan – 

chodec, 1963. Foto: Jan Svoboda.  

Zdroj: Výtvarné umění XIX, 1969, č. 

6, 268



60

fotografií, napríklad bez pozadia reprodukovaná práca Huga Demartiniho (Projekt 

(reliéf), 1968)244, ďalej  kompozične výborná fotografia architektonickej plastiky 

Zdeňka Palcra v podchode budovy Chemapolu v Prahe – Vršoviciach (z roku 1968)245, 

a nakoniec návrh na Památník obětem fašizmu od Miloslava Hejného, Stanislava Ko-

líbala a Zdeňka Rotbauera246. Poslednými sú dve fotografie zo sochárskej výstavy 

Socha a město v Liberci, kde obsadil prvé miesto Kaddish (1967—68) Aleša Veselého, 

a kde ho Jan Svoboda vtedy rozsiahle dokumentoval (por. kap. 4.5.1). Publikovaný 

je celkový pohľad a detail na hornú časť sochy, komponovaný diagonálne.247 Snímka 

celej sochy je reálnym podhľadovým záberom, ktorý sochu v protisvetle expresívne 

monumentalizuje a vystihuje jej silne grafický obrys. Zapojením merítka (paneláky 

v pozadí) a v kontexte miesta inštalácie na návrší pôsobí socha na fotografii  mo-

numentálne, v hraničnom prirovnaní ako prízrak vznášajúci sa nad mestom Liberec, 

čím fotograf vystihol silu jej materiálového i obsahového náboja.

 V záverečnom ročníku XX/1970 Výtvarného umění, naposledy pred jeho zrušením 

normalizačnými úradmi, publikuje Svoboda už iba fotografie k monografickému článku 

Jaromíra Zeminy o Zdeňkovi Palcrovi.248 Pozoruhodné je v tomto prípade zistenie, že 

časť fotografií bola – zrejme z grafických príčin – publikovaná s vykrytím pozadia 

(celkom sedem prác), tri diela s vyretušovaným pozadím (zastupuje ho pozadie čierne 

či biele) a iba šesť fotografií je pravdepodobnou reprodukciou výrezu pôvodných 

fotografií (vertikálnych stél) tak, aby zostalo zachované expresívne ladenie pro-

stredia vzniku fotografií. Fotograf tu podobne zvlášť pozorne používa ako pozadie 

oprýskanú a porušenú stenu podchodu Palcrovho letenského ateliéru alebo miestne 

vchodové dvere, ďalej suché lístie či štruktúru dreveného plotu vnútorného dvoru 

(por. nižšie).

 V rámci porevolučných zmien došlo v roku 1990 aj k návratu k pôvodnému názvu 

časopisu Výtvarné umění, ktorý od júna vystriedal niekdajšiu normalizačnú náhradu 

časopisom Výtvarná kultura. V 6. čísle tohto ročníku potom vyšla, krátko po smrti 

Jana Svobodu, monografická reportáž plastík Zdeňka Palcra, zrejme z obdobia 70. ro-

kov, kde boli Svobodove snímky reprodukované bez výrazných pozorovaných retuší či 

orezov (celkom šesť fotografií, budú rozobrané nižšie).249

 Podrobná analýza reprodukcií vo Výtvarnom umění ukázala napriek niekoľkým 

retušiam a grafickým zásahom a niekedy výberu menej zásadných fotografií pôsobi-

vosť väčšiny Svobodvých snímok nielen  pre zobrazenie často fotografom insceno-

vaných umeleckých diel, ale aj v kontexte zrovnateľných fotografií publikovaných 

v časopise od iných fotografov. Svoboda medzi nimi dokázal presadiť vzácnu ori-

ginalitu svojho pohľadu na dielo ako súčasť dôsledne vystavanej plochyfotografie, 

ktorá má priame väzby na jeho voľnú tvorbu.

244 K článku Hugo DEMARTINI: Poznámky, in: Výtvarné umění XIX, č.6, 1969, 376—377.

245 K článku Bohumíra MRÁZ: Výtvarné realizace v naší architektuře, in: Výtvarné umění XIX, č.9—10, 
1969, 433.

246 Ibidem, 449.

247 K článku Vladimír BURDA: Socha a město v ohlasech, in: Výtvarné umění XIX, č.9—10, 1969, 456—
457.

248 Jaromír ZEMINA: Zdeněk Palcr, in: Výtvarné umění XX, č. 2, 1970, 122—131.

249 K článku Karel SRP: O soše. Rozhovor se Zdeňkem Palcrem, in: Výtvarné umění 14, 1990, č. 6, 23—
30.
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4.3.4 Práca pre Miloslava Chlupáča, 60. roky250

 Širší záujem Miloslava Chlupáča o plastiku podnietil už v 60. rokoch jeho 

spoluprácu s Janom Svobodom, mladším kolegom zo skupiny Máj, na príprave publi-

kácie Pojednání o plastice, ktorej pozostatkom by malo byť pribižne 150 snímok 

najrôznejších sôch, predmetov a povrchov, doprevádzajúcich Chlupáčov výklad.251 

Táto monografia nebola nikdy publikovaná a v neskorších Chlupáčových knihách sa 

Svobodove snímky neobjavujú.252 S výnimkou jedinej reprodukovanej fotografie tejto 

série253 sa (v zatiaľ nespracovanej) pozostalosti Jana Svobodu, dnes uloženej v MG,  

nachádzajú jediné známe negatívy fotografií z tejto spolupráce (zatiaľ celkom 83 

negatívov a jeden pozitív).254 Stredoformátové negatívy veľkosti 9x6 cm (ojedinele 

6x6 cm) sú zaradené v obale s názvom Plastika – Orient, Egypt a zobrazujú rôzne 

druhy starobylých objektov z viacerých dôb a kultúrnych a geografických prostredí. 

Sú medzi nimi primitívne černošské sošky z dreva a hliny, hlinené domorodé a in-

diánske sošky, africké masky, drevené busty a sošky, kresťanské drevorezby, gotická 

a baroková architektonická plastika, prehistorická a historická keramika, egyptský 

reliéf, kamenné sekerky, kovový tanier, pracovné náradie a podobne255, niektoré 

očividne fotografované priamo v expozícii. Prostredie snímania fotografií sa pri-

tom menilo – na pozadí je niekedy drevené obloženie či podložka, inokedy papiero-

vé pozadie alebo neznámy vrúbkovaný povrch (koberec?), ktoré je vždy koncipované 

tak, aby bolo možné spraviť takmer neutrálny výrez bez vstupu rušivých prvkov oko-

lia do plochy potenciálnych zväčšenín (takto je to u dvoch známych pozitívov). Pri 

práci s papierom na pozadí ale Svoboda používal toto pozadie niekedy ako súčasť 

objektu – do plochy snímky zahrnul nepomerne väčší priestor okolo pomocne nain-

štalovaného neutrálneho pozadia, ktoré bolo niekedy iba podkladom bezprostrednej 

veľkosti snímanej sochy, a to v dynamickom diagonálnom natočení – orez priestoru 

okolo pridaného pozadia bol ale možný. Nemuselo však ísť o obrazový zámer (i keď 

ten je v kontexte niektorých umelo svietených figúr pôsobivý): autor totiž vo 

väčšine snímok pracuje s pomocným (?) pozadím tak, že ním vyplní plochu celého 

záberu. 

 Svetelné podmienky a voľba pozadia sa zrejme odvíjali od miestnych a ak-

tuálnych možností priestoru fotografovania (predpokladane depozitárov či expozíc 

múzeí). Objekty sú snímané z najrôznejších pohľadov: z čelnej a šikmej strany 

vcelku, či v jeho nadbytočnom a deformujúcom nadhľade, a tiež v niekoľkých vole-

ných detailoch. Svoboda vyťažil autorské možnosti záberov predovšetkým pri práci 

250 FÁROVÁ 1968 sa o spolupráci podľa kontextu v texte vyjadruje k roku 1964; VANČÁT 2011a, 127 
predpokladá, že táto spolupráca prebehla asi v roku 1966.

251 FÁROVÁ 1968, nepag. Autorka spoluprácu vzťahuje k roku 1964.

252 Mj. Miloslav CHLUPÁČ – Michal BLAŽEK, O plastice, in: Kritická příloha Revolver Revue, č. 26, 
2003, 98—103; Miloslav 

 CHLUPÁČ: Sochařství, (vysokoškolská učebnice pro DAMU), Praha 1985.

253 DUFEK 1994, 48. Ide o jediný známy pozitív z tejto série, rozmer fotografie je 299x226 mm, 
ktorý bol v roku 1994 podľa katalógu uložený v pozostalosti autora u Anny Svobodovej. Fotogra-
fia je datovaná do roku 1964.

254 Za krátky náhľad pracovných digitálnych fotografií týchto negatívov ďakujem Pavlovi Vančátovi. 
S výnimkou jediného ďalšieho pozitívu v sérii s negatívmi nevedú k existencii ďalších pozitívov 
zatiaľ žiadne stopy. 

255 Pôvod sôch nie je známy, obaly na negatívy sú bez označenia, obsah však teoreticky odkazuje na 
zbierky napríklad Náprstkovho múzea, Archeologického ústavu a pod.
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s osvetlením predmetov, ktoré sa mu v niekoľkých prípadoch a pri vhodnej kom-

binácii s pohľadom či detailom podarilo zapojiť do obrazu ako jeho autonómnu 

súčasť. Osvetlenie pritom bolo – s výnimkou niekoľkých exteriérových fotografií 

– väčšinou umelé.

 Medzi najvýraznejšie interiérové fotografie patrí snímka detailu poloposta-

vy sochy sediaceho Krista s tŕňovou korunou, ktorý si tvár opiera o dlaň (existuje 

v dvoch expozičných variantách). V jeho pozadí sa odrážajú pruhy svetla prenikajú-

ceho cez žalúzie (?). Fotografia zdôrazňuje meditatívnu tvár Krista a jeho vyčer-

paný pohľad, ktorý oživuje prítomný pohyb svetla. Iným výrazným je detail-portrét 

hlinenej egyptskej sošky, ktorej pohľad fotograf zdôraznil zapojením nekonvenčného 

nasvietenia, výnimočne snáď prirodzeným svetlom. Záhadný pohyb oka stranou je 

vyzdvihnutý jeho snímaním profilu tak, že fotograf do svetla otočil temeno hla-

vy a tvár naopak ponára do tieňa s priestorom pre odhalenie pohľadu tohto oka. 

Profil je zároveň kompozične posadený na okraj snímky tak, aby časť pozadia pred 

ňou zostala neosvetlená. Fotografia tak oživuje prenikavý pohľad sošky. Podobné   

fotografické odhalenie výrazu portrétovanej sochy dosiahol u snímky tmavého (af-

rického ?) náčelníka, ktorý zamračene pozoruje svet smerom k zdroju svetla, akoby 

rozvažujúc vyzeral z okna. Materiál tmavej drevenej sochy je vykreslený dotykom 

svetla precízne hapticky. 

 Záujem o  vystihnutie plastík je zrej-

mý z množstva použitých obrazových riešení, od 

umiestenia sochy do voľného, obnaženého priestoru 

(napr. spomenutý detail náčelníka) až po plochu. 

Použité pozadia menia svetelnosť fotografií i fa-

rebnosť sivých tónov. Najpôsobivejšej reálnosti 

výrazu figurálnych sôch autor dosiahl ich výni-

močným prirodzeným osvetlením, a to predovšet-

kým zachytením detailov výrazu ich tvárí. Auto-

nómie obrazu fotografického zátišia potom dosahu-

je v snímaní niektorých užitých predmetov (napr. 

publikované nožnice [50]), ktoré sú blízke jeho 

voľným fotografiám z tejto doby. Pri použití ume-

lého osvetlenia potom autor často objekty drama-

tizoval tieňohrou, čím nechať vyniknúť záhadnej 

tajomnosti iných kultúr. Niekedy stavia pozadie do 

šikmej polohy a dynamizuje plochu snímky kontras-

tom výrezu sochy s jej tieňom v digonále. V tých-

to prípadoch posunul svoj fotografický slovník 

k účinkom avantgardnej estetiky. U iných predme-

tov potom vyniká kompozícia celej snímky, do kto-

rej autor zapája rôzne okraje predmetov okolo snímanej sochy – fragment stoličky, 

rámu obrazu, okraje malého papierového pozadia, blízke jeho autorskému rukopisu 

pri komponovaní voľných fotografií. Pozoruhodnými sú v tejto súvislosti aj snímky 

fragmentov hieroglyfových reliéfov, ktoré autor snímal položené na zemi na pa-

pierovom pozadí tak, že do snímky zapája nohy od statívu (tú by však v publikácii 

bolo možné vyretušovať).256 

256 Kompozícia mohla byť daná komplikovanou manipuláciou s predmetom i nedostatkom miesta pre jeho 

[50] Jan Svoboda, Bez názvu 

(fotografia pre publikáciu M. 

Chlupáča Pojednání o plastice), 1964, 

22,6x 29,9 cm. Zdroj: DUFEK 1994, 48



63

 Svobodove fotografie tohto vzácne dochovaného súboru rozhodne nereprezen-

tujú snímané objekty neutrálnym spôsobom, i keď v tomto smere ukazujú jeho snahu. 

V rámci súboru zvlášť vynikajú fotografie niektorých predmetov, prekvapivo hlavne 

figurálnych sošiek, ktoré autora zjavne zaujali a pokúsil sa ich výraz fotogra-

fiou tlmočiť až interpretovať. Pôsobivú atmosféru majú aj niektoré pozadia užitých 

starobylých predmetov každodennej potreby (taniera či keramických nádob), ktoré 

sú výrazom blízke žánru zátišia a nezodpovedajú nárokom na neutrálne vizuálne 

sprostredkovanie predmetu (sú napríklad príliš teatrálne osvetlené). Na druhej 

strane sú potom naopak nevýrazné snímky predmetov, ktoré Svobodu neoslovili, 

a ktoré odkazujú na čiastočnú rutinnosť tejto práce.

4.4 DROBNÉ DOKUMENTAČNÉ PRÁCE PRE PRIATEĽOV A ZNÁMYCHYCH

4.4.1 Ateliér Julie Svobodovej, koniec 50. rokov

 Predstupňom fotografickej dokumentácie umeleckých diel a jej súvislostí so 

Svobodovou voľnou tvorbou je snímka z ateliéru-bytu jeho prvej manželky Julie 

rodenej Oberdingovej, s ktorou býval v dome jej rodičov v Krajovej ulici v praž-

skej Michli257 [51, 53]258. Tento ich prakticky spoločný ateliér je prostredím, ktoré 

Svoboda fotograficky skúmal, a v ktorom sa učil komponovať zátišia (Kompozice. Ko-

ule I, 1959, Bez názvu, 1959 [54]) či dívať na veci, medzi ktorými sa ocitli aj na 

stopy pracovného procesu (obrazy na fotografii Kamna, 1958 [52]). Celkový pohľad 

na ateliér, uložený v originálnom pozitíve v MG [51]259, je zároveň predstupňom 

iných snímkov z ateliérov – niekedy zároveň bytov – svojich priateľov či známych 

výtvarníkov.260 V ateliéri sa naučil aj výtvarne portrétovať, pričom podobne pri 

práci (podľa dohľadaných materiálov) už iného výtvarníka nedokumentoval. V pozití-

ve sa dochoval výnimočný a jediný známy Júliin portrét [53]261, ktorý je výpoveďou 

o zdieľanej súkromnej básnivosti, zároveň však univerzálnym symbolom umeleckej 

tvorby. Do podobne lyrizujúcej polohy zobrazeného príbehu sa pri dokumentácii 

ostatných umelcov, napríklad ateliéru Zdeňka Palcra, v rovnakej miere nedostal.

 Podľa snímky ateliéru [51] nebola grafička Julie výnimočnou maliarkou, zá-

ber však ukazuje na možné paralely v jej a Janovej tvorbe, a to z obrazu pohľadu 

na prosté zátišie, ktorého autorka predkladá pomerne plošné a antiiluzívne zobra-

zenie. Pre Svobodu bolo toto obdobie uvedením do intimity výrazom naplneného pro-

stredia, ktoré ho námetovo oslovilo, a už sa ho až do konca svojej tvorby nevzdal 

(nakoniec v snímkach vlastného ateliéru a pozostatkov tvorby).

snímanie.

257 Z dejín tohto Svobodovho manželstva nie je v literatúre prakticky nič známe.

258 Za určenie ateliéru na fotografiách ďakujem Pavlovi Vančátovi.

259 Inv. č. MG 16541.

260 Svoboda v rozhovore s Libou Taylorovou vyjadril, že si v mladosti všímal fotografických portré-
tov ľudí a fotografií prostredia, v ktorom žili, a že ho tento „obrazový příběh silně inspirov-
al”. TAYLOR 1982 in: DUFEK 1994, 8.

261 Pozitív v MG inv. č.5983.
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[51] Jan Svoboda, Bez názvu (ateliér Julie Svobodovej, koniec 50. rokov), 30x40 cm a 20x28,5 cm, MG. 

Zdroj: MG, inv. č. 16542
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[53] Jan Svoboda, Bez názvu (Julie Svobodová vo svojom ateliéri), 1958, 

22,5x29 cm. Zdroj: MG inv. č. 5983 

[52] Jan Svoboda, Kamna, 

1958. Zdroj: BALAJKA 

1991, obr. 1

[54] Jan Svoboda, Bez názvu, 1959. 

Zdroj: VANČÁT 2011a, obr. 5 
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4.4.2 Ateliér a diela Stanislava Podhrázského, 60. roky

 Svoboda neskôr fotografoval u svojho blízkeho priateľa Stanislava Podhráz-

ského, z čoho sú dnes známe snímky jeho niekoľkých plastík, ale aj obrazov.262 

V jednom prípade bol v Podhrázskeho výstavnom katalógu reprodukovaný Svobodova 

snímka z interiéru bytu tohto umelca, ktorý výnimočne verejnosti ukázal spôsob 

maliarskej výzdoby jeho vlastného bytu na Malej Strane.263 Jedná sa o fotografiu 

nábytku, ktorého dvere sú ozdobené maľbami dievčenských postáv [60].264 V rovnakom 

katalógu je publikovaný aj spontánny portrét autora v domácom prostredí [61], kto-

rý sa radí k Svobodovým málo početným portrétom blízkych umelcov265, vyniká však 

oproti ostatným známym nenútenosťou momentky a absenciou fotografovho psycholo-

gizujúceho aranžovania.266

 Snímky sochárskej tvorby autora bolo možné v súvislosti s touto prácou 

dohľadať iba v reprodukciách, archív originálnych zväčšenín sa však nachádza ne-

prístupný v pozostalosti autora, ktorý spravuje jeho rodina.267 Celkom mi je tak 

známych iba sedem snímok takýchto diel Stanislava Podhrázského.268 U troch z tých-

to fotografií (Nohy, 1948, Torzo, 1965, Dvě hlavy, 1964) [56,58,59] je pravdepo-

dobný jednotný vznik - majú zhodný výtvarný výraz a sú fotografované na rovnakej 

drevennej podložke. Zo zvyšných dvoch potom plastika Jeníčka (1948) [55] visí na 

stene bez podložky a Kabát (1948) [58] nemá reprodukovanú podložku269, podľa výrazu 

by však mohli obe taktiež súvisieť s rovnakou fotografickou kampaňou. Reprodukcie 

fotografií pre tohto autora ukazujú, že ich Svoboda pojal pomerne klasicky: na 

väčšine sa objavujú snímané plastiky tak, že zaberajú celý rozmer výšky obrazu, 

sú jemne plasticky nasvietené (zrejme umelým svetlom) a ich obrazové pole nena-

rušujú ďalšie prvky s výnimkou drevennej podstavy, ktorá je najviac priznaná na 

reprodukcii plastiky Nohy. Pozadím je čistá biela stena, ktorá je u lepších repro-

dukcií v katalógu z Galerie Bratří Čapků z roku 1966270 vykreslená aj s jej jemnou 

štruktúrou povrchu. Jedinými obraz dynamizujúcimi prvkami sú u troch z fotografií 

262 Reprodukcie in: Jaromír ZEMINA: Stanislav Podhrázský (kat. výst.), Praha 1966 (Špálova galerie). 
Ako fotograf je tu uvedený aj Karel Kuklík (bez rozlíšenia autorstva snímok); Jaromír ZEMINA: 
Stanislav Podhrázský (kat. výst.), Litoměřice 1972 (Svoboda ako jediný fotograf); Jan KŘÍŽ: Stan-
islav Podhrázský (kat. výst.), Praha 1966 (Galerie Bratří Čapků) – ako fotograf uvedený aj Jan 
Kříž.

263 ZEMINA 1972. K tomu viac Jaromír ZEMINA: Via artis, via vitae, Praha 2010, 390.

264 Nábytok je aj v pozadí jednej Podhrázskeho sochy z negatívu Karla Kuklíka (uložený na fotood-
dělení NG v Prahe, inv. č. 91066), ktorý ju sníma  práve v tejto miestnosti, avšak s neutralizu-
júcim papierovým pozadím.

265 DUFEK 1994,12 zmieňuje portréty umelcov-priateľov Jana Svobodu, ktorý zatiaľ nebol vystavený, 
v dostupných zdrojoch sa mi ho však nepodarilo dohľadať.

266 Por. nižšie portréty Aleša Veselého, ktoré pôsobia dojmom práve takejto štylizácie.

267 Do archívu som nemala prístup, zaujímavý by bol aj rozhovor s pamätníkmi. Nepoznám tak ani 
žiadne podrobnosti o spolupráci oboch autorov, napríklad či sa jednalo o objednávku reprodukcií 
či Svobodov vlastný záujem.

268 Reprodukcie: Jeníček, Nohy, Torzo, Dvě hlavy in: KŘÍŽ 1966; Nohy, Kabát, malby na skriňke, por-
trét umelca in: ZEMINA 1972. Snímka plastiky Nohy je publikovaná na dvoch miestach, dá sa pre-
to odhaliť miera tlačových úprav – retuší a zosvetlenia snímyu (katalóg 1966) a orez snímky 
v druhom prípade (katalóg 1972).  

269 Zdá sa byť vyretušovaná.

270 ZEMINA 1966.
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zapojené tiene plastík, dosiahnuté predpokladane umelým dosvetlením. Tieto repro-

dukované fotografie zahrnujú zároveň ostrejšie prechody sivých tónov z tmavých do 

prudko svetlých, než bolo u Svobodu bežné. 

 Podhrázskeho tvorba je v dohľadaných reprodukciách skôr ojedinelým výrazom  

konzervatívneho prístupu k fotografii umeleckých diel bez zapojenia výraznejšie-

ho fotografického rukopisu.271 Do úvahy prichádzajú dve možné vysvetlenia. Prvým 

je pomerne včasné fotografovanie Podhrázského plastík (podľa katalógov najneskôr 

v roku 1966) oproti obdobiu Svobodovho tvorivého vrcholu v oblasti takto chápanej 

užitej fotografie, súvisiacej s vrcholom jeho voľnej tvorby, ktoré začalo až v zá-

vere tohto desaťročia. To by mohlo naznačiť nevyhranený autorský rukopis, zatiaľ 

271 Tento súd by však mohol v určitej miere zmeniť pohľad na originály, zdá sa však, že v reproduk-
ciách nedošlo k výrazným retušiam.

[57] Stanislav Podhrázský, 

Kabát, 1948. Foto: Jan Svoboda. 

Zdroj: ZEMINA 1972

[56] Stanislav Podhrázský, 

Nohy, 1948. Foto: Jan 

Svoboda. Zdroj: ZEMINA 1966

[55] Stanislav Podhrázský, 

Jeníček, 1948. Foto: Jan 

Svoboda. Zdroj: ZEMINA 1966

[60] Fotografia z bytu 

Stanislava Podhrázského. Foto: 

Jan Svoboda. Zdroj: ZEMINA 1972

[59] Stanislav Podhrázský, 

Dvě hlavy, 1964. Foto: Jan 

Svoboda. Zdroj: ZEMINA 1966

[58] Stanislav Podhrázský, 

Torzo, 1965. Foto: Jan 

Svoboda. Zdroj: ZEMINA 1966
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iba naznačený v tieňoch a záujmu o povrch a plochu steny-pozadia, i tak však roz-

dielny od dobovej reprodukcie sochy zvyčajne s umelým alebo retušovaným pozadím. 

Táto práca by mohla odkazovať k hľadaniu dramatičnosti súvisiacej s energiou vy-

chádzajúcou zo surealizujúcich Podhrázskeho plastík, tak odlišných od výtvarného 

názoru ďalších sochárov, ktorých práce Svoboda dokumentoval. S tým súvisí druhé 

možné vysvetlenie (bez dohadov o možnom ovplyvnení fotografa samotným Podhrázským 

a jeho požiadavkami), ktoré by sa viazalo na odlišný charakter tvorby Stanislava 

Podhrázského, ktorý sa ako jediný z jeho priateľov nevydal celkom na cestu nového 

abstraktného umenia. Výber Svobodovej metódy tak rešpektuje prevažne realistické 

objekty, ktoré sú konfrontované iba s prostriedkom ich vykreslenia, teda svetlom. 

U Jeníčka [55] je potom dramatický výraz sochy mierne nadsadený zapojením tieňa 

do plochy fotografie. Možnosť porovnať plastiku Nohy [56] so staršou autorskou 

fotografiou Emily Medkovej (Nohy, 1949)272 dobre poukazuje na 

rozdiel zámeru oboch fotografov, kedy Svobodova fotografic-

ká invencia pokorne zotrváva v tieni fotografovaných diel.

 U Podhrázského je dôležité zmieniť mieru paralely, kto-

rá bola medzi umelcami formulovaná i v litertúre od konca 

šesťesiatych rokov. Jan Kříž poukázal na Svobodovu blízkosť 

Podhrázského obsahu „přírodního lyrismu“ a „intimní citové 

poesie“, pričom konštatuje: „I tady má romantická meditace 

nádech tklivě zasněného naivizujícího ladění.“273 Prepojenie 

umelcov dobre vystihla už v roku 1969 Alena Konečná: „Komu 

je v Praze [Svoboda] nejbíž? Nepochybně obrazům Stanislava 

Podhrázského, jehož mikroklima je téměř totožné. Oba podob-

ným způsobm spojují sen a skutečnost a nalézají harmonii, 

ticho a trvání.“274

4.4.3 Diela Václava Ciglera, 1. pol. 70. rokov

 Zaujímavým bolo zistenie, že Svoboda fotografoval aj práce Václava Cigle-

ra, k čomu došlo po ich zoznámení sa v UMP.275 Z digitálnych náhľadov celkom de-

siatich záberov, ktoré som mala možnosť študovať v digitálnej verzii, a ktoré sú 

dnes jedinými fotografiami z archívu tohto umelca276, je patrná snaha fotografa 

o konfrontáciu Ciglerových menších sklenených objektov organických a geometric-

kých tvarov s prirodzeným, denným svetlom. Všetky sochy tak preniesol fotograf do 

plenéru, pričom najväčšej možnej premene skla v až tekutú hmotu došlo u fotogra-

fie sférického objektu [62], fotografovaného na oblej plechovej streche „Fiatky“, 

272 V zbierke PPF Art.

273 KŘÍŽ 1975, 500. Ako prvý na blízkosť autorov poukázal ZEMINA 1970.

274 Alena KONEČNÁ, strojopis recenzie Svobodovej výstavy v Galerii na Karlově náměstí v roku 1968 
pre časopis Výtvarné umění; cituje NOSEK 1981, 12—13.

275 Z telefonického rozhovoru s Václavom Ciglerom.

276 Fotografie sú momentálne v správe Michala Motyčky, ktorému ďakujem aspoň za digitálne nahli-
adnutie do archívu. Podľa Václava Ciglera Svoboda dokumentoval ešte ďalšie diela v súvislos-
ti s bližšie neurčenou Ciglerovou polotajnou výstavou, tieto fotografie však autor nevlastní 
a nešnali sa ani v pozostaosti Jana Svobodu, kde ich na jeho požiadanie pred časom hľadala Anna 
Svobodová.

[61] Portrét Stanislava 

Podhrázského. Foto: Jan 

Svoboda. Zdroj: ZEMINA 

1972
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pokrytej drobnou rosou. I keď je pozadie fo-

tografovaného priestoru za autom v relatív-

nej tme, na strechu auta dopadá ostré svet-

lo, ktoré pohlcuje spodnú časť tvaru, akoby 

práve ona bola náhradou slnečného zdroja. 

V prenesenom zmysle tento objekt pôsobí ako 

obrovská kvapka, v ktorej sa stretá lomené 

svetlo s odrazom okolia. Podobne u ostatných 

objektov využíva fotograf potenciál materi-

álu a jeho schopnosť zrkadliť okolité pros-

tredie na ich nerovnom povrchu. Geometrické 

predmety sa vo fotografii menia na triešť 

pravidelných tvarov vyplnených odrazmi rôz-

nych častí prostredia, u  organických tva-

rov je potom okolie integrované do objektu: 

rozvlnené a prepletené do hry jeho odrazov, 

ktoré neurčito putujú po povrchu, čím doko-

nale odrážajú Ciglerom mienený efekt. Foto-

graf tak iba zastupuje úlohu diváka a vyberá 

jeden z nekonečna možných odlišných pohľadov 

na objekt. 

  Datácia týchto fotografií spadá podľa 

Václava Ciglera niekam na počiatok 70. rokov 

(pred jeho odchod do Bratislavy v roku 1974). 

Rozmer originálov, ktoré boli odovzdané iba 

v počte niekoľko kusov (2—3), sa zatiaľ ne-

podarilo dohľadať, do budúcna je však mož-

nosť tento materiál a okolnosti podrobnej-

šie preštudovať.277 Z nahliadnutého je možné 

pozorovať fascináciu fotografa svetelnými 

vlastnosťami objektu, pričom k jeho zasad-

eniu využíva výlučne plenér, predstavujú-

ci sféricky čistý objekt v rámci krajinného 

zátišia, ktoré sa v ploche objektov zrkadlí. 

Fotografie mali vznikať pred budovou Min-

isterstva zahraničí, a  podľa slov Václava 

Ciglera boli obaja autori s prácou spokojní. 

Svobodov pohľad zaujme vyúlčením snahy vyt-

vorenia autonómneho abstraktného obrazu, ale 

naopak voľbou reálneho zasadenia a okolie 

zrkadliaca hmota, i keď v prípade jedného 

objektu [63] dochádza k využitiu kompozičnej 

277 Do budúcna bude možné napríklad preskúmať pravdepodobné reprodukcie týchto diel.

[62] Václav Cigler, objekt, 1. pol. 70. 

rokov. Foto: Jan Svoboda. Zdroj: Archív 

Václava Ciglera

[63] Václav Cigler, objekt, 1. pol. 70. 

rokov. Foto: Jan Svoboda. Zdroj: Archív 

Václava Ciglera
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hry predmetu a v ňom zrkadleného okolia vrátane zapojenia výrazne štrukturovanej 

podložky. Svobodovi sa v tejto snímke podarilo dosiahnuť priestorovej ilúzie, 

blízkej jeho voľným prácam.

4.4.4 Diela Olbrama Zoubka, 1969

 Jan Svoboda vyfotografoval iba dve práce Olbrama Zoubka, a to po sprostred-

kovaní kontaktu na fotografa spoločným známym oboch autorov, Zdeňkom Palcrom. 

Spolupráca bola vtedy obojstranná, Zoubek portrétoval Svobodu i jeho manžel-

ku Annu.278 Výsledkom fotografickej spolupráce boli nakoniec iba dve fotografie, 

z ktorých jednu vlastní Zoubek v dvoch (naoko identických) variantách pozitívu. 

Obe fotografie sú datované na zadnej strane rokom 1969 a signované razítkom „Fo-

tografoval / Jan Svoboda“. Prvá snímka zobrazuje plastiku Polana [64] (zväčšenina 

29x20,5 cm), druhá plastiku Jan [65] (zväčšenina 29x19 cm).

 Obe snímky vznikli v ateliéri sochára v Salmovskej ulici 7 na Novom meste 

pražskom. Jedná sa ostatne o miesto, kde vznikala snáď väčšina fotografií Zoubko-

vých prác od rôznych fotografov (autor nespolupracoval výhradne s nikým), pretože 

sa s dielami ťažko manipulovalo. Svobodove fotografie zachytávajú sochy samo-

statne, bez ďalších diel. Obe sochy sú životnej veľkosti a použil pri nich mierny 

podhľad. Polanu fotografoval v popredí tmavej časti ateliéru, ktorá pri exponovaní 

278 Z rozhovoru s Olbramom Zoubkom. 

[64] Olbram Zoubek, Polana. Foto: Jan Svoboda, 

1969, 20,5x29 cm. Zdroj: Archív Olbrama Zoubka

[65] Olbram Zoubek, Jan. Foto: Jan Svoboda, 

1969, 19x29 cm. Zdroj: Archív Olbrama Zoubka
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na sochu stratila kresbu a je celkom čierna. Svetlo na sochu dopadá zvrchu strop-

ným oknom tak, aby upozornilo na pozlatenie vlasov a vrchnej časti šiat dievčaťa. 

Jeho roztiahnuté ruky sú potom vzhľadom na fotoaparát natočené diagonálne, aby 

fotograf zachytil do strany odvrátený pohľad tváre figúry i objem celej postavy 

z mierneho profilu. Kompozícia je iba málo nápadne ozvláštnená zapojením častí 

predmetov vstupujúcich do okrajov snímky, ako je pre Svobodu zvyčajné. Podobne je 

tomu u druhej snímky tzv. zlatého chlapca279, celopozlátenej figúry zobrazujúcej 

Jana Palacha. Tá bola fotografovaná v interiéri a z poloprofilu tak, aby jej po-

hľad smeroval k zdroju svetla – oknu. Osvetlenie sochy je tak mäkké a rozptýlené, 

vystihuje kovovú farebnosť sochy a naznačuje jej pohyb. Snímka má stíšené, inými 

predmetmi nerušené pozadie, tvorené čistou plochou steny ateliéru, na ktorej pu-

tuje slabé svetlo.

 Fotografie nie sú v porovnaní s inými Zoubkovými reprodukciami z katalógov 

najpôsobivejšie, vystihujú však skrytú životnosť zlatených sôch, ktoré fotografovi 

umožnili rozpohybovať citlivý dialóg so svetlom tak, aby predstavil jeho pohľad 

ich možného nazerania a čítania. Zlatá farba je zreteľným a dobre fungujúcim odka-

zom na svetlo či slnko a takto funguje u Polany. U Jana Palacha zase pochopiteľne 

evokuje aj oheň či jemu odolný kov, ktorý sa Svobodovi podobne podarilo zachy-

tiť.280

 K ďalšej spolupráci oboch autorov už nedošlo, rozdelila ich absencia hlbšej 

osobnej blízkosti či priateľského porozumenia,281 realizovaná zákazka tak bola iba 

krátkym profesionálnym stretom. K zvláštnmemu porozumeniu medzi autormi preto ani 

po výtvarnej stránke nedochádzalo.

4.4.5 Spolupráca s ďalšími umelcami

 Z ďalších umelcov, ktorých trojrozmerné umeleceké diela dokumentoval Svo-

boda pravdepodobne menej systematicky282, je potreba menovať Miloslava Chlupáča, 

ktorému mal vedľa vyššie popísanej dokumentácie plastiky fotografovať aj jeho 

voľnú sochársku tvorbu,283 ďalej Miloslava Hájka284 a Karla Nepraša285. S reproduk-

ciami diel Martina Reinera a Františka Pacíka sme sa stretli vo Výtvarnom umění, 

práce Pacíka a tiež jedna práca Zbyňka Sekala sú reprodukované ešte v katalógu 

výstavy Ohniska znovuzrození (1994).286 Známe sú aj dve reprodukcie bust sochárky 

Vlasty Prachatickej, Kolíbalovej manželky.287 Iná spolupráca s výtvarnými umelca-

mi-sochármi mi podľa preskúmaných zdrojov nie je známa.

279 Takto sochu označil Olbram Zoubek.

280 Príkladom iného fotografického nazerania na Zoubkove sochy sú snímky Ivo Loosa z katalógu Ol-
bram Zoubek: Sochy (kat. výst.), Praha (soukromý tisk) 1976 či nerozšifrovaných autorov z Jiří 
ŠETLÍK: Olbram Zoubek: výběr z díla 1958—1986 (kat. výst.), Karlovy Vary 1986: napr. Mária 
a Jozef (1977—8), Žena, která se odevzdává (1980).

281 Podľa Olbrama Zoubka.

282 Fotografie ich prác som nenašla reprodukované, prípadne iba v minimálnej miere.

283 Podľa Anny Svobodovej.

284 Známe sú mi však iba reprodukcie jeho obrazov v katalógu Hájek (kat. výst.), Praha 1970.

285 Podľa Anny Svobodovej

286 JUDLOVÁ 1994, 139, 140, 152.

287 Vlasta Prachatická: Portréty (kat. výst.), texty Jiří ŠETLÍK – Staniclav KOLÍBAL, Praha 2001. 
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 So Zbyňkom Sekalom bol Svoboda pred jeho emigráciou 

v roku 1970 v blízkom osobnom vzťahu, fotografie jeho sochár-

skych prác sa mi však nepodarilo, až na nevýraznú výnimku, 

fotografiu sochy Lusk bez reprodukovaného pozadia, dohľadať.288 

Naopak osem v originále mne neznámych fotografií diel Fran-

tiška Pacíka od Jana Sovobody je vzácne reprodukovaných v rov-

nakom katalógu [66,67].289 Tieto snímky dopĺňajú svojou insce-

náciou z dvora Pacíkovho pražského ateliéru dva vo Výtvarného 

umění reprodukované snímky sochy Občan – chodec [47].290 Všetky 

fotografie zo série sú pritom veľmi konzistentné. Sú snímané 

v kulisách oprýskaných stien deštruovaného dvora a opotrebo-

vanej, zanesenej dlažby, typickej pre zákutia povojnovej Prahy. 

Zasadenie do tohto prostredia mal Pacík rád, ako bude neskôr 

ukázané (por. 5.2.1), a rovnako tak vyhovovalo Svobodovi, kto-

rý podobne fotografoval hlavne práce Aleša Veselého. Použité 

osvetlenie snímok tejto predpokladane jednej série je priro-

dzené a neostré, dokonale tak vystihuje štruktúry surových 

povrchov Pacíkových sôch. Menšie zo sôch boli ukladané na zem 

a sú snímané z mierneho nadhľadu, čo Svoboda využil pre vy-

kreslenie väčšej časti priestoru okolo nich, v ktorom pôsobia 

až surreálnou prirodzenosťou nájdeného schátralého objektu. Tri 

detaily sôch z reprodukovanej série sú potom silne veristické, 

oživujú tak figurálne plastiky detailným pohľadom na výraz ich 

tváre. Tento súbor patrí k Svobodovým najexpresívnejším, za čo 

však vďačí predovšetkým povahe svojho námetu. Marie Klimešová 

ho označila priamo za „interpretaci“.291 Tá je v porovnaní s po-

dobne intenzívne expresívnym výrazom Veselého dokumentovaných 

prác (por. nižšie) radikálnejšia, dovoľuje totiž Svobodovi po-

súvať význam nielen abstraktného a tým obrazového, ale práve 

figurálneho námetu.

 Nakoniec Vlasta Prachatická, sochárka, ktorá vytvárala 

busty, sa so Svobodom dostala do kontaktu ľahko prostredníc-

tvom svojho manžela Stanislava Kolíbala, ktorému Svoboda re-

produkoval diela systematicky (por. nižšie). Z reprodukcií sú 

známe dve Svobodove fotografie jej diel: hlinenej busty Arci-

biskupa Stojana z roku 1972 [68] a bronzovej busty Bohuslava 

Martinů z roku 1978.292 Fotografov štýl týchto fotografií je 

ľahko zrovnateľný s ostatnými zhruba dvadsiatimi, v rovnakom 

katalógu reprodukovanými fotografiami, prevažne od Emily Med-

288 JUDLOVÁ 1994, 152: Lusk (1962). Sekala menuje ZEMINA 1970, nepag. ako jedného zo štyroch výtvar-
níkov, ku ktorým má Svoboda najbližšie (s Palcrom, Kolíbalom a Podhrázským).

289 JUDLOVÁ 1994, 139—140. Označenie fotografa Marii Klimešovou in: Marie KLIMEŠOVÁ: František 
Pacík, Praha 2008, 13.

290 Hlava Slepej kamelotky bola tiež, avšak bez pozadia, reprodukovaná na obálke Výtvarného umění č. 
6, XIX/1969.

291 Marie KLIMEŠOVÁ: František Pacík, Praha 2008, 13.

292 Vlasta Prachatická 2001, 45, 51. K originálom som nemala prístup a nie je mi známe, či pre 
Sochárku Svoboda dokumentoval viac.

[66] Diela Františka 

Pacíka. Foto: Jan 

Svoboda. Zdroj: 

JUDLOVÁ 1994, 139
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kovej a Miroslava Jodasa. Prvá z dvoch Svobodových fotografií tak vyniká výraz-

nou svetelnou dynamikou obrazu, ktorá takmer odporuje dokumentačnému charakteru 

snímky. Prirodzené svetlo je tu manipulované do takej miery, že je možné uvažovať 

nielen o interpretácii portrétu zobrazeného duchovného, ale o autonómnej, voľ-

nej fotografii zátišia, ktorého súčasťou sa stala zobrazená busta. Originalita 

prístupu je u druhej sochy menej zreteľná a vyjaví sa až po dôkladnom porovnaní 

ostatných fotografií katalógu – žiadna z nich totiž nezobrazuje bustu ako v tomto 

prípade z takmer úplného profilu. Svoboda ním dosiahol oživenie pohľadu zobraze-

ného, ktorý je paradoxne natočený stranou od zdroja svetla. Reprodukcia je však 

neutralizovaná jednoduchým pozadím, možným dôsledkom retuše. Ostatné publikované 

reprodukcie sa vyznačujú rozptýleným a nepríliš výrazným osvetlením, ktoré dovo-

ľuje vykresliť umelecké diela realisticky a s dôrazom na celkové (čelmé či mierne 

natočené) pohľady na busty a ich materiál, divákovi tak prinášajú dôsledný for-

málny popis a tlmočenie obsahu diel, patrné z reprodukcií Svobodových snímok.

[68] Vlasta Prachatická: Arcibiskup 

Stojan, 1972. Foto: Jan Svoboda. Zdroj: 

Vlasta Prachatická 2001, 45 

[67] Diela Františka Pacíka. 

Foto: Jan Svoboda. Zdroj: JUDLOVÁ 

1994, 140
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4.5 SYSTEMATICKÁ SPOLUPRÁCA: VESELÝ, KOLÍBAL, PALCR

4.5.1 Ateliér a diela Aleša Veselého, 60. roky

Pramene

 V ateliéri Aleša Veselého fotografoval Jan Svoboda už v roku 1960, kedy 

dokumentoval druhú výstavu Konfrontace (viď vyššie, [42, 43]). V osobnom archíve 

tohto sochára sa ďalej dochovali prevažne signované a datované fotografie z prie-

behu 60. rokov, ktoré boli v nedávnej dobe doplnené rozsiahlym súborom negatívov 

z pozostalosti Jana Svobodu.293 Aleš Veselý dnes archivuje celkom 65 signovaných 

či orazítkovaných autorských pozitívov tohto fotografa294, najčastejšie veľkosti 

21x29 a 29,5x39,5 cm (výnimočne až 43x58,5 cm), a ďalej 132 negatívov (z nich 126 

veľkosti políčka 6x9 cm zvitkového stredoformátového filmu a 7 negatívov veľkosti 

13x18 cm, fotografovaných na kazety veľkoformátovej kamery).295 Chronologicky je 

poslednou známou rozsiahla dokumentácia sochy Kaddish na prehliadke Socha a město 

v Liberci v roku 1969, kde táto socha vyhrala hlavnú cenu.296 

 Z celkového počtu pozitívov je 17 vpredu označených rokom vzniku, signo-

vaných a samostatne adjustovaných podlepením kartónu, súčasťou snímky je vždy 

fotografická pasparta.297 Ostatné odovzdané fotografie sú zväčša rovnako vpredu 

signované a datované, najmladšie potom iba označené razítkom na zadnej strane. Od 

niektorých záberov existuje v tomto archíve viac kópií, maximálne však štyri.298 

Všetky zväčšeniny majú lesklý povrch, iba jedna z nich (fotografia reliéfu Inde-

terminace kruhu a přímky, 1963 [69]) má povrch špeciálne manipulovaný v procese 

zväčšovania tak, že dva snímané umelecké objekty na fotografii až reliéfne vy-

stupujú a ich pozadie je odlíšené odobraním reálnej farebnosti zašednutím. Autor 

tým dosiahol mechanického potlačenia pozadia fotografie, ktoré svojou štruktúrou 

293 Boli Annou Svobodovou odovzdané Alešovi Veselému.

294 Ostatné dohľadané fotografie boli buď variantami rovnakých záberov, výnimočne až v počte šty-
roch zhodných kusov (Svoboda zväčša odovzdával tri kópie). Naopak Svobodom neoznačené fotogra-
fie, ktoré Aleš Veselý považuje za Svobodove, neboli do výberu zaradené pre (minimálne) riziko 
chyby v určení autorstva. Rovnako som neposudzovala zväčšeniny i negatívy mimo fotografie tro-
jrozmerných predmetov, teda kresby či grafiky. 

295 Jedná sa o materiál poskytnutý Alešom Veselým k štúdiu v súvislosti s touto prácou, a je spra-
covávaný po prvýkrát, za čo autorovi a jeho asistentke Alene Bartkovej ďakujem. Materiál ob-
sahuje všetky dohľadané negatívy z pozostalosti Jana Svobodu, ktoré boli Veselému odovzdané 
pani Annou Svobodovou v nedávnej minulosti – Svoboda umelcom odovzdával vo väčšine prípadov 
iba pozitívy. V majetku Aleša Veselého sa podľa jeho slov ale nachádzajú ešte ďalšie negatívy, 
ktoré mu mal odovzdať práve Svoboda, tie sa však zatiaľ nepodarilo dohľadať. Malo by sa jednať 
o snímky, ktoré som mala možnosť študovať v autorských zväčšeninách. 

 Päť z hodnotených negatívov nie sú fotografie sôch, ale reliéfov. Nehodnotila som iba negatívy 
fotografií kresieb či grafík.

296 Nová reflexia Ivona RAIMANOVÁ: Socha a město Liberec 1969, Liberec 2008.

297 Jedná sa o rám fotografie dosiahnutý fotografickou cestou pri vyvolávaní zväčšeniny a integro-
vaný do fotografického papiera. Pri osvietení zostane rám čierny a pri zakrytí biely, prípadne 
kombináciou šedivý. Viď aj kap. 4.3.1.

298 Pracovala som vždy iba s autorsky značenou variantou.
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[69] Aleš Veselý, Indeterminace kruhu a přímky. Foto: Jan Svoboda, 1963, 29x39cm. Zdroj: Archiv A.V.
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objektu konkurovalo. Jedná sa o ojedinelý zistený mechanický experiment s povr-

chom fotografie v reprodukčných fotografiách Jana Svobodu, ktoré som mala možnosť 

študovať v originále. 

 Negatívy sú potom predovšetkým v prípade fotografií sochy Kaddish z Liberca 

(1969) zdrojmi existujúcich zväčšenín, v mnohých prípadoch sa však jedná o nega-

tívy pravdepodobne i vyradené či nezväčšované, čo je možné predpokladať vzhľadom 

k pôvodu súboru. Niektoré z nich sú ojedinele zle exponované, prípadne inak tech-

nicky nedostatočné. V prípadne realizovaných negatívov som v niektorých prípadoch 

našla viditeľné rozdiely medzi zväčšeninou a zdrojovým negatívom (predovšetkým 

orezy), dôraz však bol tiež kladený okrem samotného výberu zväčšovanej snímky na 

dorovnanie expozície či adjustáciu.299

Spolupráca

 Systematická práca Jana Svobodu na dokumentácii sochárskych umeleckých diel 

je v prípade spolupráce s Alešom Veselým (nar. 1935) fotografovou najstaršou tohto 

druhu. Pre tohto umelca pracoval Svoboda krátko po svojich fotografických začiat-

koch (od 1957—1958), čoho dôvodom bol pravdepodobe generačný stret oboch umelcov 

a fakt, že sa poznali už od strednej školy, kde boli spolužiakmi. Aleš Veselý si 

v rámci spomienok na toto obdobie vybavuje Svobodu ako osobnosť, s ktorou nachá-

dzali spoločnú reč, i keď boli obaja relatívne uzatvorení.300 S Veselým ho ani tak 

nespojoval rovnaký výtvarný názor (v tomto bol blízky skôr Palcrovi či Kolíbalo-

vi) ako práve osobné priateľstvo a obojstranná možnosť konfrontovať svoje názory 

s rovnocenným a váženým partnerom. Veselý mal potrebu, podobne ako Svoboda, svoju 

prácu reflektovať, čo dokazujú jeho autorské texty301. Patrí rovnako ako Kolíbal 

či Palcr medzi výtvarne výrazné osobnosti, presne také, akých hlbokým vnútorným 

potenciálom naplnené práce Svobodovi imponovalo fotografovať: ponúkali mu totiž 

možnosť konfrontácie s jeho vlastným videním sveta.302

 Obaja autori sa stýkali aj potom, čo Veselý opustil strednú školu a študoval 

na Akadémii výtvarných umění (od roku 1952). K začiatku ich fotografickej spolu-

práce došlo krátko po začiatkoch Svobodovej fotografickej tvorby – v dobe, kedy 

Aleš Veselý získal žižkovský ateliér. Toto prostredie, rovnako ako Veselého práce, 

vtedy Svobodu zaujímali. Jednalo sa o dobu postupného rozhýbavania sa výtvarnej 

scény, na ktorej ani on nezmeškal príležitosť k účasti aspoň jej fotografovaním. 

Dokumentácia druhých Konfrontací z 30. októbra 1960 bola počiatkom Svobodovej 

práce v tomto ateliéri. Nasledovala ju nespojitá práca z priebehu šesťdesiatych 

rokov, kedy podľa slov Aleša Veselého k fotografovaniu dochádzalo skôr jednorá-

zovo vtedy, keď Svobodu sám zavolal. Fotografovanie prebiehalo najprv v interiéri 

299 Štúdium negatívov umožnilo sledovať predovšetkým kompozíciu a vôbec prácu s Veselého objekta-
mi v Svobodových obrazových variantách, pre neznalosť autorských zväčšenín je u mnohých naopak 
problematické posudzovanie práce so svetlom či valérmi sivých tónov výsledných fotografií, ich 
proces vzniku dovoľuje totiž expozíciu negatívu ovplyvniť.

300 Z rozhovoru a Alešom Veselým. Autor spomína, že Svoboda v škole vždy prekvapil svojimi vedo-
mosťami.

301 Dnes publikované na jeho stránke www.ales-vesely.cz. Svoboda svoje názory písomne nezachytil, 
ale jeho obľuba vážnych rozhovorov je známa; podľa rozhovoru s Jaromírom Zeminom.

302 Podmienkou dokumentačnej práce Jana Svobodu bol vždy zvláštny osobný záujem o fotografovanú 
tvorbu; z rozhovoru s Alešom Veselým. 

http://www.ales-vesely.cz/
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i exteriéri ateliéru, neskôr na prvej samostatnej výstave Aleša Veselého v Alšo-

vej síni v Prahe v roku 1963, ďalej na Mezinárodnom sympoziu prostorových forem 

v Ostrave v roku 1967 a nakoniec na plenérovej výstave Socha a město v Liberci 

v roku 1969. Od začiatku sedemdesiatych rokov kontakt oboch umelcov postupne 

ustal a k dokumentácii už ďalej nedochádzalo. Aleš Veselý sa od roku 1970 presunul 

do ateliéru v Středoklukách, kde si novo zakúpil statok, ktorý začal opravovať. 

Podľa spomienok tohto autora ho tu Svoboda zrejme ojedinele navštívil, ale už bez 

fotoaparátu.

 Dnes máme možnosť priamo posúdiť hodnotu fotografickej tvorby, akú mala 

táto pre autora fotografovaných umeleckých diel. Aleš Veselý si podľa svojich slov 

Svobodovu fotografickú dokumentáciu svojich diel vážil a podobne ako niektorí 

umelci, ktorým Svoboda fotografoval ich práce, si ju medzi ostatnými fotografia-

mi svojich diel považoval za najlepšiu. Dôvodom mala byť predovšetkým Svobodova 

schopnosť zachytiť silnú atmosféru, ktorá bola prítomná nielen v objektoch, ale 

aj v ich interakcii s miestom vzniku či uloženia v typicky staropražskom suteréne 

žikovského ateliéru a jeho dvora.303 Aleš Veselý v tejto súvislosti hovorí o sile 

„autenticity“, prítomnej v týchto prácach, a to ako autenticity miesta, tak samot-

nej fotografie.304 

 Fotografie Jana Svobodu sú pri tejto spolupráci významným zdrojom rôznych 

informácií, umožňujúcich dôkladné historické štúdium Veselého tvorby. Na rozdiel 

od mladšej Svobodovej užitej tvorby boli odovzdané pozitívy často označené dátu-

mom, prípadne sa dajú inak chronologicky presne vročiť podľa ich kontextu (napr. 

fotografie z Ostravy, Liberca) či razítka (Svoboda menil v priebehu 60. rokov ad-

resu)305. Svobodove snímky žižkovského ateliéru Aleša Veselého sú naviac jediným 

dochovaným dokumentom tohto prostredia, na rozdiel od Svobodových ďalších foto-

grafií z miest či ateliérov, ktoré sa dodnes dochovali a boli fotografované via-

cerými autormi (napr. u Kolíbala a Palcra). Podobne jedinečným zdrojom je podrobná 

dokumentácia Veselého prác z Ostravy (1967) a Liberca (1969). Fotografie zároveň 

zachytávajú aj najstaršie obrazy Aleša Veselého z ranných päťdesiatych rokov, kto-

ré už neexistujú, a sú tak cenným prameňom k štúdiu tohto diela, rovnako ako dnes 

neexistujúceho autentického prostredia jeho vzniku.

Analýza fotografií

 Svobodove fotografie prác Aleša Veselého stoja chronologicky na počiatku 

jeho systematickej fotografie umeleckých diel a sú v nich obsiahnuté východiská 

niektorých podstatných znakov fotografovej podobnej ďalšej práce, ktoré autor ne-

skôr radikálnejšie rozvíjal. Pre vývoj fotografií snímaných v ateliéroch umelcov 

je tak podstatnou atmosféra miesta, ktorú sa Svoboda svojimi fotografiami snažil 

vystihnúť. Aleš Veselý na toto prostredie spomína v jednom rozhovore: „Sklepení 

303 Atmosféru neskoršieho ateliéru v Středoklukách potom Veselému podľa slov umelca zachytila zau-
jímavo napríklad Alena Hanzlová.

304 Z rozhovoru s Alešom Veselým.

305 Podľa Aleša Veselého sa najprv nasťahoval na adresu Veletržní 29, Praha 7 do bytu Roberta 
Piesena po jeho emigrácii v roku 1965, po zapečatení tohto bytu políciou sa neskôr presťa-
hoval do ulice Na Zámyšli 2 v Prahe 5 (zrejme krátko potom). Tieto adresy obsahujú aj Svobodove 
razítka na zadnej strane fotografií.
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v Kubelíkově ulici jsem jako ateliér získal jako absolvent AVU několik měsíců před 

tou „Druhou Konfrontací“. Měl jsem tehdy na vybranou z několika možností takzvaných 

nebytových prostorů. Byly to většinou zrušené krámky, skladiště, dílničky a podobně 

nevyužitá místa. Ale ten sklep s malými „sotva okénky“ u stropu, které byly zvenčí 

v úrovni chodníku – s tím absurdním vstupem po křivém točitém schodišti středem 

světlíku, jehož vnitřní prostor měl nízké klenby, mě ihned oslovil. Byl tmavý, v de-

zolátním stavu, odporně špinavý, ale já ucítil, jak to rezonuje s vlnovými délkami 

mých pocitů. S Tondou Tomalíkem a Čestou Janoškem jsme ho rychle dali do pořádku 

a vybílili a připravili právě pro tuto druhou Konfrontaci...“.306 Fotogeničnosť toh-

to miesta je tak patrná nielen z Veselého popisu, ale aj Svobodových fotografií 

[42,43]. Význam prikladaný fotografom niektorým z týchto snímok je odvoditeľný 

z ich autorskej adjustácie. 

 Podobným spôsobom, akým boli adjustované vyššie popísané Svobodove fotogra-

fie z tejto výstavy (viď vyššie kap. 4.3.1), bolo adjustovaných aj niekoľko foto-

grafií zobrazujúcich interiér tohto ateliéru z rokov 1962—63, teda z kulminačného 

obdobia počiatkov Veselého tvorby [69,70,72,73]. Jan Svoboda rovnakým spôsobom 

adjustoval a podpísal osem dnes existujúcich fotografií z interiéru ateliéru307. 

306 Rozhovor Vladislava Zadrobílka s Alešem Veselým, In: Aleš Veselý v prostorách Josefa Pleskota, 
Litomyšl 2009, 75—76. Rozhovor je z rokov 2008—2009.

307 Niektoré má v nepodpísanej variante Veselý aj v kópiách, pričom sa niekedy strieda farba ob-
vodového rámu, čierna a sivá.

[70a] Jan Svoboda, Bez názvu (fotografia žižkovského ateliéru Aleša Veselého), 1962, 29,5x39,5 cm. 

Zdroj: Archív A.V.
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Tieto fotografie-obrazy boli vpredu v spod-

nej časti rámu podpísané „Jan Svoboda“ 

a vročené „1962“ [69,72]. Zachytávajú onu Ve-

selým zdôrazňovanú atmosféru ateliéru, snáď 

s výnimkou jednej fotografie šiestich gale-

rijne „inštalovaných“ umeleckých diel v rohu 

nezvyčajne upratanej miestnosti, ktoré pôso-

bia dojmom záznamu súkromnej výstavy. Tento 

súbor tak predznamenáva zrelý fotografický 

dokument ateliéru Zdeňka Palcra v Zdiboch 

zo sedemdesiatych rokov. V rozpore s Vese-

lého popisom úzkostnej atmosféry podzemného 

priestoru naopak Svobodove fotografie tie-

to pocity neodrážajú, keď zobrazujú zápla-

vu surového materiálu a náčinia koexistujúce 

v pokojnej symbióze s hotovými dielami. Aj 

keď sú miestnosti ateliéru v porovnaní s ich 

galerijným vyznením na starších snímkach 

z výstavy Konfrontace podstatne zaplnenejšie, 

vyniká ich umelým svetlom ozrejmovaná čis-

tota, akýsi rád, stálosť a náležitosť výbavy 

ateliéru k jeho priestoru. V porovnaní s ex-

teriérovými snímkami jednotlivých prác vyža-

rujú ateliérové fotografie rád a istotu, kto-

rá by mohla odzrkadlovať Veselého východiská 

umeleckej tvorby: „Vždycky jsem věřil, že moje 

výpověď, přestože je o těch tragických a zra-

ňujících věcech, je uvnitř pozitivní, i když 

lidé kolem v té době v mých věcech vnímali 

spíše tu ostrost a nepřístupnost – tragičnost, 

uzavřenost – až agresivní sebeobranu.“308 

 Fotografie z vnútra ateliéru potom do-

plňuje jeden portrét autora [70], ktorý akoby 

odzrkadľoval moment názorovej spovede auto-

ra, ktorý sa vyznáva svojou tvorbou. Snímka 

vzdialene odkazuje na fotografie z prostre-

dia klasickej ateliérovej portrétnej tvor-

by. Aleš Veselý je na nej sviatočne oblečený 

v saku a tmavých nohaviciach, sedí na mohut-

nej stoličke-tróne, rozhodne nezapadajúcej do 

prostredia podzemnej dielne (bola však v in-

ventári ateliéru už od Konfrontací), a díva 

sa z  profilu niekam mimo obraz. Jedná sa 

o dôstojný portrét autora, ktorý v nasle-

308 Rozhovor 2009, 84.

[70b] Jan Svoboda, Bez názvu (Aleš Veselý 

v žižkovskom ateliéri), 1962, 29,5x39,5 cm. 

Zdroj: Archív A.V.

[71] Jan Svoboda, Bez názvu (Aleš Veselý na 

svojej výstave v Novej síni v Prahe), 1963, 

29,5x39,5 cm. Zdroj: Archív A.V.
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dujúcom roku 1963 vystavil rovnako dôstojne svoje práce v Alšovej Síni v Prahe 

– portrét akoby ozrejmoval sviatočnosť Veselého práce a každého momentu, ktorý 

trávi so svojim umením.

 Veselého výstavu v roku 1963 František Šmejkal v úvodnom texte výstavy na-

zýva „velmi neobvyklou událostí“.309 Z jej dokumentácie potom pochádzajú štyri veľ-

koformátové negatívy (13x18 cm) Jana Svobodu a štyri originálne adjustované zväč-

šeniny (zhodne s vyššie popísanými, rozmeru obrazu 29,5x39,5 s fotografiou 20x29 

cm), ktoré zobrazujú inštalované diela v denným (stropným) svetlom zaplavenej 

výstavnej siene. V takomto prirodzenom osvetlení, na rozdiel od umele osvetleného 

ateliéru, obnažujú vystavené diela tmavého materiálu svoje detaily povrchu, ktoré 

fotograf zdôraznil aj použitím na detail citlivého fotoaparátu. Medzi snímkami 

z tejto výstavy je potom ďalší sochárov portrét [71], ktorý Svoboda koncipoval ako 

štylizovanú polopostavu autora so zamysleným výrazom rukou podopretej tváre, kto-

rej pohľad znova smeruje von zo snímky tak, aby diela v zadnom pláne sugestívne 

ilustrovali jeho myšlienky. Takýto príbehom ozrejmený portrét sa líši od technicky 

a kompozične presných čistých fotografií inštalovanej výstavy.

 Ak sa v súvislosti s analýzou kompozície vrátime k ateliérovým snímkam, 

dôležité je zdôrazniť ich takto estetizovanú stavbu prevažne v medziach zlatého 

rezu, a ďalej fotografov autorský výber snímaných zátiší. V jednom príklade [72] 

Svoboda potlačuje reálne predstavenie objektu výberom jeho  časti, ktorý podria-

dil dôrazu na fotografické komponovanie záberu a v ňom obsiahnutej geometrickej 

hre štruktúr častí zachytených plôch. Do kontrastu tu Svoboda postavil kvalitu 

309 František ŠMEJKAL: Aleš Veselý (Zahajovací řeč na výstavě Stigmatické objekty, Alšova síň, Pra-
ha, 12. srpna 1963), in: NEŠLEHOVÁ 1991, 228.

[73] Jan Svoboda, Bez názvu (fotografia 

žižkovského ateliéru Aleša Veselého), 1963, 

29x39 cm. Zdroj: Archív A.V. 

[72] Jan Svoboda, Bez názvu (fotografia 

žižkovského ateliéru Aleša Veselého), 1962, 

29,5x39,5 cm. Zdroj: Archív A.V.
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a štruktúru bielenej omietky s povrchom dreve-

ného objektu-obrazu doráňaného ohňom (Stigma-

tický objekt VIII/9, 1962, v počiatočnom štádiu 

svojho vzniku), a tiež so štruktúrou materiá-

lu pripraveného na pracovnom stole. Odkazujúc 

tak na asociácie k myšlienkam sochára hľadá 

Svoboda zároveň fotogenično miesta a priestor 

pre svoju vlastnú, inak estetizovanú obrazovú 

výpoveď. 

 Okrem starostlivo adjustovaných, kar-

tónom podlepených fotografií odvzdal Svoboda 

Veselému aj pozitívy bez zvláštnej adjustácie 

či iba s nepravidelným orámovaním (závislým 

od rozdielu pomeru strán negatívu a použitého 

fotopapieru), avšak na prednej strane podpí-

saných a vročených [73]. Čítame z nich, že do-

kumentácia ateliéru pokračovala v roku 1963. 

Z fotografovho prístupu vyplýva snaha priviesť 

diváka k pochopeniu celého procesu tvorby Ale-

ša Veselého v jej materiálne podmienenom zák-

lade: v popredí väčšiny fotografií je pracovné 

náčinie, v pozadí potom výsledky práce – ho-

tové umelecké diela. Svoboda je u niektorých 

pohľadov [73] zjavne fascinovaný asociatívnym 

vyznením vedľa seba postavených a kolážovite usporiadaných materiálov a nára-

dia, prostriedkov k vzniku diel, zdôrazňujúc ich vlastný, fyzický povrch. Sním-

ky z obdobia nasledujúcich rokov – určiteľných podľa doby vzniku snímaných diel 

– z interiéru ateliéru, ktoré existujú iba v negatívoch, sú potom vždy zamerané 

zvyčajne na jedno či viac umeleckých diel ako hlavného predmetu záujmu, nemajú 

však rovnakú obrazovú kvalitu a sú tematicky menej koncentrované. Autor sa v nich 

snažil o vyprostenie objektov z kontextu okolia tak, že vyčistil snímaný prietor. 

Volená kompozícia niekedy môže byť dôsledkom obmedzeného priestoru, odkazuje však 

k neskoršej práci s priestorom o niečo väčšieho ateliéru Stanislava Kolíbala, a to 

zapájaním minimálnych fragmentov častí okolia do čistej plochy obrazu (napr. vý-

klenkov pod oknami v pozadí fotografovaných objektov [74]). Podľa realizovaných 

pozitívov však v tomto období fotograf uprednostnil snímky rovnakých diel z ex-

teriéru dvora ateliéru.

 Z ateliérových snímok patria k najzásadnejším tri fotografie [75,76,77], 

z ktorých zväčšenina jednej [76] pochádzala aj z osobného archívu Jana Svobodu 

(dnes uložená v MG310), je preto oprávnené uvažovať o jej zvláštnom ocenení samot-

ným fotografom. Jedná sa o tri surrealizujúce nájdené ateliérové zátišia, ktoré 

Svoboda fotografoval za pomoci prudkého umelého nasvietenia. Jedno z nich [76] za-

chytáva dokonca figurálnu plastiku sádrovej hlavy v kontexte ďalších diel a pred-

metov, umiestnených – rovnako ako druhá snímka [77] do výklenku pod oknami ate-

liéru. V prípade tretieho záberu [75] ide o snímku troch reliéfov na stene, ktoré 

prudko nasvecuje bočné osvetlenie a do tmavého popredia je postavený tlačiarsky 

310 Inv. č. 16543, rozmer 30x40 cm.

[74] Aleš Veselý, Židle uzurpátor, 1964. 

Foto: Jan Svoboda, sken neg. Zdroj: Archív 

A.V. 
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lis, ktorý umelecké diela čiastočne zakrýva. Jedná sa o autonómne vypovedajúce 

fotografie, naznačujúce príbehy až absurdne pôsobiacich predmetov či náradí, ktoré 

svetelnou dynamikou, stavbou kompozície aj obsahom odkazujú k surreálnej imagi-

nácii. Vo vzťahu k interpretácii tvorby Aleša Veselého fotografom tieto zábery 

odkazujú na možné zdroje inšpirácií tvorcu, prítomné v ateliéri v najrôznejších 

materiálových dialógoch. Snímky originálne ilustrujú odlišný charakter Veselého 

tvorby od napríklad neskoršie snímanej Palcrovej, determinovanej pôsobením denné-

ho svetla v koexistencii s rozľahlým priestorom Zdibského ateliéru.

 K najemblematickejším z tejto spolupráce nakoniec patria fotografie jed-

notlivých diel, ich skupín či detailov, ktoré fotograf snímal v mieste vnútorného 

žižkovského dvora domu, v ktorom sa nachádzal ateliér.311 Súbor fotografií tvorí 

celkom 23 pozitívov a 43 negatívov, medzi ktorými je jeden portrét umelca a nie-

koľko pracovných snímok (iba v negatívoch). Fotografie ťažia z možnosti zachytiť 

zložitý a tmavý povrch predmetov na dennom a rozptýlenom svetle tak, ako ho nikdy 

nevystihne interiérová fotografia s umelým osvetlením. Dvor mal naviac výrazne 

optické kvality: ako pozadie predmetov – reliéfov i objektov – bola vždy použitá 

oprýskaná, rôzne narušená omietka, ktorá v niektorých miestach celkom opadala na 

tehlu, v iných iba na povrch podkladovej omietky. Fotografiu tak rozohráva štruk-

túra pozadia, celkom odlišná od povrchu umeleckých objektov (drevených a kovo-

vých), a teda umožňujúca využiť fotografický potenciál prostredia a nechať diela 

komunikovať v nastavenom dialógu štruktúr. Zaujímavé je, že aj keď Svoboda často 

zámerne volí ako pozadie miesto zvlášť porušené (napr. reliéfy sa dali prevesiť 

do polohy vylučujúcej zásah obnaženého tehlového muriva do záberu), v odovzda-

ných pozitívoch ho často okliešťuje na samú hranu snímaného objektu so snahou 

o minimalizáciu rušivého vplyvu312 – aj preto sú jeho pozitívy rovnakých snímok 

často odlišných rozmerov [79,80,81]. V prípade reliéfov je záber takmer vždy kolmý 

311 Časti z nich sú reprodukované v katalógoch z Alšovej síne, František ŠMEJKAL: Aleš Veselý (kat. 
výst.), Praha 1963 a z Wiener Secession, A.V.FEBER: Aleš Veselý (kat. výst.), Wien 1969.

312 Podobne reprodukcie, napr. v katalógu Mahulena NEŠLEHOVÁ: Český informel: průkopníci abstrakce 
z let 1957—1964 (kat. výst.), Praha 1991, nepag. obr. príloha.

[77] Jan Svoboda, Bez názvu 

(fotografia žižkovského ateliéru 

Aleša Veselého), asi 1963, 29x39 

cm. Zdroj: Archív A.V.

[76] Jan Svoboda, Bez názvu 

(fotografia žižkovského ateliéru 

Aleša Veselého), 1963, 29x39 cm. 

Zdroj: Archív A.V.

[75] Jan Svoboda, Bez názvu 

(fotografia žižkovského 

ateliéru Aleša Veselého), 1963, 

29x39 cm. Zdroj: Archív A.V.
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[78] Aleš Veselý, Enigma III, Židle uzurpátor a Enigma VI. Foto: Jan Svoboda, 1966,  43x58,5 cm. Zdroj: 

Archív A.V.
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[84,89] a zaujímavé sú okrem používaného pozadia pri fotografiách celku predovšet-

kým ich fotografické detaily [85]313, ktorými sochu fotograf násobne abstrahuje, 

a to precíznym vykreslením každého detailu a štruktúry povrchu. U priestorových 

objektov (napr. Enigmatické objekty, Židle uzurpátor) Svoboda zapojil priestor ce-

lého k fotografiám využívaného nárožia dvora [78,79], čím sochy, snímané často 

z mierneho podhľadu, prezentuje v rámci špecifických kulís improvizovaného troj-

rozmerného javiska (vyniká [78]). Zvláštne odľahčeného účinku potom dosiahol vo 

fotografii objektov Indeterminace kruhu a přímky, 1963 [69,90], ktoré giganticky 

čnejú do výšky nárožia dvorku. Ten fotograf nasnímal celý, a to vrátane merít-

ka v podobe sediacej postavy autora, odeného v pracovnej zástere. Vedľa neho sú 

z okna susedného bytu vystrčené vetrajúce sa postelné matrace a bielizeň. V tejto 

autorskej a signovanej fotografii dochádza k vzácnemu stretu žánru  dokumentár-

nej fotografie a inscenovaného zátišia, v ktorom sa pretínajú životy umeleckých 

diel a myšlienok ich autora so stopami rušných životov obyvateľov domu, ktorí 

priestor improvizovaného fotoateliéru podobne „obsadili“ iným, vizuálne rovnako 

príťažlivým objektom. Svobodovi sa tu vzácne podarilo zasadiť abstraktné umelecké 

diela do kontextu obyčajnej reality a života, v ktorom vznikali. Výrezom z tejto 

fotografie vznikol dokonca reprodukovaný ďalší portrét autora, nepostrádajúceho 

introvertný výraz.314 Portrétna tvorba Jana Svobodu má tak u Veselého nevšedne po-

četné zastúpenie – doplňuje ju ešte jeden posledný, poetizujúci portrét s grafikou 

na pozadí, ktorý zachytáva tvár a poprsie sochára s pohľadom obráteným do seba 

[89].315

 K exteriérovým patria aj dva símky Stigmatických objektov, ktoré sú položené 

na dlažbe z mačacích hláv [82,83], čím vytvárajú odlišné štrukturálne prostredie 

pre prezentáciu reliéfu a poukazujú tak na jej fotografický zámer. Voľba výrazne 

členitého pozadia je takmer v konfliktom postavení s prekomplikovaným materiálo-

313 Por. reprodukciu Enigma kruhu (1965) na 4. strane obálky Výtvarného umění XVI, 1966, č. 5.

314 ŠMEJKAL 1963, zadná strana obálky.

315 Reprodukovaný v katalógu FEBER 1969.

[81] Aleš Veselý, Židle uzurpátor, 

1964. Foto: Jan Svoboda, 19x29cm. 

Zdroj: Archív A.V.

[80] Aleša Veselý, 

Indeterminace přímky, 1963. 

Foto: Jan Svoboda, 12x29cm. 

Zdroj: Archív A.V. 

[79] Aleš Veselý, Enigma III, 

1965. Foto: Jan Svoboda, sken 

neg. Zdroj: Archív A.V.
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vým povrchom reliéfov. Fotografov výtvarný zámer vyniká aj výberom dokumentačne 

nesprávneho pohľadu na objekt-reliéf, ktorý je snímaný diagonálne, deformujúc tak 

proporciu objektu, i keď v šikmom podhľade vynikne ostro vystupujúci profil ob-

jektu. 

 Z dvora domu pochádzajú nakoniec ešte dva pracovné snímky [87,88], odkazujú-

ce na kompozičné hry Svobodových zátiší, ktoré s dokumentáciou diel nemajú mnoho 

spoločného a je možné ich označiť za pracovné či voľné, vzhľadom na absenciu ich 

pozitívov nie je však ich hodnota z pohľadu fotografa zrejmá.

 K obsiahlej patrí nakoniec Svobodova jednorázová dokumentácia prác, ktoré 

vznikali v súvislosti s Veselého účasťou na Mezinárodnom sympoziu prostorových fo-

rem v Ostrave v roku 1967 a na prehliadke Socha a město v Liberci v roku 1969.316 

316 V Ostrave malo vzniknúť celkom sedem sôch (vrátane Kaddishu); http://www.ales-vesely.cz/60letaT-
estim.html, vyhľadané 15.7.2012.

[85] Aleš Veselý, Stigmatický objekt, 

1964. Foto: Jan Svoboda, 21x29cm. 

Zdroj: Archív A.V.

[84] Aleš Veselý, Enigmatický objekt, 1964. Foto: Jan 

Svoboda. 18x27,5cm. Zdroj: Archív A.V.

[83] Aleš Veselý, Enigmatický objekt I, 1964. Foto: Jan 

Svoboda, sken neg. Zdroj: Archív A.V.

[82] Aleš Veselý, Enigmatický objekt I, 

1964. Foto: Jan Svoboda, 21x29cm. Zdroj: 

Archív A.V. 

http://www.ales-vesely.cz/60letaTestim.html
http://www.ales-vesely.cz/60letaTestim.html
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V Ostrave zachytil Svoboda na svojich fotografiách sochu Kaddish v jej inštalácii 

v mestskom parku (bola tu umiestnená do roku 1968), a ďalej sochy Memento, Pa-

voučí věž a Testimony v prostredí miesta ich dokončenia, na dvore Malej pevnosti 

v Terezíne. U posledných troch zaujmú starostlivo volené detaily, aj monumen-

talizujúce celkové podhľady. K najpôsobivejším z týchto fotografií ale patria 

snímky sochy Kaddish, a to ako v mieste jeho dočasnej inštalácie mestského parku 

v Ostrave v kontexte krajinného rámca, tak neskôr z Liberca [86a,86b], kde tento 

fotograf dokumentoval Veselého tvorbu zrejme naposledy. Liberecké snímky zaujmú 

ako podhľadom na sedemetrovú sochu, týčiacu sa na návrší nad údolím s panelákmi, 

tak v jeho početných detailoch, ktorých sa dochovalo veľké množstvo (28 negatívov 

a z nich 11 pozitívov).317 Fotografie približujú okom nezachytiteľný povrch detai-

lov precíznej Veselého práce, ktoré majú pre štúdium sochy značnú informatívnu 

hodnotu, zaujmú však aj ich originálnym výtvarným komponovaním, ktorému pozadím 

bola pri pohľade zdola obloha.318 Fotograf pritom sochu výrazovo vyčerpal – sním-

ky sa pohybujú v škále od minimálnych výtvarne-obrazových kompozícií [86b], cez 

dramatické diagonály, až po snímané väčšie celky či komplexné pohľady [86a]. Fo-

tografie z tohto súboru ukazujú pri praktickej nemožnosti manipulovať objektom 

v súvislosti s fotografovaním Svobodovu dokumentačnú invenciu, technickú zručnosť, 

trpezlivosť v hľadaní výstižného detailu či schopnosť dobre zachytiť monumentálnu 

„architektúru“ sochy. V kontexte autorovej ostatnej dokumentačnej práce však (ur-

317 Malá časť bola reprodukovaná v katalógu FABER 1969.

318 Dokazuje technickú zručnosť fotografa pri práci v silnom protisvetle, obloha však v pozitívoch 
postráda kresbu.

[86a] Aleš Veselý, Kaddish (v Liberci), 

1969. Foto: Jan Svoboda. 21x29cm. Zdroj: 

Archív A.V.

[86b] Aleš Veselý, Kaddish (v Liberci), 1969. 

Foto: Jan Svoboda. sken neg. Zdroj: Archív 

A.V.
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čite aj vplyvom charakteru monumentálneho objektu) pôsobia tieto fotografie menej 

autorsky radikálne, a to i keď ju reprezentujú pohľadom výrazne prestupujúcim 

bežný pohľad diváka.

Zhodnotenie

 Svoboda si podľa počtu dochovaných fotografií a z nich odvodenej intenzity 

práce pre Aleša Veselého vážil nielen jeho umeleckých diel, ale aj osobnosti ich 

autora, čo dokazuje väčší počet zachovaných portrétov. O nič menej tomu nebolo ani 

naopak, keď Aleš Veselý nechal Svobodovi voľnosť vo fotografických autorských ex-

perimentoch a pri fotografovaní mu plne dôveroval. Sám zvlášť poukazuje na auten-

ticitu výsledných fotografií Jana Svobodu319, ktorá však odkazuje vedľa originality 

umeleckého pohľadu fotografa, neodlišujúceho kvalitu dokumentácie umeleckých diel 

od svojich voľných fotografií, aj na zodpovedné sprítomnenie zaniknutého mies-

ta i časti snímanej tvorby. Fotografia je tak po uplynutí času nositeľom pamäti, 

oživením minulosti, ktorá už v žižkovskom ateliéri zanikla a ďalej sa vrstvením 

života nerozvíja.320 

 U Svobodu je jeho osobný záujem o atmosféru a tvorivé magično priestoru 

ateliéru zrejmý ako z veľkosti súboru v období rokov 1962—1963, tak z adjustácie 

niekoľkých pozitívov, ktoré zrkadlia jeho osobnú filozofiu fotografického obrazu. 

Príznačné je, že viac než k dokumentovanej progresívej Veselého abstraktnej tvorbe 

mal však Svoboda bližšie k zvláštnosti nájdených zátiší v rámci tohto potenciálom 

nabitého prostredia. Istým limitom fotografa bola jeho nutnosť pracovať s umelým 

svetlom, vzdialeným jeho voľnej tvorbe, práve vďaka tomu sa nám však dochovali 

originálne snímky poukazujúce na Svobodovu schopnosť imaginatívnej práce v takom-

to prostredí, a to zvlášť u troch surrealizujúcich snímok [75,76,77], posúvajúcich 

autorské záujmy fotografa k novému rozmeru.

 Svobodu tak zaujal silný obsahový náboj fotografovaných umeleckých diel, 

označovaný Hanou Rousovou za Veselého „pokus o totální umělecké dílo“,321 ktoré 

autorka vo vzťahu k jeho plastikám zo začiatku 60. rokov popisuje: „Plastika tedy 

neplní pouze funkci artefaktu, ale zároveň vymezuje prostor, schopný radikalizovat 

vztah mezi tvořícím subjektem a obektivním děním, mezi fikcí a realitou. Stává se 

místem pokusu o uskutečnění představy, že vlastní mikrosvět může být sám sobě ma-

krosvětem – jednotou, totalitou.“322 Autorka ďalej poukazuje na cieľ Veselého tvorby, 

ktorá má byť „veškerou skutečností“, a to takou, ktorej súčasťou je autor sám323 – 

odtiaľ možná paralelná interpretácia početných Svobodových portrétov vo Veselého 

tvorbe. Podľa Rousovej vníma Veselý podobne časovosť diela, ktoré nekončí momen-

tom vzniku umeleckej – často expresívne výbušnej tvorby, ale ktoré je podriadené 

319 Z rozhovoru s Alešom Veselým.

320 Opačným príkladom je aktuálny Veselého ateliér v Středoklukách, ktorý už Svoboda nefotografo-
val.

321 Por. Hana ROUSOVÁ: Pokus o totální umělecké dílo, in: Aleš Veselý v prostorách Josefa Pleskota 
(kat. výst.), Litomyšl 2009, 52—70. 

322 Ibidem, 53.

323 Ibidem, 69.
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času celého autorovho života.324 O to výraznejšie zapôsobí 

fotografická dokumentácia takejto tvorby v prostredí ošar-

paného dvora plného vrstvených štruktúr, odkazujúcich na 

časovosť, v ktorých kontexte Veselého práce pôsobia dojmom 

pevnej trvanlivosti až večnosti. Svoboda tak diela ukotvuje 

do pohybu času, čím testuje aj ich trvácnosť, ktorou odka-

zuje na ich vlastné metafyzické významy. 

 Dokumentácia Veselého prác je u Svobodu pokusom o foto-

grafický dialóg z nevšedne sebavedomej pozície. S výnimkou 

imaginatívnejšie ladených interiérových snímok z ateliéru 

však všetky jeho fotografie zachytávajú fotografované ob-

jekty verne a technicky veľmi presne, s maximálnym vykres-

lením ich skutočných, fyzických znakov. Svoboda už neskôr 

nebol pred podobne náročnú úlohu z hľadiska zobrazovania 

zložitých povrchov plastík postavený (s výnimkou Pacíkových 

prác), a naďalej sa konfrontoval predovšetkým s otázkou dia-

lógu minimalistického, zväčša hladkého povrchu so svetlom, 

ktoré predstavovalo výzvu v  súvislosti s  jeho osobnými 

tvorivými zámermi. Výsledky spolupráce s Veselým sú oproti 

dokumentácii diel Kolíbala či Palcra preto princípom fo-

tografovej zrelej výtvarnej estetiky vzdialené, vnútorne 

a obsahovo sa však blížia k symbolickým objektom a bohatým 

štrukturovaným povrchom, s ktorými autor pracoval v ranných 

zátišiach jeho voľnej tvorby. Svoboda napriek tomu značného 

rozdielu v ich výtvarnom výraze neváhal využiť a Veselé-

ho práce testoval stavajúc svoje snímky na tomto kontraste 

v prostredí, ktoré im poskytlo nový priestor k sebarealizá-

cii. Skôr než ich interpretáciou sú potom tieto fotografie 

pokusom o hľadanie odpovedí na otázky, dopytujúce sa svo-

bodovským prizmatom videnia skutočnosti po definícií vnú-

torných odkazov, ktoré silné individuality fotografovaných 

prác majú niesť.325 Slovami Františka Šmejkala totiž každé 

324 Ibidem.

325 O „skutečných autentických hodnotách, přinášejících naléhavé vnitřní poselství” hovorí ŠMEJKAL 

[88] Jan Svoboda, Bez názvu (fotografia z dvora 

žižkovského ateliéru Aleša Veselého), asi 1969, 

sken neg. Zdroj: Archív A.V.

[87] Aleš Veselý, Indeterminace kruhu a přímky, 

1963 (na dvore žižkovského ateliéru). Foto: Jan 

Svoboda, asi 1969, sken neg. Zdroj: Archív A.V.

[89] Jan Svoboda, Bez 

názvu (portrét Aleša 

Veselého), 1966, 16,6x21,3 

cm. Zdroj: Archív A.V.
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Veselého umelecké dielo je „nová autonomní skutečnost, která prostřednictvím své-

ho tvůrce nejenom obráží a vyjadřuje skutečnost dnešního světa, ale která ji také 

sama vytváří”. Náročnosť práce s týmito dielami tak definuje ďalšie Šmejkalovo 

tvrdenie: “Dochází zde k jakési koncentraci významových složek, které jsou obsa-

ženy v celé struktuře díla, a jejichž komunikace se nyní děje přímo, bez odkazu na 

nějaké jiné skutečnosti.”326 Svobodovi sa podarilo nechať túto skutočnosť Veselého 

diel prehovoriť pomocou autonómnej stavby fotografického obrazu, za ktorým si 

podľa existujúcich pozitívov, niekedy podpisovaných na prednú stranu fotografie, 

náležite stál.

1963.

326 ŠMEJKAL 1991, 229.

[90] Jan Svoboda, Bez názvu (fotografia Aleša Veselého s dielom Indeterminace 

kruhu a přímky na dvore žižkovského ateliéru), 1963, 29x39 cm. Zdroj: Archiv A.V.
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4.5.2 Ateliér a diela Stanislava Kolíbala, asi 1968—1975

Spolupráca 

 Pre Stanislava Kolíbala (nar. 1925) pracoval Svoboda na objednávku sochára 

približne v rokoch 1968—1975.327 Aj v tomto prípade sa jednalo o zákazku pre pria-

teľa, i keď v porovnaní s priateľstvom Palcrovým či Podhrázského sa tu jednalo 

o vzťah profesionálnejší. Kolíbal sa pohyboval v rovnakom kruhu výtvarníkov, kto-

rým často inštaloval výstavy či graficky upravoval katalógy. Počiatok spolupráce 

so Svobodom sa v tejto súvislosti zhoduje s rokom, v ktorom Kolíbal inštaloval 

prvú Svobodvu výstavu v Galérii na Karlově námestí (1968).328 V tomto roku tak 

spolupráca autorov kulminovala, pričom k ich stretu dochádzalo aj neskôr, v sú-

vislosti s grafickou činnosťou Stanislava Kolíbala.329 

 K dokumentačnej práci pre Stanislava Kolíbala došlo podľa tohto autora na 

jeho požiadanie po doporučení Svobodu Zdeňkom Palcrom. Jednalo sa o prácu na 

objednávku, a teda finančne odmenenú330, ktorá prebiehala prevažne v Kolíbalovom 

ateliéri umiestnenom v prízemí činžovného domu v Rooseveltovej ulici 40 v Prahe 

6. Podľa Kolíbala trvala až do roku 1975 (por. pozn. 326), kedy Stanislav Kolíbal 

spoluprácu ukončil, pričom po celú dobu spolupráce bol Svoboda Kolíbalovým vý-

hradným fotografom. Ako dôvod ukončenia tohto vzťahu uviedol Kolíbal nevyhovujúcu 

kvalitu Svobodových fotografií, ktoré od tohoto roku nereprezentovali diela ani 

len fotograficky správnym a zreteľným spôsobom (príčinou bola zlá voľba expozí-

cie, nečitateľnosť objektov na fotografiách a pod.). Tento záver bol vyvrcholením 

pomerne subjektívneho prístupu Svobodu k fotografiám Kolíbalových diel. Kolíbal 

potom požiadal o rovnakú prácu fotografa Miroslava Jodasa, s ktorým spolupracoval 

nepretržite až do nedávnej doby. Podľa slov Stanislava Kolíbala bol Jodas na roz-

diel od Svobodu iným druhom fotografa - „spíš dokumentaristy“.

 Spolupráca so Svobodom prebiehala až do jej ukončenia nekonfliktne. Foto-

graf mal pri snímaní voľnú ruku – u trojrozmerných objektov si mohol voliť uhol 

pohľadu i prostredie, do ktorého ich umiestnil, u dvojrozmerných často aspoň uhol 

pohľadu a kompozíciu. Kolíbal popisuje jeho spôsob práce: „Nebral to jako fotogra-

fii, kterou má dokumentovat tu sochu, ale bral to jako vlastní fotografii, ve které 

ta moje socha figuruje, ale kompozice je jeho vizí.“ Prejavovalo sa to napríklad 

umiestňovaním sôch do prostredia vnútorného dvora vysokého domu [91,92], kde sa 

nachádzalo zvláštne difúzne svetlo prenikajúce zhora, so zapojením nedokonalej, 

oprýskanej omietky či rôznych rušivých prvkov tohto prostredia (trčiace dráty, 

327 Všetky nižšie uvedené informácie o spolupráci pochádzajú z osobného rozhovoru so Stanislavom 
Kolíbalom z jari roku 2010. Dobu spolupráce do roku 1975 uviedol tento autor, je však viac pra-
vdepodobné, že bola ukončená alebo obmedzená o niečo skôr, podľa ostatných okolností Svobodovho 
života predpokladám, že už v rokoch 1973—1974.

328 Výstavu teoreticky zaštítila Anna Fárová, plagát k výstave vtedy vytvoril Zbyněk Sekal. 

329 Kolíbal napríklad upravoval katalóg pripravený Jaromírom Zeminom k Svobodovej výstave v Olo-
mouci v roku 1971. Ide o Svobodov najoriginálnejší katalóg - výtvarne striedmo komponovaný na 
jeden zložený list, potlačený z oboch strán. Katalóg dokazuje vzájomné prepojenie a pochopenie 
estetického cítenia oboch autorov. ZEMINA 1971.

 Kolíbal tiež napríklad graficky upravoval niektoré katalógy v UPM, z ktorých do jedného mal 
Svoboda dodať fotografie: Olga HERBENOVÁ: 90 a jedna židlí (kat. výst.), Praha 1972.

330 Z výpovede Jaromíra Zeminy; Jan Svoboda bol vraj z dokumentátorov snáď najdrahší.
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odložené predmety a pod.), ktoré z dokumentárneho hľadiska narušovali pohľady na 

sochy, výrazne však modelovali výtvarný charakter fotografie a rytmizovali jej 

plochu. Prostredie získavalo v týchto Svobodových fotografiách dôležitú úlohu 

a fotograf mu často podriaďoval kompozíciu. Prejavilo sa to napríklad zdôraznením 

prázdna priestoru na úkor snímanej sochy. Podobne tieto zábery hodnotí Zdeněk 

Primus: „Podíváme-li se na plastiky Stanislava Kolíbala fotografiemi Jana Svobodu, 

zjistíme, že jsou na nich sice objekty, o které vlastně šlo, ale současně tam nalé-

záme „věci“, o které vůbec nešlo a které tam vlastně neměly co dělat. (..) Z plastiky 

se stala předloha pro fotografa, která dává uměleckému originálu nový rozměr.“331 

Svobodovi tiež vyhovoval kontrast deštrukcie prostredia – ešte vyhranenejšie než 

u Veselého – tentokrát s dokonalým a exaktným minimalistickým tvarom plastík, 

ktoré mali prevažne hladký a čistý  povrch. Na tento spôsob fotografovej práce 

upozornila aj Anna Fárová v článku o Svobodovi: „Kolíbalovy a Palcrovy skulptury 

na jeho [Svobodových] reprodukcích získavají volbou prostředí, do nichž je Svoboda 

zasazuje a se kterým je fotografuje (dlažba, dvorek, dřevěná podlaha atd.), vytváře-

je jim jakési okolí.”332 U pevných inštalácií však bola práca fotografa obmedzená, 

a aj keď ich Svoboda fotografoval podľa seba, často so zapojením viacerých dielo 

obklopujúcich predmetov a iných diel, šlo o dokument Kolíbalom upravenej inšta-

lácie svojich diel v rámci ateliéru, čo však Svobodovi nebránilo budovať obrazy 

autonómnych výpovedí.

 Dôsledkom tejto dokumentácie umeleckých diel boli finálne odovzdané pozi-

tívy, ktoré Svoboda na zadnej strane signoval razítkom „Fotografoval / Jan Svoboda 

/ Praha 5 Na Zámyšli 2”, znamenajúcim autorský súhlas.333 Svoboda na fotografiách 

Kolíbalových diel používal na rozdiel od Veselého fotografií iba jediné razít-

ko, v tejto dobe už totiž býval na svojej ďalej nemenenej adrese v Košířoch. Na 

rozdiel od spolupráce s Veselým už pozitívy Svoboda nesignoval na prednej strane 

snímky podpisom, čo svedčí o možnom zmenenom vzťahu k tejto práci v zmysle jej 

profesionalizácie. Fotografie tiež mali jednotný rozmer 21x29 cm, bez výrazných 

obrazových experimentov.334

331 PRIMUS 2003, 214.

332 Anna FÁROVÁ: Ze sbírek UPM v Praze XIX. Jan Svoboda, in: Československá fotografie XXIV, č. 7, 
1973, 308.

333 Stanislav Kolíbal v súčasnosti disponuje i fotografiami bez razítka, ktoré neskôr zo Svobodovho 
archívu venovala sochárovi pani Anna Svobodová. Razítka boli v tejto dobe bežnou praxou. Razít-
kovanie fotografií bolo dobovou praxou väčšiny fotografov.

334 Podľa zhliadnutého originálneho materáilu.

[92] Vnútorný dvor domu, na ktorom fotografoval 

Jan Svoboda diela Stanislava Kolíbala. Foto: 

autorka práce 2010

[91] Vnútorný dvor domu, na ktorom fotografoval 

Jan Svoboda diela Stanislava Kolíbala. Foto: 

autorka práce 2010
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Pramene a analýza fotografií

 V súvislosti s touto spoluprácou sa mi podarilo preštudovať súbor celkom 53 

originálnych pozitívov (pribižne jednotnej veľkosti 21x29 cm) z osobného archívu 

Stanislava Kolíbala.335 Na rozdiel od iných autorov (okrem Veselého) bolo v tomto 

prípade možné previesť dôkladnejšie porovnanie niekoľkých originálov so stavom, 

do akého ich pozmenila publikačná reprodukcia. Stanislav Kolíbal zároveň v tomto 

období nemal iného fotografa, preto sú Svobodove fotografie väčšiny prác stá-

le reprodukované.336 Okrem originálnych fotografií som ďalej pracovala s ďalšími 

približne 40 snímkami známymi z reprodukcií, z ktorých však mnohé zachytávajú 

dvojrozmerné objekty.337 V nasledujúcom texte sa zameriam na fotografie študované 

v originále, ktoré prípadne doplním zmienkou o zaujímavej reprodukovanej foto-

grafii, ktorej kvalita je zrejmá i z reprodukcie, a ktorú som v originále nemala 

možnosť posúdiť.

 V súbore originálnych preštudovaných fotografií je možné rozlíšiť niekoľko 

pracovných skupín. Prvou z nich je jedenásť fotografií z interiéru Kolíbalovho 

ateliéru, ďalšie dve pochádzajú zo zadnej záhrady domu [113], kam bol z ateliéru 

priamo východ, deväť bolo vyfotografovaných na vnútornom dvore domu. Päť fotogra-

fií potom zobrazuje ploché objekty či reliéfy, snímané kolmo, pravdepodobne tiež 

priamo z interiéri ateliéru. Ďalšie tri fotografie boli snímané pred brizolitovou 

exteriérovou omietkou na neznámom mieste, jedna fotografia je záberom interié-

ru zrejme Kolíbalovho bytu (s troma zavesenými autorovými obrazmi) a dva snímky 

zobrazujú objekty fotografované v neznámom interiéri. Desať fotografií nakoniec 

pochádza z exteriérového fotografovania v plenéri, kam boli sochy vyvezené. Jedná 

sa o bližšie neznámu periférnu krajinu na pomedzí mesta a voľnej krajiny (poľa/

parku).

 Prvá z menovaných skupín pochádza priamo z dejvického ateliéru. Ten sa vy-

značuje úzkou obdĺžnou dispozíciou a s so zdrojom prirodzeného svetla iba na jed-

nej kratšej stene, otvorenej do záhrady blokom okien, ktoré pokračujú do stropu.338 

Približne v polovici ateliéru sú zboku dvojkrídle dvere, vedúce do zadnej záhrady; 

do ateliéru sa potom vstupuje z tmavej strany bez okien a celá polovica miestnos-

ti smerom k vstupu je tak tmavá. Práve do tejto tmavšej polovice Kolíbal poprvý-

krát inštaloval svoju prácu Trojí podoba z roku 1973 [93], do ktorej ako jedinej 

zo svojich inštalácií zapojil umelé svetlo z lampy visiacej zo stropu. Úlohou 

svetla v tejto inštalácii bolo komunikovať so zrkadlami položenými na podlahe, 

ktoré odrážali svetlo smerované k obdĺžnikom, ktoré sú narysované na stene. Práve 

táto fotografia z tmavej časti ateliéru patrí v skupine interiérových fotografií 

k fotograficky najvýraznejším.339 Je na nej možné ukázať, akým spôsobom Svobo-

335 Nejedná sa však podľa publikovaných reprodukcií o všetky snímky, Stanislav Kolíbal mi pripravil 
zrejme podľa jeho súdu fotograficky najzaujímavejšie.

336 Napr. Stanislav Kolíbal, Retrospektiva (kat. výst.), Praha 1997, kde bol sám Kolíbal grafikom; 
Stanislav Kolíbal. Kresby, sochy, komentáře (kat. výst.), Český Krumlov – Praha 2003.

337 Z katalógu Stanislav Kolíbal 1997, z časopisu Výtvarné umění: ZEMINA 1968; v graficky výbornom 
katalógu zo Špálovej galérie: Stanislav Kolíbal (kat. výst.), Praha 1970; Karel SRP: Stanislav 
Kolíbal. Mezi prostorem a plochou, in: Situace 6. Příloha bulletinu Jazz, Praha 1980. Por-
ovnávacie fotografie Karla Kuklíka a Jana Šplíchala obsahuje katalóg Stanislav Kolíbal (kat. 
výst.), Praha 1967 z Novej síne.

338 Byt bol od počiatku stavby domu disponovaný ako umelecký ateliér.

339 Detailný rozbor tejto fotografie som už rozviedla v seminárnej práci v roku 2010 a neskôr pred-
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da pracoval pri čiastočne vynútenom kompo-

novaní (dielo bolo pevne inštalované) a pri 

obmedzených a zdanlivo nemenných svetelných 

podmienkach. Zdrojom mnohých úvah je pri-

tom zrovnanie originálnej fotografie s jej 

reprodukciami,340 ako aj s reprodukciou fo-

tografie rovnakej inštalácie z 80. rokov od 

Miroslava Jodasa [94]341. Fotografia  zároveň 

ilustruje výrok Anny Fárovej o dokumentačnej 

časti tvorby Jana Svobodu: „Sochy ožívají ve 

Svobodově interpretaci a naplňují svou samo-

statnou existenci, o níž jsme z jeho repro-

dukcí daleko více ujištěni než někdy ze sochy 

samé.“342 Dôkazom tohto tvrdenia je napríklad 

predstava galerijnej re-inštalácie diela za 

fyzickej prítomnosti visiacej žiarovky, ktorá 

na fotografii sama nefiguruje a do objektu 

samotného – podľa fotografie i podľa Kolí-

bala – s výnimkou jej svetla, teda žiarovka 

ako objekt nepatrí.343 Svobodova fotografia 

Trojí podoby je komponovaná na výšku tak, 

aby ľavá línia čiarového obrazcu na ste-

ne paralelne kopírovala ľavý okraj snímky 

a  inštaláciu tak priestorovo otvárala do 

pravej časti, a teda v predstave snímaného 

priestoru smerom k oknám ateliéru. Autorskou 

je voľba uhlu pohľadu na zrkadlá položené 

na zemi, ktorých Kolíbalom zverená úloha vo 

vytváraní iluzívneho priestoru je fotogra-

fiou potlačená a redukovaná na zobrazenie 

zrkadiel najmä ako zdroja svetelných odrazov 

z lampy, premietaných na stenu. Čo je potom 

zvýraznené na úkor Kolíbalovho autorského 

zámeru je do plochy snímky nadmerne zapojená 

stena ateliéru, narušená rôznymi starostlivo 

vykreslenými nečistotami. Podstatné je totiž 

niesla a publikovala v zborníku študentskej konferencie v Poněšiciach; Katarína CHLUSTIKOVÁ: Na 
pomedzí tretieho rozmeru/ Deravé zrkadlo, in: Ad Akta 1. Dějiny umění v rozšířeném poli, Hana 
BUDDEUS – Mariana DUFKOVÁ – Václav JANOŠČÍK – Johana LOMOVÁ (eds.), Praha 2011, 146—153.

340 Rostislav ŠVÁCHA – Marie PLATOVSKÁ (eds.): Dějiny českého výtvarného umění VI, Praha 2007, 554 
(k stati Jiřího Valocha: Konceptuální tendence, 554—573) a Stanislav Kolíbal 1997, 101 (č. kat. 
104).

341 Originál som si od Stanislava Kolíbala zatiaľ nemala možnosť vyžiadať, reprodukcia: SRP 1980b, 
6.

342 FÁROVÁ 1973, 308.

343 Inštalácia patrí k tej časti Kolíbalových diel, ktoré často vznkali na stenách ateliéru a po 
vyfotografovaní znova zanikli – boli prekryté ďalšou vrstvou práce. Napriek tomu boli také-
to diela na niektorých výstavách reinštalované, či podľa inštrukcií autora znovuvystavané. 
Táto inštalácia sa tak objavila na výstave v Tokyu (1970) a potom na retrospektívnej výstave 
v Národní galerii v Prahe (1997); podľa Stanislava Kolíbala.

[93] Stanislav Kolíbal, Trojí Podoba. Foto: 

Jan Svoboda, 1973, 21x29 cm. Zdroj: Archív 

S.K.

[94] Stanislav Kolíbal, Trojí Podoba, 1973. 

Foto: Miroslav Jodas, Zdroj: SRP 1980a, 6
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uchopenie svetla na stene – autor sa nesnažil, 

podobne ako Jodas, svetlo lampy odrazom od zr-

kadiel na stene lokalizovať, uzavrieť a preme-

niť na takmer hmotnú látku (Jodas to docielil 

zatemnením ateliéru), ale práve naopak, Svoboda 

svojim zapojením prieniku prirodzeného svet-

la (zprava) svetlo lampy rozptyľuje a stranspa-

rentňuje. Tiež sa mu podarilo (v tomto prípade nezámerne) zachytiť inštaláciu na 

výrazne oprýskanej časti steny, ktorá na prechode s podlahou vytvára nežiadúci 

prvok veľkej škvrny, narušujúcej čistotu zámeru. Podobne „nečistým” spôsobom Svo-

boda vykresľuje každú nerovnosť na stene, ktoré by bolo možné vynechať otočením 

kompozície na šírku (podobne Jodasovi). Veľká časť týchto narušení fotografovanej 

formy, ktorá Svobodovi v kontexte jeho voľnej i dokumentačnej tvorby tak vyhovo-

vala, bola pritom u jej reprodukcii významne retušovaná.344 

  Podobným spôsobom Svoboda neváhal využiť voľnosti v práci s fotografic-

kým obrazom, v ktorom bol niekedy fotografovaný objekt dokonca iba menšou sú-

časťou.345 Pri jeho práci pre Kolíbala bol výhodou rozsah rôznych typov jeho prác 

a ich priestorovo variabilná forma, ktorá dovoľovala Svobodovi poňať každú snímku 

inak.346 Priamo v ateliéri bola práca fotografa obmedzená malým priestorom, nie-

kedy pevnou väzbou k miestu a neprenositeľnosťou diela. Komplikáciou musela byť 

samotná malá šírka ateliéru (odhadom 5—6 m), ktorá Svobodovi niekedy nedovoľo-

vala snímať rozmerné objekty kolmo – nemal totiž dostatočný odstup od diela ani 

vhodný objektív. Je však pravdepodobné, že práve túto nevýhodu rád využil. Na 

jednej snímke tak kompozícu oživil šikmým snímaním, a to zapojením časti podlahy 

a trubky, ktoré sa diagonálne zbiehali. Nápadnejšia diagonála je potom v snímke 

344 Trojí podoba je významne vyretušovaná v ŠVÁCHA – PLATOVSKÁ 2007, 554.

345 U spolupráce s Kolíbalom nepoznám žiadnu fotografiu dokumentujúcu priamo ateliér umelca ako 
samostatný námet, ktorá by sa podobala dokumentu z Palcrovho či Veselého ateliéru – jedná sa 
vždy o fotografie konkrétnych umeleckých diel. 

346 Kolíbal pracoval predovšetkým so sádrou, a to v období spolupráce so Svobodom už abstrahovanou 
do geometrických tvarov, ďalej jej kovovými odliatkami, s materiálom papiera, plošnými i prie-
storovými inštaláciami aj asamblážami,  zahrnujúcimi fragmenty dreva, nite či kreslené čiary. 
Tieto materiály boli blízke voľbe objektov Svobodových voľných zátiší.

[95] Stanislav Kolíbal, Tak nebo tak, 1973. Foto: Jan 

Svoboda, 29x21 cm. Zdroj: Arcíhv S.K.

[96] Stanislav Kolíbal, Jeden den jako 

druhý. Foto: Jan Svoboda, 21x29 cm. 

Zdroj: Archív S.K.



95

inštalácie Tak nebo tak (1973, [95]), ktorá komunikuje so šikmým smerovaním nite 

v rámci objektu a zároveň dovoľuje jedno z driev inštalácie vykresliť s tretím 

rozmerom. Svobodovsky najrafinovanejšou diagonálnou snímkou je pritom [96] (za-

chovaná v dvoch expozičných variantách), ktorá kombinuje štyri obdĺžniky objektu 

Jeden jako druhý. Z nich jeden, biely a položený v blízkosti okna, pre osvetlenie 

a farbu z fotografie celkom mizne a mení sa – splýva so stenou. Divák je tak zne-

istený ako jeho obrysom, tak samotnou existenciou objektu. Podobne do diagonál je 

rafinovane postavených viacero, často takmer dvojrozmerných alebo takmer lineár-

nych objektov. Dvojrozmerné obrazy či asambláže potom snímal Svoboda najčastejšie 

kolmo tak, že do snímky zachytil styk steny a podlahy, ktorá svojou nečistotou 

(omietka na styku s podlahou je narušená) vstupuje do čistoty fotografovaného ob-

jektu.347 Rafinované je aj zachádzanie s perspektívou, ktoré deformovalo objekt či 

priestor, ktorý vytváral [97,109,110], a naopak niekedy nadsadené využívanie plochy 

snímky, ktoré vyhovuje kompozícii fotografii, objektu však ponúka iba zmenšený 

priestor – svojím spôsobom ho plocha uzurpuje [99].

 V rámci interiérových fotografií vyniká biela farba Kolíbalových objektov, 

ktoré konvenujú Svobodovmu fotografickému záujmu o skúmanie kvalít svetla na 

bielych predmetoch aj v jeho voľnej tvorbe, dokáže s nimi preto zaobchádzať maj-

strovsky. Príkladom je plátenný reliéf (Dvě poloviny, 1971) [116], snímaný s jemnou 

prácou sivej tonality, dosiahnutej rozptýleným denným svetlom, ale tiež inštalácia 

valcových objektov (Pouto, 1969) [106], na ktorých svetlo tvar priamo definuje. 

V prípade niekoľkých takmer plošne iba jemne rozvlnených objektov Svoboda využíva 

možností svetelnej kresby aj tak, že deformuje tvar objektu, definuje ho subjek-

tívnym náhľadom [97,98,100].

 Medzi najcharakteristickejšie potom patria v zmysle autorského uchopenia 

fotografie snímky diel Nesouvislá hmota (1966) a Bývalý kruh (1967; existuje v dvor 

347 Nemusí sa vždy nutne jednať o fotografický zámer. Pri snímaní stropu a podlahy mohlo byť ich 
zapojenie zámerom vniesť do fotografie merítko.

[99] Stanislav Kolíbal, 

Rámečky (pět a půl, 1969). 

Foto: Jan Svoboda, Zdroj: 

Stanislav Kolíbal 1997, 83

[98] Stanislav Kolíbal, Velký a 

Malý, 1972. Foto: Jan Svoboda. 

Zdroj: Stanislav Kolíbal 1997, 

82 

[97] Stanislav Kolíbal, Nedostatečně 

vymezený prostor, 1970—72. Foto: Jan 

Svoboda.  Zdroj: Stanislav Kolíbal 

1997, 86
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pohľadoch) [100,101]. Fotograf tu pri ľahko manipuľovateľných objektoch volí práve 

takú pozíciu v ateliéri, ktorá dovolila do strany fotografie, či do jej nároží 

zakomponovať nenápadné časti predmetov akoby mimochodom – nohu stoličky, zásuv-

ku, fragment susedného objektu, a to takým spôsobom, ktorý nekonkuruje snímanému 

objektu, ale v prospech fotografie významne rytmizuje jej plochu. U snímky [100] 

bola zo všetkých možností voľby prostredia vybraná tá, ktorá svojou lineárnou 

štruktúrou konkurovala geometrickému rastru objektu (parketová podlaha). Snímka 

tohto objektu v reprodukciách preto strieda neutrálnejší pohľad.348

 Pri fotografiách z vnútorného dvora domu, ktorý poskytuje iba obmedzené 

sveteľné podmienky, potom Jan Svoboda fotografoval – podobne ako na dvore Aleša 

Veselého či Zdeňka Palcra – so zvláštnym zaujatím [102—104,107—110]. Aj v tomto 

prípade platí obľuba fotografovať objekty s odtieňovo kontrastným pozadím, preto 

sem prenášal iba sádrové objekty, či diela odliate v kove, pohlcujúceho dopadajúce 

denné svetlo. V niektorých prípadoch je rytmizácia pozadia vybranými predmet-

mi (napr. dráty, nepotrebné predmety zanechané na dvore obyvateľmi domu – bežný 

dobový inventár podobných dvorov) pre tmavú tonalitu snímky dokonca nečitateľná 

[103]. Svoboda tu rád využíval aj deštruovanú omietku či nepravidelnú a špinavú 

dlažbu, ktoré vytvárali žiadúce amorfné štruktúry kontrastujúce s Kolíbalovými 

čistými geometrickými prácami [106,107]. Výstižným príkladom je fotografia sochy 

Mizející tvar [104], ktorá kombinuje v pozadí oprýskanú omietku, fragment odlože-

ného vedra a narušenú dlažbu s bielou farbou hladkého objektu, odrážajúceho roz-

ptýlené svetlo spôsobom, ako by bol sám jeho zdrojom. Aj v priestore dvorku potom 

348 Por. ZEMINA 1968, 223.

[100] Stanislav Kolíbal, Nesouvislá hmota, 1966. Foto: Jan Svoboda, 29x21 cm. Zdroj: Archív S.K.
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[101] Stanislav Kolíbal, Bývalý kruh, 1967. Foto: Jan Svoboda, 29x21 cm. Zdroj: Archív S.K.
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komponuje fotografie niektorých predmetov s viacnásobným účinkom: tonality sivých 

škál modeluje v súvislosti s deformovaným pohľadom na objekt, ktorý plastiku za-

ujate monumentalizuje [110].

 Svobodova práca s objektom bola pritom v každom prípade technicky precízna 

a dômyselná. Podobným spôsobom, s použitím vysoko kontrastného svetla takmer 

vyžarovaného bielymi predmetmi na tmavom pozadí, pracoval aj v mieste záhrady 

za ateliérom, a tiež pri niektorých fotografiách z krajiny (fotografie pracu-

jú s podobným princípom ako u vyššie popísaných Ciglerových diel). U posledných 

pritom nie je autorstvo voľby prostredia jasné, vynikajú však fotografia z lesa 

[115] a experimenty s civilným pozadím tvoreným vlečkou auta a domami už zmiene-

nej neznámej periférie [114], ktoré prenášajú minimalistický objekt do mestského 

prostredia. Abstraktný geometrický objekt je tak vystavený najvyššej skúške exis-

tencie.349 Spôsobom krajinnej inscenácie pracujú inštalácie viacerých Kolíbalových 

sádrových objektov vo voľnej krajine.350 Naopak veľmi citlivo Svoboda vyfotogra-

foval v detaile objekt Krychle s narušeným rohem [105] na tráve, ktorá do seba 

odrazom na zrkadlovom povrchu zahrnula okolité prostredie a stala sa aj napriek 

artificialite svojho materiálu i tvaru jeho integrálnou až transparentnou súčas-

ťou – nepochybne v zhode s funkciou objektu zamýšľanou jeho autorom. Zapojením 

prirodzenej trávy je však vylúčená napríklad geometrická hra odrazov na povrchu 

predmetu, nepravidelný raster trávy naopak objekt pohlcuje a ukazuje na jeho ma-

gické vlastnosti.

 Pre Svobodu bola výzvou predovšetkým bieloba Kolíbalových objektov. Z fo-

tografického hľadiska ho nepochybne zaujali taktiež biele plátenné či papierové 

reliéfy, ktoré fotografoval v kontraste tmavého pozadia a so zapojením rozptýle-

349 V tom zmysle, v akom mu napr. anorganická príroda či jej nepravidelné a nečisté štruktúry pred-
stavujú kontrast z hľadiska formy. V prostredí bežného života práce a bývania však nefunkčný 
geometrický objekt pôsobí až nevhodne luxusne či umelo:  stáva sa akýmsi žiarivým „votrelcom” 
- ktorý odráža a pohlcuje svetlo - v prostredí, do ktorého nezapadá. 

350 Por. napr. Stanislav Kolíbal 1997, 44—45. Predpokládám, že diela inscenoval Kolíbal, voľba 
pohľadu a krajinného rámca je však Svobodova: existujú štyri originálne fotografie tejto série.

[104] Stanislav Kolíbal, Mizející 

tvar, 1968. Foto: Jan Svoboda. 

Zdroj: Stanisla Kolíbal 1997, 51

[103] Stanislav Kolíbal, 

Nakloněná rovina, 1966. Foto: 

Jan Svoboda.  29x21 cm. Zdroj: 

Archív S.K.

[102] Stanislav Kolíbal, Pád, 

1967. Foto: Jan Svoboda. 29x21 

cm. Zdroj: Archív S.K.
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[105] Stanislav Kolíbal, Krychle s narušeným rohem, 1970. Foto: Jan Svoboda. Zdroj: Stanislav Kolíbal 

1997, 96 
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ného denného svetla (Dvě poloviny, 1971) [116]. V nich fotograf nepremieňa plátno 

na potenciálny svetelný zdroj, ale citlivo zachováva jeho čistý a haptický povrch, 

kedy v mieste jeho záhybov sa po ňom hladko kĺžu tiene jeho oblých a mäkkých 

tvarov. Podobne u objemových prác definuje práce svetlo tvar sochy (Pouto, 1969) 

[106]. Svoboda bol na pozorovanie papiera či bielej tkaniny zvyknutý zo svojej 

voľnej tvorby, kde niekedy používal pokrčený papier, obrus, či postelnú bieli-

zeň ako objekty fotografovaného, často plochého zátišia. Biely materiál pre svo-

je schopnosti interakcie so svetlom Svobodu fascinoval, podobne ako už zmienená 

hladká biela stena. Dokázal preto zmyslenú čistotu takýchto predmetov  plasticky 

a technicky presne vyfotografovať, zároveň ale vždy podriaďoval výsledky svojej 

práce vlastnému záujmu o dômyselnú výstavu celého obrazu, ktorá mnohokrát rozvíja 

príbeh zobrazeného ďalej. Stanislav Kolíbal však Svobodov radikálny vizuálny názor 

rešpektoval a k dialógu si ho sám pozval.

Zhodnotenie 

 Vo Svobodovom utváraní tvorivého obrazového dialógu so snímaným objektom je 

možné poukázať na konkrétne prvky Kolíbalovej tvorby, ktoré diela oboch autorov 

vnútorne spájajú. Jedným z ich je použitie línie v sochárovej tvorbe a smerovanie 

k odhmotneniu, ktoré tento autor často dosahoval balansovaním na hranici dvoch 

a troch rozmerov svojich diel. Kolíbal o svoju tvorbu z obdobia okolo roku 1970, 

[106] Stanislav Kolíbal: Pouto, 1968. Foto: Jan Svoboda. Zdroj: Stanislav Kolíbal 1997, 65
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kedy začína lineárne prvky používať, nasledovne interpretuje: „Všechny mé věci se 

stávaly čím dál víc metaforické. Nebyly už tradičním výtvarným dílem se znaky ukon-

čenosti. Té jsem sice dosahoval, ale co mně především zajímalo, byl proces dění. 

A výtvarné dílo mělo být právě tím obrazem toho stavu „někde uprostřed“, „v určitém 

okamžiku“.351 V jeho tvorbe tak ide o „okamžik“ a moment „diania”, tak dôležitý pri 

fotografickom snímaní, ktoré je vždy záznamom jediného zvoleného okamihu. Ten je 

prítomný aj vo voľbe inštalácie ako dočasného prostriedku vyjadrenia. Vynikajú 

tu tak dva paralelne riešené prvky vnútorného obsahu tvorby oboch autorov, a to 

priestor a čas. Sovobda bežne fotografoval dočasne usporiadané zátišia svojho bytu 

či svetelné situácie, ktoré boli v nasledujúcom okamihu premenené. Fotografoval 

stav vecí v určitom čase, a teda momentálnom osvetlení, v akom sa v tú chvíľu na-

chádzali (por. vyššie).

 Medzi rovnako dôležité tvorbou riešené otázky Jana Svobodu ako i Stanislava 

Kolíbala patrí priestor: modelovaný, komponovaný, redukovaný či tvorený na hra-

nici s ilúziou. Dochádza u nich k stretu dvoch rozmerov s tretím, často však iba 

v náznaku. Túto tendenciu u Kolíbala popisuje Hana Rousová k tvorbe od roku 1968: 

„dílo přestává být plastikou, ale nestává se obrazem”.352 Podobne tomu u Svobodu, 

ako píše Karel Srp: „Věci byly odhmotněny zrušením svého objemu, povrchovým zploš-

něním a záměrným propojením s pozadím. Předmět i zadní obrazový plán měly často 

stejné povrchové vlastnosti. ... Zde končí kladení věcí na plochu a začíná nadvlá-

da světla.”353 Svoboda v 70. rokoch rád fotografoval plošné zátišia, ktoré vyťažil 

z manipulácie trojrozmerných predmetov, čoho príkladom je najmä cyklus Stoly (por. 

vyššie). 

351 Stanislav Kolíbal 2003, 110.

352 Hana ROUSOVÁ: Prostor v díle Stanislava Kolíbala, in: Hana ROUSOVÁ – Stanislav KOLÍBAL: Stan-
islav Kolíbal. Kresby a ilustrace (kat. výst.), Praha 1985, nepag.

353 SRP 1980b. 

[107] Stanislav Kolíbal, V určitém 

okamžiku, 1968. Foto: Jan Svoboda. 

29x21 cm. Zdroj: Archív S.K. 

[108] Stanislav Kolíbal, V určitém okamžiku, 1968. Foto: Jan 

Svoboda. 29x21 cm. Zdroj: Archív S.K.
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Keď Hana Rousová poukazuje na Kolíbalovu inšpiráciu Luciom Fontanom v jeho pre-

hodnocovaní tretej dimenzie, rovnaký zdroj mohol mať vplyv na Jana Svobodu, keďže 

vyšiel v dobovej tlači. Fontana tu svoje diela popisuje takto: „Jako malíř, když 

dělám obraz s vyříznutím, nechci dělat obraz – otvírám novou dimenzi v orientaci 

současného umění ..na druhé straně otvoru je  nová svoboda v interpretaci umě-

ní. Konec tradičního trojrozměrného umění ve prospěch jediné nekonečné dimenze.”354 

U Svobodu došlo v rámci práce pre Kolíbala k ohľadávaniu najväčšej hĺbky priestoru 

v dokumentácii diel využívajúcich zrkadlenia, teda Trojí podoby [93] či Krychle 

s narušeným rohem [105]. Práve v transparentnej kocke je až doslova tlmočené neko-

nečno priestoru, ktorý označila Hana Rousová v Kolíbalovej tvorbe za „absolutno“, 

ktoré „dává Kolíbalově tvorbě pevný řád, vymezuje vztahy jevového a duchovního svě-

ta, racionálního a iracionálního.” Na rovnakom mieste autorka hovorí o „absolútnom 

prázdne”, demonštratívne vizualizovanom zvlášť v inštaláciách na pomedzí lineari-

ty, ktoré je na rozdiel od zmyslového „nič” aktívne, dokonca podmieňuje dianie.355 

Ide tu o podobné nič, ktoré na prázdnych plochách rád voľne fotografoval Svoboda, 

aby tým vyjadril obsah nevysloviteľný či neuchopiteľný. Podobne Kolíbalovi, ktorý 

umením hľadal vyjadrenie duchovných hodnôt života, a to prostredníctvom reálne 

a empiricky zakúšaného priestoru svojich inštalácií.

 Obaja autori majú potom spoločný záujem v bielej farbe, ktorá možnosťou 

svojho zmiznutia z obrazu fotografie (v závislosti od expozície, [96]) a tým pri-

354 Lucio FONTANA: Bílý manifest, in: Výtvarné umění XIX, 1969, č. 9—10, 448—451.

355 ROUSOVÁ 1985, nepag.

[109] Stanislav Kolíbal, Kam, není kam, 

(Tříštící se konec, 1969. Foto: Jan Svoboda. 

Zdroj: Stanislav Kolíbal 1997, 63 

[110] Stanislav Kolíbal, Téměř ležící plocha, 

1972. Foto: Jan Svoboda. Zdroj: Stanislav 

Kolíbal 1997, 49 
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blížením sa absolútnej bielej dosahuje hĺbku svojho tretieho rozmeru: ponorením 

sa do nekonečnosti svetla. Toto poňatie sa blíži k obdobiu autorského vrcholu Jana 

Svobodu, kedy do niektorých snímok zakomponoval priamo slnečné lúče [17], dosahu-

júce tak zobrazením rovnako takmer absolútnych hodnôt bielej. Kolíbal preferoval 

bielu, ktorá mala významnú úlohu aj v jeho dvojrozmerných kresbách, ktorým dodá-

vala tretí rozmer prázdno, zastúpené hmotou a farbou papiera. Dynamika tretieho 

rozmeru tak vznikla pohybom čiar v prázdne.356 V tomto smere však je biela v rámci 

Svobodových fotografií vždy iba valérom šedej, empiricky známa a zhmotnená op-

tickou mechanikou, okrajov takéhoto absolútna sa tak iba dotýka či ich naznačuje 

(v slnkom „prepálených“ častiach obrazu) .

 Fotografie Kolíbalových minimalistických a geometrických inštalácií, ako-

koľvek zychytávané na objednávku, tak zapadajú do schém Svobodovho vlastného 

a osobného výberu námetov [37,111]. Zaoberal sa fotografovaním zátiší, častokrát 

v podobe zachytenia výrezov z interiérov či geometrických plošných schém, kom-

pozičnej hry predmetov a ich podložiek , ako to definuje Petr Balajka: „Zátiší je 

pro tohoto fotografa způsobem myšlení, obrazem života. … zobrazuje věci, které jsou 

v jeho těsné blízkosti a jsou součástí jeho imuního světa.“.357 Je mu vlastná ana-

lýza svojho bytu formou cyklického snímania jeho priestoru, definovateľného ako 

ateliéru, miesta vzniku dočasných a fotografovaných zátiší. I v tom mu bola úloha 

fotografovania pevných Kolíbalových inštalácií ako nových a dočasných súčastí jeho 

ateliéru veľmi blízka.

 Na tomto mieste je možné citovať Zdeňka Primusa, reagujúceho práve na Svo-

bodove fotografie Kolíbalových diel: „Jistě mu šlo o textury materiálů, o světlo, 

o prostor, o ticho jako veličinu uzavřenou samu v sobě, a to vše vyfotografováno 

s vůlí k jednoduchosti, která má nejblíže ke kráse formy nebo myšlenky.“358 V jeho 

voľných fotografiách je ukrytá ambícia skúmať cez jednoduché a intímne blízke 

veci duchovné kvality prežívanej reality, čo je myšlienka blízka práve Stanisla-

vovi Kolíbalovi, u ktorého je intimita vyjadrovaná podobne, použitím obyčajných 

materiálov a jednoduchých foriem, vyznievajúcich „minimálnym” a „chudobným“ vý-

razom. Ostatne Svoboda svoju poctu Kolíbalovi vyjadril vo viacobsažnej voľnej 

356 Ibidem.

357 BALAJKA 1991, 20.

358 PRIMUS 2003, 214.

[111] Stanislav Kolíbal, Ticho po pádu, 1975. 

Foto: Jan Svoboda. Zdroj: SRP 1980, 12 

[112] Stanislav Kolíbal, v pozadí Rámeček, 1969. 

Foto: Jan Svoboda, 29x21 cm. Zdroj: Archív S.K.
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fotografii Fotografie pro Stanislava Kolíbala, 1971, 

či inde nasnímaním zátišia svojho bytu s Kolíbalovým 

objektom [36].

 Jan Svoboda a Stanislav Kolíbal tak riešili v nie-

ktorých polohách svojho umenia rovnaké otázky, i keď 

v odlišnom médiu. Karel Srp definuje Svobodovu tvor-

bu aj takto: „Zajímají jej události přímo obsažené. 

Pohled, který by jej obracel k imaginativním polohám 

odmítá. Přesto autor neusiluje o co najreálnější po-

dání. Často realitu abstrahuje na samu mez viditelna. 

Ocitá se na prahu, kdy již nezobrazuje věci pevné, 

neměnné, jednou pro vždy dané, ale naopak, momenty 

nezachytitelné a nestálé.“359 Vystihol tým bod preľnu-

tia oboch analyzovaných autorov. Mnohé z fotografií 

svedčia o „kongenialite vidění a cítění těchto dvou 

osobností“, ako to definoval Zdeněk Primus pri prvom 

hodnotení umeleckej výpovede fotografií Kolíbalových 

prác.360 V mieste, kde sa ich umelecké názory rozchá-

dzajú, sa naopak tento kontrast veľmi dobre vzájomne 

obnažuje. Do čistoty Kolíbalových objektov Svoboda 

vstupuje dynamickou kompozíciou, či nečistými štruk-

túrami, či inde plný tvar zneisťuje jeho kalkulova-

ným perspektívnym skreslením, do prázdneho priestoru 

Svobodovských stien naopak Kolíbal vstupuje svojimi 

efemérnymi inštaláciami z formovo neuchopených nití 

či nájdených latí [111], prípadne ich prerušuje objek-

tami [99]. Je nadmieru zrejmé, že Jan Svoboda Kolíba-

359 SRP 1980, 3.

360 PRIMUS 2003, 214.

[115] Stanislav Kolíbal, 

Linka, 1972. Foto: Jan 

Svoboda, 29x21 cm. Zdroj: 

Archív S.K.

[114] Stanislav Kolíbal, 

Nedostatečně vymezený prostor, 

1969—72. Foto: Jan Svoboda, 29x21 

cm. Zdroj: Archív S.K.

[113] Stanislav Kolíbal, (objekt). 

Foto: Jan Svoboda. 29x21 cm. 

Zdroj: Archív S.K. 

[116] Stanislav Kolíbal, Dvě 

poloviny, 1971. Foto: Jan 

Svoboda, 29x21 cm. Zdroj: Archív 

S.K.
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love práce autonómne uchopuje a interpretuje, a divákovi, ktorý tieto fotografie 

chce v jeho návode čítať, navrhuje vlastné ozrejmenie ich obsahu či nasmerovanie 

ich vnímania touto cestou tvorivého dialógu často vyznievajúcej ako znásobená, 

paralelná výpoveď, ktorej cieľom nie je technická definícia diela361, ale jeho du-

chovnému obsahu. 

4.5.3 Ateliér a diela Zdeňka Palcra, 60. roky

Pramene

 O spolupráci Jana Svobodu so Zdeňkom Palcrom (1927—1996) existujú doklady od 

prelomu 60. a 70. rokov, kedy boli prvýkrát publikované Svobodove fotografie jed-

notlivých Palcrových diel v katalógu jeho výstavy z roku 1970 v Novej síni v Pra-

he, a tiež z článku Jaroslava Zeminy, ktorý vyšiel v časopise Výtvarné umění v tom 

istom roku.362 Svoboda bol predovšetkým veľký Palcrov osobný priateľ [1] a fotogra-

foval podľa rôznych svedectiev nespočetné množstvo jeho prác, vrátane prostredí 

ich vzniku – dvoch Palcrových ateliérov.363 V súvislosti s touto diplomovou prácou 

sa mi bohužiaľ nepodarilo dohľadať, s výnimkou jedinej fotografie z fototéky ÚDU 

žiadny originál pozitívov, ani negatívov zo Svobodovho súboru fotografií Palcro-

vých jednotlivých sôch, ktorých posúdenie v nasledujúcom texte zostane iba ná-

znakové a oprie sa tak iba o dohľadané a verejne dostupné reprodukcie.364 Z týchto 

reprodukcií je tak ťažké určiť dobu snímania zobrazených umeleckých diel. Známe sú 

fotografie sôch vznikajúcich už od roku 1955, ktoré však mohli byť reprodukované 

v neskoršom období.365 Najmladšia známa Palcrova reprodukovaná socha tohto typu 

potom pochádza z roku 1975, Svoboda však pravdepodobne u Palcra fotografoval ešte 

v 80. rokoch.366 

 Nepomerne lepšia pramenná základňa existuje k druhému typu Svobodových 

fotografií, a to z prostredia Palcrovho zdibského ateliéru. Jedná sa o kompakt-

ný cyklus 46 veľkoformátových zväčšenín, pochádzajúci z obdobia pred rokom 1978 

a v súčasnosti prístupný v zbierkach Muzea Narodoweho vo Wrocławi (ďalej v texte 

„wrocławský súbor“). Do tohto múzea sa pritom dostal darom so zbierkou Janiny Ojr-

zyńskej, do ktorej patril zrejme od konca 70. rokov. Či ich táto poľská zberateľka 

od Jana Svobodu (či Zdeňka Palcra) odkúpila alebo ich dostala darom, nie je známe. 

Súbor bol v Poľsku dvakrát vystavený: vo Wrocławi v roku 1978 a v Łodźi v roku 

361 Por. kap. 6.4. V zmysle amerického minimalizmu, do súvislosti s ktorým sú obaja autori často 
kladení.

362 ZEMINA 1970b.

363 Anna SVOBODOVÁ: Samota Zdeňka Palcra, in: Jiřina KUMSTÁTOVÁ (ed.): Za Zdeňkem Palcrem, 
Litoměřice 1999, 64—65.

364 Sú momentálne neprístupné v pozostalosti Zdeňka Palcra.

365 Najstaršia je Hlava z roku 1955 reprodukovaná vo Výtvarnom umění; ZEMINA 1970, 124.

366 Z ústnych výpovedí napr. Jaromíra Zeminy či Gabriela Urbánka je zrejmé, že Svoboda v 80. rokoch 
celkom strácal kontakt s priateľmi. Dôsledkom ľudskej i pracovnej izolácie bol aj jeho odchod 
z UPM v roku 1983. Určiť presný koniec fotografovania Palcrových prác však nie je s istotou 
možné.
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1980, pričom k obom vyšiel samostatný katalóg.367 Je pravdepodobné, že sa do súk-

romnej poľskej zbierky dostal práve v roku 1978. V katalógu neskoršej z výstav je 

uvedený možný impulz jednorázového vzniku týchto zväčšenín (zrejme však nie sa-

motných záberov)368: fotograf ich mal venovať Palcrovi k päťdesiatym narodeninám. 

Tie umelec oslávil v roku 1977, čomu by odpovedalo ich poľské vystavenie v  nasle-

dujúcom roku. Niektoré snímky však majú na zadnej strane vročenie 1975, ktoré môže 

datovať dobu vzniku záberu. Žiadne ďalšie Svobodove fotografie zo zdibského ani 

letenského ateliéru umelca známe nie sú. V Palcrovom posmrtnom katalógu sa však 

objavuje správa, že výstavu, ku ktorej tento katalóg vznikol, doprevádzali práve 

fotografie Jana Svobodu – a to okrem jednotlivých sôch aj fotografie ateliérov 

v Zdiboch a v Prahe na Letnej, ktoré mali pochádzať z majetku Anny Svobodovej.369 

Je tak zrejmé, že Svobodova pozostalosť v budúcnosti odkryje ďalšie pramene aj 

v tejto súvislosti dokumentácie tvorby Zdeňka Palcra. 

 Ďalším zaujímavým prameňom k tejto spolupráci by mohla byť nakoniec maketa 

knihy, ktorou Zdeněk Palcr plánoval na sklonku svojho života predstaviť vlastnú 

tvorbu. Táto Palcrom autorsky kompilovaná obrazová publikácia by mala obsahovať 

výlučne fotografie Emily Medkovej a Jana Svobodu s predhovorom zastúpeným esejou 

Petra Rezka Moře a luk.370 Palcr ju pripravoval na začiatku 90. rokov v spolupráci 

s náchodskou galériou, k jej vydaniu však do smrti autora nedošlo, a tak zostá-

va momentálne zablokovaná v neprístupnej pozostalosti Zdeňka Palcra.371 Bola by 

v prvom rade zdrojom informácií aj o Svobodových fotografiách, ktoré sám Palcr 

výberom jednoznačne kodifikoval. 

Spolupráca

 Spolupráca oboch umelcov má korene v ich spoločnom pôsobení v jednom okru-

hu umelcov, ktorí sa stýkali v súvislosti s činnosťou skupiny Máj. Anna Svobodová 

popisuje „olympijský kruh” piatich osobností výtvarníkov, ktoré si boli blízki: 

Svoboda, Palcr, Podhrázský, Sekal a Kolíbal.372 Vzájomný vzťah týchto umelcov bol 

už vo viacerých kontextoch naznačený (por. vyššie), a vieme, že bol intenzívny.373 

Zakladal sa okrem priateľstva ako na styčných bodoch v oblasti estetického vkusu 

či cítenia, tak po stránke intelektuálnej – nie však v rovine zhodných názorov 

(napríklad Palcr bol jasne vyhranený, jeho názory a polemiky nad nimi máme pri-

367 ZEMINA 1978; preklad zverejnený v DUFEK 1994, 16—17 a ZEMINA 2010, 554—555; LECHOWICZ – PŠTROSS-
OVÁ 1980. Neskôr u nás na spoločnej výstave: Mariusz HERMANDORFER: Sztuka czeska i słowacka 
XX.w. (kat. výst.), Wrocław 1992.

368 Jaromír Zemina jednotný vznik fotografií vylučuje, a to vzhľadom k tempu práce Jana Svobodu, 
ktoré bolo veľmi pomalé. K návštevám v Zdibech nedochádzalo tak často a Svoboda bol za deň 
schopný vyfotografovať iba maximálne niekoľko snímkov; z výpovede Jaromíra Zeminu. Realizácia 
k narodeninám sa tak zrejme vzťahuje práve na zväčšeniny, ktoré pod dohľadom Svobodu spravil 
Jiří Poláček (z rozhovoru).

369 V pozvánke na zahájenie výstavy Zdeněk Palcr v Státní galerii výtvarného umění v Náchode, zahá-
jenej dňa 7.10.1997.

370 Petr REZEK: Moře a luk, in: Petr REZEK: K teorii plastičnosti, Praha 2004, 87—93. Esej pochádza 
z roku 1992.

371 Jan KAPUSTA ml., Cesta Zdeňka Palcra k soše, in: Jan KAPUSTA ml.: Zdeněk Palcr (kat. výst.), 
Náchod 1997, 32 a pozn. 17.

372 SVOBODOVÁ 1999, 64. Kolíbal z nich ako jediný nebol členom Máju.

373 Napr. z rozhovoru s Jaromírom Zeminom.



107

tom najlepšie zdokumentované)374, ako obľuby diskutovať.375 Vieme o vzájomnej úcte 

týchto autorov, ktorých pojilo od prvých stretnutí na škole (Podhrázský, Sekal, 

Palcr) silné priateľské puto, aj keď skupina zahrňovala menšie vekové rozdiely. 

Autori spolupracovali aj v užitej oblasti, napr. pri tvorbe pozvánok, katalógov 

či inštalácií, u Svobodu potom úlohou dodávania reprodukčných fotografií (por. 

vyššie u Kolíbala). 

 Jan Svoboda, od Palcra mladší o sedem rokov, pritom zvlášť často navštevo-

val práve tohto sochára, ktorý striedal ateliéry na Letnej a v Zdiboch (tento mal 

od roku 1970), pričom kruh často dotvárala prítomnosť Jaromíra Zeminy.376 Traduje 

sa, že vo svojom ťažšom životnom období, ktoré sa chýlilo postupne do samotárskej 

izolácie, tzn. niekedy na prelome 70./80. – a najmä v 80. rokoch, kedy Jan Svobo-

da nemal prostriedky na nákup nových filmov, stále navštevoval Palcra v Zdiboch 

a tváril sa, že fotografuje.377 O jeho úcte a priateľstve k sochárovi však najlepšie 

svedčí dar v podobe ateliérových snímok wrocławského súboru, aký nemá v prácach 

pre iných umelcov obdoby, a ktorý mal Svoboda venovať Palcrovi k jubileu. A na-

opak, o vďake a rešpekte k Svobodovým fotografiám zo strany Palcra potom sved-

čí pripravovaná a nevydaná kniha týchto fotografií jeho diel. To, že sa jednalo 

o spoluprácu vzájomnej pokory a výrazového súznenia, potvrdeného Palcrom aj v ne-

skoršom období, svedčia poľské výstavy, ktoré prakticky autorsky prezentujú súbor 

iného umelca.378

Analýza fotografií

 Materiál pochádzajúci z práce Jana Svobodu pre Zdeňka Palcra, zhromaždený 

za účelom tejto diplomovej práce, číta celkom 39 fotografií známych iba z repro-

dukcií: 31 fotografií samostatných diel v prostredí, 6 fotografií samostatných 

diel bez prostredia (vyrezané), 1 snímka z Palcrovej výstavy (v Novej síni v roku 

1970) a 1 portrét Palcra.  Najhodnotnejším je však wrocławský súbor, ktorý obsahu-

je 46 originálnych zväčšenín, z čoho 4 sú variácie rovnakých záberov, celkom teda 

42 originálnych snímok. Nepomer zostáva zrejmý v tom, že u fotografií jednotli-

vých diel som nemala možnosť zoznámiť sa s originálnymi zväčšeninami s výnimkou 

jedného prípadu [117—1]379, napriek tomu je však možné naznačiť charakteristické 

prvky tejto Svobodovej práce.

 Hodnotenie fotografií samostatných sôch, ktoré koncentrujú pozornosť na 

izolovaný objekt, je možné uviesť slovami z úvodu Jiřího Šetlíka k Palcrovej 

druhej výstave, ktoré podstatu snímok vystihujú zhodne k podstate fotografovaných 

objektov a stanú sa tak základom výkladu fotografií: „Vždy vnímáme Palcrovu sochu 

jako celek, v němž vertikalita, frontalita a statutárnost jsou základem, na němž se 

rozehrává další dějství formálních i obsahových struktur. Jednou z nich je vztah po-

374 Zoznam Palcrových textov zhromaždila Iva MLADIČOVÁ: Zdeněk Palcr (diplomová práce na Ústavě dě-
jin umění FF UK), Praha 2006, 275.

375 Na spoločné diskusie v úzkom kruhu so Svobodom a Palcrom spomína Jaromír Zemina.

376 V nespracovanej pozostalosti Jana Svobodu v MG existuje dokumentácia niektorých stretnutí.

377 Ústna informácia.

378 Nie je jasné, ako k nápadu realizácie výstavy došlo, zdá sa však, že zo strany Jana Svobodu.

379 Je uložený vo Fototéke ÚDU.
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[117—1] Zdeněk Palcr: Stojící figura VII, 1966. Foto: Jan Svoboda, 11x18 cm. Zdroj: Fototéka ÚDU, disk 

270 č. 56
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vrchu, hapticky přitažlivého a citlivě zaznamenávajícího rukopis autorův, k obrysu, 

zdůrazňujícímu stavebnost v rámci daného měřítka, tj. měřítka lidského modulu.“380 

Na Svobodových fotografiách tak pozorujeme charakteristické postavenie objektov 

vzhľadom na objektív tou stranou, ktorá najviac artikulovala pre Palcra podstatný 

obrys sochy. Pre objasnenie tretieho rozmeru – profilu a niekedy i ohybu plastiky 

– sú  vždy pootočené diagonálne [117—1,2]. Vyniká tak plasticita detailov, ktoré 

napríklad u plochých figúr smerujú k divákovi. Tieto detaily si však na snímke 

neuzurpujú dominantné postavenie – to má jednoznačne osa lineárnej sochy, v zho-

de so Šetlíkovým poukazom na vertikalitu a statutárnosť; vyjadrenie týchto sní-

mok je tak otázkou kompozície. Problém určenia skutočného fotografického zámeru 

v tejto otázke spôsobuje obmedzená možnosť študovať fotografie iba v reprodukcii, 

ktorá môže ukazovať iba redukovaný výrez fotografie. Na tomto mieste preto nejde 

celkom jednoznačne hodnotiť, či pôvodné fotografie zvýrazňovali vertikalitu na 

úkor ďalších častí obrazového poľa. O statutárnosti potom pochybovať nemusíme. 

Jej vládu nad snímkou spravidla demonštruje voľba odtieňovo kontrastného pozadia 

(u bielej sádry tmavé, u patinovanej svetlejšie). Poslednou, fotografiami akcento-

vanou časťou Palcrových sôch je ich povrch. Pre jeho zdôraznenie fotograf používal 

prirodzené osvetlenie a vo vzťahu k nemu náležité umiestnenie objektu. Povrch je 

čitateľný (v závislosti od kvality reprodukcie či druhu tlače) práve vďaka nato-

čeniu sôch mierne do profilu či diagonály. Jan Kapusta ml. upozorňuje, že Svobo-

da dosahoval žiadaného hmotného vyznenia sádrových sôch (preto blízkych svetlu) 

380 Jiří ŠETLÍK: Zdeněk Palcr (kat. Výst.), Praha 1970, nepag., z výstavy v Nové síni.

[119] Zdeněk Palcr, Stojící figura, 

1971. Foto: Jan Svoboda. Zdroj: Měl 

jsem pocit 1995, 252

[117—2] Zdeněk Palcr, Stojící 

figura, 1968. Foto: Jan Svoboda. 

Zdroj: Měl jsem pocit 1995, 250

[118] Zdeněk Palcr, 

Stojící figura, 1964. 

Foto: Jan Svoboda. 

Zdroj: ZEMINA 1970, 

127
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práve ich kontrastným umiestnením pred tmavé pozadie. Dosiahol tým sýtosti bielej 

a zviditeľnil modeláciu, ktorou odkazoval k Palcrom zdôrazňovanej plnosti či ob-

jemu.381 Ivo Janoušek hovorí o „fotogenickom ráze“ takýchto sôch.382

 Všetky tieto znaky sú najmä výrazom technicky správneho prevedenia foto-

grafického remesla, ktorým fotograf preberá zodpovednosť za zobrazovaný objekt, 

ktorý má byť zreteľný a čitateľný. Čo do Svobodových fotografií vstupuje naviac, 

je hlavne fotografova invencia pri voľbe prostredia, pomocou ktorého dosahuje ich 

obrazového vyznenia a osobitého výrazu. Rovnako ako u Veselého, Kolíbala či Pací-

ka vynášal Svoboda Palcrove sochy najčastejšie do exteriéru.383 Necháva tu vynikať 

predovšetkým dva kontrasty: jedným je už charakteristická voľba odlišnej štruktú-

ry, komunikujúcej s povrchom sochy [119,122—1], druhým akási nečistota zvoleného 

prostredia v kontraste s nevinným povrchom sádrového materiálu (patrné aj u pa-

tinovanej sádry), podobne jeho práci s dielami Stanislava Kolíbala [120]. Často 

je miestom takejto fotografickej inštalácie dvor, ktorý patril k domu na Letnej, 

v ktorom mal Palcr svoj mestský ateliér [117—1]. Tu často využíval ako fotografické 

pozadie vysoký plot z drevených dosiek [116]. V iných prípadoch je rozpoznateľná 

pražská dlažba [122—2], a tiež dvere podchodu rovnakého letenského domu [121].384 

Na povrchu zeme, na tráve či dlažobných kockách sa nachádzajú nečistoty; plot 

končí ostnatým drátom; veľké tmavé dvere konkurujú svojou formálnou stavbou sa-

381 KAPUSTA 1997, 32—37, Jiří ZEMÁNEK: Dvě kacířské poznámky k dílu Zdeňka Palcra, in: KUMSTÁTOVÁ 
1999, 76.

382 Ivo JANOUŠEK: Člověk a umělec Zdeněk Palcr, In: KUMSTÁTOVÁ 1999, 69.

383 KAPUSTA 1997, 37 hovorí v podobnej súvislosti o Svobodovej voľbe prostredia, v ktorom sa socha 
nemohla bežne ocitnúť. Jedná sa tak o zámernú inscenáciu sochy za účelom dosiahnutia istých 
fotografických kvalít.

384 Na túto prácu spomína Jaromír Zemina, ktorý potvrdil zámerné vynášanie sôch do exteriéru v ob-
och ateliéroch.

[122—1] Zdeněk Palcr, 

Stojící figura, 1966. 

Foto: Jan Svoboda. 

Zdroj: ZEMINA 1970, 127

[121] Zdeněk Palcr, Stojící 

figura, 1964. Foto: Jan 

Svoboda. Zdroj: ZEMINA 

1970, 126 

[120] Zdeněk Palcr, Stojící figura, 1966. 

Foto: Jan Svoboda. Zdroj: SRP 1990, 25 



111

motnému objektu, pričom je na podlahe naviac 

rozsypané lístie [116, 121].385 Týmto výberom 

prostredia sa Svoboda priblížil štrukturál-

nym pozadiam predmetov, ktoré používal vo 

svojej voľnej tvorbe k  akcentácii obsahov 

jednoducho komponovaných obrazov. Zapojením 

neporiadku či chaosu tak vyzdvihuje kvalitu 

dokumentovaného. Dôvodom bol pravdepodobne 

tiež prísny výber miesta vzhľadom na svetel-

né podmienky.386 

 Pozadie sôch je často delené horizon-

tálne (výnimočne výrazne diagonálne, [120]), 

čím necháva vertikalitu sôch vystúpiť ešte 

zreteľnejšie [117]. U niektorých fotografií, 

ktoré sú snímané v prostredí interiérov či pražského podchodu do dvora [117—

1,121,122—1] sa spravidla jedná o podrobne vykreslenú štruktúru steny a podlahy, 

s nenápadným zapojením rušivých detailov do kompozície [118] tak, ako to poznáme 

ešte radikálnejšie z prác pre Stanislava Kolíbala. V jednom prípade, kedy je socha 

fotografovaná zrejme v zdibskom ateliéri [119], vyniká biela farba celého obrazu, 

zduchovňujúca snímok v dialógu sochy, priestoru a oknom prenikajúceho svetla. To 

znamená akcentáciou podmienok, ktoré modelovali Palcrove predstavy pri vzniku 

väčšiny sôch a pritom súbežne vytvárali iste fotogenickú atmosféru tak, ako ju 

poznáme zo zdibského ateliéru vo wrocławskom súbore.

 Ak by sa dal jednou charakteristikou stručne popísať charakter druhého 

zmieneného súboru, analyzovaného priamo z originálov, je možné ho vystihnúť ozna-

čením Jaromíra Zeminu, ktorý za kľúčovú považuje jeho „atmosféru“.387 Všetky snímky 

súboru totiž kombinujú akcentáciu Palcrových prác s prostredím ich vzniku, čím 

miestu i sochám dodávajú zvláštnu auratickú charizmu, zároveň sa však nevzdávajú 

Svobodovho rukopisu, ktorý vo vyššie popísanej tvorbe fotografuje práve tak ako 

sochu samotnú, predovšetkým „atmosféru” autorsky volených zátiší, do ktorých sochy 

umiestňoval. Výtvarná kvalita všetkých fotografií wrocławského súboru nie je rov-

naká, nachádzajú sa v ňom aj zábery zamerané skôr na zdelenie vecných informácií. 

 Svoboda sám súbor rozdelil do dvoch úrovní, a to gestom autorského ozna-

čenia iba časti  zväčšenín. Signatúra formou ručného podpisu celého mena autora, 

umiestnená zyčajne v strede spodného okraju čelnej strany snímky a identická čas-

tému značeniu jeho voľných prác či niektorých fotografií pre Aleša Veselého, chýba 

na šiestich fotografiách, z ktorých sú štyri expozičnými variantami snímok podpí-

saných. A naopak, šesť fotografií obsahuje naviac identifikačné údaje fotografie, 

vpísané rukou autora na zadnú stranu snímky. Je na nich uvedené vročenie (1975), 

názov (Z ateliéru Z.P.) a iniciálamy autora (J.S.). Všetky fotografie súboru okrem 

385 Záujem o lístie je u Svobodu daný jeho nepravidelnou a chaotickou štruktúrou. Autor ho občas 
zahrnuje do kompozície, pričom môžeme uvažovať o vzdialenej spojitosti s výrazom inštalácie 
Svobodovej výstavy v galerii na Karlovom námestí v roku 1968, ktorej autorom bol Stanislav 
Kolíbal.

386 Podobne KAPUSTA 1997, 37—38 zmieňuje prísne volené – a teda aranžované svetelné podmienky so 
zapojením prirodzeného svetla. Zdôrazňuje však aj úlohu Palcra v určovaní svetelnej choreogra-
fie na samostatných sochách, na ktorých bolo „světlo vedeno plastičností” sochy.

387 Z osobného rozhovoru s Jaromírom Zeminom.

[122—2] Zdeněk Palcr, Dvojice I, 1969. Foto: 

Jan Svoboda. Zdroj: ZEMINA 1970, nepag.
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nesignovaných obsahujú na zadnej strane rukou vpísanú 

vizitku autora (FOTO / JAN SVOBODA / PRAHA 5 NA ZÁMYŠLI 

2 / ©), rukopis kapitálok je však ťažko určiteľný.388 

 Po formálnej stránke sú fotografie až na štyri 

výnimky komponované na štvorcový formát zvitkového 

filmu, z ktorých 40 fotografií bolo zväčšených na veľ-

kosť 50x50 cm, dve fotografie majú zrezanú jednu stra-

nu štvorca a sú zväčšené na veľkosť 51x42 cm a štyri 

odlišné sú potom obdĺžnikové (60x40 cm), fotografované 

tak pravdepodobne pomerný formát filmu (nejde o výrezy 

štvorca). U štyroch štvorcových zväčšenín s expozičnými 

variantami Svoboda podpisom odobril svetlejšie z nich. 

Všetky snímky pritom neboli zväčšované samotným Svo-

bodom, ale Jiřím Poláčkom pod priamym dohľadom autora, 

a to na lesklý fotografický papier.389 Podľa zhody fo-

tografického papiera i formátov boli všetky zhotovené 

zároveň, zrejme za účelom poľských výstav, na ktorých 

boli adjustované pod sklom.390 

 Z obsahového a obrazového hľadiska je možné sku-

pinu rozdeliť podľa snímaných predmetov záujmu. Nachá-

dzajú sa tu snímky s celkovým pohľadom na priestory 

zdibskej stodoly, zaplnenej pracovným náčiním, pomôc-

kami a rodiacimi sa i hotovými dielami, ktoré utvárajú 

predstavu o celkovom priestore, svetelných podmienkach 

a rozmiestnení či „inštalácií“ diel [123].391 Zvláštnu 

skupinu tvoria snímky zobrazujúce iba okná alebo dve-

re ateliéru, na ktorých tak celom absentujú Palcrove 

diela. Ďalšie snímky ukazujú zátišia s pracovnými ná-

strojmi či rozpracovanými sochami, medzi ktorými sa 

vyskytujú aj dva alternatívne autoportréty Jana Svo-

bodu, snímajúceho v nich vlastný tieň. A napokon či 

predovšetkým, obrazovo najvýraznejšími sú pohľady na 

nájdené zátišia, ktoré buď vyzdvihujú jednu konkrétnu 

sochu [126], v rámci ktorých vynikajú výrazovo silné 

snímky neabstrahovanej figúry v kontexte fragmentov 

najbližšieho prostredia [127], či potom skupiny ty-

čových a stélových sôch. Zvláštnu kategóriu by mohlo 

tvoriť niekoľko fotografií, kedy fotografická vízia 

prebíja zobrazené objekty, a to prostredníctvom akcentu 

na kompozíciu viac než na objekt. Jedná sa predovšet-

388 Svoboda zvyčajne kapitálky nepoužíval. Mohlo sa jednať o zámernú mechanickú náhradu razítka, 
ktoré miesto Svobodu niekto na sériu opísal.

389 Podľa Jiřího Poláčka. Jaromír Zemina ma u tohto súboru upozornil na rozdiel v kvalite zväčšenín 
oproti tým, ktoré Svoboda zväčšoval sám.

390 Z výpovede Adama Soboty.

391 K inštalácii píše SVOBODOVÁ 1999, 65, že si Palcr po premiestnení niektorých sôch do ateliéru 
sochy rozložil podľa konceptu Stanislava Kolíbala, ktorý inštaloval Palcrovu samostatnú výstavu 
v roku 1970 v Novej síni.

[123] Jan Svoboda, Z ateliéru 

Z. P., 1975, 50x50 cm. Zdroj: 

Muzeum Narodowe Wrocław, inv. 

č. MNWv XIII-3308—6

[124] Jan Svoboda, Z ateliéru 

Z. P., 1975, 50x50 cm. Zdroj: 

Muzeum Narodowe Wrocław, inv. 

č. MNWv XIII-3308—12

[125] Jan Svoboda, Z ateliéru 

Z. P., 1975, 50x50 cm. Zdroj: 

Muzeum Narodowe Wrocław, inv. 

č. MNWv XIII-3308—19 
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kým o snímky [128—131]. Obrazové pole je na nich zlo-

žené z fragmentov sôch, prevažne tyčovitých objektov, 

ktoré neskôr sám Palcr v rámci svojej tvorby odmietol 

a zničil, prípadne zo zátiší predmetov, ktoré odkazujú 

na proces tvorby [124,125]. Svoboda v nich voľbou uhlu 

pohľadu rozohráva hru naznačených a neúplných tvarov 

objektov s plochami pozadia v dokonalej kompozícii, 

zameranej na niekoľko vrstiev obrazového plánu: blíz-

keho popredia so sochami v strednom pláne až po vzdia-

lenú plochu pozadia. Vyniká tým trojrozmerná dimenzia 

priestoru medzi dielami navzájom, ale aj ich vzťahu 

k miestnosti. Prázdno medzi predmetmi je pritom napl-

nené svetlom, modelujúcim tak zvýraznený objem foto-

grafovaného priestoru. 

 Svoboda si pre snímané výrezy ateliéru volil 

predovšetkým miesta v blízkosti okna ako  zdroja pri-

rodzeného svetla [124] – tak podstatného pre tvorbu 

oboch umelcov – a to i v jeho hraničných polohách od 

priameho slnečného lúča po tmu [126,132]. Často je na 

fotografii zobrazené okno, a to i samostatne, niekedy 

ho zastupujú ostré slnečné lúče, lokálne prenikajúce 

pomedzi predmety v priestore. Niektoré zábery tak od-

kazujú k svetelnej dynamike avantgardnej fotografie 

rozohrávajúcej tieňohry. V prípade neexistencie okna 

svetlo starostlivo odráža a zastupuje plocha svobodov-

sky fotogenickej bielej steny a jej dramaticky vykres-

leného povrchu, ktorý vedie dialóg s povrchmi bielych 

stél a  tyčí, rozpracovaných diel či ich fragmentov 

[127—131]. V  tomto smere sú práve do biela ladené 

snímky výrazne minimalistické, a preto veľmi blízke 

Svobodým voľným fotografickým zátišiam. Na niekoľkých 

snímkach hrá svetlo ešte inú, takmer spirituálnu úlohu 

- vyžaruje totiž priamo z jedného bodu umiestneného 

priamo v snímke [126]. V tomto zmysle charizmaticky 

najzaujímavejšie pôsobí jemný diagonálny lúč svetla, 

prenikajúci z vyššie položeného okna mimo obrazového 

poľa na snímke [132], odkazujúci na růžičkovskú a sud-

kovskú svetelnú poetizáciu miesta.

 Posadnutosť svetlom bola v  Svobodovej voľnej 

tvorbe jasne naznačená, a tento záujem práca s Pal-

crovými dielami dokonca vystupňovala. Dôvodom bolo 

znásobenie tohto záujmu – rovnako Zdeněk Palcr kládol 

svetlo do centra svojho záujmu. Podľa Marie Rychlíko-

vej Palcrovi vyhovovalo „rozptýlené, nehmotné světlo, 

nevrhající stíny, které mu umožňovalo vytváření jemných 

struktur povrchu jeho soch. Z tohto důvodu nechal časti 

střech prosklené a velké plochy oken potahoval průsvit-

[126] Jan Svoboda, Z ateliéru 

Z. P., 1975, 50x50 cm. Zdroj: 

Muzeum Narodowe Wrocław, inv. 

č. MNWv XIII-3308—22 

[127] Jan Svoboda, Z ateliéru 

Z. P., 1975, 50x50 cm. Zdroj: 

Muzeum Narodowe Wrocław, inv. 

č. MNWv XIII-3308—15
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ným pauzákem.“392 Práve takéto scénické zariadenie, premieňajúce priame svetlo na 

mäkké, dovolilo Janovi Svobodovi dosahovať na väčšine snímok nevšedne zhodných 

odtieňov šedých, ktoré sa pohybovali v najjemnejšej škále tak, aby Palcrove sochy 

citlivo a verne reprezentovali. Fotograf tým dosiahol aj zameranie pozornosti na 

biele sádrové sochy, ktoré sa stali najsvetlejším predmetom na snímke a zastúpili 

tak aj v symbolickej rovine svetelný zdroj.

 K znakom, ktoré pomáhajú rozlíšiť rukopis fotografa, patrí aj kompozícia. 

V tomto prípade sa vyznačuje, podobne ako u snímok pre Stanislava Kolíbala, na-

rušovaním čistoty obrazového poľa fragmentami predmetov či umeleckých diel zá-

merným vsunovaním predmetov do periférnych častí záberu [127]. V skutočnosti tak 

fotograf dokázal priviesť divákovo oko priamo do centra pozornosti každej snímky 

a vytvoriť tak k vyzdvihnutému umeleckému dielu či predmetu pohľadový koridor. 

Fotografie sú tiež komponované podľa estetických pravidiel zlatého rezu.

 K najzásadnejším v rámci súboru patrí fotografia [132], ktorá svojou sve-

telnou architektúrou a z nej vyplývajúcim pestrým rozložením širokej škály sivých 

tónov v kombinácii s kompozičným umiestnením kresebne čistej plochy v pozadí, 

fragmentu tyče v popredí a centrálnej sochy prijímajúcej až duchovným spôsobom 

prameň svetla vypovedá obrazový príbeh takmer dokonalým spôsobom. Táto fotogra-

fia tiež predznamenáva poznámku o tom, že Palcr svoje sochy splošňovaním otváral 

svetlu.393 Vzhľadom na Svobodovu voľnú tvorbu sú typické aj fotografie [127—130], 

ktoré citlivo kombinujú  svetelné podmienky s prísne kalkulovanou kompozíciou 

záberu.

392 Marie RYCHLÍKOVÁ: Vyprávění o Zdeňkovi a budování ateliéru ve Zdibech, in: KUMSTÁTOVÁ 1999, 92. 
Stanislav KOLÍBAL: Několik poznámek k povaze Palcrova díla, in: KUMSTÁTOVÁ 1999, 53 uvádza, že 
nemal rád výhľad na prírodu, aby táto nekonkurovala jeho sochám.

393 Mladičová 2006, 32.

[129] Jan Svoboda, Z ateliéru Z. P., 1975, 50x50 

cm. Zdroj: Muzeum Narodowe Wrocław, inv. č. 

MNWv XIII-3308—20 

[128] Jan Svoboda, Z ateliéru Z. P., 1975, 50x50 

cm. Zdroj: Muzeum Narodowe Wrocław, inv. č. 

MNWv XIII-3308—27 
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Zhodnotenie

 Vzťah fotografií Jana Svobodu k sochám Zdeňka Palcra a naopak bol v od-

bornej literatúre viackrát naznačený. Medzi autormi takýchto poznámok panuje 

zhoda v hodnotení týchto fotografií. Medzi najpovolanejších v tomto smere patrí 

Jaromír Zemina, s ktorým tvorili obaja umelci na začiatku 70. rokov priateľský 

kruh.394 V roku 1978 uviedol tento teoretik prvú výstavu fotografií Jana Svobodu 

z Palcrovho ateliéru vo Wrocławi textom, ktorý predstavené fotografie označuje 

plnohodnotným umením, za ktorým stojí porozumenie fotografovaného diela. A ďalej 

uvádza, že sa jedná o reprodukcie „v tom nejtvořivějším smyslu slova“, to znamená, 

že autor zároveň vypovedá v rovnakej miere ako o Palcrovom diele aj sám o sebe 

a o vlastnom názore na svet, či hovorí dokonca o „opakovaní procesu tvorby, v zmys-

le opakovania i znovuprežitia citových stavov doprevádzajúcich prácu autorov“.395 

U Jana Svobodu sa tak malo jednať o možnosť spoznávať samého seba, a tiež naopak 

- nastaviť zrkadlo Zdeňku Palcrovi. Zároveň sa k zobrazeným modelom fotograf vzťa-

hoval ako ku svojim vzorom, čo sa u sochára dialo priam kontempláciou prepojenia 

hmoty, svetla, priestoru a času.396 O takomto charaktere priestoru Palcrových sôch 

hovorí aj Vladimíra Pštrossová (dnes Koubová-Eidernová) v úvode reprízy tejto vý-

stavy v Łodźi, ktorá za miesto kontemplácie a odpočinku považuje miesto vytvorené 

týmito sochami vďaka ich ideovým aj formálnym hodnotám.397 Duchovný dialóg oboch 

autorov je pritom prameňom rozvíjania teoretického výkladu fotografií Palcrových 

sôch v duchu jeho teórii, vo vzťahu k čomu Vladimíra Pštrossová píše, že dialóg 

394 Jaromír ZEMINA: Proslov na vernisáži Palcrovy výstavy v Litoměřicích 26.2.1998, in: KUMSTÁTOVÁ 
1999, 38. Dôležitá je i Zeminova poznámka o formovaní týchto priateľstiev medzi umelcami, ktoré 
aby fungovali, muselo sa jednať o blízkosť umeleckú, tak i ľudskú, pretože tieto spolu súvisia; 
v rozhovore in: POKORNÁ 1992, 90.

395 ZEMINA 2010, 554—555.

396 Ibidem.

397 LECHOWICZ - PŠTROSSOVÁ 1980.

[131] Jan Svoboda, Z ateliéru Z. P., 1975, 50x50 

cm. Zdroj: Muzeum Narodowe Wrocław, inv. č. 

MNWv XIII-3308—28 

[130] Jan Svoboda, Z ateliéru Z. P., 1975, 50x50 

cm. Zdroj: Muzeum Narodowe Wrocław, inv. č. 

MNWv XIII-3308—25
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materiálu sochy so svetlom Svoboda interpretuje, objektívom vstupuje do „stávania 

sa“ týchto sôch tak, že mu ony samy tvarujú nezávislé fotografické vízie, vízie 

„fotografa-tvorcu“.398

 Významne sa o Svobodových fotografiách Palcrovho diela zmieňuje aj Jan Ka-

pusta ml., ktorý označuje túto prácu za prijatie Palcrových sôch ako autonómneho 

umeleckého motívu.399 Autor zhodne s vyššie citovanými teoretikmi píše, že Svoboda 

„pochopil a výstižne interpretoval Palcrove sochy, podal návod, ako ich nahliadať“, 

a ďalej v zmysle ich duchovného posunu „Svoboda vytvoril z Palcrových sôch 60. 

a 70. rokov novú realitu.“ Zmieňuje tiež Palcrov názor o tom, ktorý bral tieto 

398 Ibidem.

399 Inak by ich v Poľsku Svoboda podľa Kapusty nevystavil; KAPUSTA 1997, s. 32.

[132] Jan Svoboda, Z ateliéru Z. P., 1975, 50x50 cm. Zdroj: Muzeum Narodowe Wrocław, inv. č. MNWv XIII-

3308—40 
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snímky vážne a pritom nezáväzne, ako skutočné umelecké fotografie, ktoré mu ako 

autorovi reprezentovaných motívov poskytovali potrebný odstup. S momentálnym vý-

razom sôch, aký fotografie divákom prinášali, mal byť spokojný.400

 Pre mnohých teoretikov, rovnako ako pre publikum, boli a sú Svobodove fo-

tografie pre aktuálnu neprístupnosť jeho diela, ako aj pre historickú rekonštruk-

ciu vývoja Palcrovej práce nepostrádateľným primárnym prameňom, a sú tak zdrojom 

niektorých hodnotiacich tvrdení či názorov na Palcrovu tvorbu. Pre Jana Kapustu 

ml. sú Svobodove fotografie dôvodom k utvoreniu všeobecnej predstavy o sádre ako 

cieľovom materiále sôch, ktorý sa tento autor naopak snaží vyvrátiť.401 Opak potom 

tvrdia napr. Ivo Janoušek či Jiří Valoch, ktorý odkazoval k Palcrovej možnej fas-

cinácii bielobou sádry a z nej plynúcimi vlastnosťami ako zhmotnením transcenden-

tálnej kvality jeho diel402, nie vzdialených Svobodovmu voľnému výtvarnému názoru 

pri častom snímaní bielych predmetov.

 Hľadaním východiska možného zrovnania, ktoré presahuje výsledný obrazový 

dialóg fotografa s jeho predmetom záujmu, je možné poukázať aj na vlastné chápa-

nie umeleckého diela u oboch autorov. Pre Palcra je totiž „socha ztělesněnou pří-

tomností duchovního světa“.403 Toto prežívanie duchovného sveta sa mohlo diať pri 

soche, ale i obraze, ktoré boli sprítomnením takéhoto sveta.404 Voľba prostriedkov 

je potom pri práci k dosiahnutiu tohto stavu (zjednodušene) koncentrovaná do prá-

ce s niekoľkými prvkami, ktoré vzájomne komunikujú: svetlo, priestor a plocha, 

objem a hmota (navonok jej povrch) a následne dematerializácia – odhmotnenie. 

Práca s týmito prostriedkami Palcrovi umožňovala cestu za sprítomnením duchovna, 

ktoré bolo možné dešifrovať ako fyzickou prítomnosťou v „priestore“ sochy, tak 

jej zastúpením v podobe prenesenia do fotografického obrazu. Riešenie rovnakých 

problémov so zapojením rovnakých prvkov bolo u Svobodu v jeho voľnej tvorbe vy-

svetlené vyššie, a práve v tomto fakte spočíva presah Svobodovej tvorby v dialógu 

s Palcrom: ide o posun, ktorý vzniká obohatením vlastných Svobodových možností 

práce so zátiším o tak obsahom (duchovným i formálnym) nabitý objekt či ich sku-

pinu. Každé Svobodom fotografované zátišie podľa jeho vlastných slov znamenalo 

„nádherné lidské drama”.405

 V tomto smere zaujme Svobodom zachytená dimenzia času Palcrových sôch. Jan 

Kapusta ml. si všimol, že „sochy minimalistické svou formovou povahou se staly 

optickým problémem, proměňovaly se v čase se stavem psychiky, kondicí oka, s osvět-

lením.“ Znamená to, že „socha byla věcí procesuální“406, závislá na momentálnej 

400 Ibidem, 37.

401 Ibidem, 32. Zhodne spomína KOLÍBAL 1999, 54.

402 Ivo JANOUŠEK: Člověk a umělec Zdeněk Palcr, In: KUMSTÁTOVÁ 1999, 67; Jiří VALOCH: Umělec, který 
se zapletl do vlastínho lasa, in: KUMSTÁTOVÁ 1999, 74.

403 Karel SRP: O sobě/ Rozhovor se Zdeňkem Palcrem, in: KUMSTÁTOVÁ 1999, 11.

404 Měl jsem pocit, že se po mně něco chce... (Rozhovor Vladimíry KOUBOVÉ-EIDERNOVÉ se Zdeňkem Pal-
crem), in: Revolver Revue č. 30, 1995, 241; Zdeněk PALCR: Naivní svět génia, in: Konserva/Na 
hudbu, č. 10, 1993, 2—13 – cit. podľa pretlačeného in: Zdeněk PALCR: Naivný svět génia, in: KUM-
STÁTOVÁ 1999, 27. Autor tu ďalej vysvetľuje, čo tým myslí: „Duchovní svět je tím rajským světem, 
kde se volně dýchá a radost patří k jeho vybavenosti.” (Ibidem, 243). V podobnom duchu sa o ob-
sahoch svojej tvorby vyjadril Svoboda: „Žijeme trochu ve světě etiky, lásky, laskavosti a tam 
někde vzniká vůle se vyjádřit. Čili jde vlastně o pravdivost..”; MERTA 1987, 27. 

405 MERTA 1987, 27.

406 KAPUSTA 1997, 26. Autor poukazuje aj na dokumentáciu procesu vzniku niektorých sôch, teda ako 
sa vyvíjali v čase; Ibidem, 37.
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práci svetla. A práve túto vlastnosť Svoboda prevzal do svojej kompetencie, často 

trpezlivo čakal na vhodné podmienky407, aby sochu (či skupinu sôch) zachytil v mo-

mente, ktorý duchovnú skutočnosť prenesie zo sochy na jej obraz. V jednom rozho-

vore k metóde svojho pohľadu uvádza: „Mně nestačí se na věci jen podívat, já na ně 

musím dlouho a upřeně zírat.“408  

 Nositeľom významu v hodnotení svetelných podmienok fotografií zostáva ma-

teriál či hmota sochy, ktorá prácu svetla naopak umožňuje a prijíma. Palcr píše: 

„významy světla se dějí skrze látku sochy“ a „plnost hmoty je i plností světla“.409 

Potvrdzuje to aj Kolíbal: „Palcra patrně nezajímal tolik prostor, jako světlo. Pra-

coval na soše zblízka. Jeho velkým cílem bylo zpracování povrchu..“.410 Ivo Janoušek 

v tejto súvislosti hovorí o možnostiach rozptylu svetla na povrchoch týchto sôch, 

ktorý im dodával možnosť duchovného výrazu a zároveň fotogenický ráz. Podobne, 

vývoj v hľadaní duchovnej podstaty prítomnej vo vlastných dielach priviedol Pal-

cra k postupnej dematerializácii, ktorú tento autor považuje za opak abstrakcie, 

za duchovnú cestu, hľadanie absolútneho výrazu ľudskej existencie.411 Jiří Zemánek 

hovorí o dobovej podmienenosti zaujatia prázdnom a imateriálnosťou, čo sa u Pal-

cra dialo cez vzťah k materiálu sádry, umožňujúcemu zdôrazniť pôsobenia svetla 

i priestoru. Abstrahovanie plastického tvaru má pritom sakralizujúci účinok.412 Sám 

Palcr tvrdí, že jeho sochy prostredníctvom povrchu umožňujú účinky svetla, ktoré 

je inak prázdnom.413 A napokon, základná otázka filozofie Palcrovej tvorby, reduko-

vaná do pojmu tzv. stání, je prítomná v Svobodových fotografiách, zachytávajúcich 

celý rad do zeme ukotvených vertikálnych plastík.

 Pre zrovnanie Svobodu s Palcrom platí výsostne Zeminova veta: „Také v so-

chařství, jako ve všem ostatním, platí věta: Řekni mi, koho máš rád, a já ti řeknu, 

jaký jsi.“414 S Palcrom sa Svoboda zhodol ako v použití minimálnych foriem (v tomto 

prípade komponovaných zátiší), závislých na pôsobení svetla, ktoré snímkam dodá-

vali vnútorný obsah a modelovali priestor fotografií, často so zahrnutím prázd-

nej plochy a v dokonale vypočítanej kompozičnej schéme. O Svobodovi je známe, že 

v otázkach estetických a umeleckých pôsobil ako autorita415, a rovnako ako Palcr aj 

on rád diskutoval o zmysle života416, čo rovnako odrážajú jeho fotografie odkazu-

júce prázdnom k duchovným otázkam či absolútnu, ktoré sú plnohodnotnou náhradou 

prípadných filozofujúcich myšlienok autora.417  

 Svobodova fotografická reprezentácia sôch Zdeňka Palcra sa teda dá v zmysle 

vyjadrenia výtvarných a duchovných hodnôt oboch autorov označiť za nevšedný výraz 

zhody či súznenia, a to ako obsahovo, tak formálne.418 Záverom je tiež možné zdô-

407 Z rozhovoru s Jaromírom Zeminom.

408 Rozhovor s Libou Taylorovou in: DUFEK 1994, 10.

409 SRP 1999, 15.

410 KOLÍBAL 1999, 53.

411 JANOUŠEK 1999, 69.

412 Jiří ZEMÁNEK: Dvě kacířské poznámky k dílu Zdeňka Palcra, in: KUMSTÁTOVÁ 1999, 76—79, 76—77.

413 Měl jsem pocit, 1995, 243—245.

414 ZEMINA 1999, 124.

415 ZEMINA 1978.

416 Z rozhovoru s Jaromírom Zeminom.

417 Por. mj. rozhovor s Janom Svobodom in: MERTA 1987.

418 V súvislosti so Zdeňkom Palcrom je toto tvrdenie vzhľadom na ostatných sochárov, s ktorými Svo-
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razniť, že boli obaja v tomto smere označovaní za „elementaristov“.419 Obaja umelci 

sa pritom stretli v skupine Máj, do ktorej patril Palcr na rozdiel od Svobodu už 

od začiatku a radil sa k jej najvýraznejším osobnostiam.420 Táto skupina spojila 

umelcov rôzneho zamerania, v prípade Palcra a Svobodu však výnimočne názorovo 

blízkych. Medzi najvýraznejšie styčné body oboch umelcov patrí najmä práca vy-

chádzajúca zo svetla a spätne k nemu odkazujúca. Palcr pritom svetlo považoval za 

sprítomnenie duchovného sveta: „Stání je vstřícností (vůči) světu (světlu) – tedy: 

vůči duchovnímu světu.“421 To sa formálne prejavovalo otváraním sochy plochou ku 

svetlu, ktoré na Svobodových fotografiách svetlo priamo odrážajú a pôsobia ako 

jeho samostatný zdroj.422 Podstatnú úlohu na tom má u Palcra použitý materiál sád-

ry, o ktorom však nepanuje zhoda medzi teoretikmi, či bol mienený ako materiál 

finálny. 

 Nachádzanie styčných  bodov tvorby oboch umelcov, ktorí sa stretli v obra-

zovom dialógu (snáď odrážajúcom i dialógy osobné) fotografií Jana Svobodu, opráv-

ňuje radiť tohto fotografa rovnocenne do okruhu progresívnych výtvarných umelcov. 

Táto náležitosť jeho tvorby medzi práce klasických výtvarníkov, maliarov a sochá-

rov, bola poprvýkrát prezentovaná v stálej expozícii moderného umenia Národnej 

galérie v Jízdárni Pražského hradu hneď na začiatku 90. rokov, ktorej autorom bol 

Jaromír Zemina.423 

4.6 PRÁCA V UMĚLECKOPRŮMYSLOVOM MUZEU V PRAHE, 1971—1983

 Svoboda nastúpil do UPM v roku 1971 po odchode z firmy Obuv Praha, kde 

posledné dva roky pôsobil aj ako fotograf. Tejto výhody sa mu dostalo aj vďaka 

jeho prijatiu do Svazu československých výtvarných umělců v roku 1968, ktoré bolo 

dôsledkom jeho prvej samostatnej výstavy. Zásluhu na tomto mieste v UPM mali Anna 

Fárová a Jiří Šetlík, ktorý neskôr toto rozhodnutie ľutoval.424 Svoboda tam nastú-

pil ako druhý fotograf vedľa Gabriela Urbánka, ktorý v múzeu pôsobí od roku 1967. 

V dobe 70. rokov podľa tohto fotografa Jan Svoboda ešte fotografoval predmety aj 

v súvislosti s bežnou dokumentáciou zbierok do evidenčných kariet, z veľkej čas-

ti potom predmety určené na výstavy a do katalógov (dnes táto činnosť prakticky 

zaberá celý pracovný čas fotografov UPM). Podľa svedectiev samotného Svobodu, ale 

i jeho okolia ho takáto forma fotografie po strate počiatočných ilúzií nenaplňo-

vala425, a to zvlášť na konci, kedy už prakticky v múzeu vôbec nepracoval. Viac než 

boda spolupracoval, najviac opodstatnené.

419 K Palcrovi MLADIČOVÁ 2006, 24; Eva PETROVÁ: Generace jako slohový fenomén, in: Výtvarné umění 
XVIII, 1968, č. 8, 379—386. K Svobodovi por. vyššie.

420 MLADIČOVÁ 2006, 16 poukazuje na jeho postavenie aj ako intelektuálnej autority.

421 Zdeněk PALCR: Giacomettiho postreh, in: Konserva/Na hudbu, č. 8, 1992, 20—23 (cit. podľa 
MLADIČOVÁ 2006, 21).

422 Toto Palcr rozvíjal zvlášť v na konci 60. a v 70. rokoch, teda v dobe najintenízvnejších kontak-
tov oboch autorov; MLADIČOVÁ 2006, 32.

423 Bez katalógu.

424 Podľa slov Gabriela Urbánka; Svoboda totiž nebol vzorovým ani pracovitým zamestnancom.

425 Autorské prevedenie fotografií bolo nežiadúcim, vyžadovala sa naopak neutrálnosť reproduk-
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zdravotné problémy tento stav spôsobila osobná rezignácia autora, ktorá ústila do 

jeho dobrovoľného odchodu z práce v roku 1983. Ďalej sa venoval iba voľnej foto-

grafii, ktorá podľa autora ako jediná nepostrádala zmysel či hodnotu.426

 Základnou náplňou práce fotografov v UPM bola dokumentácia zbierok na evi-

denčné karty. Po vyfotografovaní predmetu najčastejšie vo vtedy ešte podkrovnom 

ateliéri budovy múzea bol zhotovený pozitív a oba i s negatívom mali byť odovzda-

né na príslušné oddelenie spravujúce evidenčné karty. Gabriel Urbánek spomína, že 

Svoboda tieto negatívy niekedy vôbec neodovzdával a považoval ich za svoje veci 

– i keď boli fotografované na múzejnú techniku a filmy (vtedy najmä stredoformá-

tové) a spracovavané múzejnými chemikáliami.427 Je preto pravdepodobné, že niektoré 

z týchto prác budú dohľadateľné v dnes ešte neprístupnej pozostalosti autora.

 Dnes existuje iba pár dochovaných konkrétnych fotografií, ktoré dokumentujú 

Svobodovu prácu v rámci niekoľkých múzejných kampaní.428 Jedná sa na prvom mieste 

o jednu sériu ilustračnej fotografickej prílohy k výstave, a ďalej sedem katalógov 

s reprodukciami jeho fotografií, ku ktorých v malej časti existujú aj negatívy. 

 Medzi bežnú činnosť patrilo zhotovovanie veľkoformátových zväčšenín, ilu-

strujúcich neprítomné umelecké diela na jednotlivých výstavách. Dochovala sa 

z nich iba jediná, a to k výstave Jaroslava Horejca v UPM v roku 1971, dnes za-

chovaná v zbierke fotografie.429 Jedná sa o jedenásť originálne adjustovaných 

– kartónom podlepených veľkoformátových zväčšenín fotografií, pravdepodobne zo 

stredoformátových negatívov (podľa takmer štvorcového rozmeru väčšiny snímok). 

Snímky rozmerov 42x44 / 43x44 cm (9x) a 44x60 cm (2x) boli oblepené tenkým pruhom 

papierovej lepenky (bielej alebo čiernej), ktorá mohla slúžiť k manipulácii s fo-

tografiami. Fotografie dokumentujú bronzové reliéfy Jaroslava Horejca z pevných 

architektonických inštalácií (5x mreže radiátorov a okna z budovy Československej 

tabákovej režie z pražských Vinohrad, 4x reliéfy z katedrály sv. Víta, 1x vstupná 

mreža do usadlosti Hraběnka z roku 1926 na pražskom Smíchove a 1x mreža radiáto-

ru Ministerstva sociální péče z Prahy 2). Šesť z fotografií sú detaily, päť celky 

konštrukcií, päť je potom exteriérových, ktoré dovolili precíznejšie voliť svetel-

né podmienky. Z nich iba jeden, motív Říjen zo svätovítskej katedrály je nasvetle-

ný ostrým slnečným svetlom. Ostatné fotografie pracujú technicky presne s mäkkým 

rozptýleným denným svetlom, daným aj ukázneným zámerom objektívnej dokumentácie 

objektu, pričom bronzové reliéfy dovolili autorovi využiť k oživeniu a vystih-

nutiu plasticity odleskov materiálu. Fotografie sú komponované čelným pohľadom, 

Svobodovi blízkym z jeho plošného pohľadu na väčšinu zátiší, čím zároveň reliéfy 

cií; dôraz bol kladený na objektívne a nie subjektívne fotografické zobrazenie predmetov. Por. 
rozhovor in: TAYLOR 1982. V rozhovore z roku 1987 (MERTA 1987, 28, 30) tvrdí opak: „...dělal jsem 
reprodukce, fotografoval krásné předměty. Nevadilo mi to, naučil jsem se spoustu věcí.” ďalej ale 
„z muzea jsem utekl”.

426 Ešte v roku 1987 sa Svoboda hrde priznal, že sa pokúša živiť voľnou tvorbou a predajom vlast-
ných fotografií. Došlo k tomu tým, že: „zjistíte, že vaše cena je někde jinde”; Svoboda in: MERTA 
1987, 28.

427 Z rozhovoru s Gabrielom Urbánkom. 

428 V archíve UPM nie sú k Svobodovi v rámci evidovaných fondov dohľadateľné žiadne dokumenty; 
za pomoc v jeho vyhľadávaní ďakujem Lucii Zadražilovej. Dochované fotografie som tak naš-
la iba v depozitári fotografií a v archíve negatívov, dohľadávaných podľa inventárnych čísel 
vypísaných z katalógov, v ktorých je Svoboda uvedený ako fotograf. Za pomoc ďakujem Jitke Štět-
kovej a Jane Croy.

429 Gabriel Urbánek ale spomína na niekoľko ďalších, napríklad originálne ani reprodukčne nedocho-
vané fotografie k výstave secesného plagátu.
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estetizujú a prevádzajú na autonómny obraz. Za-

ujímavá je predovšetkým jedna fotografia [133]. 

Ide o exteriérovú snímku okennej mreže domu Čes-

koslovenskej tabákovej režie, zväčšenú na rozmer 

44x60 cm, ktorá je zozadu označená okrem ďalších 

údajov ako „AUTORSKÁ FOTOGRAFIE : JAN SVOBODA, 

1971“430 Fotografia vyniká podriadením snímané-

ho objektu kompozičnej vízii fotografa: mreža je 

voči rozmeru snímky malá, takže nezobrazuje motív 

reliéfu dostatočne – odlišne od ostatných takmer 

štvorcových zväčšenín, ktoré Horejcove motívy vy-

kreslili podrobne. Fotografia tak zobrazuje najmä 

umiestnenie mreže v rámci väčšieho architekto-

nického celku, pričom plochu obrazu oživuje jeho 

spodná časť s fragmentom architektonickej výzdoby 

budovy, kamennej gule, a nesúmernou geometriou 

chodníka. Fotografie z tejto série odkazujú na 

snahu fotografa prenášať postupy zo svojej voľnej 

tvorby na užité fotografie. Okrem adjustácií tomu 

nasvedčuje jedna možná tvorivá kompozícia, mäkké 

osvetlenie a dokonalosť prevedenia sivých tónov 

na výsledných zväčšeninách všetkých dochovaných snímok.

 Ďalšie pôsobenie autora je dnes bezpečne doložiteľné iba siedmimi katalóg-

mi, v ktorých je uvedený ako fotograf.431 V nich je možné dohľadať snímky, ktoré 

určite fotografoval on iba na základe niekoľkých indícií. Podľa Gabriela Urbánka, 

ktorý je najčastejšie uvádzaný ako druhý fotograf v rovnakých katalógoch, mal Svo-

boda na starosti fotografie nábytku, textilu a šperku, Urbánek potom sklo a kera-

miku.432 Takto sú dokonca v tiráži rozdelené aj snímky katalógu Česká secese: užité 

umění.433 V dvoch katalógoch je uvedený Svoboda ako jediný fotograf, a to v kata-

lógoch Historický nábytek a móda a 90 a jedna židlí.434 

 Posledný menovaný katalóg z výstavy 90 a jedna židlí súvisí s niekoľkými 

historkami, ktoré odkazujú k spôsobu Svobodovej práce v múzeu v jej začiatkoch, 

rovnako ako k umelecky najdôležitejším fotografiám v rámci tejto jeho profesnej 

etapy. Podľa Gabriela Urbánka aj Jaromíra Zeminy bol Svoboda poverený nafotením 

všetkých do výstavy zahrnutých historických stoličiek zo zbierok UPM či zapožiča-

ných, k čomu muselo dôjsť v dostatočnom predstihu pred zahájením výstavy v marci 

430 Rovnako ako „autorská” je označená ešte druhá snímka rovnakého rozmeru – celkový pohľad na 
vstupný portál s mrežou, ktorá je ale kompozične menej zaujímavá. Ostatné, menšie fotografie sú 
značené iba ako „FOTO: JAN SVOBODA, 1971”, či „FOTOGRAFOVAL: JAN SVOBODA, 1971”. Rukopis na pohľad 
neodpovedá Svobodovmu (?).

431 Pri rešerši som vyšla iba z elektronického katalógu knižnice UPM, istotu o konečnosti tohto 
údaju však nemám. 

432 Urbánek a Svoboda sú ako fotografovia uvedení v katalógoch: Historismus. Umělecké řemeslo 
1860—1900 (kat. výst.), Praha 1975; Věra VOKÁČOVÁ: Lavabo – flakon. Hygienické a toaletní náčiní 
pěti staletí (kat. výst.), Praha 1979; Mistrovská díla ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea 
v Praze: 1885—1975 (kat. výst.), Praha 1975; Žena doby secese (VYDROVÁ 1980).

433 Alena ADLEROVÁ: Česká secese: užité umění (kat. výst.), Praha 1981.

434 Historický nábytek a móda: průvodce expozicí Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, státní zámek 
Hrubý Rohozec (texty Jaroslav WAGNER – Jarmila BROŽOVÁ), Praha 1975.

[133] Jan Svoboda, Bez názvu 

(autorská fotografia architektonickej 

plastiky Jaroslava Horejca), 1971, 

44x60 cm. Zdroj: Zbierka fotografie 

UPM, inv. č. GF 14.053



122

[134] Fotografia zbierkového predmetu v UPM inv. č. 56.352. Foto: Jan Svoboda/, sken neg. 6x9 cm
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1972. Komisárkou výstavy a autorkou katalógu bola dr. 

Olga Herbenová, význam celej výstavy je nepochybne 

podmienený aj účasťou Stanislava Kolíbala na inštalá-

cii a grafickej úprave katalógu. Podľa vyššie zmiene-

ných svedkov však dr. Herbenová po obdržaní Svobodo-

vých snímok požiadala o prefotenie exponátov Gabriela 

Urbánka. Dôvodom bola príliš veľká deformácia zobra-

zených predmetov na Svobodových fotografiách, ktoré 

mali charakter umeleckých autorských fotografií, neod-

povedali však potrebe uniformného a reprezentatívneho 

zobrazenia vystavovaných užitých predmetov – stoličiek 

podľa kánonu bežne používanej inštitucionálnej kataló-

govej fotografie. Ten zahrňoval požiadavok na komplex-

né, neutrálne a čo najvernejšie zachytenie predmetu 

bez zapojenia zbytočných rušivých prvkov, napríklad 

nevhodnou voľbou pozadia či formou ich osvetlenia. 

Optimálne bolo neutrálne pozadie, pre katalóg nakoniec 

Urbánkom zvolené uniformné biele, a osvetlenie elimi-

nujúce zbytočne zvýraznené tiene predmetov a napohľad 

nenápadne osvetľujúce všetky dôležité detaily. Svoboda vraj naopak odovzdal foto-

grafie plné výberových detailov či dynamického osvetlenia predmetov. Snímky pub-

likované v katalógu, uniformne čelné a presne profilové snímky všetkých stoličiek, 

ktoré dobre zapadli do Kolíbalovho grafického konceptu, sú tak výsledkom Urbán-

kovej, nie Svobodovej práce, a to napriek tomu, že bol Svoboda samostatne uvedený 

v tiráži. Všetky tieto indície viedli k snahe o dohľadanie pôvodných snímok Jana 

Svobodu, ktoré sa mohli zachovať aspoň v zdrojovom negatíve k evidenčným kartám 

snímaných predmetov.435 V nich sa skutočne podarilo nájsť väčšinu vystavovaných 

predmetov, snímky k nim však vykazovali odlišné časové zaradenie a iba v jedinom 

prípade bol pri stredoformátovom negatíve rozmeru 6x9 cm označený ako fotograf 

Svoboda; jednalo sa však o výtvarne nevýraznú fotografiu. Gabriel Urbánek napo-

kon tvrdí, že si väčšinu prác Svoboda odnášal domov a neodovzdával, možno sa tak 

niekedy v budúcnosti nejaké zo snímok podarí dohľadať.436

 K najzaujímavejšiemu nálezu archívnych negatívov potom patria snímky nie-

koľkých zrkadiel, ktoré podľa študovaných katalógov a druhu predmetu (nábytok) mal 

fotografovať Svoboda.437 V jednom prípade sa napríklad dochoval zaujímavý odraz 

fragmentu fotografa a jeho prístroja (negatív neexistuje)438, inokedy autor natočil 

plochu zrkadla (v prípade jej manipulovateľnosti) tak, aby odrážalo stropný reliéf 

či parkety na podlahe439 – v tomto prípade sa mi podarilo dohľadať jeden zaujíma-

vejší, diaonálne komponovaný výrez, ktorý mohol i nemusel fotografovať Svoboda. 

435 Snímky som dohľadávala v archíve negatívov k evidenčným kartám zbierkových predmetov u pani 
Jany Croy, ktorej týmto ďakujem za rady a pomoc. 

436 Podľa určitých indícií sa mi podarilo nájsť niektoré zaujímaé fotografie detailov židlí, i dra-
maticky diagonálne komponovaýnch či nasvietených. Celý úspech však vyvrátil Gabriel Urbánek, 
ktorý uviedol na pravú mieru, že sa jednalo o pomocné snímky pre reštaurátorov...

437 Gabriel Urbánek však zmienil, že snímky mohol zhotoviť ešte fotograf Šebek...

438 Mistrovská díla 1975, č. kat. 94. Fotograf nie je rozpoznateľný.

439 Reprodukcia VOKÁČOVÁ 1979, č. kat. 126.

[135] Fotografia zbierkového 

predmetu v UPM inv. č. 70.177. 

Foto: Jan Svoboda/, sken neg. 

6x9 cm
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V iných prípadoch už plocha zrkadla nebola funkčnou a obraz neodrážala, či bola 

technicky prekrytá plochou pomocného papiera, aby odraz nebol patrný (patrné už 

v negatíve, nejde o retuš).  

 U snímok šperkov, nábytku, ani bežne publikovaných textilných dámskych rób 

nenaznačovali fotografie ani ich negatívy žiadnu zvláštnu mieru fotografického ex-

perimentu. V jednom prípade sa však jednalo o výnimočný fotografický súbor, a to 

v rámci publikácie Žena doby secese.440 V tiráži katalógu, odborne pripraveného 

PhDr. Jiřinou Vydrovou, sú uvedení ako fotografovia Svoboda a Urbánek, komplexnú 

grafickú úpravu výstavy vrátane výberu fotografií zaštítila Svobodova manželka 

Anna, ktorá katalóg oživila rôznymi dobovými fotografiami secesných žien. Sním-

ky predmetov v katalógu sa vyznačujú verným zobrazením jednoducho aranžovaných 

súčastí ženského odevu, pričom v porovnaní negatívov s publikovanými snímkami 

som nenašla žiadne rozdiely. K aranžovaniu sú v nich často používané figuríny či 

stojany, no nie v nadbytočnej miere a tak, aby vynikol predmet sám – v rámci mi-

nimálne komponovaného obrazového zátišia, ale s dostatočným vykreslením šedých 

tónov. Fotografie sú jemným a citlivým pohľadom na ženskú eleganciu a secesnú 

krehkosť dám. O Svobodovi známa jeho obsesia obliekaním, textilom a látkami, kto-

rých vzácne druhy rád nakupoval, a ktorá mohla viesť k zvláštnemu citu pri foto-

grafovaní veľkého súboru textilu pre tento katalóg.441 Patrné sú aj vzťahy k Svo-

bodovmu vlastnému fotografickému pohľadu, napríklad zapojením veľkej prázdnej 

plochy v reprodukovaných obrazoch [134,135], ktorá dovoľuje (aj v obmedzenej miere 

tlačových možností katalógu) vykresľovať jemné valéry šedej. To bolo dané použí-

vaním jednotného rozptýleného a mäkkého, zrejme prirodzeného osvetlenia, v ktorom 

vynikajú zvlášť fotografie bielych korzetov a podprseniek [136,137]. Citlivými sú 

snímky ozdôb hlavy (tzv. kapotov) so zdanlivo rozvolneným uložením ich stužiek, 

440 Katalog Žena doby secese, VYDROVÁ 1980.

441 Z rozhovoru s Gabrielom Urbánkom. V Svobodovej voľnej tvorbe sa často vyskytujú zátišia 
z útržkov látok, drapérie postelného prádla, nití, ale aj snímky klobúkov Anny Svobodovej.

[138] Fotografia zbierkového 

predmetu v UPM inv. č. 66.363. 

Foto: Jan Svoboda/, sken neg. 

6x9 cm 

[137] Fotografia zbierkového 

predmetu v UPM inv. č. 81.709. 

Foto: Jan Svoboda/, sken neg. 

6x9 cm 

[136] Fotografia zbierkového 

predmetu v UPM inv. č. 70.235. 

Foto: Jan Svoboda/, sken neg. 

6x9 cm
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u ktorých vyniká fotogeničnosť i reálnosť 

prostého predmetu v rámci zátišia bez jeho 

nadbytočného aranžovania na hlave figuríny 

(iba na stojane) [138]. Podobne je pracované 

s niektorými doplnkami odevu (kabelky, boa). 

Rozdiel medzi Urbánkovými minimalistickými 

a uniformnými fotografiami stoličiek z ka-

talógu 90 a jedna židlí a práce, ktorú Svo-

boda mohol venovať nábytku, naznačuje snímka 

divanu [139], fotografovaného v prirodzenom 

mäkkom osvetlení. Porovnanie s  negatívom 

(6x9 cm) je zhodné a ukazuje Svobodovu jem-

nú prácu s osvetlením, ktoré sa v katalógu 

nepodarilo reprodukovať natoľko, aby jemné 

tóny tmavých šedí vynikli – v tlači boli zliate do čiernych plôch – čím prak-

ticky dokazuje Svobodovu tradovanú neschopnosť správnej reprodukcie a nadmieru 

autorského tónovania. Reprodukovaná snímka je navyše nečastým výrezom z negatívu, 

ktorý ukazuje inštaláciu štandardného svetlého pozadia.  

 Svoboda je známy sklamaním, ktoré mu práca v UPM priniesla. Pri nástupe 

do tejto práce už síce mal určité skúsenosti s reklamnou fotografiou, jeho náde-

je boli zrejme veľké, ako píše vo svojom rozhovore: „Pokud jste tvořivec, je vaší 

povinností tu práci ovlivnit, a ne obrácene. Jestliže ustoupíte v komerci, tak se 

nikam nedostanete.”442 Dokazuje to z mála dochovaného archívneho materiálu či zo 

spomienok spolupracovníkov zvlášť jeho nasadenie pre katalóg 90 a jedna židlí 

v začiatku tejto práce (1971—1972), ale napríklad aj neskorší, fotograficky výni-

močne prevedený katalóg Žena doby secese, na ktorého finálnom autorskom prevedení 

je pravdepodobný podiel spolupráce jeho manželky a grafičky, a naopak zrejme malý 

vstup komisárky výstavy. Svoboda je známy tým, že po rôznych autorských neúspe-

choch a snahe sa presadiť, čo ostatne dokazujú aj štandardizované snímky pre os-

tatné vyššie menované katalógy, v múzeu prakticky prestával pracovať, a väčšinu 

jeho úloh prevzal Gabriel Urbánek. Z tohto dôvodu neskôr Svoboda UPM dobrovoľne 

opustil, aby sa vydal na neúspešnú dráhu voľného fotografa (v rokoch 1983—1989). 

4.7 DODATOK: VOĽNÉ FOTOGRAFIE JANA SVOBODU VZŤAHUJÚCE SA 

K PRIESTOROVÝM UMELECKÝM OBJEKTOM A UMENIU

 V roku 1986 napísal fotograf Antonín Nový v recenzii na kladenskú výstavu 

Jana Svobodu mimo iné: „Jan Svoboda si mohl zvolit jako vyjadřovací prostředek 

psací potřeby nebo štětec a plátno. K obojímu měl předpoklady.“443 Koncom päťdesia-

tych rokov si však Svoboda vybral fotografiu. To, že mal blízko k výtvarnému ume-

niu je však dobre patrné už z jeho ranej tvorby rokov šesťdesiatych (por. vyššie). 

442 MERTA 1987, 28—29.

443 NOVÝ 1986, 486. 

[139] Fotografia zbierkového predmetu v UPM 

inv. č. 20.116. Foto: Jan Svoboda/, Zdroj: 

VYDROVÁ 1980, č. 251



126

Jeho fotgrafické experimenty so zátiším prebiehali v zdieľanom ateliéri s jeho 

prvou manželkou Júliou, maliarkou a grafičkou, v dome jej rodičov v pražskej Mich-

li. Svoboda sa tu nielen učil komponovať (Kamna, 1958 [52]), skúmať možnosti práce 

svetla v neskôr prekonaných kontrastoch čiernobielej škály (napríklad zapojením 

kockovanej deky: Bez názvu, 1959 [54]) či nachádzať poetiku prirodzene osvetlené-

ho interiéru [53], ale tiež jednoducho nachádzať námety v prostredí vzniku iného 

výtvarného druhu. Jeho snímky z Júliinho ateliéru ukazujú ako záujem o autentic-

ké, tvorivým potenciálom nabité prostredie [51], auru miestnosti plnej súčastí 

pracovného procesu umelca, ale aj jednotlivých zátiší, ktoré z nich odstredil. 

Svoboda do svojho fotografického prieskumu prostredia zapájal priestorové objekty 

(zátišia, konvice, vajcia; [24,40]), ktoré umožňovali testovať možnosti média.444 

Vzťah k pozorovaniu výtvarnej tvorby inej osoby cez objektív fotoaparátu tak môže 

mať korene v takomto prirodzenom zázemí v čase jeho stotožňovania sa s technikou 

fotografie. O zakorenosti tohto pohľadu svedčí napríklad pretrvanie námetu až do 

jeho zrelej tvorby, kedy podobne ako kedysi snímal pohľad do Júliinho ateliéru, 

fotografoval neskôr v rámci voľnej tvorby s rovnakým zaujatím priestor svojho 

ateliéru v UPM. Cestu tohto pohľadu je potom možné pozorovať v jeho fotografiách 

z ateliérov iných umelcov, so zvláštnym zaujatím pre ateliér Zdeňka Palcra. To, 

že bola cesta Svobodových fotografií ateliérov viac než dokumentom, ale obsahovo 

autonómnym zátiším, dokázalo aj Svobodovo zaradenie do výstavy Ateliéry v pražskej 

Galerii U Řečických v roku 1971 (z fotografov vystavovali už iba Miroslav Jodas 

a Václav Chochola). Ondřej J. Sekora vtedy v úvode katalógu napísal: „Ateliér není 

totéž co pracovna. Ateliér není ani dílna. Ateliér je kus malířovy osobnosti. Ate-

liér je dílo. … Věcmi či prázdnotou, kterými umělec naplňuje svůj ateliér, jakoby 

vytvářel svou vlastní podobu, či ještě spíše svou předsatvu o vlastní podobě. … je 

doznáním této subjektivity. Sebeodhalením na druhou. Sebestylizací na druhou. Svého 

druhu autoportrétem.“445

 Pozoruhodným východiskom fotografií umeleckých diel a prostredí je u Svo-

bodu vzťah k osobe fotografovaného umelca, na začiatku určený blízkosťou Julie. 

Fotografia [53] je univerzálnym portrétom umelca, ašpirujúcim na symbol, blízky 

napr. Sudkovmu Portrétu Václava Sivka. Zároveň je to však portrét intímny, za-

chytený s maximálnou mierou nehy reprezentovanej prenikajúcim svetlom. Podobným 

spôsobom neskôr Svoboda naznačil intimitu napríklad v portrétoch Aleša Veselé-

ho [71,89], blízkych umelcov však nikdy nedokumentoval priamo pri práci.446 Svoju 

druhú manželku Annu portrétoval autor taktiež, avšak priamo ako objekt fotogra-

fického obrazu a svojho druhu zátišie [53].447 Fotografii Julie pri práci sa tak 

priblížujú skôr Svobodove vlastné autoportréty, ktoré majú – vo vzťahu k tvorbe 

v danom médiu – skôr symbolický a k médiu tvorby sa vzťahujúci význam význam 

[33]. K takýmto autoportrétom je možné priradiť i vyššie zmienená snímka užitého 

predmetu z UPM, barokového sekretára, ktorý v zrkadle svojich dverí odráža foto-

grafický aparát a za ním fragment osoby fotografa (viď vyššie).

444 Na fotografii [51] je patrný aj záujem Julie Svobodovej o maľbu prostého nájdeného zátišia, 
ktoré je tak blízke Svobodovmu nahliadaniu sveta.

445 Ondřej J. SEKORA: Ateliéry (kat. výst.), Praha 1971.

446 Iba zo študovaného materiálu sochárov. Portréty Aleša Veselého a Stanislava Kolíbala sú stavané 
s vysokou mierou manipulácie portrétovaného za účelom dosiahnutia podobne statického momentu – 
v ich prípade však introspekcie.

447 Por. MERTA 1987, 26.
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 Predpokladom záujmu Jana Svobodu o fotografie priestorových umeleckých 

diel iných autorov bol potom vlastný a voľnou tvorbou systematicky vyťažovaný 

záujem autora o „sochárske” kvality fotografovaného objektu v rámci stavby záti-

šia. Takýto záujem naplno vyznel v priamych fotografiách plastických umeleckých 

diel či ich ľudových variant, ktoré Svoboda zapojil do niekoľkých svojich voľných 

fotografií. Dá sa predpokladať, že sa v nich jednalo o hľadanie vyjadrovacích 

možností média na figurálnych predmetoch, ktoré niesli významný výrazový poten-

ciál. Hodnota týchto zátiší pre autora samotného vyplýva z výberu troch z nich 

pre jeho monografiu v Odeone. Tieto fotografie, pokiaľ sú datované, pochádzajú 

z rokov 1959—1961, pričom je pravdepodobná takáto alebo blízka datácia väčšiny 

z nich. Jedná sa prevažne o fotografie sošiek kresťanskej tradície – anjelíčkov, 

svätých a krucifixov. Nie je celkom zrejmé, kde Svoboda podobné objekty nachádzal, 

nesú však stopy domáceho ľudového záujmu či priamo zberateľstva, a vzhľadom na 

časový odstup fotografií mohli náležať prostrediu blízkemu Svobodovi (z rodičov-

ského domu či domova partnerky).448 Celkom sa mi podarilo dohľadať sedem takých-

to fotografií „sochy” (tri z nich sú reprodukované v zmienenej monografii). Dve 

z nich sú snímkami figúry svätého, dva barokových anjelíčkov a tri krucifixu. Že 

sa mohlo jednať aspoň zčasti o cyklus alebo vedomý výskum námetu, nasvedčujú dve 

fotografie nazvané Přízrak V, Florián (1959) [140] a Přízrak II, Anděl (1961) [141], 

u ktorých svedčí o dodatočne pridanom názve číslovanie neodpovedajúce datácii 

snímok.449 Obe fotografie boli snímané premiestnením sošiek do blízkosti rovnakého 

448 V rozhovore napr. Svoboda spomína porcelánový krucifix z kuchyne jeho mamy; in: BALAJKA 1989, 
26.

449 Mohlo sa jednať o vznik názvov až v období prípravy Svobodovej monografie pre Odeon, na ktorej 
autor ešte spolupracoval, a kde boli tieto fotografie prvýkrát publikované. 

[141] Jan Svoboda, Přízrak V, Florián, 

1959. Zdroj: BALAJKA 1991, č. kat. 6 

[140] Jan Svoboda, Přízrak II, Anděl, 

1961. Zdroj: BALAJKA 1991, č. kat. 7 
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okna tak, aby svetlo modelovalo až hladilo plastické záhyby figúriek a zároveň 

nechávalo „prehovoriť” ich výrazu tváre. Názov „Přízrak” u sv. Floriána pochádza 

zo zámerného experimentu so soškou svätého použitím predpokladaného osvitu dvoch 

negatívov na jeden fotografický papier tak, aby sa hlava a nohy s podstavcom sošky 

strácali ich splynutím s podkladom – pôsobili prízračne. Jedná sa zrejme o výni-

močnú, cielenou manipuláciou dosiahnutú interpretáciu objektu, kedy sa použitím 

koláže autor priblížil až imaginatívnym možnostiam maľby. Podobne už v tejto dobe 

vyhranene experimentoval napr. aj Jan Šplíchal. 

 Svobodove fotografie z blízkosti okna potom doplňuje Kristus (1959) [143] – 

krucifix, ktorý sa stal manifestáciou Svobodovho vzťahu k tomuto námetu sochy ako 

umeleckého diela. Jednoducho komponovaná fotografia totiž okrem jej umiestnenia 

k žiadanému zdroju a smeru prirodzeného svetla a zapojením detailne vykreslenej 

štruktúry steny nezahrnuje žiadnu fotografickú nadstavbu. Jednoduchý záber zave-

seného kricifixu je snímaný takmer kolmo a so zámerným nasvietením polovice tváre 

Krista, ktoré vo svojom jeho nastavení sa svetlu pôsobí ako fotografické cvičenie 

k fotografii klasickej sochy. Napovedá tým mnoho o autorovom absolútnom zaujatí 

samostatným (tentokrát figurálnym) námetom, ktorý nepotrebuje výkladovú nadstav-

bu. Naopak autorský posun obsahu zobrazenia, ktoré zďaleka presahuje autonómiu 

námetu i možnosti fotografického zobrazenia je zátišie [142], snáď nájdené, s iným 

krucifixom obráteným zozadu. Korpus Krista, ktorý má pohyblivé ruky (v napojení 

paží na ramená) zrejme slúžil k veľkonočným hrám či procesiám a je určite histo-

rickým artefaktom. Fotografia sníma Krista položeného v miernej diagonále, a sní-

maného zdánlivo visiac kolmo na drevenej podložke z mierneho podhľadu a z dia-

gonály. Obraz ale pôsobí záhadne – Kristus nie je zavesený na žiadnej zreteľnej 

podložke a nie je jasné, ako socha vertikálne drží. Preľud však ozrejmujú klince 

poukladané vedľa neho voľne tak, ako by im to zákony gravitácie nedovolili – zá-

tišie je teda snímané v horizontálnej polohe, ktorú dokáže pretočiť iba pohľad 

správne natočenej kamery. Výjav doplňujú informelné štruktúry dreva a steny a vy-

kresľujú ho odtiene sivej tak, že spodná polovica tela je zahalená tmou. Autor tu 

zámerným výberom natočenia a rozmiestnenia snímaných predmetov využíva staršie 

umelecké dielo k tlmočeniu subjektívneho autorského obsahu, ktoré pracuje s kres-

ťanskou tradíciou. Námet potom rozvinul ešte v snímke nazvanej Znamení (1958)450, 

ktorý zobrazuje iba ruku z tohto krucifixu, snímanú v zvislej polohe, z podhľadu 

a s umelým bodovým nasvetlením hornej polovice snímky. Táto druhá fotografia po-

ukazuje na zreteľný záujem fotografa o výskum výrazu gesta „sochy“ práve vo foto-

grafii. Datácia prvej snímky je odvoditeľná aj podľa adjustácie do čierneho rámu 

rovnako ako druhá (1958) do záveru 50. rokov. K podobnému posunu naviac dochádza 

ešte u jednej ranej fotografie Zvěstování (1958) [11], ktorá zobrazuje dekoratív-

nu ľudovú figúrku anjela visiaceho na stene, nasvieteného umelým svetlom lampy. 

Anjel akoby svoj ukazujúci prst smeroval k dotyku vedľa položeného kvetu ľalie. 

Symbolika tohto epického výjavu a jeho alúzia na ikonografické významy je nespo-

chybniteľná; autor priamo ilustruje biblický výjav zvestovania Panne Márii.451

450 Na zadnej strane rukou vpísané „Jan Svoboda / ZNAMENÍ / 1958”, zväčšenina 39x29 cm. Inv. č. MG 
16647.

451 Siedmy obraz zapájajúci náboženskú sošku je uložený v zbierke PPF Art a nemala som ho možnosť 
prešudovať.
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 Tieto fotografie figurálnych sošiek kresťanského pôvodu je možné doplniť 

o poukaz na sériu snímok s podobným náboženským, či skôr melancholickým založe-

ním poukazujúcim na smrť ako súčasť života, ktorú tvoria fotografie z neznámeho 

poničeného cintorína. Zobrazujú tiché miesto pohltené časom a zarastené hustou 

vegetáciou, z ktorého občas trčia rozpadajúce sa či vyvrátené náhrobky452. Niekedy 

ich Svoboda fotografuje v kontraste živých kvetín, inokedy iba ako trosky v pri-

rodzenom dennom - slnečnom svetle. Fotografie ukazujú viac než autorov záujem 

o vykreslenie sepulkrálnej plastiky obsahy existencialistické, založené na plynutí 

času, či romantické, poetizujúce miesto pamäti, ale i surrealistické, odkazujúce 

na snové významy zobrazených zátiší, ktoré boli dobovo príznačné (por. napr. Vi-

lém Reichmann). Fotografiou podobného námetu je iná snímka453 (bez názvu) akéhosi  

rozprávkového, romantického stolovania z barokových kamenných článkov (?), zasa-

dených podobne do prírody a pôsobiacich dojmom ruiny. Tieto námety zo začiatkov 

svojej tvorby už autor v nasledujúcich rokoch nerozvíjal a záujme o svetelnú mode-

láciu priestorového objektu a možnosť manipulácie jeho významu presunul do práce 

452 MG inv. č. 17174,  16593, 16594, 16531, 16532, 16533, 2x z PPF Art. 

453 MG inv. č. 17175, 29x39 cm, pôvodne adjustovaná na kartóne.

[143] Jan Svoboda, Kristus, 1959. 

Zdroj: BALAJKA 1991, č. kat. 9

[142] Jan Svoboda, Bez názvu (Odvrácený Kristus), okolo 1957 

(podľa Vančáta), 30x40cm. Zdroj: MG inv. č. 5982
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s menej explicitnými predmetmi, dovoľujúcimi 

preniesť riešenie obsahov do čiste výtvar-

nej a nie archetypálne symbolickej či dobovo 

surrealisticky príznačnej roviny.

 Do obdobia šesťdesiatych rokov spadá 

aj Svobodov záujem o fotografiu informelných 

povrchov, ktoré sa v  niektorých prípadoch 

premieňajú v jediný objekt snímky (Poraněná 

zeď 1963; Přelud 1966; Povrch 1967) [20,23], 

inokedy sú zdánlivo druhoradým podkladom 

či pozadím (Poupata, konec 50; Mušle, 1962; 

Předtucha, Kámen II 1963; Melancholie 1963; 

Proti světlu (doslova) 1964; Sen, Kámen VII, 1968, Česnek 1968) [24,2,25], čím sa 

významne približujú k obsahom riešeným abstraktnou maľbou či grafikou. Medzi 

najvýraznejšie z nich patrí Poraněná zeď, ktorá je zameniteľná s reprodukciou 

abstraktného obrazu. Záujem o štruktúrované povrchy poškodených a degradovaných 

povrchov stien a múrov sa preniesol aj do Svobodovej dokumentačnej tvorby, súvi-

sí však primárne s jeho vlastným umeleckým záujmom. V sedemdesiatych rokoch sa 

tieto výrazne štrukturované povchy zmenili na vykresľovanie minimálnej štruktúry 

interiérových bielych povrchov, ktoré dovoľujú jemnejšej práci so sivými odtieňmi. 

Medzistupňom k tomu je snímka Rámeček (1968) [29], ktorý priamo upozorňuje na jem-

né informelné štruktúry, zároveň však symbolicky na postavenie média fotografie, 

vytvárajúceho taktiež „obrazy”, pričom k artikulácii takýchto myšlienok Svoboda 

použil rozpraskanú interiérovú omietku. Podobný význam s alúziou na fotografovaný 

„obraz”, ale s použitím iných štruktúr povrchu, má snímka Mucholapka (1966) [30]. 

 Väčšinu informelne ladených voľných fotografií pritom Svoboda vystaval na 

dialógu často nečistého povrchu objektu so štrukturovaným povrchom pozadia. Nie 

je vylúčené, že rovnako ako fotograf prenášal princípy svojej voľnej tvorby do 

dokumentačných snímok jednotlivých umelcov, dochádzalo aj k opačnému efektu – do-

kumentované umelecké diela mohli pôsobiť na jeho voľnú tvorbu. Z vyššie analyzo-

vaných umelcov, vytvárajúcich výrazovo silné priestorové objekty, v tomto smere 

možného opačného vplyvu vyniká práca pre Aleša Veselého. V nej Svoboda výrazne 

zapojoval do pozadia diel štruktúry, a to výberom ich umiestnenia, najčastejšie 

múrov vnútorného dvora domu, v ktorom bol umiestnený jeho žižkovský ateliér. Vplyv 

prác Aleša Veselého na Svobodovu voľnú tvorbu  naznačuje fotografia Zámek, 1964 

[144], ktorá zachytáva až makroskopicky vykreslený objekt starého železného, ručne 

kovaného zámku na dvere s obnažením jeho vnútorného mechanizmu, fotografovaného 

na pozadí rozpadajúcej sa omietky. Bližšie informácie o tejto fotografii nie sú 

známe, jej paralelný vznik s dokumentáciou Veselého diel je však pravdepodobný, 

ukazuje tak aj na mieru ovplyvnenia, ktorej Svoboda podliehal aj pri jeho ďalšej 

dokumentačnej práci pre iných sochárov. Nejednalo sa však o priame napodobňova-

nie, ale paralelný či tvorivo inšpirovaný pohľad na svet, tentokrát cez objektív. 

Podobným spôsobom už bolo upozornené aj v súvislosti s Kolíbalom, a to na foto-

grafiu Prostor pro růžový obraz (1972) [37], blížiacu sa snímkam inštalácií tohto 

umelca (Ticho po pádu, 1975 [111]).  Nakoniec je možné upozorniť na snímky rolí ex-

ponovaného papiera Obraz, který se nevrátí VI a VIII, 1971 [145,146], fotografované 

[144] Jan Svoboda, Zámek, 1964, 27x38,5 cm. 

Zdroj: UPM inv. č. GF 13182
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analogicky k snímkam Palcrových figurálnych stél v podchode letenského ateliéru 

– role fotografického papiera na nich hrajú analogicky rolu priestorového objektu, 

s pozadím tvoreným oprýskanou omietkou podchodu a s bočným difúznym osvetlením . 

 Zvláštnu úlohu hrá v dokumentačnej fotografii často používané informelné 

pozadie aj na bežných fotografiách Svobodových zátiší s predmetmi bežnej potreby. 

Príkladom syntetizujúcim oba prístupy je tak snímka Bez názvu z roku 1964 [50] 

a pochádzajúca zo zákazky pre publikáciu Miroslava Chlupáča Pojednání o plasti-

ce. Snímka zachytáva objekt bežného užitia, starobylé železné nožnice, ktoré boli 

dokumentované pomedzi inými muzejnými predmetmi charakteru archeologického či 

etnografického.454 Nožnice sú fotografované na silne štruktúrovanom povrchu opotre-

bovanej drevennej dosky (stola?), blízkej povrchom z jeho voľných fotografií (napr. 

mušle). Podobný charakter má aj fotografia Štolmíř (1966) [147], ktorá zobrazuje 

železný predmet zavesený na podklade povrchu starých drevenných dosiek. Rovnaký 

námet, avšak s minimálnym zapojením predmetu v podobe menšieho železného kovania 

(výčnelku) zobrazuje fotografia z MG455, na ktorej je zblízka kolmo vyfotografovaný 

štruktúrovaný povrch drevenných dosiek. 

 Záujem o konfrontáciu štruktúrovaných pozadí a predmetov, niekedy poniče-

ných, ukazuje Svobodovo fotografické zaujatie pohľadom na zaujímavý priestorový 

objekt, umožňujúci dosiahnuť autonómnu obrazovú umeleckú výpoveď. Medzi mnohými 

ďalšími príkladmi je tu možné menovať ešte napríklad staré pouličné umývadlo (Bý-

lovka, 1965)456, fotografované plošne a kolmo na podklade orpýskanej steny. To nám 

pomôže odbočiť k Svobodovmu zaujatiu vykresľovaním jednotlivých predmetov v zá-

tiší tak, že každému objektu takto koncipovaného obrazu457 dodáva vlastný význam, 

analogický k práci s jednotlivými umeleckými dielami či užitými predmetmi z jeho 

454 Z tejto súvislosti však  môže pochádzať aj vznik vyššie popísanej fotografie starobylého zámku 
na dvere.

455 Inv. č. 16.606.

456 Inv. č. 16.599.

457 „Zátišie” je pre Svobodu ekvivalentom „obrazu”. Por. MERTA 1987, 25—26.

[147] Jan Svoboda, Štolmíř, 

1966. Zdroj: VANČÁT 2011a, č. 

kat. 22

[146] Jan Svoboda, Obraz, který 

se nevrátí VI, 1971, 100x80 cm. 

Zdroj: SRP 1980, 13 

[145] Jan Svoboda, Obraz, který 

se nevrátí VIII, Válec, 1971, 

98x70 cm. Zdroj: SRP 1980, 6 



132

profesnej činnosti. Svoboda skúma nielen interakciu povrchov hladkých predmetov 

či štruktúry členitých až ornamentálnych predmetov s pozadím, konfrontáciu ab-

strahujúcich a grafických povrchov, ale s podobným záujmom aj svetlo dopadajúce 

na predmet a obnažujúce jeho tvar. V takýchto fotografiách sa často odklonil od 

vykresľovanej štruktúry k „maľbe” odtieňmi sivej škály. K najvýraznejším patria 

fotografie  povyšujúce svetlo na nositeľa atmosféry céleho obrazu, teda najmä 

šerosvitné snímky. Jedná sa  o fotografie jednotlivých predmetov, napr. morské-

ho ježka či strapca hrozna na tmavom pozadí, skupiny predmetov458 , ktoré mohlo 

zahŕňať umelecko-remeselný  predmet (napr. stolovanie - ľudový maľovaný tanier 

v Zátiší s jabky, 1964)459, či pohľadov na kompozíciu zátišia v rámci priestoru 

miestnosti [53]. Medzi zvláštnu skupinu fotografií, posúvajúcich záujem o svetlo 

do sofistikovanejšej polohy práce s bielymi povrchmi, patria fotografie „objektov” 

– zátiší z bieleho pokrčeného papiera či posteľného prádla, medzi ktorými v hľa-

daní skulpturálneho výrazu, odlišného od svobodovského záujmu o plošnosť, vyniká 

dočasná skulptúra z periny [148]. Vzdialene do skupiny „bielych” zátiší patrí aj 

fotografia bielej smaltovanej pokrievky na bielom obruse460, ktorú vykresľujú jemné 

tóny sivých odtieňov. Všetky tieto fotografie sa tak vyznačujúc zvláštnym záujmom 

fotografa o vykreslenie priestorového objektu tak, že intencionálnym spôsobom po-

súvajú jeho význam, interpretujú ho, či premieňajú na zvláštny predmet umeleckého 

záujmu. To, že tieto snímky zátiší mali pre ich autora  nadradený vnútorný význam, 

dokazujú iné autorské „autoportréty”, v ktorých Svoboda zachytáva priestorové zá-

tišia z jeho vlastného bytu, v ktorých visia jeho vlastné fotografie-obrazy. Tie 

sú tu plnohodnotným umeleckým objektom osobnej kontemplácie autora, rovnocen-

né s inými umeleckými dielami, ktoré mal doma zavesené (napr. objekt Stanislava 

Kolíbala Rámeček [34, por. 112]).461 Takéto zábery sú zároveň v ďalšej rovine iba 

prostriedkami stavby kompozície, teda autonómnemu stavebnému prvku výsledného 

fotografického obrazu.

 Posledne menované obrazy „inštalácií” vlastných fotografií vo fotografo-

vom byte doplňuje aj snímka zo skutočnej inštalácie dočasnej výstavy fotografií 

v byte Petra Rezka [5], ktorá podobne upozorňuje na Svobodov záujem o kompozí-

ciu: prostriedkom jej dosiahnutia je mimo iné zapojenie obrazov visiacich na 

stene. Jedná sa naviac o legitimizačný proces Svobodových fotografií, ktoré sú 

takýmito snímkami stavané do polohy skutočných, vysokému umeniu (maľby, sochy, 

grafiky) rovnocenných „obrazov”. Prienikom oboch týchto princípov takejto foto-

grafie, teda reprodukcie umeleckého diela a stavby kompozície je iný záujem Jana 

Svobodu, plne uplatňovaný od konca 60. rokov až do konca jeho života, a ktorá 

tu napokon dominuje: autoreferenčnosť a reflexia média, v ktorom autor tvorí. 

Svoboda sa preto zvlášť v období od 70. rokov s narastajúcim záujmom zameriaval 

na fotografie vlastných fotografií v najrôznejších polohách (negatívy, kontakty, 

skúšobné zväčšeniny, až po autorsky adjustované zväčšeniny) a zátiší z pozostat-

kov fotografického procesu (obaly od negatívov, roztrhané fotografie, sáčky na 

negatívy, napínacie sklá, presvetľovacie plochy, a pod.) [31,33,38,39]. Zvláštny 

záujem v týchto snímkach kládol na kompozíciu, ktorú utváral najčastejšie v rámci 

458 Inv. č. 16.524, 16.536, 16.537 (Zátiší).

459 MG Inv. č. 16.597.

460 MG inv. č. 16.628.

461 Podľa Gabriela Urbánka mal Svoboda doma aj obľúbený, bližšie neznámy Medkov obraz.
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plošných kolmých záberov, ktoré z fotografického materiálu komponovali nezávislý 

autonómny, minimálne až abstraktne ladený obraz, či ďalej na bežné zátišie, kto-

rého záujem o svetlo a priestor už nie je hlavným nositeľom obsahu. Tým sa naopak 

stáva poukaz na médium fotografie, utvárané takýmito referenčnými prostriedkami. 

Jana Svobodu tak musíme vnímať ako fotografa umeleckých diel iných umelcov aj cez 

pohľad na fotografie jeho vlastných diel a práce (ateliéru, v prenesenom význame 

i autoportrétu), ktoré oprávňujú v takto vysvetlenom kontexte považovať jeho uži-

tú tvorbu za svojim spôsobom rovnocennú voľnej, a to ako významovo, tak obrazovo 

a technicky.

[148] Jan Svoboda, Bílá, 1972. Zdroj: HORYNA - KOUTSKÝ 2009 
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5. DOBOVÝ KONTEXT FOTOGRAFIE UMELECKÝCH DIEL V ČECHÁCH

5.1 TENKÁ HRANICA MEDZI REMESLOM A UMENÍM: SUDEK A JEHO 

„ZVLÁŠTNÍ RADOST“462

„Zapisuje gesta soch / zapisuje mlčenlivost stromů / zapisuje ticho.“

(Jan Svoboda, báseň: Josef Sudek. 1956?)463

 Najvýraznejšieho českého predchodcu a zároveň súčasníka vo fotografii ume-

leckých diel vo vzťahu k Svobodovi nachádzame v Josefovi Sudkovi. Východiskom 

tohto pre reprodukcie vyhľadávaného fotografa464 však nebolo podobne ako u Svo-

bodu vysoko chápané „umenie”, ktorým by takúto fotografiu obohatil, ale kvalitne 

odvedené remeslo.465 Sám Sudek vnášal do fotografie umeleckých diel presvedčenie 

o potrebe čo najvernejšieho sprostredkovania fotografovaného diela. Pri fotogra-

fii maľby sa preto sťažoval na nedostupnosť kvalitného panchromatického materi-

álu, ktorý vtedy dokázal uspokojivo naznačiť farebnosť.466 Fotografie plastických 

diel potom reprodukoval podobne ako pri každej inej, napríklad portrétnej práci 

(evokujúcej reprodukcie bust), ako to popisuje Anna Fárová: „Reálnost je mu prv-

ním předpokladem dobré fotografie, jeho fotografie jsou dokumenty, jeho portrétní 

fotografie musí vyjádřovat plastiku obličeje i charakter člověka … fotografie musí 

fotografovat skutečnost.”467 Podobnú skutočnosť musí prenášať fotografia plastického 

diela, ktorého fyzická prítomnosť je tak veľmi vzdialená plošnej reprodukcii.468

 Významným predpokladom k osobitej reprodukcii umeleckých diel bolo v Sud-

kovom prípade vedľa všeobecne prijímanej výnimočnej kvality jeho fotografií 

v nadčasovom kontexte predovšetkým osobné zaujatie podnecujúce duchovný vzťah 

a následný citlivý prístup k výtvarnému umeniu a jeho tvorcom vôbec.469 Bez tohto 

vzťahu by nedochádzalo k vedomému, ale aj intuitívnemu budovaniu kvalít takejto 

úžitkovej fotografickej práce. U Sudka sa totiž práve úžitkovosť vo výsledku strá-

462 Podľa Anna FÁROVÁ: Josef Sudek, Praha 1995, 68.

463 DUFEK 1994, 12.

464 Antonín DUFEK: Tichý heretik Josef Sudek, in: Antonín DUFEK: Josef Sudek: fotografie 1940—1970 
(kat. výst.), Brno 2001, 8.

465 „Fotografie je řemeslo a basta!” FÁROVÁ 1995, 67. Lahoda tak jeho fotografiu remeslom označuje, 
avšak s prívlastkom „krásné” (v súvislosti s reklamnou fotografiou), in: Vojtěch LAHODA: Josef 
Sudek a Družstevní práce, in: Lucie VLČKOVÁ (ed.): Družstevní práce: Sutnar – Sudek, Praha 2006, 
124.

466 FÁROVÁ 1995, 65.

467 Ibidem.

468 Sudek na fotografiu sochy spomína v rozhovoroch s Jaroslavom Andělom v roku 1976: „Se socha-
ma to bylo pro mě trochu horší, poněvadž já jsem na sochu koukal: „No jo, ono je to socha...”.” 
A ďalej popisuje prvú skúsenosť fotografie Jana Křtitele od Rodina pre Fillu a jeho Volné 
směry, ktorá mu otvorila cestu k pohľadu na sochu „teprve s prostorem, bez toho to nechytíte.” 
A ďalej popisuje ako pochopil, že sochu je potreba fotografovať pri prirodzenom svetle, in: Ja-
roslav ANDĚL: Josef Sudek o sobě, Praha 2002, 54—55, 99.

469 „Dialog fotografie a výtvarného umění měl zcela zásaní podíl na formování Sudkova uměleckého 
názoru a na přehdnocování jeho pojetí fotografie.” ANDĚL 2002, 12.
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ca a je nahradená bezvýhradným prístupom k fotografii, rovnocenným vo všetkých 

jej polohách.470 Dokladom toho sú napríklad reklamné snímky pre Družstevnú prácu, 

ale aj fotografie umeleckých diel, prezentované samostatne ako jeho voľná tvor-

ba.471 Tento prístup je dokonca možné označiť za akýsi fotografický „gesamtkunstwe-

rk” – zo Sudkovej tvorby nie je možné vyčleňovať ako podradný ani jednu snímku, 

v každej fotografii jednotlivo sa odráža celá jeho vedomosť a vzťah k fotografii 

i fotografovanému námetu.472 V každej svojej fotografii, podpísanej „FOTO SUDEK”, 

sa tak zrkadlí celý tvorca komplexne. Tento Sudkov prístup už bol rozobraný mno-

hokrát a cieľom tejto krátkej state nie je podobné tézy znova overovať.473 Vo vzťa-

hu k Janu Svobodovi je však dobré poukázať výberovo na  niekoľko faktov známych 

z literatúry o Sudkovi, a následne rozobrať vybrané Sudkove práce tohto typu.

5.1.1 Sudkove fotografie umeleckých diel

 

 K prvej výraznej zákazke súvisiacej s fotografiou plastiky, zatiaľ iba 

v jeho architektonickom kontexte, došlo u Sudka v dvadsiatych rokoch pri foto-

grafovaní katedrály sv. Víta (1924—28) [149]. Jedná sa o obdobie, v ktorom Sudek 

koncentroval svoje sily do zachytenia majestátneho prirodzeného osvetlenia celej 

pamiatky, čím zvýraznil duchovný základ monumentu a dôsledne fotografickou cestou 

tak dospel k jej romantizácii.474 Svetelnú atmosféru ostrých lúčov slnka, prenika-

júcich až mysticky do chrámu, preniesol Sudek jednotlivo na plastiky v katedrále, 

napríklad na kráľovské náhrobky alebo na busty trifória.475 Sudek v tejto súvis-

losti píše: „Při fotografování svatého Víta narazil jsem na zpodobování plastiky 

a reliéfu, což mně vycházelo jako obrazový dokument, který jsem, bohužel, ještě 

tehdy neviděl, ale ozřejmil se mně později. Bylo to reprodukování obrazů a plastik, 

470 Dufek píše aj o opačnom vzťahu. Vplyv mala mať Sudkova užitá tvorba na jeho výtvarný obrat 
k novej vecnosti v dvadsiatych rokoch, zameranej na striedmu reprodukciu skutočnosti, DUFEK 
2001c, 9.

471 Príkladom sú napríklad dve plastiky zo zbierky Emila Fillu, baroková busta a poškodená stre-
doveká madona [154], por. Vojtěch LAHODA: Emil Filla, Praha 2007, 373, 462, obr. 397, 506. Por. 
tiež Karel SRP: Strašná hrůza, přitažlivá, in: Umění XLVIII , č. 3, 2000, 135 (cit. podľa LAHODA 
2007, 374, pozn. 151). 

472 K tomu, že dobre odvedené remeslo sa môže stať umením, dospela vo svojej práci KRATOCHVÍLOVÁ 
2009,91. Sudek sa k námetom svojich fotografií vyjadril takto: „Já jsem vždycky fotografoval jen 
to, co mne zaujalo, k čemu jsem měl nějakou lásku.” in: DUFEK 2001b, 23 (cit. podľa Otakar CHA-
LOUPKA: Hovoří zasloužilý umělec Josef Sudek, in: Československá fotografie XIV, 1963, č. 11, 
373).

473 Napr: DUFEK 2001b, 18: „Sudek evidentně dospěl k názoru, že je v jeho fotografiích „otištěna” 
nejen vizuální skutečnost, ale i jeho osobnost. Stačil ještě upozornit na to, že jeho fotografie 
nejsou jen iluzemi skutečnosti, nýbrž iluzemi uviděné skutečnosti a jeho fixovaného prožitku.” Na-
posledy k sudkovej užitej fotografii, ktorú nemôžeme odlišovať od Sudkovej voľnej tvorby KRATO-
CHVÍLOVÁ 2009. 

474 Podobný výtvarný prístup vo fotografii dvadsiatych rokov poznáme napríklad z amerických snímok 
Drahomíra Růžičky, ktorý sa na začiatku desaťročia vrátil do Prahy, a ku ktorému Sudek „chodil 
na švestky”.Podľa DUFEK 2001, 23 (cit. podľa -er- [M. VERNER]: S Josefem Sudkem o dobré práci, 
in: Věda a život, č. 2, 1972).

475 Sudkov vzťah k tomuto osvetleniu popisuje KRATOCHVÍLOVÁ 2009, 82—83. Por. aj Josef Sudek 
v ANDĚL 2002, 92, 98: „Tenkrát se mi ta plastika líbila s efektem [slnečných lúčov]. Dneska by 
nemusela být. Dneska kdybych to dělal, tak by to mělo plastiku takovou tu jemnou, modelovanou 
denním obyčejným světlem.” 
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které mně rozlišilo věcný dokument (materiál a hmotu) 

od romantického vidění.”476 Anna Fárová píše o životnosti 

tohto nového a výrazného svetla.477  

 Dvadsiate roky a zvlášť ich záver boli zároveň 

obdobím, ktoré odrážalo strmú, jasne definovanú cestu 

Josefa Sudka na vrchol. Potom, čo pochopil, že jeho 

koníček prerástol v potrebu sa médiom fotografie vy-

jadrovať, ju vyštudoval a založil si živnosť (1927). 

Úzko vtedy spolupracoval s priateľmi akými boli Funke 

či Scheenberger, s ktorými fotografiu aj intelektuálne 

rozoberal. Každý jeho krok pritom viedol k naplňovaniu 

jeho reklamného sloganu: „Dokonalá fotografie / Foto 

Sudek”.478 Ústilo to až k vstupu do nakladateľstva Druž-

stevná práce (1927), ktorá určila Sudkove kroky v na-

sledujúcom desaťročí.479 Spolupráca s dobovými dizajnérmi či architektmi (Sutna-

rom na prvom mieste480) znamenala zasadenie fotografie do aktuálneho kontextu na 

pomedzí dobového vysokého a užitého umenia. Sudek aj vďaka tomu prekonal svoje 

romanticky impresionistické a piktorialistické začiatky, aby tak naplno vstúpil do 

dialógu s avantgardnými hodnotami tzv. novej vecnosti (z hľadiska obsahu, techniky 

i nových estetických pravidiel). Ocenenie prichádzalo zo všetkých strán a Sudek si 

bol svojich kvalít vedomý. Odrážalo sa to napríklad v cenách za jeho prácu, ktoré 

výrazne prevyšovali dobový štandard. Sudkove fotografie tiež u nijakej reproduk-

cie nepostrádali označenie autora snímky.481 Čo to znamenalo z hľadiska postavenia 

samotnej fotografie vôbec, nemám v úmysle na tomto mieste ďalej rozoberať. 

 Hneď na začiatku tridsiatych rokov do tohto dialógu s umením, ktoré ho 

všade obklopovalo a pozdvihovalo, Sudek vložil práve svoje fotografie sôch, pre-

zentované ako svoju voľnú tvorbu na Medzinárodnej výstave fotografie v roku 1930 

v Mánese, ktorá tento dialóg ďalej prehĺbila. Vo výstavou iniciovanej ankete „Je 

fotografie umění?” časopisu Světozor v roku 1936 Sudek odpovedal mimo iné i ve-

tou, ktorá problematiku fotografii umeleckých diel sama definuje: „Umění to být 

nemůže, protože je odkázána na věci, které existují již před ní a mimo ni, na svět 

kolem nás.”482 Práve tento svet umeleckých diel bol zhodou okolností Sudkovým oby-

čajným svetom. Pohyboval sa v ňom nakoniec až do konca života, skúmal ho, umelecké 

diela zbieral a podporoval chudobných umelcov. Svet okolitého výtvarného umenia, 

476 Podľa FÁROVÁ 1995, 69.

477 Ibidem 1995, 45.

478 Reprodukcia v KRATOCHVÍLOVÁ 2009, 76, obr. 44, z časopisu Pestrý týden 27, 1932 (por. Ibidem, 
75, pozn. 193).

479 Sudek v ANDĚL 2002, 34. Hneď v roku 1928 vydala DP jeho prvé portfolio 15 snímok z katedrály 
sv. Víta, kontext por. LAHODA 2006, 119.

480 Iva KNOBLOCH: Sutnar a Sudek: Reklama a vizuální výchova, Lucie VLČKOVÁ (ed.): Družstevní práce: 
Sutnar – Sudek, Praha 2006, 131—135.

481 Aj vo Volných směroch bol jediným menovaným fotografom. Por. KRATOCHVÍLOVÁ 2009, 75: Sudek 
označoval všetky svoje fotografie, za ktorými si stál, ako „Foto Sudek”.

482 Cit. podľa FÁROVÁ 1995, 68. Autor túto tézu vyslovuje iste naplnený skúsenosťou s reklamnou fo-
tografiou, ktorá ho viedla mimo iné aj k pozorovaniu obyčajných a každodenných vecí: „V nich 
nalézt skryté kouzlo, případné tajemství, vytrhnout je z chaosu světa a současné tento chaos 
chápat jako zdroj trvalé záhady bytí i uměleckého tvoření”, píše LAHODA 2006, 125, predznamená-
vajúc tak popisom užitej tvorby pre DP Sudkov neustále prehlbovaný vzťah k fotografii 
umeleckých diel.

[149] Josef Sudek, Ze 

svatovítského chrámu, 1924—28. 

Zdroj: LINHART 1956, č. 38
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v ktorom si fotografia zatiaľ iba hľadala autonómne miesto, sa mu stal bežným, 

nijak od dennej reality neodlúčiteľným. Práve preto sa takýto svet postupne stále 

integrálnejšie ocitá v jeho voľnej tvorbe. Zachytáva hodnoty, ktorým veril a na 

ktorých bol závislý. Svojim spôsobom tak dokázal umenie predávať ďalej, „reklamo-

vať”. Práve moment, v ktorom Sudek umelecké diela zachytáva ako každý iný motív, 

pretože je mu blízky, je porovnateľný s prístupom Jana Svobodu. Výsledkom fotogra-

fie nemá byť tlmočenie katalógovej informácie o umeleckom diele formou obrázku, 

ale svojbytná fotografia – fotografický obraz, zahrňujúci na prvom mieste, ale aj 

mimo iné – skúmané umelecké dielo.483 Chalupecký menuje Sudkov kredit nad rámec 

všetkého potrebného (napr. techniky, kompozície, osvetlenia - formalizmu), ktorým 

je ona „zvláštní radost”, podmieňujúca jeho fotografické „řemeslo”.484

 Anna Fárová poukázala na význam Sudkovho stretu s fotografiou umeleckých 

diel v rokoch tridsiatych. Fotograf sa podľa tejto autorky dopracoval k pred-

metnosti, k pochopeniu tvaru a objektu.  Práve táto dokumentárna fotgrafia ume-

leckých diel – obrazov aj plastík, a tiež užitého remesla pre Družstevnú prácu, 

spoluutvárala Sudkov pohľad a učila ho umelecké diela fotograficky zachytávať 

i reprezentovať. Sudek spomína na dobu, kedy Družstevná práce hľadala fotografa 

pre svoje veci: „Tenkrát to ještě nikdo nefotografoval.” Rovnaký výrok platil aj na 

reprodukcie výtvarného umenia (v súvislosti s obrazmi Františka Tichého): „V té 

době ještě nikdo obrazy nefotografoval. Pravděpodobně to nikdo nechtěl dělat pořád-

ně, alespoň se domnívám.”485  Sudek teda narazil na reprodukcie umeleckých diel 

bez možnosti naviazať na staršiu tradíciu, či sa od niekoho učiť. A že sa jednalo 

o bezvýhradne plnohodnotnú fotografiu, naznačuje aj Jan Řezáč, ktorý píše ako Su-

dek „nikdy nepřipustil rozdvojení svých fotografií na ty, které chtěl dělat, a na ty, 

které musel dělat, aby se uživil.”486 Tento autor, ktorý bol Sudkovým obdivovateľom 

a jedným z jeho mnohých priateľov dôrazne hovorí o zodpovednosti, ktorú Sudek za 

každú svoju fotografiu cítil, a to aj preto, že fotografoval iba to, čo sám chcel. 

A umelecké diela si vyberal práve z toho dôvodu, že si vybral život uprostred 

umenia.487 

 Sudek bol podriadený výtvarným hodnotám, ktoré v umení svojich priateľov, 

najrôznejších umelcoch, nachádzal. Pozoroval ich, aby ich pre seba vo fotografii 

sám znovu našiel. O tom, že sa práve takéto hodnoty snažil svojou fotografiou do-

siahnuť, hovorí pri popisovaní svojho vzťahu k svetlu a budovaniu priestoru foto-

grafického obrazu, ktorý vraj kopíroval z maliarskych pláten Emila Filly: „O pros-

toru jsem ještě tehdy nic nevěděl. To mi navodilz Fillovy obrazy. Na nich to je.” 

Dospel k nemu prostredníctvom konštruovaného zátišia, odpozorovaného od Navrátila 

483 Nutné je však odlíšiť Sudkove snímky z jeho zrelého obdobia od začiatkov, kedy, ako pozorujeme 
na nižšie v texte rozobraných negatívoch pre Wagnera, tak i v reklamných snímkach, kedy v cen-
tru negatívu stojí pozadie a na ňom fotografovaný námet, okolie je však náhodné – malo sa pre 
reprodukciu odrezať – má podľa Lahody až surrealizujúci charakter, LAHODA 2006, 124. Opakom 
je neskoršia práca v záhradách umelcov či snímky ateliérov, ktoré už koncipoval ako komplexný 
obraz na celé pole fotografie.

484 FÁROVÁ 1995, 68, podľa ankety Je fotografie umění?, in: Světozor XXXVI, 1936, č. 29, 16.7.

485 Jan ŘEZÁČ: Josef Sudek. Slovník místo pamětí, Praha 1999, 23. Jan Řezáč Sudkove výpovede zaz-
namenal v roku 1966.

486 ŘEZÁČ 1999, 72.

487 Ibidem. Týka sa to nielen vecí či hudobných a literárnych diel, ktoré si zamiloval, ale pre-
dovšetkým osobných vzťahov a priatelstiev s najrôznejšími umelcami. 
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či Fillom obľubovanej holandskej maľby - skladaním 

vecí k sebe, ktoré boli modelované svetlom, ktoré je 

síce čiernobiele, ale „může dát barevnost”.488  

 Od štyridsiatych rokov potom Sudek prechádza na 

komorný formát kontaktného pozitívu, ktorý mu dovoľo-

val vykresliť fotografované predmety a krajiny v naj-

väčšej možnej miere jemnosti detailu.  Používal k tomu 

fotoaparáty až do veľkosti kamery 30x40 cm, v tejto 

dobe už zastaralé. Presvedčil ho k tomu podľa známej 

historky a zhodou okolností nájdený fotografický obraz 

kontaktu zo začiatku 20. storočia, ktorý zobrazoval 

sochu z portálu katedrály v Chartres.489 Stále viac sa 

upínal na pozorovanie najjemnejších detailov fotografo-

vaných vecí a ich modeláciu silne šerosvitným svetlom, 

a tiež nové autonómne budovanie priestoru fotografic-

kého obrazu.490  Sústredil sa preto hlavne na zátišia, 

ktorých nárast od konca štyridsiatych rokov podmie-

nili aj viaceré vonkajšie okolnosti (politický režim, 

neskoršie fyzická námaha pri cestách či pozorovanie 

nezadržateľného nárastu vecí v jeho novom ateliéri na 

Úvoze čp. 24 neskôr od konca 50. rokov). Priateľstvu 

s architektom Rothmayerom (od 1948), s ktorým spolu-

pracoval na imaginatívnych snímkach z  jeho záhrady 

[151] – ktorých fotografie často inštalovali spoločne, 

bolo jedným z impulzov k obratu v imaginárnosť budova-

nú trojrozmernými predmetmi zátiší do surrealistických 

celkov, v ktorých často figurovali aj umelecké diela 

(napr. odliatky barokovej plastiky na snímke Milenci). 

Päťdesiate roky boli tiež obdobím fotografovania sil-

ne skulpturálnych stromov pralesa Mionší v Beskydách, 

ktoré vyústily v krajinne imaginatívny cyklus Zmizelé 

sochy, ale ajpostupného uzatvárania sa do svojho vnú-

torného sveta.491 Zážitky ako pobyt na Fillovom zámku 

v Peruci [150], hneď na začiatku desaťročia, nachádzali 

488 Ibidem, 20.

489 ANDĚL 2002, 99—100.

490 K rozmeru tejto neskorej práce mj. DUFEK 2001b, 17—18: „Soubor Okno mého ateliéru má v Sudkově 
díle věštecké postavení. Zahrnuje předpoklad pohledu, spatření, důraz na přítomnost vnímajícího 
subjektu. To je klíč k Sudkovu zralému dílu. V něm již kontaktní pozitiv není jen prostředkem 
drobnohledného popisu věcí. Umožňuje i přepis světelných situací odkazujících jak k času, tak 
k smyslovému vnímání a k subjektivní rezonanci z vnímání odvozené. … Ze světa objektů a jejich 
částí vytržených z prostoru, času, místa a všech souvislostí se stal uviděný svět. Iluzivní pros-
tory Sudkových fotografií se zejména v krajinářském díle začaly vztahovat k divákovi, vtahovat ho 
do pozice kamery, umožňovat mu pozorování světelných a časoprostorovvých situací „otevírajících 
svět”, rezonujících s pamětí, s imaginací, s mentální zkušeností vnímatele. ...autenticita „zde 
a nyní” kontaktu”.

491 Dopis z polovice 50. rokov Sonji Bullaty o nevábnej situácii v Sudkovom osobnom živote 
z dôvodov rodinných a predovšetkým politických, cituje FÁROVÁ 1995, 108—110.

[150] Josef Sudek, Bez názvu 

(portrét Emila Filly na 

Peruci), 40.-50. roky. Zdroj: 

Fototéka ÚDU, disk 332 č. 34

[151] Josef Sudek, Pozdní 

návštěvník, 1961. Zdroj: ŘEZÁČ 

1964, č. 95 
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vyznenie až do konca Sudkovho života. Sám Sudek spomína, ako sa práve na tomto 

mieste začal vyjadrovať tlmočením svojich vnútorných prežitkov v cykle Vzpomín-

ky.492 

 Kruh sa podivne uzatvára momentom, kedy Sudek ako priateľ umelcov, foto-

grafujúc ich práce (vedľa moderného umenia aj množstvo rovnako obdivovaných diel 

starého umenia), učí sa z pohľadu na maľbu a sochu dívať na svoje fotografické zá-

tišia, v ktorých si buduje model pohľadu na obyčajnú vec-objekt. Ako predmet jeho 

fotografie pritom môže figurovať klasické zátišie zo zámerne usporiadaných i náj-

dených vecí bezprostredného okolia, plasticky inscenovaný jednotlivý objekt (Zaha-

lená žena, 1942 [153]) či imaginatívne ladený nájdený objekt (Orosená socha, 1972 

[152]), a rovnako tak umelecké či užité dielo (dokumentovaný design DP, baroková 

socha, stredoveká rezba, moderná plastika). Reprodukčná fotografia na objednávku 

pritom nemá o nič podradnejšiu hodnotu voči jeho voľnej tvorbe a každá fotografia 

je názorovo rovnocennou ostatným (por. vyššie). Cyklus Vzpomínky493, ktorý je od 

momentu jeho inšpirácie v Peruci (po roku 1948)494 otvorením záverečného Sudkov-

ho diela, pretkaného nostalgiou vychádzajúcou zo spomienok na život podmienený 

pohľadom cez optiku objektívu. V Peruci tak Sudek fotografoval nájdené a pamäťou 

romantizované zátišia, akoby znovunájdené námety svojich fotografií. 

 V nasledujúcom období sa Sudek nebál nabádať k čítaniu jeho snímok ako 

„Andersenových pohádek”, a to konkrétne fotografií zátiší a v nich zahrnutých 

objektov, podnieťujúcich imagináciu identicky objektom umeleckých kvalít, ktoré 

celý život fotografoval.495 Na výstave Sedmá strana kostky (1996) sa Anna Fárová 

492 Jan ŘEZÁČ: Josef Sudek. Slovník místo pamětí, Praha 1999 (1. vyd. 1994), 10.

493 Názov je neskorší; FÁROVÁ 1995.

494 LAHODA 2007, 606.

495 „Věřím, že fotografie miluje banální věci, a já miluju život věcí. Jistě znáte onu Andersenovu 
pohádku: děti usnou a věci, hračky se probudí. Chtěl bych vyprávét o životě věcí, zobrazit něco 
tajemného: sedmou stranu kostky.” Sudek z rozhovoru s Annou Fárovou v roku 1976 in: DUFEK 2001b, 
24—25.

[154] Český mistr/, Hlava 

madony, c. 1420 od českého 

mistra. Foto: Josef Sudek, 30. 

roky. Zdroj: Fototéka ÚDU, disk 

332 č. 135 

[152] Josef Sudek, Orosená socha, 

1972. Zdroj: FÁROVÁ 1995, 345

[153] Josef Sudek, Zahalená 

žena, 1942. Zdroj: Fototéka 

ÚDU, disk 372 č. 79
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snažila túto Sudkovu rovinu práce so snom a fantáziou načrtnúť.496 V nej je zároveň 

priamo naznačený vnútorný spojovací článok: fotografia sochy ako predmetu s nad-

radenou hodnotou je rovnocenná fotografii objektu s rovnako nadradenou hodnotou 

v Sudkovej vlastnej réžii [152—154]. To je potom predpokladom chápania Sudka ako 

vzoru pre fotografiu umeleckých diel, vnímaných autorom nepodmienene ako súčasť   

vlastnej tvorby – fotografického „remesla”.497 Potvrdenie toho nachádzame v prí-

kladoch konkrétnych fotografií v katalógoch jeho vlastných výstav, ktoré si sám 

pripravil,498 ale aj v autorských knihách či monografii Lubomíra Linharta z roku 

1956 [155], do ktorej si Sudek vybral reprodukované fotografie sám.499 Autentický 

autorský výber v tejto monografii ostro kontrastuje s politickz konformn7m Lin-

hartovým úvodníkom, medzi reprodukovanými fotografiami v nej nachádzame napríklad 

reprodukcie mincí, ale aj konfrontácie fotografie ženskej figúry a jej sochárskeho 

496 Anna FÁROVÁ: Josef Sudek. Sedmá strana kostky (kat. výst), Klatovy 1996.

497 Por. vyššie. To, že sa z „remesla” neskôr stalo „umenie” dokázal Sudek zvláštne estetizovaným 
výstavným súborom, ktorý negatívne prekvapil verejnosť v roku 1963 (výstavu v Českoslovens-
kom spisovateli pripravil Jan Rezáč), a ktorý dokazuje k Sudkovej premene vnímania fotogra-
fie v zmysle obhajoby jej pozície v rámci výtvarného umenia. Fárová o vystavených objektoch 
píše: „Fotografie byla podána jako exkluzivní artefakt s podtržením své jediněčnosti a umělosti.”, 
FÁROVÁ 1995, 136. Možný posun vo vzťahu k fotografii umeleckých diel u tohto autora - zvlášť 
v posledných dvadsiatich rokoch jeho života - by vyžadoval zatiaľ nikým nerealizované sys-
tematické štúdium jeho celého súboru fotografii umeleckých diel, ktorých je vo Fototéke ÚDU 
uložených niekoľko desiatok tisíc.

498 Na výstave v Krásné jizbe 1932 vystavil aj užité reklamné fotografie; LAHODA 2006, 123.

499 FÁROVÁ 1995, 111.

[155] Dvojstrana z monografie Josefa Sudka. Zdroj: LINHART 1956, č. 190—191
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protikladu, evokujúci konfrontáciu možností fotografického zobrazenia reálneho 

a neživého modelu, či humorne ladené umiestnenie dvoch bust zo svatovítskeho tri-

fória do inscenovaného rozhovoru (busty Karla IV. s jeho synom Václavom).

 Samostaná Sudkova výstava v Československom spisovateli v roku 1963, známa 

svojim odmietnutím zo strany širokého publika a zároveň obdivným prijatím Janom 

Svobodom500, bola osobitým vyjadrením prieniku Sudkovho vzťahu k umeleckému dielu 

a k fotografii zároveň. V priebehu 30. rokov Sudek aj podľa anketovej odpovede 

zastával názor, že dokonalá fotografia je výsledkom dokonalého remesla.501 K tak 

opačnému tvrdeniu, aké vyjadrila prvá výstava Josefa Sudka v období uvoľňujúce-

ho sa politického režimu, došlo vývojom, ktorý zrkadlí neodvratnosť fotografovho 

úplného splynutia so svetom umelcov. Vystavené na nej boli malé, často šerosvitné 

zátišia (podľa Fárovej „subjektívna fotografia“), vznikajúce za prispenia kontakt-

ného procesu vzniku pozitívu ako jedinečné originály - závislé aj na jedinečnom 

chemickom procese vzniku. Každá z fotografií bola pritom samostatne adjustovaná 

použitím rôznorodých paspart a rámov či aspoň podlepená fóliou, a to za pomoci 

architekta Rothmayera. O povrch fotografie sa postaral špeciálne najatý odborník 

na laky a o zasklenie špecialista sklenár. Každá fotografia sa stala jedinečným 

a umelým artefaktom, ako ich nazýval Sudek - „vetešou” či „puřidly”502. Anna Fárová 

píše, že čím mal radšej umenie, tým jeho kultivovanosť rástla a mal vyššie nároky 

na prevedenie vlastných prác503, neskôr vnímaných ako jedinečných „objektov”.

5.1.2 Diela Hany Wichterlovej a Josefa Wagnera

 Podobne ako u Svobodu, aj u Sudka je možné na konkrétnych súboroch ukázať 

spôsob, akým tento fotograf dokázal prestupovať bežnú užitú fotografiu umeleckého 

diela. K demonštrácií najvyhranenejšieho spôsobu, akým Sudek fotografoval sochy, 

som vybrala dvoch jemu veľmi blízkych umelcov a generačných rovesníkov, Hanu 

Wichterlovú (1903—1990) a Josefa Wagnera (1901—1956). S oboma autormi spolupraco-

val Sudek už od počiatkov svojej profesionálnej kariéry – od konca dvadsiatych či 

začiatku tridsiatych rokov až do priebehu 50. a 60. rokov.504 Na oboch súboroch je 

tak možné pozorovať posuny v jeho – remeselne od počiatku dokonale zvládnutej505 

– dokumentačnej práci. Od jednoduchého snímania jednotlivých diel pre reprodukčné 

účely v začiatkoch tejto spolupráce dospeli v závere vplyvom Sudkovho osobného 

posunu v praxi tohto žánru k vedomému prekračovaniu užitej fotografie k voľnej, 

500 Pri tejto príležitosti došlo k prvému, rešpektom naplneného osobného stretnutia oboch autorov, 
ktoré skončilo podarovaním jednej fotografie Sudkom Svobodovi.

501 V rozhovore 1972 ale Sudek tvrdí: „Když jsem začínal s fotografií, byla pro mně uměním, uprostřed 
života jsem od toho názoru upouštěl a dnes je mi to jedno.” DUFEK 2001b, 26.

502  Slovo „puřidlo” je v sudkovskom slangu odvodené z termínu „l’art pour l’art” - „umenie pre ume-
nie”. Presnú podobu týchto fotografií popisuje FÁROVÁ 1995, 136.

503 FÁROVÁ 1995, 135—137. Toto tvrdenie by bolo potreba preskúmať aj vo vzťahu k Sudkovej neskorej 
fotografii umeleckých diel. O tom, aký význam mal pre Sudka inak každý pozitív a jeho prevede-
nie píše aj Anděl, Úvod in: Sudek o sobě, s. 16.

504 Wichterlová Sudka spoznala po návrate z Paríža v roku 1930, Wagner zrejme už koncom dvadsiat-
ych rokov (o tom som v literatúre záznamy nenašla). Na otázku ako spoznala Sudka Wichterlová 
odpovedá: „Hned když jsem přijela z Paříže, fotografoval mi věci. On fotografoval všem výtvar-
níkům. Obrazy, sochy, Mánesákům.” JŮZOVÁ 1990, 10 - rozhovor s autorkou). Sudkove fotografie 
slúžili predovšetkým k publikácii do Volných smerov.

505 „jeho reprodukce jsou dnes obvykle rozpoznatelné od ostatních”, DUFEK 2001b, 8.
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a to zvlášť pri práci v záhrade Hany Wichterlovej.506 Sudkov osobný posun v hľada-

ní vlastného umeleckého výrazu, vrcholiacom po roku 1940507, bol oneskorený voči 

kulminácii úspechov v hľadaní osobitého výrazu oboch týchto sochárov, zažívaných 

už v priebehu 30. rokov.   

 Sudek, ako bolo zmienené vyššie, sformoval svoj pohľad na akékoľvek pred-

mety jeho dlhodobou kultiváciou, a to výsostnou mierou aj nazeraním na umelecké 

diela. Obrazová komplexnosť snímok z jeho vrcholného obdobia je dobre patrná na-

príklad porovnaním s jeho voľnou fotografiou ešte z priebehu tridsiatych rokov. 

O hľadaní osobitého vzťahu k svetu okolo, budovaného aj na vzťahu k umeleckým 

dielam, svedčia fotografie samostatných sôch. Sudek vtedy fotografoval vedľa mno-

hých iných aj Fillove sochy508, ktoré niekedy súznia s výrazom voľných Sudkových 

fotografií objektov.509 Vieme, že významný vplyv mala na Sudka aj Fillova zbierka 

[154] a niektoré objekty z nej vydával za svoje vlastné fotografie.510

 V štyridsiatych až šesťdesiatych rokoch Sudek fotografoval so stále väčším 

zaujatím či vzťahom k objektu a jeho tvorcovi, a zároveň podmienene – prehlbu-

júcou sa múdrosťou a vlastnou životnou skúsenosťou.511 Najvýraznejšie sa to pre-

javilo vo fotografii užitých objektov, zvlášť záhradného nábytku architekta Otta 

Rothmayera. Priateľské puto a osobná i názorová blízkosť oboch autorov nechali 

vzniknúť celkom unikátnemu súboru fotografií z cyklu Procházka po kouzelné zahrád-

ce (1954—1950) [151] časti cyklu Vzpomínky (od 50. rokov), ktorým Sudek nenávratne 

prekročil hranicu reprodukčnej fotografie.512 Tieto súbory vznikali dobre doloženou 

a vzhľadom na Sudka ojedinelou úzkou spoluprácou oboch autorov na vzniku jednot-

livých záberov.513 Cyklus Procházky po kouzelné zahrádce dokladá pritom aj Sudkov 

osobný záujem o „krajinu” a tajomstvá rozlohou malých a vnútroblokových záhradok, 

ktorých prvá obrastala jeho vlastný malý ateliér na Újezde. Priesečníkom Sudkovej 

a Rothmayerovej záhradky sa preto stala záhradka okolo bývalého fotografického 

ateliéru medzi svahom Petřína a činžiakom zvaným Petřín na Újezde, ktorú od roku 

1935 obývala sochárka Hana Wichterlová.514 Práve v nej nachádzame Sudkovu schop-

nosť nechať sochy ožívať v prostredí svojho vzniku a často pevného umiestnenia, 

506 ANDĚL 2002, 104. 

507 Por. mj. DUFEK 2001b, 10: „Odklonem od modernismu, obnovením iluze prostorového celku jako výře-
zu z celku světa, otevřel Sudek dveře významovým dimenzím obrazu jako odkazu k žité skutečnosti.” 
a „Stačil ještě upozornit na to, že jeho fotografie nejsou jen iluzemi skutečnosti, nýbrž iluzemi 
uviděné skutečnosti a jeho fixovaného prožitku.” (Ibidem, 18)

508 Jiřina KUMSTÁTOVÁ – Jaromír ZEMINA: Emil Filla sochař: práce z let 1913—1938 (kat. výst.), 
Litoměřice 2002. Filla bol jednýmm zo Sudkových najváženejších priateľov.

509 Blízke sú si napr. fotografia Fillovej sochy Maska, 1934 a sudkove volné fotografie černošských 
masiek.

510 LAHODA 2007, 373—374, 462.

511 Sudek už nefotografuje pre Družstevnú prácu, ktorú dobrovoľne zanechal, pričom tieto snímky 
môžu poslúžiť ako kontrast.

512 Sudek v rozhovoroch s Annou Fárovou charakterizoval Rothmayera ako opaku jeho niekdajšieho spo-
lupracovníka,  funkcionalisty Sutnara. Podstatný je popis premeny Sudkovej racionálne založenej 
tvorby 30. rokov do opačnej, imaginatívnej polohy v období zrelej tvorby: „Rothmayer byl umělec, 
který – stejně jako já – nepříliš vážil racionálně definovaného.” Fotografie zo záhrady vznikali 
mj. v rokoch 1954—1959 a Sudek „zůstal jeho přítelem až do smrti” v roku 1966, in DUFEK 2001b, 
24. 

513 „Panem kouzelníkem v jeho zahrádce jej učinil Sudek”, Eva JŮZOVÁ: „Všecko je ze zahrady” (Zahrada 
jako součást sochařčina díla), in: Eva a Michal JŮZOVI: Sochařka Hana Wichterlová (kat. výst.), 
Litoměřice 2000, 41.

514 Ibidem, 43.
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v ich vlastnom svojbytnom svete.515 Domnievam sa, že práve táto Sudkova práca pre 

„paní sochařovou”516 patrí k tomu typu práce, ktorý Sudkovi prinášal ono zvlášt-

ne potešenie z konfrontácie s umením, na ktoré sám upozorňoval. V tomto prípade 

nebol názorom Hany Wichterlovej zrejme nijak ovplyvňovaný a fotografie jej prác 

sú Sudkovým osobným pohľadom, výsledkom intímneho rozhovoru fotografa s inštalo-

vanou sochou. Zdá sa však, že v nich dokázal prečítať práve to spätie s prírodou 

a svetlom, aké do nich Hana Wichterlová svojím bytostným presvedčením vkladala.

 Východiskom práce je aj názorová blízkosť oboch, v susedstve bývajúcich au-

torov: Hana Wichterlová bola podobne ako Sudek silná a nezávislá bytosť517, dobrá 

hostiteľka, a tiež členka SVU Mánes, ktorého diela členov Sudek systematicky do-

kumentoval.518 Pohybovala sa v okruhu autorov, spolužiakov z triedy Jana Štursy: 

Wagnera, Makovského a Stefana (neskoršieho manžela), ktorí sa stali vedľa vzájomnej 

spolupráce aj Sudkovými osobnými priateľmi.519 Blízkosť však nájdeme aj v miere 

izolácie či ochrany svojho vyhraneného sveta slobody, u oboch autorov prenášaného 

do malého políčka záhrady, a predovšetkým v silnom spätí s prírodou, ktorú Wich-

terlová i Sudek vnútorne zdielali.520  Autorkine sochy boli podobne ako Sudkove 

fotografie silnými individualitami a charizmou nabitými tvarmi odvodenými z prí-

rody (napr. Kompozice — Pomeranč, 1929—30; Pupen, 1932) [156,158—160] a naspäť do 

prírody umiestňovanými (do neskôr fotografovanej záhrady), vyhýbajúcimi sa pritom 

515 Pre Hanu Wichterlovú bola záhradka zdrojom inšpirácie a zároveň galériou, kam svoje práce umi-
estňovala. Vzhľadom na neúspech a nepochopenie jej i tak nepočetnej tvorby (uznanie sa jej do-
stalo po Štursovi, ktorý ju chválil na začiatku dvadsiatych a s výnimkou kratšieho obdobia po 
návrate z Paríža, kedy mala samostatnú výstavu v roku 1931, zúčastnila sa výstavy Poesie 1932 
až po roku 1964, pričom v 70. rokoch útlm pokračoval) sa stala, dnešným slovníkom, plochou ce-
loživotnej „site-specific” inštalácie či variantou environmentálneho umenia.

516 Eva JŮZOVÁ: Zahrádka paní sochařky (o mládí, škole, Paříži a první výstavě), in: JŮZOVI 2000, 
34.

517 Napr. výrok: „Do roku 1964 jsem musela žít velmi skromně.  … Ale ten pocit svobody mi všecko 
vynahradil.” in Jůzová 1990, 9.

518 Eva JŮZOVÁ: Hana Wichterlová. Sochy (kat. výst.), Karlovy Vary 1990, 4.

519 Bol to práve Stefan, ktorý v 50. rokoch do ateliéru svojej manželky privádzal okrem iných aj 
Sudka a Rothmayera; Ibidem.

520 Hana Wichterlová bola presvedčenou hinduistkou, do konca života meditovala a verila v prevteľo-
vanie, preto si vážila každý živý organizmus.

[156] Hana Wichterlová, Pecka, 1964. Foto: Josef Sudek. Zdroj: JŮZOVÁ 1990, 30 
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väčšinovým výtvarným prúdom – i keď v podmienení 

ich vzniku dobrou znalosťou súdobého európskeho 

umenia.521 Eva Jůzová v katalógu sochárkinej prvej 

porevolučnej výstavy v roku 1990 v tejto súvis-

losti zdôrazňuje práve organizmus záhradky pri 

jej ateliéri, ktorá „inspiračně i materiálně vchá-

zela do sochařčiných soch, a sochy vcházely vždyc-

ky nejprve do ní”. Prienikom záhradky a sochy je 

nikdy nedokončená socha Mahulena. Podobný, avšak 

obrazový prienik objektov so záhradkou zachytil 

Sudek na svojich voľných fotografiách cyklu Za-

hrádka paní sochařky/sochařové z rokov 1964—1966 

[155,157,161], často používaných ako najdokonalej-

šia varianta reprodukcie sochárkiných prác v au-

torskom „in-situ” umiestnení. Absolútne vnímanie 

tejto záhrady nielen jej príchodiacimi hosťami 

vystihol s tichým odkazom na ňu Josef Kroutvor 

v spomienkovom texte na sochárku: „První zahradou 

byl biblický ráj, dílo boží, ale odtud byli lidé vyhnáni. A tak každá zahrada, kte-

rou člověk na zemi stvoří, je jen pokusem o návrat.”522

 Sudek fotografoval práce Hany Wichterlovej už od začiatku tridsiatych ro-

kov, pričom záhradu fotografoval podľa sochárky od počiatku po jej nasťahovaní do 

nového ateliéru v roku 1935 - mal to k nej blízko a často jej pomáhal aj s reme-

selnými úpravami pri zariaďovaní ateliéru.523 Fotogafie, ktoré sú dnes uložené vo 

Fototéke Ústavu dějin umění (celkom 60 fotografií) sú však takmer výhradne zábermi 

jednotlivých sôch.524 Väčšinou sa jedná o sochy z tridsiatych rokov, výnimočne až 

z päťdesiatych. V niektorých prípadoch je možné porovnať interiérovú, neutrálnu 

snímku sochy s jej fotografiou z inštalácie v prostredí záhrady (napr. Pecka, 1964 

[156]), pričom záhradné fotografie stupňujú odklon od chápania fotografiou separo-

vaného formálneho výrazu diela k jeho obsahovému ukotveniu.525 Zároveň ukazujú so-

chy očami, ktorými ich tvorila sama autorka. V rozhovore popisuje, ako ich nosila 

v priebehu procesu práce z ateliéru von na denné svetlo, aby tak pozorovala jeho 

účinky. Práve preto sú exteriérové Sudkove fotografie najpresvedčivejšie  – ukazu-

jú rozmer sochy, aký podľa Hany Wichterlovej utvára ich pravý význam, a to denné 

svetlo. Jiří Plieštik spomína na hovory so svojou učiteľkou „o světle Slunce, které 

jedině pomáhá sochaři ozřejmit si, zda tvar nové sochy mluvícím bude nebo nebude”. 

A ďalej na Hanu Wichterlovú spomína: „Svým jemným způsobem vyjadřování dokázala 

vykreslit velmi přesné nuance nálad, sochařského tvaru, barvy světla...(ale především 

521 JŮZOVÁ 1990, 2—3. „Nejvíce jí záležalo na sochách, abstrahovaných z přírodních tvarů, co nejvelko-
ryseji, ale stále v učleněnosti a odvíjení organické formy; podržujících si tajemství, to jest 
skryté zákony, jež organický růst má. Příroda jí byla drahým, nenahraditelným společníkem v dět-
ství v rodinné zahradě, v dospělosti v zahradě u ateliéru, s láskou utvářené půl století. První 
socha Údiv ztělesňuje údiv nad přírodou.” Hana Wichterlová strávila roky 1926—30 v Paríži.

522 Josef KROUTVOR: Paradiso Hany Wichterlové, in: JŮZOVI 2000, 54.

523 JŮZOVÁ 1990, 10.

524 Zábery sa často opakujú. 

525 Na výstave autorky v roku 1990 boli preto vedľa sôch vystavené aj Sudkove snímky z cyklu 
Zahrádka paní sochařové, podľa recenzie výstavy Mahulena NEŠLEHOVÁ: Cesta poznání sochařky Hany 
Wichterlové, in: Listy SVU Mánes, roč. 4, 2000, č. 4, 20.

[157] Josef Sudek, z cyklu Procházka 

po zahrádce paní sochařové, 1953—57. 

Zdroj: KIRCHNER 1982, č. 136



145

neskrýt nic ze své spontaneity).”526 Či bola Hana Wichterlová so Sudkovými fotogra-

fiami spokojná, nemáme explicitne doložené, práve v nich však nachádzam prieseč-

ník oboch autorov, formu ich Sudkom vedeného dialógu. Na Sudkových ateliérových 

fotografiách jednotlivých bust či figúr je práve svetlo – slovami Anny Fárovej – 

prostredníkom ich oživenia527 (vyniká Světlonoš, 1955). U abstrahovaných tvarov sa 

práve vďaka Sudkovmu osvetleniu doberáme organického jadra objektu – výnimočné sú 

ateliérové fotografie sôch Pupen (1932) a Kompozice-Pomeranč (1929—30) [158,160], 

pravdepodobne ešte zo začiatku tridsiatych rokov.528 Sudkova fotografia potom vý-

znamne vyzdvihovala duchovný rozmer búst z päťdesiatych rokov Černá hlava (1955) 

a Vivekananda (1956—58), ktoré sú osvetlené čelmo na tvár a pôsobia tak dojmom 

absorbovania svetla, ktoré samo vyvoláva ich meditatívny stav. Z dochovaného sú-

boru fotografií nie je patrný vývoj v zmene práce so svetlom pri fotografovaní 

jednotlivých sôch. Sudek, zdá sa, u Wichterlovej fotografoval od počiatku v na-

pojení na obsahový význam diela a fotografiu mu vždy, už i v tridsiatych rokoch 

prispôsobil. Jaroslav Anděl v tomto smere píše, že Sudek „byl našim prvním foto-

grafem, který přistupoval k fotografování uměleckých děl s osobním názorem a zauje-

526 Jiří PLIEŠTIK: Vzpomínka na Hanu Wichterlovou, in: JŮZOVI 2000, 70. K tomu Petr WITTLICH: So-
chařka Hana Wichterlová, in: Haně Wichterlové, ed. Jiřina KUMSTÁTOVÁ, Litoměřice 2000, 20: 
„Zvláštním pomocníkem se nyní sochařce stává světlo, které se klidněji a volněji rozlévá po emi-
nentně hapticky cítěném tvaru a způsobuje jeho jemné oživení, jímž hmota získává duchovní trans-
parenci.” A „Nejsilnější vztah jsem měla vždycky ke slunci a ke světlu – nejzazší forma božství je 
světlo – božství jakožto podstata veškerého života.” Hana Wichterlová v JŮZOVI 2000, 9. 

527 Por. vyššie, FÁROVÁ 1995, 83.

528 Dôraz na svetlo u Sudka napr. DUFEK 2001b, 17: ”Světlo, reprezentované jemnými valéry tonální 
škály pozitivů, spoluorganizuje obraz jako dynamická složka, jako „obrazové dění”. … Sudkovy práce 
v tomto smyslu někdy působí metafyzickým dojmem, jakoby všechna skutečnost vznikala zhušťováním 
nebo zřeďováním světla.”

[160] Hana Wichterlová, Pupen, 

1932. Foto: Josef Sudek, neg. 

10x15. Zdroj: Fototéka ÚDU, č. 

S9352

[159] Hana Wichterlová, Kompozice 

- Pomeranč, 1929—30. Foto: Josef 

Sudek, neg. 13x18. Zdroj: Fototéka 

ÚDU, č. S9353 

[158] Hana Wichterlová, 

Kompozice - Pomeranč, 1929—30. 

Foto: Josef Sudek, neg. 10x15. 

Zdroj: Fototéka ÚDU, č. 10411
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tím, s vědomím, že fotografická reprodukce je 

výsledkem interpretace, která je určována ne-

jen povahou reprodukční technologie, ale také 

porozuměním reprodukovanému dílu i reprodukč-

nímu médiu.”529  

 Významným interpretačným posunom (v súznení 

s autorkinými predstavami) je až súbor Za-

hrádka paní sochařové zo 50.-60. rokov rokov 

[155,157,160], ktorý sochy zachycuje v orga-

nickom prepojení s prírodou. To iste dosia-

hol aj prekonaným časovým odstupom, odkedy 

sochy do záhrady začali vrastať, aby ich tak 

sama pohltila. „Také Sudek viděl zahrádku, 

roztroušená díla a fragment zahradní dlažby 

jako jeden umělecký celek.”, potvrdzuje Josef Kroutvor.530 Wichterlovej Údiv potom 

interpretuje ešte na jednej voľnej snímke z dvakrát exponovaného negatívu nazva-

nom Pohľad do sochárkinho ateliéru z roku 1953, ktorý zvolil do svojho portfólia 

v knihe vydanej Řezáčom v Artii v roku 1964, kde medzi autorský výber radí vedľa 

početných okien mnohé snímky z Wichterlovej i Rothmayerovej záhradky.531 Na snímke 

sa konfrontujú ako okno sochárkinho ateliéru a sochy v jeho interiéri, tak jej 

záhrada v jednom organickom imaginatívnom prepojení [161]. Fotografia dokladá na-

plnenie Sudkových slov o tom, že „půvab všeho je v záhadnosti.”532 

 Podobná svetelná dynamika ako u Wichterlovej, a to i v Sudkovom vzťahu ku 

každej jej soche  individuálne, je patrná aj z druhého vybraného súboru, fotogra-

fií pre Josefa Wagnera. Sudek fotografoval Wagnerove diela rovnako od počiatku 

tridsiatych rokov533 , a to až do priebehu rokov päťdesiatych, pričom archív Sud-

kových negatívov fotografií diel tohto umelca vo Fototéke ÚDU (obsahuje až 356 

snímok) končí dokumentáciou posmrtnej Wagnerovej výstavy z roku 1958 v Mánese. 

Fotografie pre tohto umelca sú oproti Wichterlovej tradičnejšie, čo bolo však dané 

ako zameraním tvorby autora, tak absenciou niektorých vyššie popísaných väzieb, 

aké Sudka pojili s Wichterlovou.

 Sudek Wagnerove diela až na výnimky nefotografoval v prostredí ich vzni-

ku, teda v kameňolome či jeho prostredí, i keď ten bol tak významne s Wagnerovou 

fantáziou spojený. Tento autor spomína, aký význam preňho mala neživá príroda - 

pochádzal zo sochárskej rodiny z okolia Kuksu a od detstva obdivoval Braunove 

sochy, sudkovským jazykom opradné „pohádkovým charakterem”.534 V tomto prostredí 

pracoval striedavo s Prahou a Hořicami, a to až do nástupu na profesorský post 

v roku 1945 v Prahe. Sudek už v tridsiatych rokoch súbežne fotografoval barokovú 

529 ANDĚL 2002, 12—13 (Úvod).

530 KROUTVOR 2000.

531 Reprodukcia č. 38 v Jan ŘEZÁČ: Sudek, Artia (Praha) 1964.

532 DUFEK 2001b, 26 (podľa VENERA 1972).

533 Najstaršie známe dielo na reprodukcii je skica k Lilii z roku 1928 v Jan M. TOMEŠ: Sochař Josef 
Wagner, Praha 1985, 2; do budúcna by bolo možné starostlivým rozborom všetkých Sudkových fo-
tografií z Fototéky UPM a ich naštudovanému jednotlivému kontextu odvodiť presný dátum.

534 Por. Wagnerove spomienky in: František ŠMEJKAL: Josef Wagner: raná tvorba (kat. výst.), Hradec 
Králové 1978, nepag.

[161] Josef Sudek, z cyklu Procházka po 

zahrádce paní sochařové, 1953—57. Zdroj: 

KIRSCHNER 1982, 137 
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plastiku, čo sa do obsahu týchto snímok pre-

mietlo, a to vo výnimočných snímkach z ple-

néru. Sudek potom častejšie fotografoval už 

Wagnerove hlinené modely sôch, ktoré vznika-

li v pražskom ateliéri. Zdá sa, že ateliérové 

prostredie bolo najčastejším miestom foto-

grafovania v  rámci tejto spolupráce, pri-

čom sa na mnohých negatívoch dochovala fo-

tografická „inscenácia” záberov: vytvorené 

pozadie z drapérie či zadnej (?) časti nap-

nutého veľkého plátna [162], ktoré sú v ne-

gatíve prítomné, pre účely reprodukcie však 

mali iba uľahčiť prácu retušéra (publikova-

li sa ich výrezy). Zdrojom osvetlenia týchto 

ateliérových snímok je väčšinou prirodzené 

svetlo prenikajúce presklenou stenou (niekedy 

tvarované na pozadí sochy), u niektorých fo-

tografií je však pravdepodobné dosvetlenie. 

Zvlášť u figurálnych námetov, fotografova-

ných neutrálne a bez rušivého pozadia, sa 

nie vždy Sudkovi darilo modelovať svetlo na 

snímke tak, aby verne ozrejmovalo plastický 

tvar, ktorý sa tým splošňil [163]. 

 Fotografie jednotlivých Wagnerových 

diel535 vznikali okrem ateliéru ešte na výsta-

vách, pričom tieto finálne vystavené práce 

už neboli prefocované v inom scénickom usa-

dení. Ani takéto fotografie však nepostrá-

dajú dôraz na modelujúce osvetlenie a  at-

mosféru duchovných kvalít snímaných sôch 

(napr. Ležící torzo, 1936). František Šmejkal 

upozorňuje zvášť u najprogresívnejšej tvorby 

30. rokov, Wágnerových figúru abstrahujúcich 

ženských torz, práve na svetlo, ktoré Sudek 

u nich naopak bravúrne zvládal: „uchovávají 

si ve své jemné světelné modelaci lyrickou 

smyslnost životem pulzujících bytostí”.536 Fo-

tografova invencia sa často zameriavala na 

uhol pohľadu pre výstižný detail, ktorý nie-

kedy pôsobivo zvýrazňuje charakter sôch ako 

samotným Wagnerom chápanej „oduševnelé hmo-

ty”.537 

535 Zo súboru Fototéky UPM som výberovo študovala iba 100 pozitívov z inak tu uložených 356 Sud-
kových negatívov Wagnerových prác.

536 ŠMEJKAL 1978, nepag. 

537 Ibidem, autorove slová.

[162] Josef Wagner, Smutné jaro, 1942. Foto: 

Josef Sudek, neg. 13x18 cm. Zdroj: Fototéka 

ÚDU č. S5481

[163] Josef Wagner, Noc, 1941. Foto: Josef 

Sudek, neg. 13x18 cm. Zdroj: Fototéka ÚDU č. 

S5186
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 Najzaujímavejšími z hľadiska fotografie sú 

však vedľa lyricky svetelne modelovaných 

sôch snímky komponované komplexne v rámci 

celého obrazového poľa, ktoré bolo zámerné 

a nebolo určené k retuši (je v publikáciách 

plne reprodukované). Jedná sa predovšetkým 

o plenérové snímky, zapojujúce zvláštne poza-

die, akým bolo prostredie skál zrejme niekto-

rého z pracovných lomov sochára, teda mies-

ta spoluurčujúceho obsahy Wagnerovej tvorby. 

Jedná sa o fotografie drevenných sôch Torzo 

(1936) a Bukač (1935) [164] s pozadím nahra-

deným plochou skalou (u oboch snímok sa jed-

ná o identické miesto). Pôsobivosť fotografie 

sochy Bukač, ktorá existuje aj v ateliérovej 

podobe, odzrkadľuje publikácia oboch snímok 

naraz v monografii Jana M. Tomeša.538 Sochy 

v plenéri si na týchto fotografiách uzurpujú 

svoje pevné miesto v prírode aj vďaka pria-

memu a ostrému slnečnému osvetleniu a avant-

gardnej hre s tieňmi a kontrastmi. Ďalším 

zaujímavým zasadením do krajinného celku je 

potom výnimočne fotografia Pomníku Jaroslava Vrchlického v Petřínskych sadoch. Fo-

tografia zrejme vznikla v roku 1956 a verne odráža sudkovskú tajomnú krajinársku 

fotografiu lesa, v ktorej sa rozhliada v kameni zvečnený Vrchlický.539  

 Najbizardnejšími sú potom fotografie figurálnej sochy Utrpení z roku 1947 

[165—166], snímané v prostredí pražského ateliéru (spolu 10 snímok série). Okrem 

podrobnej dokumentácie bronzového odliatku sochy v niekoľkých jej celkových po-

hľadoch i detailoch, ktoré citlivo portrétujú živý výraz Krista, pracujú varia-

bilne s rôzne intenzívnym svetlom a expozičnými variantami540 však nachádzame 

dve snímky  hlineného modelu, fotografovaného s bočným osvetlením a za použitia 

klasického neutralizačného pozadia, plátna. Toto plátno však nie je statické, ale 

v pohybe – dynamizuje fotografiu. Sudek zaostril na sochu, ktorú fotografoval 

v dvoch natočeniach a z mierneho, monumentalizujúceho podhľadu, plátno v pozadí 

však pevne držia dve ruky (Wagnerove?) a pomaly ním pohybujú tak, aby vznikla kon-

trastná horizontálna, abstrahujúca a dynamizujúca šmuha, odkazujúca tak napríklad 

na energiu stelesnenú postavou ukazujúceho Krista. Žiadne použitie týchto fotogra-

fií v tlači mi nie je známe (reprodukovala sa iba odliata socha), takže prakticky 

nevieme, či by sa jej pozadie tiež retušovalo, orezalo či inak zmanipulovalo. 

Autorská invencia fotografa je pritom jasne odvoditeľná z faktu, že bolo rovnaké 

pozadie v iných snímkach jednoducho stabilizované [162—163]. 

538 Jan M. TOMEŠ: Sochař Josef Wagner, Praha 1985, obr. 38—39.

539 Ibidem, obr. 97. Fotografia pôsobí, akoby nemala ďaleko k Sudkovej andersenovskej interpretácii, 
blízkej Wagnerovmu detskému videniu Braunových obrov v Betléme.

540 U celých figúr tvorí pozadie stena ateliéru, v prípade reprodukcie umožňujúca retuš, Por. TOMEŠ 
1985, obr. 83.

[164] Josef Wagner: Bukač, 1935. Foto: Josef 

Sudek. Zdroj: TOMEŠ 1985, obr.38
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 Ďalšou ukážkou fotografického obrazu v súvislosti s dokumentáciou diela je 

aj doslovne interpretačná snímka figurálnej lyrickej sochy Květy u potoka (1933), 

ktorej pozadie tvoria tiene lúčnych tráv.541 Scénicky zaujímavou je tiež fotografia 

plastiky návrhu scény pre inscenáciu Borisa Godunova Dvě torza (1936), v ktorej 

Sudek v napojení na avantgardnú hru svetla a tieňa prenáša sochu na improvizované 

javisko tak, aby tmavé torzo obalil do tieňa a svetlé nastavil do popredia, pričom 

pozadie je komponované naopak - kontrastne.542 

5.1.3 Záver

 Sudkove fotografie trojrozmerných umeleckých diel, ktoré som obmedzila 

na výber fotografií pre Hanu Wichterlovú a Josefa Wagnera, odrážajú jeho postoj 

k soche všeobecne. Sudek o sebe prehlasoval, že robí to, čo má rád. Reprodukovať 

však kontinuálne celú tvorbu znamená nepochybne u každého fotografa aj sklon 

k rutinnosti. Z naznačenej analýzy oboch súborov je rozpoznateľná časť, ktorej Sudek 

venoval zvláštnu pozornosť. U oboch autorov sa jednalo o priateľov a rovesníkov. 

Ich vízie, myšlienky, interpretácie mohol Sudek pozorovať pri procese ich tvorby, 

čo odlišuje tieto reprodukcie, vznikajúce na dialogickej rovine od iných, často 

anonymných umelcov dávnej minulosti, ktorých práce Sudek fotografoval s  nie 

541 Jaromír PEČÍRKA: Josef Wagner, Praha 1959, obr. 22.

542 Reprodukcia in: František ŠMEJAKAL: Josef Wagner: raná tvorba (kat. výst.), Cheb 1979, nepag., 
s menšou retušou.

[166] Josef Wagner: Utrpení, 1947. Foto: Josef 

Sudek, neg. 13x18 cm. Zdroj: Fototéka ÚDU č. 5478

[165] Josef Wagner: Utrpení, 1947. Foto: Josef 

Sudek, neg. 13x18 cm. Zdroj: Fototéka ÚDU č. 5487
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menším, no subjektívne chápaným zvláštnym zaujatím. U Wichterlovej a Wagnera ho, 

zdá sa, zaujali predovšetkým avantgardne progresívne diela a abstrahujúce tvary, 

ktoré u Wichterlovej vrástli do obdivovanej záhrady a u Wagnera dovoľovali klásť 

celkom iný význam svetlu. To má u figurálnej sochy o niečo menšiu interpretačnú 

úlohu. Fotografa zaujali aj figurálne námety, ktoré skrývali istú duchovnú hĺbku 

či lyrický výraz, ktorý fotografa nútil vyjadriť životnosť existencie takejto 

postavy. S dozrievaním tvorby oboch sochárov potom intenzívnel aj fotogenický ráz 

ich plastík, rovnako ako ich porozumenie Sudkom. Jeho stupňovaná imaginatívnosť 

vo vzťahu k fotografovaným priestorovým umeleckým dielam je zrejmá z vyššie 

odkazovaných Sudkových voľných cyklov, napríklad fotografií z  cyklu Zmizelé 

sochy z pralesa Mionší s obrazmi antropomorfizovaných figúr bývalých stromov. 

Výnimočnosť Sudkovej fotografie je preto vedľa technicky (takmer vždy) perfektne 

zvládnutej stránky remesla predovšetkým invencia, ktorú vkladal zvlášť do tých 

sôch, ktoré preňho znamenali výzvu tým, že skrývali väčší interpretačný potenciál 

a záhadnejší výraz.

5.2 ŠESTESIATE ROKY A NÁSTUP NOVEJ GENERÁCIE: ŠPLÍCHAL, 

SÁGL, KUKLÍK

 Fotografia chápaná vo svetle jej užitej fukcie (predovšetkým reklamná a pro-

pagačná, ale i reprodukčná), patrila v šesťdesiatych rokoch k ostatnému užitému 

umeniu, ktoré vtedy zažívalo jeden zo svojich dejinami umenia definovaných vrcho-

lov. Práve fotografia si v jeho rámci novo budovala svoje narastajúce autonómne 

postavenie.543 „Volnou tvorbou se žádný fotograf nemohl uživit. Mnozí členové SČSVU 

pracovali v zaměstnaneckém poměru jako řemeslní fotografové, včetně takových osob-

ností, jako byli Emila Medková, Miroslav Hák nebo Jan Svoboda … Převážná většina 

kreativních fotografů však vítala občasné příležitosti uplatnit svoji volnou tvorbu, 

a to jak v nezměněné, tak i jen v mírně modifikované podobě v oblasti užité foto-

grafie a v kulturních časopisech.” píše Antonín Dufek v zobecňujúcom zhrnutí fo-

tografie obdobia 60. rokov, teda v rozhodujúcom období dokumentačnej tvorby Jana 

Svobodu.544 Práve vtedy začala profesionálne fotografovať umelecké diela aj trojica 

fotografov, ktorých som vybrala ako zrovnávací príklad. Patrí sem Jan Šplíchal, 

ktorý  fotografuje od roku 1955, Karel Kuklík a Jan Ságl, fotografujúci od roku 

1964.545 Všetci traja autori fotografovali voľne, podobne ako Svoboda, iba vo voľ-

543 Por. Antonín DUFEK: Fotografie, in: Alena KŘÍŽOVÁ  a kol.: Užité umění 60. let ze sbírek Mora-
vské galerie v Brně, Brno 1996, 166—183. Predchádzajúci rozkvet, utlmený neskôr politickým 
vývojom, zažívala užitá fotografia v 30. rokoch, spojených mimo iné aj so Sudkovou tvorbou.

544 DUFEK 2007, 276.

545 Od fotografov, ktorých som vybrala, sa mi vždy podarilo získať osobnú výpoveď o tejto časti ich 
tvorby, čo analýzu takýchto fotografií významne obohatilo. Do výberu som úmyselne nezaradi-
la Emilu Medkovú, ktorá začala fotografovať skôr (praticky od ranných 40. rokov) a je autorkou 
obrovského výrazového rozsahu dokumentačných fotografií. Význam tejto jej práce bol podmienený 
autorkinou náležitosťou k širokému okruhu výtvarných umelcov, medzi ktorých na prvom mieste 
patrí jej manžel Mikuláš Medek. Dôkladná analýza tohto bohatého a dodnes nikým nespracovaného 
fondu dokumentačnej práce by vyžadovala samostatné štúdium, na ktoré v tejto práci nie je mies-
to, a ktoré by tak mohlo skĺznuť k zbytočnému zjednodušovaniu.
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nom čase, zárobkovú činnosť však vyvíjali v mantineloch užitej či remeselnej foto-

grafie. V dobe, kedy Svoboda pracoval ako propagačný grafik pre podnik Obuv Praha, 

bol Jan Šplíchal retušérom fotografií v tlačiarni Neubert a syn. v Prahe a Karel 

Kuklík s Janom Ságlom pracovali ako reprodukční fotografovia umeleckých diel pre 

časopisy Výtvarné umění a Výtvarná práce546, všetci traja tak mali pracovne k vý-

tvarnému umeniu blízko. Z nich žil snáď v najtesnejšom spojení s výtvarným umením 

Jan Ságl, a to prostredníctvom svojej manželky Zorky a jej brata Ivana Martina 

Jirousa, bol teda napojený na okruh výtvarných umelcov v ich blízkosti. Podobne 

ako bol Svoboda koncom päťdesiatych rokov napojený na okruh skupiny Máj 57 pro-

stredníctvom jeho prvej ženy, grafičky Julie. Každý z týchto fotografov sa však 

priateľsky v istom okruhu výtvarných umelcov pohyboval a aj ich prostredníctvom 

sa dostával k ďalším dokumentačným zákazkám pre výtvarníkov.547 Táto dodnes bežná 

a prirodzená prax spôsobila zvláštne zaujatie každého z autorov nejakým umelcom 

viac než ostatnými. Práve na tieto spolupráce obmedzím nasledujúce krátke zhrnu-

tia ich dokumentačnej práce.548

5.2.1 Jan Šplíchal a František Pacík

 Jan Šplíchal (nar. 1929) pracoval od roku 1950 ako retušér fotografií v tla-

čiarni Neubert a syn., ktorá bola vo svojej dobe vyhľadávaná mnohými fotografmi 

pre jej kvalitnú hĺbkotlač. Šplíchal sa tu zoznámil aj s fotografiami umeleckých 

diel klasikov Josefa Ehma a Tibora Hontyho, ktorých si v tomto svetle váži naj-

viac. Mal možnosť priamo pri práci pozorovať aj Josefa Sudka, ktorý na tlač svo-

jich kníh osobne dohliadal.549 Jan Šplíchal pôsobil vo výtvarnom umení skôr ako 

individualista či „outsider”550 a s výtvarníkmi dochádzal do styku individuálne 

a nepravidelne.551 Od roku 1964 bol členom výtvarnej skupiny Proměna a od šesťde-

siatych rokov spolupracoval s niektorými výtvarníkmi, medzi ktorých patrili aj 

sochári ako napr. Jiří Novák, Valerián Karoušek, Josef Klimeš, František Pacík, 

Aleš Veselý či Stanislav Kolíbal, pričom u posledných troch sa jeho cesty krížia 

s prácou Jana Svobodu.552 Sám autor tvrdí, že sa touto prácou v jeho prípade ne-

dalo živiť, pri individuálnej spolupráci umelca s fotografom totiž nebolo z čoho 

vyplácať honorár, ktorý bol niekedy symbolický, najčastejšie ho ale zastupovali 

546 Osobné rozhovory som viedla s Janom Ságlom dňa 25.6.2012, s Karlom Kuklíkom 11.6.2012 a s Janom 
Šplíchalom 19.6.2012.

547 Existujú aj miesta, v ktorých sa práca týchto fotografov prekrývala. Napr. diela Kolíbala 
a Nepraša fotili Svoboda i Kuklík, Svoboda podobne ako Šplíchal fotografoval Pacíkove diela. 
Svoboda i Ságl fotografovali Boštíkove obrazy.

548 Vybrané dvojice som odvodila z osobných rozhovorov z fotografmi.

549 O Sudkovi Jan Šplíchal tvrdí, že nebol fotografom umeleckých diel v pravom slovazmysle – 
k zákazkám sa dostával iba z kamarátstva a v neskoršom období sochy fotografoval iba ako do-
plnok svojich záberov prírody; z rozhovoru s Janom Šplíchalom.

550 Vlastné označenie autora podľa výpovede v dokumente Českej televize (rež. Petr Ska-
la, 2010) z cyklu Výtvarnické konfese, vyhľadané z archívu http://www.ceskatelevize.cz/po-
rady/10267558128-vytvarnicke-konfese/210572233650010-jan-splichal/, 5.7.2012.

551 Jeho fotgrafie boli reprodukované aj v časopise Výtvarné umění, jednalo sa však vždy iba o jed-
notlivé snímky než o systematickú prácu podobnú Ságlovi či Kuklíkovi. Reprodukcie Šplíchalových 
fotografií sú preto zastúpené hlavne v katalógoch umelcov, s ktorými individuálne spolupraco-
val.

552 Pre vyhľadávanie reprodukcií som použila informačnú databázu www.artarchiv.cz.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10267558128-vytvarnicke-konfese/210572233650010-jan-splichal/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10267558128-vytvarnicke-konfese/210572233650010-jan-splichal/
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náhrady fotografického materiálu či dary umeleckých 

diel, podobne ako to poznáme u Josefa Sudka. To prame-

nilo aj v podstate dokumentačnej práce, často spojenej 

s osobnými priateľstvami a známosťami s autormi.

 Východiskom prístupu Jana Šplíchala – vo voľnej 

tvorbe priekopníka originálneho prístupu ručnej fo-

tomontáže negatívov – k fotografii umeleckých diel je 

podľa slov autora nutnosť veľkej „pokory” voči práci 

autora dokumentovaných diel, ktorá ho tak odlišuje od 

prístupu Jana Svobodu, ktorý sa dokumentované diela 

nebál manipulovať podľa svojej fotografickej potreby. 

Každý autor „má svůj vlastní rukopis”, ich diela pre-

to nebolo možné fotografovať jednou metódou. Základom 

takejto práce je uvedomelý pohľad na každé umelecké 

dielo zvlášť. Jan Šplíchal pri tom zmieňuje „starých 

majstrov“ fotografie umeleckých diel, Ehma a Hontyho, 

ktorí podľa jeho slov zanechali klasický náhľad na so-

chárstvo, tvorený prostredníctvom dokonalej svetelnej 

inscenácie diel. Umelci šesťdesiatych rokov sa naopak 

zaoberali, v súlade so zmenou výrazu dobovej tvorby, 

aj jeho fotografickou reprodukciou, ktorú uprednosťo-

vali v neinscenovanom, surovom prostredí jej vzniku. 

Dielo sa tým naviac obohatilo o informácie o kontexte 

a prostredí jeho vzniku, ktoré sa do prác nutne pre-

mietalo. Jan Šplíchal si je pritom vedomý priekopníc-

keho pohľadu fotografky z epicentra nového povojnového 

umenia, Emily Medkovej, ktorá tvorila v dialógu so 

svojim manželom.553

553 Šplíchal upozorňuje na komparačnú výstavu kurátorky Evy Neumannovej Mikuláš a Emila Medkovi: 

[169] František Pacík, Zkáza, 1963. Foto: Jan 

Šplíchal, 60. roky. Zdroj: Archív Jana Šplíchala

[168] František Pacík, Bez názvu (Kráčející 

figura), po 1960. Foto: Jan Šplíchal, 60. roky. 

Zdroj: Archív Jana Šplíchala

[167] František Pacík: Figura 

(Pištěc), 1961. Foto: Jan 

Šplíchal, 60. roky. Zdroj: 

Archív Jana Šplíchala
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 V tomto zmysle je u Jana Šplíchala významná spolupráca s Františkom Pa-

cíkom, ktorá obnažila svoju tvár iba nedávno, pri príprave novej retrospektívy 

a katalógu tohto umelca.554 V súvislosti s prípravou oneskorenej monografie takmer 

neznámeho umelca vyjavili fotografie jeho umeleckých diel o niečo výraznejšie 

než bežne svoju informačnú hodnotu, keď zachytávali mnohokrát zaniknuté diela. Po 

smrti autora je naviac práca s dobovou fotografiou zdrojom mnohých doplňujúcich 

informácií či prameňom interpretácií. V Pacíkovom prípade bol nález Šplíchalovho 

archívu fotografií dokonca otvorením možnosti retrospektívu skutočne realizovať.555 

Jan Šplíchal podľa svojich slov dokumentoval totiž takmer všetky sochy, ktoré 

vznikali v dobe Pacíkovho pražského pobytu.  

 Pri skúmaní miery ovplyvnenia fotografa sochárom dochádzalo v tomto prípade 

k určitému neveľkému kladeniu nárokov zo strany sochára, ktoré sú však pre výraz 

Šplíchalových fotografií kľúčové. Pacík vyslovoval požiadavky aj na kontext foto-

grafovaného diela, a to predovšetkým vtedy, keď bolo prenosné. Najradšej mal sním-

ky zachytávajúce dobovú atmosféru staropražského dvora jeho ateliéru v Truhlářskej 

ulici 4. Táto kulisa bola dobovo príznačnou, zapadá do aktuálnych štrukturálnych 

a expresionizujúcich tendencí, a predovšetkým dobre komunikuje so surovým povr-

chom Pacíkových betónových a struskových sôch. Jeho sochy sa vyznačovali svojbyt-

nou až chaotickou geometriou, ktorá – rovnako ako ich rozrušený haptický povrch, 

dobre komunikovala so snímaným okolitým prostredím a násobila tak dosiahnutú 

expresivitu. Podľa Jana Šplíchala bol Pacík spokojný napríklad s výrazom, ktorý 

fotograf dosiahol kontextuovalizáciou sochy Bez názvu (Kráčející figura, po 1960) 

jej umiestnením do ruchu ulice [168]556, rovnako ako u fotografie sochy Zkáza 

(1963) [169] jej inscenáciou v prírode. Na rozdiel od mnohých fotografií „hláv“, 

ktoré Šplíchal staval pred hladké pozadie, aby tak vynikla čistá hmota a plasti-

cita umeleckej formy. Takéto „neutrálne“ fotografie, ktoré reprezentujú Šplíchalov 

názor, rešpektujúci autorstvo sochára, vznikali často na dennom svetle, príhodnom 

pre správne zachytenie členitého povrchu sôch [167,170]. Podľa Jana Šplíchala Pacík 

zvyčajne kontroloval pripravené snímky aj nahliadaním do objektívu potom, čo si 

Šplíchal vybral čo možno najsprávnejší pohľad na sochu a nastavil fotoaparát.557 

V prípade, že sa mu záber nepáčil, dochádzalo k zmene. 

 Výnimočnosť nedávno oprášených fotografií Jana Šplíchala je založená práve 

na dodržaní Pacíkovej podmienky pre kontextualizáciu sochy v prostredí jej vzniku, 

ktoré tohto sochára mohlo ovplyvňovať aj v samotnej tvorbe. A práve tak podnieti-

lo Šplíchalov pohľad, ktorý fotograf napriek zásadám rozvinul v prospech výtvar-

ných kvalít svojich fotografií. Jeho imaginatívnosť sa rozvíjala a autor niektoré 

fotografie zinscenoval aj mimo dvor ateliéru. Sochu Kráčející postava [168] tak 

Šplíchal postavil do priebehu rušnej mestskej ulice spôsobom, aby jej diagonálny 

souvislosti. Obrazy, kresby, fotografie v Severočeskej galerii výtvarného umění v Litoměřiciach 
v roku 2007.

554 KLIMEŠOVÁ 2008. Fotografie často vznikali iba pre potrebu umelca a končili tak mnohokrát repro-
dukčne nepoužité v jeho archíve.

555 „Až donedávna se zdálo, že jeho dílo nebude možno rekonstruovat. Rozsáhlý fotografický ar-
chiv Jana Šplíchala ale umožnil zahájit průzkum, který vedl k objevení řady soch, realizací 
a kreseb. Dosvědčují, že Pacík patřil k mimořádným talentům české poválečné výtvarné scény.” Marie 
Klimešová v úvodníku výstavy František Pacík v Topičovom salone v Prahe, 7.6.-8.7.2011.

556 Por. nižšie v tejto práci fotografie diel Alberta Giacomettiho, napr. [199].

557 Jan Šplíchal na základe  skúseností tvrdí, že existuje iba jeden správny pohľad na sochu 
(z hľadiska výšky, strany, odstupu vzhľadom na priznanie merítka a pod.); z rozhovoru s autorom.
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pohyb kráčania vpred po chodníku odpovedal realite.558 Socha, umiestnená v strede 

štvrocového snímke, pôsobí dojmom náhlenia sa, míňajúc dvoch statických, rozprá-

vajúcich sa mužov, pričom v pohybe vynikajú jej ostré lakte. Fotografia postavu 

monumentalizuje miernym podhľadom a zároveň svetelne estetizuje. Podobný výtvarný 

účinok Šplíchal dosiahol v druhej, príbehom rovnako opradenej fotografii figu-

rálnej sochy Zkáza (1963) [169]. Tú umiestnil do prírody tak, že jej podstavcom sa 

stala ruina kamennej budovy, štruktúrou pripomínajúca sochu natoľko, aby pôsobila 

dojmom súnáležitosti až splynutia, naznačujúc jej dávne príbehy. Na inej rovine 

môže predstavovať symbol človeka a jeho vzťahu k prírode, prostrediu, či svetu vô-

bec. Spôsobom umiestnenia horizontu vzdialenej krajiny do úrovne pod jej vztýčené 

paže pôsobí figúra až dojmom človeka ako uzurpátora čistej krajiny alebo sveta 

okolo. Fotograf tak podnietil obsahovo interpretačné smerovanie výkladu Pacíkovho 

diela.

 Jan Šplíchal fotografoval Pacíkove diela na stredný formát snímok, najčas-

tejšie štvorcový negatív 6x6 cm.559 Mnohé z ich originálnych zväčšenín doplnili 

výstavu Františka Pacíka v Topičovom salone v Prahe v roku 2011. Okrem informá-

cie o niekedy už zaniknutých či stratených sochách mal divák možnosť konfronto-

vať diela s výtvarne zvládnutým prevedením ich fotografií. Pri porovnaní týchto 

originálnych fotografií s ich reprodukovanými kópiami v monografii z roku 2008 

bolo možné pozorovať rozdiely – zatiaľ čo pre reprodukčné účely sú podstatnejšie 

výrezy zamerané na detail sochy, zdrojové fotografie sú podstatne obrazovo, a naj-

558 Blízkosť k fotografiám Giacomettiho príbehovo rozvíjaných figúr por. nižšie v tejto práci.

559 Tento formát mu však napríklad nepostačoval pri dokumentácii niektorých diel Stanislava Kolí-
bala, predovšetkým pri jeho najjemnejších niťových kresbách, ktorý sa potom obrátil na Jana 
Svobodu, používajúceho veľkoformát, a raziaceho navyše sebavedomejší fotografický prístup v do-
kumentácii.

[171] Jan Šplíchal, Bez názvu (Františk Pacík asistuje 

foteniu sochy Dívka), 60. roky. Zdroj: Archív Jana 

Šplíchala

[170] František Pacík, Dívka, 1963. 

Foto: Jan Šplíchal, 60. roky. Zdroj: 

KLIMEŠOVÁ 2008, 73
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mä výrazovo bohatšie. Niekedy došlo dokonca 

k retuši celého pozadia.560 V jednom prípade 

bol viditeľný aj bežný proces Šplíchalovej 

práce, kedy mu Pacík pomáha za sochou dr-

žať biele papierové pozadie, ktoré má umož-

niť výrez z fotografie, v originále je však 

živým portrétom sochára [171]. Šplíchal na 

výstave ukázal aj snímky z interiéru atelié-

ru, ktoré ako žáner často rozvíja vo svojej 

voľnej tvorbe. U Pacíka citlivo reprodukoval 

atmosféru fotogenického ateliéru jeho zaria-

denia, utváranú aj svetelnými podmienkami, 

pričom sa mu podarilo zachytiť magično mies-

ta a  estetizovať chaos tvarov, materiálov 

a štruktúr. K podobnému efektu Šplíchal do-

spel u  niekoľkých štvorcových snímok jed-

notlivých sôch, ktoré ich vystihujú práve 

v kontexte ateliéru – i keď záberom, ktorý 

umožňoval ich orez. 

 Prístup Jana Špílchala k dielam Františka Pacíka je tak možné porovnať 

so Svobodovým, hodnotením iba z malého množstva záberov (viď vyššie). I keď bol 

ten Špílchalov podmienený iným dogmatickým založením k reprodukčnej fotografii 

a často až technicistným nazeraním na možnosti zobrazenia priestorového umelecké-

ho diela, daným okrem kalkulovanej voľby pohľadu najmä častou snahou o elimináciu 

rušivého pozadia, v mnohých dnes známych snímkach odkrýva Pacíkovu tvorbu v jej 

zakorenenosti v mieste svojho vzniku, ktoré naviac podnietilo ďalšiu až imagina-

tívnu fotografickú prácu Jana Šplíchala so sochami tohto autora. Tento súbor sa 

vzdialil kánonom profesionálnej reprodukčnej fotografie umeleckých diel smerom 

k jeho interpretácii a je výtvarne ladeným dokumentom, ukazujúcim Pacíkovo dielo 

ako objekt autonómneho – fotografického diela. 

5.2.2 Jan Ságl a Karel Malich

 Jan Ságl (nar. 1942) začal fotografovať po návrate z vojny a k prvým zákaz-

kám u výtvarných umelcov sa dostával prostredníctvom Jiřího Padrty. K fotografii 

sa dostal ako autodidakt, nevnášal do nej preto žiadne naučené výtvarné či dobové 

konvencie. Práve naopak, od počiatku sa snažil s fotografiou ako médiom naviazať 

dialóg o jej možnostiach. A to aj pri dokumentácii akcií jeho manželky Zorky, 

ktorá poriadala na prelome 60. a 70. rokov viacero akcií, prebiehajúcich v kra-

jine. Krajina sa stala Ságlovým druhým životným partnerom; poznával ju napríklad 

aj fotografiami obrazov Václava Boštíka, ktorého práce mu aj preto boli jednými 

z najbližších. 

 Fotografie umeleckých diel boli pre Jana Ságla pre ich profesnú väzbu na 

zárobkovú činnosť v podstate rutinnou záležitosťou. V rámci objednávok pre časo-

pisy existovala dohoda s Kuklíkom, ktorému Ságl prenechával fotografovanie výstav 

560 Napr. KLIMEŠOVÁ 2008, obr. 45.

[172] František Pacík, Stojící žena, 1960. 

Foto: Jan Šplíchal, 60. roky. Zdroj: Archív 

Jana Šplíchala
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a statických dokumentov a sám vyhľadával reportáže k tématickým článkom, dokumen-

ty z ateliérov, či „živšie” snímky. Ako jeden z prvých fotografoval aj na farebný 

materiál – tieto fotografie sa umiestňovali na obálku Výtvarného umění.561 Túto 

činnosť (až na výnimky) ukončil po nástupe normalizačných doktrín, ktoré zrušili 

časopisy, a tiež z osobných dôvodov, teda niekedy po roku 1972. Neskôr sa s vý-

nimkou Zorkiných prác reprodukčnej fotografii umeleckých diel nevenoval a živil 

sa fotografiou na pohľadnice pre agentúru Pressfoto.

 Jan Ságl, ktorý sa v osobnom živote pohybuje v úzkom spätí s výtvarným 

umením, chápe reprodukčnú fotografiu podmienene rešpektu jej užitej funkcie. Za-

stáva v nej postoj nutnosti objektívneho nazerania na dielo, ktoré má byť čo naj-

vernejšie tlmočené divákovi. Východiskom tohto názoru je slušnosť voči autorovi 

dokumentovaného diela, ktorý iba málokedy (Ságl myslí Kolíbalov prístup ku Svobo-

dovi) rešpektuje plnú interpretáciu svojho diela vo fotografii. Dobrým príkladom 

v rámci tejto polemiky je práve fotografia sochy, trojrozmerného objektu, ktorý 

„je zásahem do prostoru, a ne naopak”. Ságl dodáva: „V mezích fotografického jazyka 

by tam ten prostor měl být”, čím narážal na plošnosť Svobodových fotografií Kolí-

balových diel. Dokumentačnú prácu, ktorú autor odvádzal pre umelcov ako Sýkoru, 

Malicha, Koláře, Kafku, Kotíka, Boštíka či Demartiniho si však sám váži z toho 

dôvodu, že bolo „úžasné” sa s nimi stretávať a tráviť s nimi čas. A s Malichom či 

Demartinim ho strávil najviac, pretože boli susedmi z Vinohrad. Často sa tak spolu 

stretali i k spoločným diskusiám.

 Spolupráca s Karlom Malichom je preto založená na veľkej miere osobného po-

znania autora fotografovaných diel a princípov jeho tvorby, je teda svojím spôso-

bom empatická. Podľa slov Jana Ságla bol Malich, ale i ostatní umelci s výsledkami 

jeho práce spokojní562 a nijak ho neovplyvňovali, práve preto, že sa dobre poznali. 

Malich v tomto období tvoril v rámci neokonštruktívnej estetiky utopické modely 

architektúr, návrhy miest, veľké priestorové projekty koncipované ako modely či 

makety.563 Práve tieto objekty podnietili Ságlov záujem o ich správne fotografické 

zachytenie – a teda s implantovanou myšlienkou bežným divákom nepostrehnuteľnej, 

no zamýšľanej práce s priestorom a svetlom. David Kulhánek v súvislosti s touto 

etapou Malichovej tvorby píše, že tieto modely a skicy architetúr či „miest” „měly 

být ideálné situovány na rozhraní přírodních prostorů” (Zeme, vzduchu, mora).564 

Túto interpretačnú rovinu Jan Ságl skúšal vniesť do fotografií plastík z úplného 

záveru 60. rokov ako Stříbrný projekt II či Kruhový projekt565 [173,174], ktoré si 

ako výsledku tejto práce váži najviac. Oproti ďalším fotografiám (napr. Projekt 

561 Tento časopis mal výbornú kvalitu reprodukovaných snímok – u čiernobielych reprodukcií ne-
postrádali životnosť šedých valérov a tlačili prakticky verné, neretušované kópie. Výtvarná 
práce mala oproti tomu veľmi zlú novinovú kvalitu, kde ani nebolo potrebné pri niekedy skoro 
nečitateľných fotografiách uvádzať autora – s výnimkou reportáží, kde sa Ságlovo meno objavova-
lo (napr. k článku o Kukse a pod.).

562 S výnimkou Jana Kotíka, ten mával často výhrady.

563 Tieto diela sú Ságlovým neskorším krajinám vnútorne veľmi blízke vzťahom k zachytávaním kosmo-
logických, mimozmyslových vrstiev krajiny a sveta okolo. Tie Ságl neskôr hľadá vo svojej vlast-
nej tvorbe prostredníctvom média fotografie.

564 David KULHÁNEK: Karel Malich. Události, in: Jiří ŠEVČÍK – Dagmar SVATOŠOVÁ – Eva KRÁTKÁ – David 
KULÁNEK: Karel Malich. Wires / Dráty, Praha 2005, 186.

565 SRP 2006, obr. 105a a 166. Pozitívy Jana Ságla s plastikami Karla Malicha poznám iba v počte 
niekoľkých pár kusov uložených vo Fototéke ÚDU, ostatné fotografie sú v majetku autorov a pri 
rozbore snímkov som tak vychádzala z reprodukcií, na ktoré ma pan Ságl upozornil, a to z pub-
likácie Karel SRP: Karel Malich, Praha 2006 (vydala Galerie Zdeňěk Sklenář).
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č. 2 či Země – Vzduch)566, snímaným rovna-

ko v plenéri – vo vinohradskom parku pred 

Malichovým bytom, sa Janu Ságlovi podari-

lo dosiahnuť aspoň na dvoch reprodukovaných 

snímkach, doplneným jedným pozitívom z Foto-

téky ÚDU [174], skutočnej iluzívnosti modelov 

premietaných do krajiny v nerozpoznateľnom 

merítku. Menej iluzívne snímky potom merít-

ko prezrádzajú napríklad z veľkosti stromov, 

obsiahnutých do záberu. U Kruhového projektu 

je podstatný hliníkový kov povrchu plastiky, 

ktorý absorbuje svetlo, a objekt tak bezvý-

hradne premieňa na  žiarivé kozmické tele-

so. U pochrómovaného objektu so zrkadlovým 

povrchom je úspešnejšou (a menej malebnou) 

varianta z ÚDU [174], ktorá prenáša plasti-

ku – zmáčaným povrchom zeme (či chodníka ?), 

na ktorom je vyfotografovaná – na pustatinu 

neznámej planéty. Ostré denné svetlo pre-

mieňa vrchnú časť odrazivého povrchu objektu 

na podobne futuristický materiál, pohlcujúci 

lúče  - zdá sa tak byť príliš blízko slnka. 

Varianta z publikácie je však kvôli podhľadu 

objektívom monumentálnejšia, veľosť plastiky 

však prezradia stromy v pozadí.567 

 Ostatné fotografie sú fotografované 

prevažne neutrálne až sterilne, na čistom 

pozadí, o technickej bravúrnosti fotografa 

však u nich svedčí voľba pohľadu a dokonalé 

nasvetlenie. Svetlo bolo aj elementom Ság-

lovho osobného prieskumu možností fotogra-

fie, dokázal s ním pracovať preto veľmi cit-

livo a prispôsobivo každej plastike zvlášť. 

Z hľadiska kompozície a podobnej myšlienky 

budovania iluzívneho obrazu fotografované-

ho diela dospel Ságl zrejme aj v  niekto-

rých iných reprodukciách, z ktorých poznám 

ešte fotografiu plastiky Vzpomínka na Řec-

ko z roku 1932 od Josefa Wagnera [175]. Tá 

vzdialene pripomína Sudkove fotografie dvoch 

Wagnerových abstrahujúcich sôch so skalou 

na pozadí (por. vyššie), prekračuje ich však 

v iluzívnosti, meniacej nie veľkosť pôvodne 

drobného hlineného diela, ale jeho vtiahnu-

tím do spomínanej krajiny pustých gréckych 

566 SRP 2006, obr. 171 a-b a 169 a-b.

567 SRP 2006, obr. 166.

[173] Karel Malich, Kruhový projekt, 1968—

69. Foto: Jan Ságl. Zdroj: SRP 2006, č. kat. 

105a 

[174] Karel Malich, Stříbrný projek II, 

1969—70. Foto: Jan Ságl. 17x23,5 cm. Zdroj: 

Fototéka ÚDU č. O74151

[175] Josef Wagner, Vzpomínka na Řecko, 

1932. Foto: Jan Ságl. Zdroj: ŠMEJKAL 1978, 

č. kat. 2
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plání, ktoré soche tvoria pozadie (nie je známe, čo bolo reálnym fotografickým 

pozadím). Torzo figúry ako by tak nebolo spomienkou na krajinu, ale subjektívne 

vmanipulovanou spomienkou akéhosi figurálneho torza na jeho niekdajšiu antickú 

krásu, ktoré pôsobí dojmom archeologického nálezu. Zámer fotografa je i tu zrejmý 

vylúčením bežného neutrálneho pozadia fotografie. 

 Z hľadiska práce na dokumentácii umeleckých diel sa Jan Ságl nepokladá za 

umelca, ale fotografa. Autorom snímaných diel vždy odovzdával pozitívy zväčša 

jedného štandardného formátu 18x24 cm a negatívy im po rokoch pri likvidovaní ar-

chívu porozdával. V závere tohto exkurzu je nutné zmieniť neskorší kontext vzťahu 

výtvarného umenia a fotografie Jana Ságla, ktorý pre tohto autora reprodukujúcimi 

snímkami diel iných autorov neskončil. Autorova definícia rozdielu užitej a voľnej 

fotografickej tvorby vyniká na povrch zvlášť v jeho neskoršom cykle voľných foto-

grafií zvanom Galerie568, ktorý dlhodobo snímal vo svetových galériách. Ságl sa vo 

fotografiách tohto cyklu sústredil na zátišia, v ktorých môže figurovať jednotlivé 

dielo (či jeho výrez) alebo súbor diel v interakcii s priestorom a jeho atmosfé-

rickými svetelnými podmienkami, v niektorých fotografiách zakomponovaním diváka 

do záberu. V pozadí cyklu stojí Ságlova bázeň pred výtvarným umením a jasne arti-

kulované vysvetlenie fotografických možností „interpretácie” umeleckého diela – na 

rozdiel od jeho „dokumentácie”, v cykle naviac definovaného vzťahom umeleckých 

diel k okolitému, až sakrálnemu priestoru galérie.569

5.2.3 Karel Kuklík a Jan Koblasa

 Karel Kuklík (nar. 1937) je snáď najznámejším a najproduktívnejším foto-

grafom umeleckých diel obdobia šesťdesiatych rokov – od roku 1964 spolupracoval 

s periodikami ako Výtvarné umění, Výtvarná práce či Lidové noviny. Práve rutinnost 

bola v jeho prípade spôsobená o niečo menej náročným prístupom fotografa k sním-

ke. Kuklík podľa svojich vlastných slov tejto práci neprikladá žiadne nadradené 

výtvarné hodnoty, aké je možné dosiahnuť plne uspokojivo v mantineloch vlastnej 

voľnej tvorby a tieto dva druhy práce radikálne rozlišuje. Podľa slov autora sa 

jedná o „remeselnú prácu”, ktorá má byť zdrojom informácie. Aj preto sám kritizuje 

prístup Jana Svobodu k tomuto typu práce, ktorý i pri najbežnejšej práci muzeál-

neho fotografa nebol schopný predmet vyfotografovať remeselne a technicky správ-

ne.570 Kuklík mal naviac možnosť posudzovať Svobodovu prácu aj v rámci komisie, 

ktorá určovala, či sa autorovi za danú zákazku má vyplatiť honorár, pričom ten 

často Svobodovi pre technickú nedokonalosť tohto typu snímok nepriznali.

  Prístup Karla Kuklíka v reprodukčnej fotografii je tak profesionálny. Pod-

ľa svojich slov „nemá rád vzťah” s autormi, ktorých práce dokumentuje. Jeho 

archív negatívov umeleckých diel sa zásluhou Jaromíra Zeminy dostal do odde-

lenia fotodokumentácie Národnej galérie, kde sú uložené pod menom umelca vo 

forme negatívov a je možné ich študovať či so súhlasom autora reprodukovať. 

568 Reprodukcie napr. v Jan SÁGL: Art Cult, Praha 2002.

569 Z rozhovoru Jan Ságl: Luminiscence s Karlom Oujezdským pre rozhlasovú reláciu Mozaika z dňa 
15.4.2009 (prístupné v online archíve na http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/
jan-sagl-luminiscence—570796, vyhľadané 5.7.2012).

570 Autor si v rozhovore spomenul na mne neznáme Svobodove fotografie streleckých terčov pre niek-
toré krajské múzeum, ktoré boli šedivé, s leskami a pod.

http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/jan-sagl-luminiscence
http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/jan-sagl-luminiscence


159

Ako ukážku práce fotografa som si 

v nich vybrala fragment dokumentá-

cie diel Jana Koblasy, na ktorého 

Kuklík upozornil ako na sochára, 

s  ktorým spolupracoval rád. Bol 

to naviac jeho generačný rovesník 

(nar. 1932), predstaviteľ tej čas-

ti nefiguratívnej tvorby, ktorá sa 

predstavila napríklad na výstavách 

Konfrontací, kde obaja svoju voľnú 

tvorbu vystavovali.571 Kuklík sa vo 

svojej voľnej tvorbe venoval pre-

dovšetkým expresívne ladenej tex-

turálnej abstrakcii, naväzujúcej 

na tvorobu Vladimíra Boudníka, za-

ujímal sa o  mestské zátišia pa-

ralelne s tvorbou Emily Medkovej, 

a vo vzťahu ku Koblasovi je dôle-

žité, že fotografoval rád aj dre-

vené povrchy a štruktúry.572 Tvorbu 

Jana Koblasy, spoločného priateľa 

z jedného okruhu výtvarných umel-

cov, často spájaných s teoretikom 

a Kuklíkovym priateľom Františkom 

Šmejkalom, potom Kuklík dokumen-

toval do roku 1968, kedy Koblasa 

emigroval do Nemecka. Okrem neho 

patria k mnohým sochárom, ktorých 

práce Kuklík dokumentoval naprí-

klad Karel Nepraš, Olbram Zoubek, Eva Kmentová a ďalší, medzi ktorými sú aj autori 

z okruhu Jana Svobodu – Kolíbal, Podhrázský či Sekal. 

 Dokumentačné snímky Kuklík fotografoval väčšinou na stredoformátový fotoa-

parát a zvitkový film s negatívmi prevažne 9x6 cm, niekedy, a to zvyčajne u kom-

plexnejšieho celku – u Koblasy v snímkach z pražského ateliéru na ulici Maja-

kovského 10,  či u Nepraša z plenéru573 – používal fotoaparát na štvorcový formát 

negatívu 6x6 cm. U niektorých Koblasových fotografií používal kameru na sklenené 

negatívy 9x12 cm (z archívu NG to boli fotografie diel z roku 1960), a to pre de-

tailné vykreslenie obrazu realizácie architektúry na Ruzyňskom letisku a chrámo-

vej výbavy v kostole v Jedovnici (z rokov 1964—65). 

 Janu Koblasovi fotografoval diela vznikajúce v období 1960—1968, no pod-

ľa pomerne málo rôznorodej inštalácie sa mohlo jednať v podstate iba o niekoľko 

fotografických návštev. Prevažujú snímky, na ktorých sú tmavé a bohate štruktu-

571 Kuklík sa v roku 1960 zúčastnil iba druhej výstavy Konfrontace v ateliéri Aleša Veselého a po-
tom Konfrontace III v Alšovej síni, DUFEK 2007, 268—270.

572 Po roku 1968 sa obracia ku klasickej fotografii, DUFEK 2007, 268—269. Por. Jan KŘÍŽ: Karel Kuk-
lík, Praha 1997.

573 Z výberu, ktorý som študovala.

[176] Jan Kobasa, Jitřené rány, 1964. Foto: Karel Kuklík, 

sken neg. 6x9 cm. Zdroj: Fotooddělení NG, č. 90546
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rované povrchy ranných Koblasových stélových figúr fotografované na neutrálnom 

podklade – bielom, v kontraste s tmavou farebnosťou sochy. Podľa Kuklíka chcel 

Koblasa zábery z mierneho podhľadu, ktoré v náznaku monumentalizovali reálne ne-

veľké práce, ktoré tak zároveň nemali v okolí žiadne merítko. Podľa niektorých 

negatívov, z ktorých mal byť pre publikáciu robený výrez, sa jednalo o biely pa-

pier natiahnutý za sochou v interiéri ateliéru, podobne ako to robil Šplíchal. 

Sochy sú nasvietené prirodzeným svetlom či mierne dosvetľované tak, aby fotograf 

čo najreálnejšie zachytil bohatosť ich povrchu.574 Fotografie majú výrazný tieň 

sochy iba výnimočne (Hlava, 1966) – zväčša rušivé tiene nasvietením Kuklík odeli-

minoval. Napriek snahe o chladné a informatívne zachytenie sôch Jana Koblasy sa 

však Kuklíkovi v jednej sérii fotografií podarilo tento svoj mantinel prekročiť. 

Nie je známe, či šlo o žiadosť Koblasy, ale niektoré diela boli fotografované na 

štrukturálnom pozadí a podložené tmavým, vyrezávaným barokizujúcim stolčekom. 

Časť tejto podložky je na väčšine negatívov vidieť, i keď v reprodukcii ho bolo 

zrejme možné orezať či vyretušovať. Táto séria asi 11 fotografií pôsobí v náznaku 

ako obrazová interpretácia. Podstavec ako by sa stal trónom (v zmysle divadelnej 

kulisy) stélových Králů či totemických figúr, pozadie dodáva fotografii výraznú, 

expresívnu atmosféru. O sérii Králů píše Petr Wittlich: „Bloky jilmového dřeva 

zde byly ztvárnény do fantastických figur způsobem znamenajícím kajní vyvrcholení 

citového barokismu.”575 Najvýraznejšou je pritom snímka diela Jitřené rány (1964) 

[176], ktorá zachytáva plochý doráňaný objekt z výrazného dreva irckého orechu 

v diagonálnom natočení a so zachytením celého dekoru podstavca. Inštalácia má tak 

dekoratívne vyznenie a v kontraste necháva expresivitu sochy ešte rozvinúť.576 Ku-

klíkove fotografie so štrukturovaným pozadím súznia či dopĺňajú výpoveď ranných 

Koblasových diel zo 60 rokov, ako ich hodnotí Petr Wittlich: „Jeho díla z této 

doby jsou otiskem emocionality, pro níž destrukce znamenala zásadní předpoklad 

duchovního vítězství.”577 A práve tak súznia so záujmom voľnej Kuklíkovej tvorby 

oblasti štrukturálnej abstrakcie, autor sa však v tomto prípade dokumentácie sôch 

dialóg nesnažil nadviazať. 

574 V dnešnej konkurencii farebnej fotografie tieto snímky pri hodnotení miery informácie stále 
obstoja lepšie, por. Petr WITTLICH: Jan Koblasa (kat. výst.), Litoměřice 1991 a Mahulena NEŠLE-
HOVÁ: Jan Koblasa, Praha 2002.

575 Mohla by manýristická stolička znamenať druh citového zafarbenia? :) Wittlich ďalšie Koblasove 
sochy nazýva až „artistní, téměř rokokové” či ako súčasti Teatra mundi. Jeden pozitív je dos-
tupný na http://abart-full.artarchiv.cz/dokumenty.php?IDdokumentu:61532 (vyhľadané 8.7.2012) – 
jedná sa o sochu Prázdná cela z roku 1964. Pre rozvinutie podstaty totoho druhu pozadia je 
možné citovať slová Petra Wittlicha z katalógu 1991 o radikálnosti účinku Koblasovej tvorby, 
ktorý sa pozadím snáď násobi: „disociované a perforované zášlehy citu, zanechávající na povrchu 
plastiky nebo obrazu texturální šráfy a brázdy jako stopy nezkrotného vybití”, WITTLICH 1991, nep-
ag. Je možné, že pozadie je tvorené práve jedným z takto koncipovaného obrazu.

576 Negatív inv. č. 90546, fotooddělení NG. Žiadnu z týchto fotografií som nenašla reprodukovanú 
knižne, s výnimkou Moby Dick (1964) a Hrdinný hrdina (1965), WITTLICH 1991, v maximálnom možnom 
oreze či detaile zo snímky.

577 WITTLICH 1991, nepag.

http://abart-full.artarchiv.cz/dokumenty.php?IDdokumentu=61532
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6. FOTOGRAFIA SOCHY VO SVETOVOM KONTEXTE, 1877—1970

 Problematika fotografie umeleckých diel na svetovej úrovni578 je téma už od 

19. storočia pravidelne teoreticky reflektované579 a predstavuje záchytný bod takto 

zameraného výskumu aj v našom prostredí, kde podobne vyhranené štúdie s hlbšou 

analýzou nášho domáceho materiálu stále chýbajú. Vzhľadom na odlišné zameranie 

tejto práce sa ani v tejto kapitole nebudem venovať  filozoficky-teoretickým prob-

lémom takejto fotografie, prítomných prirodzene aj v tvorbe Jana Svobodu580, na ich 

pozadí však skúsim dohľadať príklady, ktoré odkazujú na Svobodovu prácu v dejinách 

reprodukčnej fotografie. Ich výber nebude systematický, poukáže iba na niektoré 

zaujímavé spôsoby práce či volné paralely vo vzťahu k snahe o dosiahnutie nad-

štandartnej umeleckej kvality a významu takýchto fotografií.

 Na začiatku vzniká prirodzene problém, na základe akých kritérií takéto 

príklady fotografov reprodukujúcich umelecké diela vybrať. Viaceré prehľadové štú-

die totiž jasne ukazujú, ako zásadne sa tento žáner fotografie mení v závislosti 

od objektu svojho záujmu – a teda v priamej súvislosti s dejinami umenia daného 

reprodukovaného média. Socha pritom preberá svoju vedúcu úlohu aj v súvislosti so 

zmenou postavenia samotnej fotografie v umení, a to aj vzhľadom na svoj fotogra-

fický potenciál581. Rozhodujúci obrat nastal v priebehu šesťdesiatych rokov, kedy 

dochádza k nástupu nových, hraničných umeleckých prejavov, označovaných pojmami 

performance/happening, land-art, neo-dada, arte-povera a predovšetkým konceptua-

lizmus. Vo fotografii Jana Svobodu bola ukázaná hraničná podoba medzi fotografiou 

ako umením a fotografiou ako užitým prostriedkom práve v jeho voľných snímkach, 

prehodnocujúcich roľu objektu na fotografii v dialógu s touto fotografiou ako 

takou, v limitnej podobe v jeho fotografiách vlastných fotografií či pozostat-

kov pracovnej a myšlienkovej činnosti. V dokumentačnej fotografii som sa naopak 

snažila popísať okolnosti, za ktorých Svoboda ako dokumentátor  pracoval, a to 

ako svedok tohto zásadného prerodu sochy v českom modernom umení. V zjednoduše-

nej línii pozorujeme jeho dokumentáciu od klasických umeleckých diel (krucifixu 

v svojej voľnej tvorbe a plastických sošiek pre Chlupáčovu štúdiu o plastike), cez 

objekt emanujúci svojou materiálovou podstatou (Veselý), ďalej cez sochu prekoná-

vajúcu modernistický figuralizmus novým, abstrahujúcim estetickým cítením (Pal-

cr) až po samotnú dematerializáciu sochy a jej premenu v inštaláciu uzatvorenú 

do umelcovho ateliéru (Kolíbal). Na tejto práci sa Svoboda ako silný intelektuál 

nutne neučil iba praktickej zručnosti kvalitného dokumentačného remesla, ale aj 

578 Myslené v súvislosti s dobovým progresívnym umením euroamerického geografického priestoru 
s centrami v Paríži do druhej svetovej vojny a v New Yorku období následujúcom.

579 Východiská v tomto smere predstavujú teoretici Heinrich Wölfflin, Walter Benjamin a André Mal-
raux, por. Heinrich WÖLFFLIN: Wie man Skulpturen aufnehmen soll, in: Zeitschrift für bildende 
Kunst 7, 1986, 224—248 a 8, 1897, 294—297 (1. vyd.); Walter BENJAMIN: L’œuvre d’art à l’époque de 
sa reproduction mécanisée, in: Zeitschrift für Sozialforschung 5, 1936, Heft 1, 40—66 (1. vyd., 
1. vyd. česky: Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, in: Walter BENJAMIN: 
Dílo a jeho zdroj, Praha 1979, 17—46); André MALRAUX: Le Musèe Imaginaire, Paris 1965 (1.vyd., 
česky: Imaginární muzeum, in: Revue Labyrint 23—24, 2009, 175—185.

580 V určitej miere už tento problém rozviedla vo svojej diplomovej práci KRATOCHVÍLOVÁ 2009.

581 Už WÖLFFLIN 1896—1897.
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mysleniu o fotografii umenia (sochy) či jeho fotografickej definícii. Ocitol sa 

na rozcestí avantgardného dedičstva a nového fotografického cítenia, modernis-

ticky pojatej fotografie a nových umeleckých smerov tiahnucich ku konceptualizmu 

a postmoderne. Svoboda bol síce podľa seba „člověk tradiční”, následkom pohybu vo 

výtvarnom umení sa však ani on nevyhol. Práve preto som výber príkladov svetovej 

fotografie sochy rozšírila na 1. obdobie predznamenávajúce modernizmus, odráža-

júce však ešte tradične  praktikované kánony vzťahu socha-fotoaparát na konci 19. 

a začiatku 20. storočia, ktoré sa ale autorským zámerom sochára postupne rozvíjali 

(Rodin), 2. cez nový modernisticky definovaný projekt komplexného diela Constan-

tina Brancusiho, ktorého integrálnou súčasťou už je fotograficky fixovaný, často 

zámerne štylizovaný pohľad, 3. ďalej klasicky avantgardnú sochu Pabla Picassa vi-

denú dobovou estetikou fotografie Brassaïa, 4. až po alternatívu figurálnej sochy 

Alberta Giacomettiho a možností jej pozorovania, určovanej v priebehu umeleckej 

kariéry autora zmeneným dobovým fotografickým trendom a nakoniec 5. minimalizus 

objektu, ktorý reprodukčnej fotografii (podobne ako sebe) nastavil pascu praktic-

kej opodstatnenosti.

6.1 DEFINÍCIA POHĽADU NA SOCHU: RODIN

 Svoboda bol fotografom nasledujúcim v určitom zmysle také chápanie foto-

grafie sochy, aké svojím vzťahom k tomuto médiu deklarovali od začiatku minulého 

storočia Auguste Rodin a Constantin Brancusi.582 Ak pominieme stále iba „služobné” 

(v zmysle mechanickej reprodukovateľnosti) postavenie fotografie, vyniká práve 

táto „sviežosť” sochy, ktorá už v rannom modernizme podnecuje v súvislosti s re-

produkčnou fotografiou – stále v experimentálnom duchu a výhradne u neprofesio-

nálnych fotografov – záujem o obsah umeleckých diel.583 

 Auguste Rodin je známy svojím vzťahom k  fotografii, počínajúcim rokom 

1877.584 V tomto prvom období sa jeho záujem zameriaval na dokumentárne hodnoty 

snímok, jeho postoj je už ale poznačený narastajúcim záujmom o možné využitie 

nového média. Na rozdiel od Brancusiho nefotografoval sám, mal však nad prácou 

582 Medzi autorov, ktorých je v podobnom období možné menovať patria aj Medardo Rosso a Antoine 
Bourdelle.

583 Friedrich TEJA BACH: Brancusi: Photo Reflexion (kat. výst.), Paris 1991, 137. Opakom profe-
sionálnych fotografov sú amatéri, ktorí sa v priebehu Rodinovho života začali nominovať na 
autonómnych „umelcov”. Rozdiel je dobre patrný medzi týmito s Rodinom spolupracujúcimi fo-
tografmi: Druetom (amatér), Bullozom (profesionál) a Steichenom („umelec”). Obsah umeleckých 
diel vo fotografii bol potom evokovaný až iluzívne vytváraný fotografii vlastnými – obrazovými 
prostriedkami.

584 Dominique VIÉVILLE: Préface. August Rodin, Sculpture et Photographie, in: Hélène PINET (ed.): 
Rodin et la Photographie (kat. výst.), Paris 2007, 7. Poprvýkrát pozval Rodin zámerne fotografa 
preto, aby dokázal autenticitu sochy  a vylúčil vytvorenie prostého odliatku z modela Augusta 
Neyta, z čoho bol obvinený. Súdnej porote preto predložil fotografie sochy a modela, ktoré mali 
dokázať autorov osobný rukopis. Podľa Hélène PINET: Montrer est la question vitale: Rodin and 
Photography, in: Geraldine A. JOHNSON (ed.): Sculpture and Photography. Envisioning the Third 
Dimension, Cambridge 1998, 68 od roku 1860 zhromažďoval fotky, od roku 1880 však začína obdo-
bie „zrkadla”, teda dokumentárne z hľadiska fotografie Rodinových sôch.
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svojich fotografov, zo začiatku hlavne profesio-

nálov [177]585, absolútnu kontrolu.586 Je známe, že 

vytváral kópie svojich sôch práve podľa fotogra-

fií, alebo premýšľal nad vznikom sochy podľa fo-

tografií zachytávajúcich priebeh ich modelovania 

– fotografie sú tak i denníkom jeho práce a zá-

roveň skicárom. Často výsledné pozitívy grafic-

ky retušoval, dotváral, domýšľal; dokresloval ako 

skicu a tým i novo interpretoval [178].587 Jeho po-

užívanie média fotografie vo vzťahu k soche bolo 

poznačené jeho zapojením do procesu tvorby a malo 

významný podiel na jej výsledku.588 

 K pozmenenej spolupráci s fotografmi u Ro-

dina dochádzalo až od konca 19. storočia, kedy 

začína prevažovať nový a  cieľavedomý prístup 

amatérskych a  vznikajúcich umeleckých fotogra-

fov, odrážajúci „osobnosť fotografa na úkor so-

chy”589. Vynikajú medzi nimi dvaja – Eugène Druet 

a Edward Steichen. Prvý je známy ako voľnočasový 

amatér, majiteľ reštaurácie, ktorý sa k fotogra-

fii umeleckých diel dostal až na popud Rodina, 

pre ktorého neskôr intenzívne pracoval v rokoch 

1896—1901. Fotografie, ktoré  vznikli z tejto spo-

lupráce, nesú stopy dvojitého autorstva590 – je 

známe, ako nadštandartne Rodin svojho fotografa 

usmerňoval.591 Druet svojim čistým neskúseným po-

hľadom prestupoval horizonty obyčajnej dokumentá-

cie a mnohé z jeho fotografií je možné považovať 

za dovŕšenie sochy či jej premenu v dielo auto-

nómne fotografické.592 Medzi príklady manipulácie 

patrí napríklad séria fotografií La Main (1898), 

585 Tj. tých, ktorí sa fotografiou živili, napríklad ako salónni či portrétni fotografovia.

586 Rodin často vyberal umiestnenie sochy, osvetlenie i uhol pohľadu, VIÉVILLE 2007, 8. PINET 1998, 
69 píše o potrebe Rodina predovšetkým kontrolovať vyznenie a výraz jeho sôch na fotografiách, 
musel s pohľadom súhlasiť – fotografie tiež schvaľoval.

587 VIÉVILLE 2007, 8. 

588 Od fotografií jeho sôch napríklad odvodil kresby ilustrujúce Baudelairove Kvety zla, PINET 
1998, 73.

589 PINET 1998, 69. Na začiatku sa jednalo hnute tzv. Piktorialistov, ktorí medzi prvými razi-
li myšlienku premeny fotografie na autonómny jazyk umenia (stáva sa „interpretačným médiom”), 
odlišný od prostej reprodukcie reality profesionálov či volnočasovej amatérskej fotografie, 
Ibidem, 78—79.

590 Toto trvalo u Rodina až po nástup piktorialistov a viazalo sa predovšetkým na Drueta, ktorý sa 
od Rodina učil fotografiou vyjadrovať názor. Je tiež známe, že po vzore maliarov sa Rodin podp-
isoval na reprodukcie svojich prác vedľa fotografa, PINET 1998, 76. 

591 Hélène PINET: «Rodin ne voit que par lui.» Eugène Druet, in: PINET 2007a, 73—74.

592 Sylvester ENGBROX: L’émancipation d’une nouvelle discipline artistique, la photographie, in: 
PINET 2007, 18: „Parfois, décor et buste ne font plus qu’un, créant une «nouvelle» sculpture qui 
n’existe qu’à travers la photographie.” [„Niekedy, výzdoba a busta nie sú viac než jedno, vyt-
várajú „novú” sochu, ktorá existuje iba vo fotografii”, preklad K.CH.]. Autor týmto tvrdením naz-
načuje vývoj vzťahu dvoch médií, ktorý sa udial v druhej polovici 20. storočia. 

[177] Auguste Rodin, La Fatigue. 

Foto: Charles Bodmer, okolo 1884. 

Zdroj: PINET 2007a, č. kat. 12

[178] Auguste Rodin, Jeune fille 

embrasée par un fantóme en marbe 

(s retušou od Rodina). Foto: Eugène 

Druet, okolo 1898. Zdroj: PINET 2007a, 

č. kat. 62
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ktorú Druet fotografoval v zátiší s drapériou [181], 

čím soche odovzdáva nadradené významy. Známa je po-

tom jeho séria fotografií sochy Le Poéte et la Siréne 

(okolo 1898), ktorú autor fotografoval s drapériou na 

pozadí a za použitia multiplikácie uhlov pohľadu na 

sochu [179,180]. Pre jej tmavý broznový materiál vy-

niká predovšetkým variabilita arabesky, ktorú tvorí 

kontúra sochy (tmavý materiál nemá tak dobré svetelné 

vlastnosti ako napríklad biely mramor alebo sádra). 

Význam, aký pre Rodina práve takýto mnohonásobný po-

hľad na (figurálnu) sochu, otáčajúcu sa okolo vlastnej 

osy mal, je vlastný jeho chápaniu tohto plastické-

ho média, ktoré je otvorené pohľadu diváka a jediný 

správny pohľad nie je určiteľný.593 Sériu celkom desia-

tich pohľadov sochár vystavil (rovnako ako sériu troch 

rúk na drapérii) na svetovej výstave v Paríži v roku 

1900 v jeho súkromnom pavilóne na Place d‘Alma, ktorá 

doprevádzala výstavu (poprvýkrát k tomu došlo v roku 

1896 na Rodinovej výstave v Ženeve594) a podobne ako 

neskôr u Brancusiho tak predstavovala vodítko k správ-

nemu a autorskému pohľadu na sochu. Od tohto obdobia 

sú Rodinove fotky aj dobovou kritikou zdôrazňované ako 

suplementárne k výkladu jeho diela,595 predstavujú tak 

zároveň precedens zásadnej pedagogickej úlohy fotogra-

fie v divákovom vnímaní sochy pre budúce obdobie.596

 Rodin často kládol zvláštny dôraz na prezentáciu 

svojich sôch vo fotografii ich snímaním v prostre-

dí ateliéru, teda v prirodzenom mieste vzniku sochy 

naplnenom tvorivým potenciálom. Takto „kontextualizo-

vané” sochy nesú žiadané kvality mäkkej plasticity 

a vykreslenia povrchu sochy vďaka nepriamemu priro-

dzenému osvetleniu cez okná. K oživeniu sôch práve 

týmto osvetlením, vyznievajúcim dobovou symbolistnou 

atmosférou, došlo napr. v Druetových snímkach sôch Eve 

(okolo 1898) [182] a Baiser (okolo 1898). Roxana Marco-

ci takto definovanú atmosféru pripodobňuje „divadelnej 

performance”, ktorá sochy animuje ich scénickou dráma-

tizáciou.597 Podobná inštalácia Monumentu Balzaca, zdán-

livo vyhliadajúceho von z okna ateliéru, dodáva tejto 

593 Opačné tvrdenie propagoval WÖLFFLIN 1896—97, Rodinov súčasník.

594 PINET 2007b, 72, obr. na s. 78—79.

595 PINET 1998, 75. Široko sa fotografie v novinách reprodukujú až od roku 1904 – dovtedy iba ich 
grafické prepisy; Ibidem, 72.

596 Quentin BAJAC: L’Œuvre ouverte par la photographie, in: Quentin BAJAC – Clément CHÉROUX – 
Philippe-Alain MICHAUD: Brancusi, Film, Photographie: Images san Fin (kat. výst.), Paris 2011, 
10.

597 Roxana MARCOCI: The Original Copy: Photography of Sculpture, 1839 to Today, 86. Podľa PINET 
1998, 77 sa ateliér mení na divadelný priestor plný života a citu.

[179] Auguste Rodin, Le Poète 

et le Sirène, Foto: Eugène 

Druet, okolo 1898. Zdroj: PINET 

2007a, č. kat. 80

[180] Augusta Rodin, Le Poète 

et le Sirène. Foto: Eugène 

Druet, okolo 1898. Zdroj: PINET 

2007a, č. kat. 76

[181] Auguste Rodin, Main 

crispée. Foto: Eugène Druet , 

okolo 1898. Zdroj: PINET 2007a, 

č. kat. 70
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soche (v sádrovom prevedení) silný iluzívne 

interpretačný ráz [183]. Celkom ojedinelým je 

potom nedávny nález troch veľkých rolí expo-

novaného fotografického papiera, širokých 65 

cm a dlhých až do 2,1m, ktoré zobrazujú so-

chu Les Bénédictions (okolo 1908), ktorá bola 

pripísaná Druetovi. Biela mramorová socha 

s tmavým pozadím odkazuje k ďalšiemu rozmeru 

Rodinovej práce s fotografiou, ktorá sa mala 

vzťahovať k príprave jeho nadmerného zväč-

šenia sochy v rámci jednej zákazky (nebola 

nakoniec realizovaná).598

 Ak boli fotografie pre Rodina na za-

čiatku iba pomôckou dokumentácie a predlohy 

pre tvorbu kópií jednotlivých sôch, pros-

tredníkom rozptylu, predaja, reklamy, prípad-

ne tvorivým nástrojom, ktorý sochárovi po-

máhal „modelovať jeho vízie”599, v neskoršom 

období získali rovnocenné postavenie z hľa-

diska možnosti fotografickej interpretácie, 

ktorá ponúkla nadstavbu videnia sochy v ak-

tuálnych podmienkach i podnet k jej pochopeniu. Fotografom, ktorý podľa archívnych 

materiálov v tomto zmysle potešil autora, bol Edward Steichen.600 Mladý fotograf, 

ktorý pracoval pre Rodina v menšej miere, avšak s osobitým zaujatím. Jeho nočné 

fotografie Balzaca (už bronzového) v Rodinovej záhrade v Meudone ponúkli pohľad, 

ktorý samotného Rodina prekvapili a dojali [184]. Jedná sa o silne piktorialis-

tickú snímku, ktorá dokonale reprezentuje symbolistnú atmosféru doby a dobovej 

fotografie.601 Ukazuje sochu monumentalizovanú voľbou úhlu pohľadu i špecifického 

osvetlenia, v „atmosférou emanujúcom” postavení siluety tak, ako viac odpovedala 

Rodinovému zámeru a ostro kontrastujúc doslovnosti Druetovej snímky z interiéru, 

aj keď bol Rodin spočiatku prekvapený cudzosťou tohto pohľadu.602 Steichen sochu 

nazval „inkarnáciou génia”, mysliac tým na kongenialitu sochára i literáta; Rodin 

je potom známy svojimi obdivnými výrokmi adresovanými sérii fotografií: „Vos pho-

tographies feront comprendre au mond mon Balzac. … C‘est le Christ marchant dans 

le désert.”603 Podobný efekt dosiahol Steichen pri interpretačnom portréte sochára 

ako Le Penseur, kde sú socha i jej autor zobrazení z profilu naproti sebe, pričom 

598 PINET 2007b, 110—111. Pôvodná výška sochy bola 90 cm.

599 VIÉVILLE 2007, 9. Rodin spravidla nepoužíval náčrty a skice a modeloval priamo – práve fotogra-
fie mu pomáhali v tomto procese vývoja sochy tak, že nahradili kresbu.

600 K piktorialistom, ktorí fotografovali voľne Rodinove práce patria Alvin Langdon Coburn, Stephen 
Haweis a Henri Coles či Gertrude Käsebier.

601 Podľa Pinet svoje pozitívy Steichen ovplyvňoval štetcom, odpovedajúc dobovému chápaniu fotogra-
fie, tak, aby vynikol „fantomatický akcent”, Hélène PINET: «Vos photographies feront comprendre 
au mond mon Balzac.» Edward Steichen et Rodin, in: PINET 2007a, 194.

602 PINET 2007c, 193—194.

603 Ibidem, 194. [„Vaše fotografie dovoľujú svetu pochopiť môjho Balzaca … je to Kristus kráčajúci na 
púšti!” Preklad K.CH.]

[182] Auguste Rodin, Eve. Foto: Eugène 

Druet okolo 1898. Zdroj: PINET 2007a, č. 90
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pozadie tvorí socha Monument Viktora Huga.604 Podľa Helène Pinet je v tejto foto-

grafii patrná „totálna identifikácia autora s dielom”.605 Takéto fotografie je preto 

nutné považovať za fotograficky autorské resp. voľné, so zahrnutím sochy ako ná-

metu.

 Fotografia v kontexte Rodinovej a nasledovne Brancusiho sochárskej prá-

ce606 inšpirovala teoretika a historika fotografie Michela Frizota k rozpracovaniu 

myšlienky o vzájomnom vzťahu týchto dvoch médií.607 Autor hovorí o „štrukturál-

nej rovnocennosti” sochy a fotografie z hľadiska pojatia priestoru a svetla. Pri 

vzťahu k svetlu autor upozornil už na začiatky fotografie u Fox Talbota či Hypo-

lita Bayarda, ktorí nachádzali v bielych povrchoch mramorových sôch dokonalého 

prostredníka vlastností fotografie.608 Z hľadiska vnímania priestoru je potom pre 

obe médiá zásadnou „vizuálna topografia”, teda umiestnenie pohľadu fotografa ako 

diváka v priestore.609 Práve modeláciou priestoru a svetla sa preto fotografia stá-

604 Fotografia z roku 1902 vznikla po niekoľkých študijných návštevách Steichena v Rodinovom 
ateliéri, bola niekoľkokrát publikovaná v americkom časopise Camera Work (1905 a 1906). Podobne 
bola socha Balzaca publikovaná v tomto časopise v roku 1911. Ibidem, 195—197, 208—209.

605 PINET 1998, 80.

606 Brancusi sa v roku 1907 učil v Rodinovom ateliéri; BAJAC 2011, 10.

607 Michel FRIZOT: La photographie, une surface de transaction”, in: PINET 2007a, 14—17; Mi-
chel FRIZOT: Le monument au sculpteur anonyme, in: Michel FRIZOT – Dominique PAÏNI (eds.): 
Sculpter-Photographier, Photographie-Sculpture, Paris 1993, 67—75; Michel FRIZOT: Les photog-
raphies de Brancusi. Une sculpture de la surface, in: Cahiers du Musée National d’Art Moderne, 
n°54, hiver 1995, 34—49; Michel FRIZOT: Introduction. Une lexique et quelques remarques a l’us-
age commun du photographe et du sculpteur, in: Photographie/Sculpture 1991, 11—16.

608 „Une sculpture n’existe que mise en lumiere” [„Socha neexistuje bez osvetlenia”, preklad K.CH.], 
FRIZOT 2007, 14.

609 Autor poukazuje aj na zhodný slovník oboch médií; FRZOT 1991.

[184] Edward Steichen, The Open Sky, 

11p.m., 1908. Zdroj: PINET 2007a, č. 178

[183] Auguste Rodin, Monumet à Balzac. 

Foto: Eugène Druet, okolo 1897. Zdroj: 

PINET 2007a, č. 104
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va „systematickým generátorom sochy”. Vo vzťahu k soche však túto redukuje: socha 

je priamym precvičením divákových vizuálnych schopností vďaka jej umiestneniu vo 

fyzickom priestore, vyžaduje teda iné zaangažovanie diváka než dvojrozmerné die-

la premenené iba v znak. Preto môže byť fotografia iba „reprezentáciou” sochy, či 

„názorom na ňu”. Zároveň je pozorovanie fotografie sochy najprv vnímaním vlastných 

kvalít fotografie než samotného reprezentovaného diela. Možná miera manipulácie 

bola preto ako Rodinom, tak Brancusim a ďalšími obmedzená kontrolou nad tou-

to transformáciou, a to predovšetkým zapojením pohľadu (rovnocenne k sochárovmu 

zapojeniu ruky).610 Zároveň je fotografia spôsobom, ako „hovoriť” o soche jazykom 

najbližším, na čo už upozornil Brancusi známym výrokom: „Pourquoi écrire sur mes 

sculptures? Pourquoi ne pas tout simplement montrer leurs photos?”611

6.2 FOTOGRAFIA SÚČASŤOU SOCHY: BRANCUSI

 Fotografie Rodinových sôch nám priblížili spô-

sob, akým fotografia sochy prekonala vývoj smerom 

k interpretácii sochy, a ktorý sa zdá byť ekvivalentný 

obsahu či kvalite reprodukčných fotografií až dodnes 

v rozdiele medzi intencionálne dokumentačnou či inter-

pretačnou fotografiou, pozorovateľnou aj u práce Jana 

Svobodu, od rovnako zameranej profesionálnej fotogra-

fie. Sochár a fotograf v jednej osobe Constantin Bran-

cusi je ďalším príkladom, ktorý zavŕšil radikálny pro-

ces interpretačnej línie fotografie umeleckých diel. 

V jeho autorských fotografiách je maximalizovaná mož-

ná reč fotografií v konfrontácii so samotnou sochou, 

a to až na hranicu jej intencionálnej autorskej vízie. 

Brancusiho svet umeleckej produkcie, zahrnujúcej sochu 

rovnocenne s fotografiou a filmom, v ktorých jeho so-

chárska tvorba figuruje ako námet, naznačuje premenu 

vnútorných kvalít ako samotnej sochy, tak fotografie 

i filmu ako vizuálneho (a jediného správneho) tlmoční-

ka jej obsahu. 

 Nedávna výstava v  Centre Pompidou v  Paríži612 

Brancusi, Film et Photographie (2011) bola rekapitulá-

ciou a novým vyvrcholením dlhodobého výskumu o foto-

grafickej a filmovej tvorbe Constantina Brancusiho613, 

610 FRIZOT 2007. BAJAC 2011, 12 pripomína podobnosť Brancusiho fotografie k sochárskemu modelu. 

611 BAJAC 2011, 9; TEJA BACH 1991, 124. [„Načo písať o mojich sochách? Prečo jednoducho neukázať ich 
fotky?” Preklad K.CH.]

612 Toto múzeum súčasného umenia vlastní reinštaláciu Brancusiho ateliéru z Rue Ronsin a väčšinu 
pozostalosti autora.

613 Nedávno boli v Centre Pompidou prezentované novo digitalizované Brancusiho filmy, na výstave 
zdôraznené ako rovnocenný prameň tejto autorovej činnosti. 

[185] Constantin Brancusi, La 

Colonne sans fin (de Targu 

Jiu), 1938, film. Zdroj: BAJAC - 

CHÉROUX - MICHAUD 2011, č. 166 
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ktorá je od jeho sochárskej činnosti neoddeliteľná.614 

Význam, aký mala táto časť jeho tvorby nielen v kon-

texte jeho sochárskeho diela, ale aj fotografie ume-

leckých diel či modernej a súčasnej fotografie vôbec, 

ukazujú doteraz všetky výstavy a konferencie komplexne 

riešiace problematiku fotografie umeleckých diel.615 

 Brancusi sa podľa prameňov k fotografii sám prim-

kol potom, čo sa mu fotografia jednej jeho práce od 

Alfreda Stieglitza, ktorú fotografoval pri príležitosti 

Brancusiho výstavy v galérii Photo-Secession, nepáči-

la.616 K plnému nasadeniu v tejto oblasti došlo u Bran-

cusiho o pár rokov neskôr, od roku 1921 potom, čo si 

za pomoci Man Raya zakúpil plné technické vybavenie 

vrátane zariadenia fotokomory. Svoje sochy Brancusi 

od začiatku fotografoval takmer výhradne v priesto-

re svojho ateliéru617. Ten mu poskytoval optický, ale 

i obsahový rámec každého diela. Medzi najdôležitej-

šie prvky jeho snímok patrí ich časové a priestorové 

ukotvenie, ktoré im dodáva významový kontext.618 Je-

diným záujmom v rámci média bol pritom výhradne ob-

sah fotografie – teda zobrazenie a nie jeho vonkajšia 

kvalita. Man Ray píše, že jeho fotografie boli tech-

nicky nedostatočné (nad- či podexponované, rozmazané, 

škvrnité).619 Práve kvôli nedostatku výrazových možností 

samotnej fotografie začal neskôr Brancusi experimen-

tovať i s filmom, ktorý dokázal lepšie zachytiť tretí 

žiadaný prvok, a tým bol pohyb [185,189].620 Hlavnými 

cieľmi takejto jeho činnosti boli potom: „dokumentá-

cia”, zachytenie diela v konkrétnom čase (napr. svetel-

ných podmienkach)  a aktuálnej konštelácii (zapojením 

okolitých diel), ďalej „verifikácia”, overenie účinnosti 

diela a „odhalenie”, fotografia ako médium samostatnej 

614 Všetky dôležité práce na túto tému potom zhŕňa bibliografia v katalógu BAJAC – CHÉROUX – MI-
CHAUD 2011, 227, ktorá tituly monograficky viazané na daného autora a toto úzke téma.

615 Photographie/Sculpture 1991; Sculpter-Photographier, Photographie-Sculpture – FRIZOT – PAÏNI 
1998; Sculpture and Photography – JOHNSON 1998; Jeffrey FRAENKEL (ed.): The Kiss of Apollo: 
Phtorgraphy & Sculpture 1845 to the Present (kat. výst.), San Francisco 1991; The Original Copy 
- MARCOCI 2010; Erika BILLETER (Hrsg.): Skulptur im Licht der Photographie. Von Bayard bis Map-
plethorpe (kat. výst.), Bern 1998; Dominique de FONT-RÉAULX – Joëlle BOLLOCH: L’œuvre d’art et sa 
reproduction (kat. výst.), Paris 2006; šišrie aj David CAMPANY: Art et Photographie, Paris 2005.

616 BAJAC 2011, 10. „Il me dit, que la photo était très belle, mais que elle ne rérpesentait pas 
son oeuvre, et que lui seule saurait comment photographier celle-ci.” [„Povedal mi, že fotka 
bola krásna, ale nereprezentovala jeho dielo, a že iba on sám vie, ako ho fotografovať.” Preklad 
K.CH.], Man RAY: Autoportrait, Paris 1986 (1. vyd. Self Portrait, London 1963, česky: Vlastín 
portrét, Praha 1968), 181.

617 Neskoršie diela „in situ” fotil tiež v Rumunsku či v exteriéri, napr. v Steichenovej záhrade vo 
Voulangis.

618 TEJA BACH 1991, 123.

619 „Elles étaient floues, sur- ou sousexposées, rayés et tachés.” [„Boli rozmazané, nad- či podexpon-
ované,prúžkované, škvrnité.” Preklad K.CH.]  RAY 1986, 181.

620 Používal 35 mm kameru, BAJAC – CHÉROUX – MICHAUD  2011.

[186] Constantin Brancusi, 

Le Nouveau-né II, okolo 1922. 

Zdroj: BAJAC - CHÉROUX - 

MICHAUD 2011, č. 86 

[187] Constantin Brancusi, 

Princesse X, okolo 1929. Zdroj: 

BAJAC - CHÉROUX - MICHAUD 2011, 

č. 116
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umeleckej reflexie.621 Všetky tieto tri aspekty 

boli pre Brancusiho zásadné a hrajú úlohu v jeho 

umelecko-historickom hodnotení. Najzávažnejším je 

z nich ale práve reflexia umeleckej vízie, ktorú 

Brancusi svojimi fotografiami i filmom komuniko-

val, pričom iba pomocou nej je možné jeho jednot-

livé diela skúmať a pochopiť.622 

 Medzi princípy, ktoré sú podstatné z doku-

mentárneho i interpretačného hľadiska patrí Bran-

cusiho manipulácia so štatútom niektorých sôch, 

ktorý odkazuje na hľadanie ich identity. V nie-

ktorých fotografiách dochádza totiž k zámene pod-

stavca za sochu a  naopak [186].623 Vyjadruje to 

prakticky Brancusiho myšlienku chápania ateliéru 

ako „groupe mobile”, pohyblibej skupiny, ktorej 

preskupením vzniká nová hodnota, vyjavuje sa nová 

kvalita tej-ktorej sochy v rámci skupiny za pou-

žitia princípu kombinácie.624 Odkazuje tak k pohy-

bu, ktorý je prítomný v celku ateliéru, a zároveň 

v každej jednotlivej soche individuálne, či inak k pohybu diváka vo vzťahu k so-

che, ale i sochy samotnej.625 Jeho priebeh je potom zachytený napríklad vo fotogra-

fiách sôch na motorizovaných podstavcoch, ktoré neskôr i filmoval [189].626 Pohyb 

je v niektorých fotografiách prítomný zámernou dvojexpozíciou, ktorá „roztriasla” 

sochou, čím vyjavila jej vnútorný obsah, a to predovšetkým u La Colonne sans fin 

[190]. Možnosť vyjaviť pohyb je nakoniec prítomná aj v zachytení okamihu dopadu 

svetelných lúčov na extrémne leštených sochách, ktoré sa touto kvalitou otvárajú 

dimenzii času [187,188].627 Podľa Friedricha Teja-Bacha boli fotografie dovŕšením 

Brancusiho zámeru vytvárať umenie, ktoré odráža ľudský výraz dejov v prírode, je 

im teda podobný.628 V záujme toho je preto zachytenie vibrácie a metamorfózy.629 Tú 

621 TEJA BACH 1991, 123; Clément CHÉROUX: Mobilis in mobili, in: BAJAC – CHÉROUX – MICHAUD  2011, 
21—32.

622 „point de passage, voire d’un chemin d’acces obligé, vers son travail sculptural” [„východisko, 
povinný prístup, voči jeho sochárskej práci”, preklad K.CH.], BAJAC 2011, 9. John Coplans napr. 
Brancusiho fotografie nepovažuje za dokumentárne, ale za „la vision que Brancusi en avait” [„ví-
ziu, ktorú mal Brancusi o svojom diele”, preklad K.CH.], BAJAC 2011, 12.

623 Napr. socha Watchdog bola najprv podstavcom. Teja-Bach 1991, 128.

624 TEJA BACH 1991, 129. Roxana Marcoci pripomína Brancusiho ateliér k „laboratóriu”, MARCOCI 
2010, 97. TEJA BACH 1991, 129—130 sa snaží interpretovať Brancusiho záujem o celok ateliéru 
ako všeobsažné „univerzum formy”, ktoré sa vyznačuje prírodným princípom kumulácie. Podľa Ezry 
Pounda či následne citujúc Goetha označuje tento princíp jeho tvorby pojmom Anschauung.

625 CHÉROUX 2011, 24 upozorňuje v súvislosti „pohybu” na to, že Brancusi vlastnil Manifeste tech-
nique de la sculpture futuriste [Technický manifest futuristichej sochy, preklad K.CH.] z roku 
1912.

626 Rozpohybovanie určených sôch na otáčaných plochách s motormi z gramofónu bolo súčasťou prehli-
adky jeho ateliéru, ktorú pripomenula vo svojom texte Sybile Moholy-Nagy. Brancusi sa podľa nej 
začal víťazne usmievať v momente, kedy rozpohyboval sochy; CHÉROUX 2011, 25.

627 TEJA BACH 1991, 125.

628 Ibidem, 123.

629 Teja Bach takýto Brancusiho zámer rozvádza analýzou, v ktorej figurujú dobové univerzálne 
princípy vibrácií, Bergsonove teórie, vedecké pojatie energie (Pincaré, Baraduc), či ezoter-
izmus, okultizmus a teozofia. Súčasťou bola Brancusiho snaha o „dematerializáciu”, Ibidem, 126.

[188] Constantin Brancusi, L’oiseau 

dans l’espace, okolo 1929. Zdroj: 

BAJAC - CHÉROUX - MICHAUD 2011, č. 72
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autor dosahuje zvlášť pri zachytávaní povrchu leš-

tených sôch, ktorý práve takto pracuje so svetlom, 

transformujúc ho na triešť odleskov, či v nie-

ktorých prípadoch priam auru umeleckého diela. 

Podľa Clémenta Chérouxa je  signifikantným výskum 

pohybu v súvislosti s filmovaním sôch, z kto-

rých Brancusi vyvoláva niektoré zábery, podobne 

ako Moholy-Nagy či Man Ray. Brancusi v zastavení 

pohybu nachádza „rozhodujúci moment” fotografie, 

ktorý zahrnuje kairos, moment rovnováhy, ktorý má 

z danej situácie vyťažiť jej esenciu.630

 Súčasťou niektorých Brancusiho fotografií je 

tiež prázdno priestoru ako opak plných foriem, 

ktoré v ňom v rôznej početnosti figurujú. Tvorí 

protiklad formy a zároveň diverzity štruktúr po-

vrchov jednotlivých diel a ostatných súčastí ate-

liéru. Toto prázdno je zdôraznené zvlášť v tých 

fotografiách, kde dochádza k hre svetla a tieňov 

vrhaných dielami v súčinnosti s umelým či priro-

dzeným osvetlením, a teda priestorom „projekcie” 

[187].631 Projekcia potom ďalej odkazuje na možnosť 

danej formy obsiahnuť „nekonečný priestor”.632 Tie-

to povrchy zároveň odkazujú priamo na reflexi-

vitu média fotografie – v takýchto snímkach sa 

potom fotografia stáva sama metaforou toho dru-

hu percepcie, ktorý vníma doslova neviditeľné.633  

V iných fotografiách, kde použil prelnutie dvoch 

snímkov v dvojexpozícii naopak vzniká priestor 

priamo odkazujúci na vnútornú hĺbku zobrazené-

ho.634

 Podstatným je Brancusiho vzťah k  svetlu, 

ktoré pridáva soche „metaplastickú” funkciu. Je 

známe, že Brancusimu záležalo aj na načasova-

ní návštev ateliéru publikom tak, aby korelovalo 

s potrebným prirodzeným nasvietením tejto „scé-

ny”.635 Zároveň používal k svetelným efektom rôzne 

630 CHÉROUX 2011, 28. Rozhodnou je jeho interpretácia poukazujúca na Bergsona – text L’évolution 
créatrice (1914) z Brancusiho knižnice s poznámkami, ktorý odmieta existenciu formy: „il n’y 
a pas de forme, puisque la forme est de l’immobile et que la réalité est mouvement. ... La forme 
n’est qu’un instantané pris sur un transition.” [„neexistuje forma, pretože forma je nepohyblivá 
a realita je v pohybe. … Forma je momentka zachytená v prechode.” Preklad K.CH.], Herni BERGSON, 
L’Évolution créatrice, Paris 1914, 211.

631 Por. CHÉROUX 2011, 26.

632 Jacques LEENHARDT: Au-delà de la matière: Brancusi et la photographie, in: FRIZOT – PAÏNI 1993, 
37; cituje Éliada.

633 Známa je historka, ako Brancusi vyhodil fotografa, ktorý jeho leštenú sochu napudroval, aby sa 
neleskla. TEJA BACH 1991, 135—136.

634 Ibidem, 134.

635 Elizabeth A. BROWN: L’atelier métaphorique, in: FRIZOT – PAÏNI 1993, 51—52 hovorí o rituálnom 

[189] Constantin Brancusi, Le poisson 

en mouvement, okolo 1932 (film). 

Zdroj: BAJAC - CHÉROUX - MICHAUD 

2011, č. 38
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pridané sklenené konštrukcie, ktoré transfor-

movali povrchy v ateliéri na mriežku, ktorá 

tak „rámovala” objekty.636 Svetlo ako domi-

nantný stavebný prvok jeho obrazov poukazu-

je na Brancusiho potrebu objasnenia významu, 

ktorým je samotná transcendencia hmoty, du-

chovné zrkadlo sochy [188]. Podľa Jacquesa 

Leenhardta je svetlo významnejšie v procese 

jeho práce než samotný objekt, aj preto sa 

stáva bežná výstava jeho sôch nepotrebnou. 637

 Brancusiho fotografiu, i keď zahrnu-

je nezvykle individualistický prístup, je 

nutné vnímať v kontexte súdobej fotografie 

i súdobého vizuálneho umenia „nových médií”, 

teda filmu a pohyblivých inštalácií. Odráža 

zároveň prehodnocovanie samotnej podstaty sochárskej práce, a to na jednej strane 

hľadaním nefigurálnej polohy vnútorným približovaním sa k formám a dejom odvo-

deným z prírody, na druhej strane potom prekročením média smerom k novej defi-

nícii sochy ako objektu produkovaného mechanickým procesom (Duchamp). Brancusiho 

sochy boli mnohonásobne sériovo opakované, čo odkazuje na proces mechanickej 

reprodukcie fotografie. Pri súdobej fotografii potom zaujme blízkosť niektorých 

Brancusiho fotografií k umeleckým experimentom novej výtvarnej fotografie, ktorú 

reprezentujú napríklad Vortografy Alvina Langdona Coburna,638 členovia Bauhausu či 

Neue Sachlichkeit alebo experimentálna tvorba Man Raya. Záujem pripisovaný svet-

lu a zachytávaní a vnímaní jeho rôznych transformácii, vrátane teatrálnych hier 

svetla a tieňu boli blízke aj experimentom László Moholy-Nagya v duchu jeho tech-

nicistnej New vision639. S týmto autorom sa Brancusi od dvadsiatych rokov poznal 

a jeho myšlienky prenikli aj do Brancusiho fotografickej a experimentálnej tvorby. 

Často je upozorňované na dematerializovaný vizuálny prejav Moholy-Nagyovho die-

la Modulateur Espace-Lumiére (1921—1930) ako analógiu takejto práce. Ambivalencia 

vnímania významu mechanickej reprodukcie plastického umeleckého diela neskôr vy-

volala snahu mnohých autorov kontrolovať reprezentáciu svojich diel vo fotografii 

(v prvej polovici storočia napríklad Picasso, Calder, Le Corbusier, Giacometti), 

ako aj jej kritickú reflexiu prostriedkami fotografie (explicitne napr. Brassaiove 

Sculptures involontaires; či surrealistické posuny v chápaní umeleckého diela640, 

a pod.). Nakoniec je možné Brancusiho prácu v ateliéri prirovnať k neskorším záz-

namom performance či dočasnej „site-specific“ inštalácie. Podľa Roxany Marcoci 

Brancusiho použitie fotografie „reevaluje modernosť sochy”641, Paul Paret potom 

charaktere jeho návštev, o chápaní ateliéru ako akéhosi „chrámu”. Podľa autorky je integrálnou 
súčasťou Brancusiho diela vedľa zložiek socha-fotografia ešte ateliér.

636 Philippe-Alain MICHAUD: Brancusi filme, in: BAJAC – CHÉROUX - MICHAUD 2011, 33—34.

637 LEENHARDT 1993, 34—38.

638 BAJAC 2011, 11.

639 Odvodené z jeho knihy The New Vision and Abstract of an Artist, 1928, New York,  americkej mutá-
cie pôvodného titulu Von material zu architektur.

640 Jedna jeho fotografia bola publikovaná v roku 1933 v revue Minotaure, BROWN 1993, 44.

641 MARCOCI 2010, 99.

[190] Constantin Brancusi, La Colonne sans 

fin (de Voulangis), 1927. Zdroj: BAJAC - 

CHÉROUX - MICHAUD 2011, č. 171 
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odkazuje na podrývavú úlohu fotografie v procese premeny štatútu sochy ako takej, 

ktorá tiež vyplýva z ich nesmiernej blízkosti – Brancusi je jedným z nositeľov 

premeny sochy v masovo produkovaný objekt modernity.642 Quentin Bajac pripodobňuje  

tieto fotografie mierou ich kontextualizácie Brancusiho diel k snímkam architek-

túry (viac než umeleckých diel), ktoré usilujú o zvýraznenie jedného konkrétneho 

diela.643

 Brancusi svoje fotografie nepovažoval za fetišistické „objekty” v doslovnom 

zmysle, ale za prostredníka zdelenia ich obsahu. Nekvalitné a nečisté snímky ne-

rámoval ani nepredával, distribuoval ich však v reprodukčnej tlači (po prvotnej 

skúsenosti reprodukoval výhradne svoje fotografie), prípadne ich rozdával a rozo-

sielal hlavne zberateľom. Nešlo teda o fotografie ako také, ale o fixáciu vízii 

o ich námetoch – Brancusiho fotografie boli teda materiálovo „transparentné”.644 

6.3 AVANTGARDNÉ KÁNONY DVOCH MÉDIÍ: PICASSO A BRASSAÏ

 Pôvodom maďarský umelec a fotograf Brassaï, vlastným menom Gyula Halász 

(1899—1984), ktorý žil od roku 1924 v Paríži, sa dostal k reprodukčnej fotogra-

fii cez žurnalistiku. Po tom, čo v rokoch 1918—1919 a 1920—1921 študoval umelecké 

akadémie v Budapešti a v Berlíne (tu mimo iné stretol László Moholy-Nagya a umel-

cov z okruhu Bahausu či expresionistov), sa stal po usídlení v Paríži novinárom 

z existenčných dôvodov. Postupne utlmený vývoj jeho korešpondenčnej kariéry spô-

sobil začiatkom 30. rokov minulého storočia nedostatok financií zo samotného pí-

sania a nevýhodnosť najímania externých fotografov, preto začal v tejto dobe foto-

grafovať sám. Fotografiu nebral ako umenie, práve naopak, jej štatút videl dôrazne 

ako nástroja zachytávania reality, ako dokazuje napr. reakciou na surrealistické 

nadšenie jeho knihou Paris de nuit (1932).645 Jeho chápanie fotografie tak plne 

odpovedalo žurnalistickému videniu dokumentu či komentáru. Od roku 1930 postupne 

získaval zákazky na fotoreportáže pre časopisy ako Haarper‘s Bazaar, L‘Œil, a ďal-

šie, ktorým dodával najmä portréty a snímky z ateliérov súčasných umelcov. Podobný 

druh zákazky dostal od vydavateľa surrealistickej revue Minotaure Alberta Skiru, 

ktorú nakoniec Brassaï fotograficky ilustroval vo  všetkých publikovaných roč-

642 Paul PARET: Sculpture and its Negative: the Photographs of Constantin Brancusi, in: JOHNSON 
1998, 104, 107. Autor poukazuje na zbortenie konvenčných znakov sochy, ktorými sú jej povrch 
a jeho, štruktúra, objem a hmota v súvislosti s jej fotografickou manipuláciou, zakladajúcou si 
na percepcii sochy, ktorá jej materiálno spochybňuje. 

643 BAJAC 2011, 14.

644 Por. tiež napr. BROWN 1993, 49.

645 „Ils considéraient mes photographies comme „surréalistes” car elles révélaient un Paris fantoma-
tique, irréel, noyé dans la nuit et les brouillard. Or le surréalisme de mes images ne fut autre 
que le réel rendu fantastique par la vision. Je ne cherchais qu’à exprimer la realité, car rien 
n’est plus surréel.” [„Považovali moje fotografie za „surrealistické”, pretože vyjavovali Paríž fan-
tomatický, nereálny, ponorený do noci a hmly. Avšak surrealizmus mojich snímok nebol ničím iným 
než fantaskne zachyteným reálnom prostredníctvom jeho videnia. Nesnažil som sa o viac než vys-
tihnutie reality, pretože nieč nie je surreálnejším.” Preklad K.CH.]  in: Interview de Brassaï par 
France Bequette, in: Culture et Communication, n°27, mai 1980 (cit. podľa Alain SAYAG, Exprimer 
l’authentique, in: Alain SAYAG   Annick LIONEL-MARIE (eds.): Brassaï (kat. výst.), Paris 2000, 14. 
Tiež Anne BALDASSARI: Le Dialogue d’apelle et de protogène, in:  Brassaï/Picasso. Conversation 
avec la lumière (kat. výst.), Paris 2000, 15.
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níkoch 1933—1939. Do prvého čísla, venovaného Picassovi, mal zdokumentovať tohto 

umelca. Práve v roku 1932 tak začína dlhoročné priateľstvo, ktoré bolo predstavené 

autentickou monografiou646 a neskôr ilustrované výstavou a katalógom z rozsiahlej 

zbierky dokumentačných fotografií z Musée Picasso z roku 2000.647 Brassaï bol pre 

Picassa partnerom, zároveň však intelektuálnym priateľom, ktorý nechával jeho so-

chy komunikovať prostredníctvom fotografie. 

 Druhým príkladom, ktorý stavia Brassaïovu tvorbu do zvláštnej súvislosti 

s dokumentáciou, ale i redefiníciou umenia sochy je jeho náležitosť ku kategó-

rii, ktorú kurátorka výstavy The Original Copy (MOMA/Zürich 2010—2011) Roxana 

Marocci definovala pojmom „sochy v rozšírenom poli”648. Ide v nej o dokumentáciu 

sochy existujúcej iba vďaka fotografii - jedná sa o predmety nájdené či vytvorené 

a inštalované samotným fotografom (či umelcom) výhradne ako námetu fotografie, 

a teda bez fyzickej existencie dokumentovaného objektu mimo iluzívne obrazové 

pole snímky. Takýto plastický výskum fotoaparátom podnikol aj Brassaï, pričom toto 

fotografické nahliadanie objektu je experimentom paralelným jeho dokumentačnej 

fotografii novej rétoriky avantgardných sôch.

 Medzi zaujímavejšie súbory, ktorými 

autor stále pomyselne neprekročil prah „do-

kumentujúcej” fotografie, patrí súbor aktov 

ilustrujúcich článok Maurice Raynala Varieté 

du corps humain v prvom čísle revue Mino-

taure [191].649 Publikuje v ňom akty skúma-

júce ženské telo ako vedecký výskum formy 

a povrchu a zároveň vyťažuje ich dramatický 

obrazový potenciál. Brassaï  hľadá najmenej 

typické tvary, aké môže fotografia ženského 

tela poskytnúť – dôraz je tu kladený na kon-

túry, ktoré fotograf poctivo modeluje bočným 

svetlom, podobne ako neskôr (nielen) u Pi-

cassových sôch. Druh práce s námetom, ktorý 

modeluje fotograf na modelke, zrovnáva teoretička Anna Baldessari s jeho kresbami 

z Berlína (1921), ktorými krajne „interpretuje” svoj námet popisom jeho „architek-

túry”.650 Práve v tomto súbore podľa citovanej autorky Brassaï prekročil vytýčenú 

hranicu reálna. Podobne je tomu z hľadiska výskumu „morfologických ekvivalentov” 

na fotografiách prepracovane plastických objektov súboru Sculptures involontaires 

646 Brassaï: Conversations avec Picasso, Paris 1964.

647 Brassaï/Picasso 2000.

648 Predznamenáva tým chronologicky redefiníciu sochy, ktorá bola dovŕšená v umenií 60. rokov, 
ktoré týmto pojmom „sochy v rozšírenom poli” označila v roku 1977 Rosalind Kraussová, por. Ro-
salind KRAUSS: Passages in Modern Sculpture, Cambridge 1977. Marcoci tento pojem svojim výberom 
individuálne interpretuje či rozvíja; MARCOCI 2010, 153—155.

649 Reprodukované in: Brassaï/Picasso 2000, 24, fig. 6—7.

650 Autorka cituje Brassaïov výrok k jeho kresbám z dopisu rodišom v roku 1921: „Mon but est non 
seulement de dessiner mais  de reconstruire. Je construis un nu comme il apparait dans la nature. 
Dans mes réprésentations, je remodèle librement les formes, même si c’est aux dépens de l’anato-
mie et des proportions.” [„Mojim cieľom nie je iba kresliť, ale rekonštruovať. Konštruujem akt do 
podoby, v akej sa javí v prírode. V mojich reprezentáciách voľne premodelovávam formy, a to aj na 
úkor anatómie a proporcií.” Preklad K.CH.] BALDESSARI 2000a, 24. Brassaï v rozhovoroch odkazuje 
v súvislosti Piccasovho čítania týchto sôch ako „vizuálnych metafor”, Ibidem, 26.

[191] Brassaï, (fotografie pre časopis 

Minotaure, článok Varieté du corps 

humaine), 1933. Zdroj: BALDESSARI 2000a, 

obr. 6—7
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(1932), publikovaných rovnako v Minotaure, alebo jeho rozsiahlom súbore Graffiti,651 

či v „makrofotografiách” detailov zábradlia parížskeho metra (Avez-vous déja vu 

l‘entrée du metro de Paris?, 1933).652 

 Spolupráca s Picassom sa u Brassaïa radí nepochybne k najdôležitejšej z po-

dobných653, čo bolo dané aj obľubou, ktorú Picasso voči Brassaïovým fotkám pociťo-

val654 a vôbec vzájomné ovplyvňovanie sa v tvorbe oboch autorov.655 Podmieňoval to 

aj Picassov záujem o médium fotografie, daný spoločnými sémantickými znakmi mé-

dia. Jedným z dôsledkov bola jeho tvorba sádrových sôch, ktoré umožňujú vykresliť 

ich objem uložením zvláštnej úlohy práci svetla a tieňa.  Príčinou záujmu o svetlo 

všeobecne bola potom podľa Anny Baldessari Picassova práca v noci, čoho dôsled-

kom bol ateliér ponorený do tmy a hra svetiel hladiacich sochy a obklúčujúcich 

tieňov656. Práve takto ho s pochopením  dokumentoval Brassaï. Spolupráca oboch 

umelcov pokračovala po druhej svetovej vojne predovšetkým v súvislosti s prípra-

vou publikácie Les Sculptures de Picasso (1949). V túto dobu už Picasso používal 

temný ateliér na ulici des Grandes-Augustines, prirovnávaný k veľkej camere ob-

scure, kde Brassaïa motivovalo jediné okno, dochované na sérii fotografií. Pre 

Brassaïovu prácu je dôležité, že jednotlivé diela (vrátane obrazov) fotografoval 

priamo v ateliéri. Fotograf k tomu píše: „Au fond, rien d‘aussi trompeur  qu‘une 

reproduction!”, popisujúc tak snahu zachytávať Picassove diela „živšie” než na 

„obyčajnej reprodukcii”, teda s neutralizovaným prostredím vzniku, s čím súhlasí aj 

ich autor. Picasso na účet fotografa v rovnakom zmysle vravel: „J‘aime vos photos 

précisément parce que elles sont véridiques...”. Anne Baldessari popisuje Brassaïovu 

schopnosť „načúvať” autorovi, pričom Picasso je sám prekvapený príbehom každého 

diela, ktorý nachádza obsiahnutý v jeho fotografii.657 

 Zvykom Brassaïa bolo pracovať s dielami tak, že ich zachytával z rôznych 

uhlov pohľadu a pri pozmenenom osvetlení, naviac otáčajúc okolo vlastnej osy.658 

Ako je vidieť na [192—195] jeho prácu doprevádzala dôkladná postprodukcia: kontak-

ty snímkov jedného objektu si nalepil vedľa seba na kartón, aby mohol vybrať naj-

lepší pohľad. Tie tak zároveň ukazujú pracovný a myšlienkový postup autora. Jeho 

zvykom  bolo doplniť jednotlivé sochy, fotografované reprezentatívne s neutrálnym 

pozadím, o „živú” fotografiu diela v rámci ateliéru tak, aby bol zachytený jeho 

651 BALDESSARI 2000a, 26.

652 SAYAG – LIONEL-MARIE 2000, obr. na s. 132—134.

653 Brassaï zhrnul jeho spoluprácu s umelcami v podrobne spísanej monografii BRASSAÏ: Artistes de 
ma vie, Paris 1982.

654 „J’aime vos photos de mes sculptures.” [„Mám rád vaše fotografie mojich sôch.” Preklad K.CH.] Pi-
casso cit. v Anne BALDESSARI: Une théorie de la lumière, in: Brassaï/Picasso 2000, 175 (podľa 
BRASSAÏ, 1964, 64—65).  

655 Picasso Brassaïa inšpiroval k sérii neskôr vydanej ako BRASSAÏ:Transmutations, Paris 1967, 
a to vytvorením prvého „cliché verre” [termín sa neprekladá], grafickou kresbou manipulo-
vaného prázdneho negatívu v roku 1932. Brassaï ich neskôr vytvoril niekoľko. Picasso ho rovnako 
donútil aspoň na čas sa v povojnovom období vrátiť ku kresbe; BALDESSARI 2000a, 18.

656 Cit. podľa BALDESSARI 2000b, 171. Autorka popisuje paralelu s fotografickým procesom v Picass-
ovej tvorbe, kedy vytvoril sochu zo železného drôtu, ktorá sama neznamenala nič, jej tieň na 
stene však modeloval profil jeho milenky. V práci pokračoval jeho materializáciou v sádre – 
akoby sa jednalo teda o „negatív” a jeho „odtlačok”. Ibidem. 

 [„V zásade nič nie je tak klamlivé ako reprodukcia!”; „Mám rád vaše fotografie, pretože sú pra-
vdivé.” Preklad K.CH.]

657 BALDESSARI 2000b, 174.

658 Podľa Baldessari „animuje” sochy; Ibidem, 181.
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podstatný kontext a merítko.659 Niekedy boli potom publikované oba druhy fotogra-

fií objektu. K osvetleniu pritom výnimočne používal aj výbušné magnézium, ktoré 

zaručilo jeden silný svetelný zdroj vrhajúci jeden tieň, a teda živší obraz než za 

pomoci násobného osvetlenia projektormi, Brassaïove reprodukčné snímky tak získa-

vajú zamýšľanú kvalitu.

 V  súvislosti so schopnosťami, aké tento fotograf preukázal pri záujme 

o „nedobrovoľné sochy” - materiálové objekty, premieňajúce naše videnie, stojí nie-

koľko Picassových prác - na prvom mieste Cigare (1941), o ktorých Anne Baldessari 

súdi, že u nich došlo k materializácii umeleckej myšlienky autora až prostredníc-

tvom fotografie. Jedná sa o jednoduché objekty, napríklad tiež Picassove „papiero-

vé sochy” [195], ktorých existenciu podobne ako u nájdených objektov zachovala iba 

659 Brassaï k tomu píše: „Je ne sais quelle stupid tradition veut qu’une statue claire soit collée 
contre un fond noir et une statue foncée contre un fond blanc...Ca les tue. Elles sont comme 
aplaties et ne peuvent pas respirer dans l’espace.” [„Neviem, aká hlúpa tradícia vyžaduje, aby 
svetlá socha bola na čiernom pozadí a tmavá socha na bielom...” Preklad K.CH.] cituje BALDESSARI 
2000b, 181 (podľa BRASSAÏ, 1964, 68). 

[193] Brassaï, Sculptures de Picasso 8 

(kontakty), 1946—49. Zdroj: Brassaï-Picasso 2000, 

č 145 

[192] Brassaï, Sculptures de Picasso 3 

(kontakty), 1946—49. Zdroj: Brassaï-Picasso 2000, 

č 132 

[194] Brassaï, Sculptures de Picasso 24 

(kontakty), 1946—49. Zdroj: Brassaï-Picasso 2000, 

č 197 

[195] Brassaï, Sculptures de Picasso 28 

(kontakty), 1946—49. Zdroj: Brassaï-Picasso 2000, 

č. 206 
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fotografia.660 Inokedy dochádza k metamorfóze, kedy fotograf pracoval s námetom 

sochy dvojznačne: napríklad jeho snímka objektu Le verre d‘absinthe evokuje masku. 

Zdá sa – aj preto, že editor pripravovanej knihy Picassových sôch niektoré objekty 

odmietal publikovať, že aj pri spolupráci Picassa s Brassaïom došlo k preľnutiu 

hraníc fotografie sochy a objektu až k úrovni, kedy sochu samu o sebe významne 

definuje fotografický prístup. Picasso tieto fotografie sám označoval za „nový 

pohľad”, a to cudzí samotnému autorovi reprodukčnej predlohy. Tento pohľad diela 

definuje, a tak sa na konštitúcii či „vynájdení” tejto novej dimenzie sochy videnej 

fotografiou podieľajú autori obaja.661 Autorka katalógu o tomto intermediálnom dia-

lógu, Anne Baldessari, v závere hodnotí Brassaïove snímky ako „empatické” vzhľadom 

k námetu-objektu, ktorý sám „vizuálne hypnotizuje” fotografa, ale i k jeho autoro-

vi: hovorí dokonca o „fyzickej prítomnosti” fotografa v snímke, participujúceho na 

objekte. Nevidí pritom žiadny rozdiel medzi kvalitou Brassaïovej fotografie sôch 

a jeho ostatnej tvorby.662 Tento fakt je daný iste aj špecificky umeleckým videním 

tohto fotografa-autodidakta. „Brassaï interprête la sculpture et en fait émerger 

les potentialités plastiques. … Ses clichés matérialisent la difficulté de savoir et 

de voir un objet aussi complexe d‘une maniere qui se voudrait définitive.”663

6.4 FIGURÁCIA V  MÓDNEJ REPORTÁŽI: ALBERTO GIACOMETTI 

A JEHO FOTOGRAFICKÁ REPREZENTÁCIA

 Fotografická dokumentácia diel Alberta Giacomettiho (1901—1966) sa delí na 

dva rozdielne prístupy, ktoré zodpovedajú ako charakteru jeho tvorby, tak aktu-

álnym dobovým prístupom vo fotografii. Prvým z nich je obdobie poznačené surre-

alizmom a náleží do obdobia rokov 1922 (Giacomettiho príchodu do Paríža) až 1942 

(počas druhej svetovej vojny Giacomettiho pobyt vo Švajčiarsku), druhým obdobie 

medzi rokmi 1946—1966, kedy po návrate do Paríža modeluje svoje charakteristické 

subtilné expresívne figúry. Týmto dvom obdobiam jeho tvorby zodpovedá charakter 

dokumentácie, na ktorej autorovi samotnému záležalo približne od konca dvadsia-

tych rokov, kedy sa jeho tvorba začína objavovať v tlači.664 Je známa napríklad 

kresba s návrhom scény pre fotografiu plastiky Fleur en danger, ktorú mal poslať 

660 BALDESSARI 2000b, 176. Princíp je zhodný s niektorými dielami Marcela Duchampa.

661 Ibidem, 177—179. Picasso: „C’est curieux, n’est-ce pas, mais c’est par vos photographies que je 
peux juger mes sculptures...” [„Nie je to zvláštne, že práve vďaka vašim fotografiám môžem súdiť 
moje sochy...(?)” Preklad K.CH.] Ibidem, 177 (podľa BRASSAÏ 1964, 145).

662 BALDESSARI 2000b, 180.

663 Ibidem, 181—182. [„Brassaï interpretuje sochy a dáva im vyjavoať ich plastické možnosti. … Jeho 
snímky zhmotňujú potiaž vedieť a vidieť objekt rovnko komplexne ako definitívne.“ Preklad K.CH.]

664 Hélène PINET: «Point d’arrivée, point de édpart» L’atelier d’Alberto Giacometti, in: Véronique 
WIESINGER (ed.): L’atelier d’Alberto Giacometti : collection de la Fondation Alberto et Annette 
Giacometti (kat. výst.), Paris 2007, 55 píše o prvej publikácii jeho diel v roku 1929 v časopise 
Documents, ich autorstvo však nie je známe a autorka uvažuje o jeho pripísaní amotnému Gia-
comettimu – v časopise je uvedené: „Phot. composée par l’auteur”, čím poukazuje na dôraz, ktorý 
sochár reprezentačným fotografiám svojich diel prikladal.
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Man Rayovi v roku 1932 či 1933, ďalej Giacomettiho snaha sochy upraviť pred foto-

grafovaním (naleštiť ich), či jeho kritika Man Rayových fotografií v revue Mino-

taure v roku 1933, ktoré deformovali jeho sochy. 665 V tejto dobe sú okrem Man Raya 

a Brassaïa známe aj snímky Marca Vauxa (pre časopis Documents) či Pierra Matissa. 

Snímky sú určené predovšetkým pre surrealistické revue a odpovedajú takejto es-

tetike, ekvivalentne k charakteru sôch. Ako je vidieť na fotografiách Femme qui 

marche z roku 1936, jednalo sa predovšetkým o biele sádrové sochy s hladkým po-

vrchom, ktoré – fotografované v prostredí najčastejšie ateliéru či malého dvora 

pred ním – dominovali záberom s tmavým pozadím a zatiaľ málo poškvrneným, stá-

le viac-menej čistým stavom ateliéru. Brassaï, ktorý sa s Giacomettim zoznámil 

v roku 1933, keď fotografoval jeho ateliér pre reportáž v časopise Minotaure, za-

chytil toto miesto ešte v takomto počiatočnom stave.

 V povojnovom období došlo ako k zmene výtvarného výrazu fotografovaných 

prác, tak módy v oblasti fotografickej reprezentácie jednotlivých umelcov, ich 

umeleckých diel a ateliérov. Jadro umeleckej scény sa v tejto dobe presúva z Pa-

ríža do New Yorku a umelecké revue nahrádzajú komerčné časopisy (a ich ľudovejšia 

redakčná politika) pre menej erudované publikum, ako tomu bolo v medzivojnovom 

období.666 Giacomettiho dielo sa stalo populárnym vďaka výstavám, ktoré usporiada-

li Pierre Matisse v New Yorku (1948, 1950, 1954) a Galerie Maeght v Paríži (1951, 

1954, 1958), v roku 1954 mal potom veľkú samostatnú výstavu v Berne.667 Záujem 

autora bol v tejto dobe podmienený aj aktuálnosťou a autentičnosťou jeho die-

la, označeného za „existencialistické”, za metaforu povojnového života v zničenej 

a krízu zažívajúcej Európe.668 Normatívne chápanie jeho diela, neskôr kritizované, 

ustanovil svojimi esejami z rokov 1948 a 1954 Jean Paul Sartre, ktorý píše: „Gia-

cometti navrátil sochám neskutečný a nedílný prostor. Jako první si vzal do hlavy, 

že vymodeluje člověka, jak se jeví, lépe řečeno, jak se jeví zdálky.”669 Fotografie, 

ktoré zachytávajú sochárove reduktívne povojnové sochy však teórie nezmieňova-

li. Podľa Helène Pinet sa jednalo o obdobie, kedy sa fotografia rozišla s umením 

a literatúrou a stala sa magazínovým portrétom umelca v prostredí jeho ateliéru. 

Na prvé miesta určenia takýchto fotografií sa dostali americké časopisy ako na-

príklad Vogue, Life, Harpers‘ Bazaar, Art in America či francúzske L‘Œil, Verve, 

Cahiers d‘Art. Autori fotografií sú potom noví profesionáli, ktorí si kariéru bu-

dujú na reportážnej agentúrnej fotografii. Precedensom sa stala fotografia umel-

665 Véronique WIESINGER: Sculpter sans relâche, in: WIESINGER 2007a, 108. Dochoval sa aj Giacomet-
tiho komentár na Brassaïove fotky z roku 1936 „celles-là sont vraiment trop mauvaises pour être 
reproduites” [„sú skutočne veľmi zlé na to, aby boli reprodukované” Preklad K.CH.] poukazujúc 
napríklad na zlý uhol pohľadu, ktorý deformoval figúru, či svetlo, ktoré „nechalo zmiznúť” so-
chu na kontakte; WIESINGER 2007b, 111 (cit. dopis Pierrovi Matissovi z r. 1936).

666 Dokumentárny film neznámeho režiséra o Man Rayovi – The Bazaar Years (1994), http://www.ubu.com/
film/ray_bazaar.html (vyhľadané 22.7.2012).

667 Heslo Alberto Giacometti podľa Oxford University Press, 2009 na webe Museum of Modern Art, New 
York:  http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria:O%3AAD%3AE%3A2141&page_num-
ber:1&template_id:6&sort_order:1&section_id:T032027#skipToContent, vyhľadané 22.7.2012.

668 „His sculptures were perceived as appropriate metaphors for the human condition of post-war Eu-
rope: the horror of the concentration camps, displaced persons, destroyed lives.” [„Jeho sochy 
boli vnímané ako privlastnenia metafory pre životné podmienky povojnovej Európy: horor koncen-
tračných táborov, premiestnené osoby, zničené životy.” Preklad K.CH.], Ibidem.

669 Predhovor La Recherche de l’Absolu [Hľadanie absolútna] k newyorskému Giacomettiho katalógu 
z roku 1948, podľa: FOSTER – KRAUSSOVÁ – BOI – BUCHLOH 2007, 421—422; a Jean Paul SARTRE: Les 
Peintures de Giacometti, Paris 1954.

http://www.ubu.com/film/ray_bazaar.html
http://www.ubu.com/film/ray_bazaar.html
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ca v rámci jeho ateliéru.670 U fotografií prác Alberta Giacomettiho ide o väzbu 

na stále rovnaký ateliér, ktorý obýval od roku 1926 v ulici Hippolyte-Maindron 

v parížskej štvrti Montparnasse. Miestnosť ateliéru mala rozlohu o málo viac než 

23m², fotografie niekedy zachytávajú aj prostredie vnútorného dvora a zriedka aj 

susednej miestnosti so zázemím.671 Veľmi často je na nich prítomný umelec sám ako 

dominantný oživujúci element, dodávajúci príbeh prostrediu a svojim dielam [196—

197]. Fotografie vznikajú najčastejšie za účelom publikácie článku či dokumentácie 

k aktuálnej výstave, niekedy aj pre archív fotografa, ktorý sa neskôr bude môcť 

rozhodnúť, že publikuje sériu fotografií z ateliérov rôznych umelcov v súbornej 

knihe.672 V množstve fotografov potom vynikajú najmä autori, ktorí s Giacomettim 

naviazali dlhodobé priateľstvo, čím ich práca presiahla štandartné profesionál-

ne požiadavky – jedná sa na prvom mieste o Ernsta Scheideggera a Henriho Car-

tier-Bressona, ale i Brassaïa, ktorý Giacomettiho v povojnovom období navštevoval 

v záujme osobných rozhovorov, čo náležite vyznieva v jeho publikovanej spomienke 

na autora a priateľa.673

 Množstvo fotografov, ktorí fotografovali v tomto období Giacomettiho je 

preto nespočetné. Patria medzi ne okrem zmienených aj osobnosti ako Rober Dois-

neau či Irving Penn, ktorých preslávili skôr ojedinelé zábery (z množstva zís-

kaných). Príkladom sú notoricky známe Cartier-Bressonove fotografie z roku 1961 

Alberto Giacometti v galérii Maeght [198] či Gacometti kráčajúci v prudkom daždi 

ulicou Alésia tak, že sa prikrýva kabátom. Obe fotografie identifikujú umelca 

670 „Un nouveau langage s’impose: on ne peut plus imaginer photographier en dehors de son atelier.” 
PINET 2007d, 59.

671 Ibidem, 53.

672 Napr. Alexander Lieberman, Brassaï, Dennise Colomb; Ibidem, 59.

673 BRASSAÏ 1982, 54—63. Brassaï tu publikuje snímky z Giacomettiho ateliéru z roku 1948, ktoré 
majú podobnú fotografickú atmosféru ako pri práci s Picassom.

[196] Brassaï, (Alberto Giacometti vo 

svojom ateliéri), 1948. Zdroj: Télérama 

2007, 63 

[197] Gordon Parks, Alberto Giacometti, 1951. Zdroj: 

PINET 2007b, obr. 47
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s jeho námetom kráčajúcich postáv, odkazujú na moment 

stotožnenia myšlienky prostredkovanej sochami s vedo-

mím a bytím ich autora. Tieto fotografie pritom pred-

znamenáva momentka od rovnakého fotografa z ateliéru 

v roku 1946, kedy v popredí stojí maličká kráčajúca 

socha, žiariaca bielobou, ukázaná pred tmavým pozadím, 

ukrývajúcim smejúceho sa autora. Práve preto, že je 

fotografický obraz o Giacomettim tak stabilný v celom 

povojnovom období – v nemennom zariadení ateliéru, 

jednotvárnej produkcii, rovnakých používaných materiá-

loch, ale i v Giacomettiho výraze, oblečení, či ciga-

retách – je mnohokrát ťažké určiť autorstvo neoznačenej 

dobovej fotografie. Zmienené Cartier-Bressonove foto-

grafie sú charakteristické predovšetkým bravúrnym ume-

ním momentky, ktorá mala v súvislosti s Giacomettiho 

tvorbou zvláštne umelecké opodstatnenie – bola doslov-

nou fotografickou interpretáciou Giacomettiho diela 

zahrnutím podmienky prezentovať v reportážnej fotogra-

fii samotného umelca.

 Ernst Scheidegger v jednom rozhovore píše, že 

iba on a Cartier-Bresson mali dovolené vstupovať do 

Giacomettiho ateliéru neočakávane, kedykoľvek.674 Sche-

idegger často fotografoval sochára pri práci, v jeho 

tvorbe sa ale objavujú aj zátišia z nesmierne fotoge-

nického prostredia ateliéru: „Alors, je photographiais 

tout ce que je voyais, en silence, les peintures tracées 

sur les murs, apparues comme des graffitis sauvages 

dans la nuit, ou ses sculptures de plâtre toujours en 

mouvement...”.675 Scheidegger sa k tomuto „pohybu” vy-

jadruje v zmysle Giacomettiho neschopnosti ukončenia 

jeho práce v žiadnom bode. Sochár vraj nijakú svoju 

prácu nepovažoval za dokončenú (zvyčajne ho presvedčil 

brat Diego, aby dielo už odložil) – jeho ateliér je tak 

dokumentom vrstveného pohybu umeleckej činnosti, plne 

odrážajúcej osobnosť autora, ktorý je takto zdokumen-

tovaný aj na fotografiách. Pohyb sa dostal aj do oso-

bitých fotografií jednotlivých sôch, ktoré často doku-

mentujú „kráčajúce” figúry (i mačky, psa, vozíku) [199] 

v prostredí ulice či exteriéru, ktorý sochám dodáva, 

tak ako inokedy stena ateliéru, rozmazané pozadie. 

Tieto fotografie jednotlivých diel676 opticky monumen-

674 Ernst SCHEIDEGGER: Quand l’œil se pointe, in: Télérama hors-série: Giacometti. Rétrospective au 
Centre Pompidou, Paris 2007, 58.

675 Ibidem. [„Fotografoval som teda všetko, čo som videl, v tichu, maľby na stenách vypadali v noci 
ako divoké graffiti, či jeho sádrové sochy stále v pohybe...” Preklad K.CH.]

676 Publikované napr. v knihe Jean GENET: L’atelier d’Alberto Giacometti, Paris 1963; náľady niek-
torých ďalších fotografií aj na http://www.ernst-scheidegger-archiv.org/en/photos-of-artists/al-
berto-giacometti/, vyhľadané 11.8.2012.

[198] Henri Cartier-Bresson, 

Alberto Giacometti (Galerie 

Maeght), 1961. Zdroj: Télérama 

2007, 5 

[199] Alberto Giacometti, 

(plastika). Foto: Ernst 

Scheidegger. Zdroj: GENET 1963, 

nepag.

http://www.ernst-scheidegger-archiv.org/en/photos-of-artists/alberto-giacometti/
http://www.ernst-scheidegger-archiv.org/en/photos-of-artists/alberto-giacometti/
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talizujú subtilné sochy ich snímaním zblízka a zosilňujú 

ich výraz vytrhnutím z prostredia ateliéru; zasadením do 

kontextu bežnej reality tak testujú ich životnosť, či nao-

pak (avšak civilným, realistickým zachytením) preludnosť (La 

Main). Medzi najumeleckejšie komponované (pri posudzovaní 

obrazových kvalít fotografie) potom patria jednoduché záti-

šia ateliéru, komponované s eleganciou a presnosťou. Foto-

graf sníma napríklad kút s kachlami či poličku s hodinami, 

ktorá spolu s nakupenými papiermi na stole vymedzuje hlav-

ný námet fotografie – prázdnu stenu plnú autorských rytín 

a kresieb.

 Helène Pinet označuje Scheideggerovu prácu pre Giacomettiho za „quasi-mono-

pole”, pretože sa výhradne podielal na prvých monografiách autora677 a jeho foto-

grafie doprevádzali publikáciu Jeana Geneta L‘Atelier d‘Alberto Giacometti v roku 

1963. Nakoniec však tieto fotografie nudili i samotného Giacomettiho, keď píše 

v dopise z roku 1963 galeristovi Matissovi v súvislosti s návrhom, aby ďalší kata-

lóg sprevádzali fotografie Herberta Mattera miesto Scheideggerových: „Scheidegger 

a fait a peu près tous les autres livres et catalogues et il me semble que cela ne 

donnerait qu‘une répétition sans intérêt.”678 

 Niektorí z fotografov napokon pracovali hravo s jednotlivými sochami, napr. 

Brassaï v roku 1948 zakomponoval do portrétu Giacomettiho jeho sochu La Main 

(1947) [196], ktorá vstupuje do obrazu, podobne ako v portréte Gordona Park-

sa z roku 1952 [197]. Marianne Adelmann dokumentovala jej dojem z ateliéru ako 

„A room of a man in morsels”679 – videla v ňom časti rôznych končatín, a podobne 

dokumentovala Giacomettiho samotného, napríklad jeho ruku analogicky k jeho soche 

[200].680 Zaujímavými sú známe snímky Roberta Doisneau, zátišia s ateliérovým za-

riadením a jeho chaosom či celkovým nadhľadom na ateliér s Giacomettim obráteným 

do širokouhlého objektívu, ktorý dokumentuje veľkosť a usporiadanie miestnosti, či 

napokon výborne komponovaný Giacomettiho portrét s nohou na sokli, sochou v po-

predí a oprenými plátnami v pozadí, ktorý zachytáva ateliér čistejšie než v oby-

čajne neusporiadanom stave.681

Fotografie diel Alberta Giacomettiho je tak nutné nahliadať v tomto reportážnom 

druhu vtedy novej, módnej fotografie, ktorá zaviedla postupy odpovedajúce požia-

davkám masovo konzumovaných populárnych magazínov. U tohto autora pritom dochá-

dzalo ku vzácnemu oceneniu námetu umelca v kontexte svojho ateliéru, a to nielen 

pre silný génius loci jedinej miestnosti vrstvenej pamäti, ale aj individuality 

fyzického charakteru umelca, živo odpovedajúceho stavbe a výrazu svojich prác.

677 Prvú knihu: Alberto GIACOMETTI – Ernst SCHEIDEGGER: Alberto Giacometti. Schriften, Fotos, Ze-
ichnungen, Zürich 1958 vydal Giacometti sám (v spolupráci s Verlag der Arche), druhú v spo-
lupráci s galériou Maeght v roku 1962 (s textom Jacquesa Duphina).

678 [„Scheidegger robil skoro všetky ostatné knihy a katalógy a mne sa zdá, že by to prinieslo iba 
nezaujímavé opakovanie.” Preklad K.CH.] PINET 2007d, 74. Matterove fotografie nakoniec mono-
graficky vyšli v Mercedes MATTER (ed.): Alberto Giacometti/photographed by Herbert Matter, New 
York, 1987. Sú tu publikované ako izolované portréty jednotlivých sôch bez prostredia i kontex-
tu.

679 [„Izba človeka v čiastočkách.” Preklad K.CH.]

680 PINET 2007d, 73.

681 Ibidem, 64, 66, 67 (obr. 51, 53, 54).

[200] Marianne Adelmann, 

La Main d’Alberto 

Giacometti, 1963. Zdroj: 

PINET 2007b, obr. 60 
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6.5 FOTOGRAFICKÝ POTENCIÁL NOVEJ OBJEKTOVOSTI

  V závere zahraničného exkurzu je nutné poukázať na novú úlohu fotografie, 

ktorá sprevádzala premenu sochárstva v šesťdesiatych rokoch minulého storočia 

v súvislosti s kritickým reflektovaním  povahy tohto média – premenu, ktorá vyús-

tila v jeho novo esteticky definovnú prax. K redefinícii úlohy reprodukčnej foto-

grafie tak dochádzalo paralelne so zánikom tradične chápanej sochy.682 Genéza tohto 

problému bola pozorovaná už v umelcoch, akými boli Rodin a Brancussi – teda práve 

autori, ktorí vyťažovali fotografický potenciál zároveň s ustanovovaním nových 

prístupov, čo vychádzalo aj z ich nových nárokov kladených na divákovu - poťažmo 

fotografom prostredkovanú - percepciu diela.683 K rozhodujúcemu obratu vo vzťahu 

medzi trojrozmernou umeleckou produkciou a jej obrazovou reprezentáciou došlo 

práve s nástupom minimalistického sochárstva, ktoré radikálne odmietlo modernis-

tický prístup.684 

 K znakom novej „minimalistickej” sochy patrí za prvé náležitosť k určitému 

prostrediu: vstupuje do divákovho priestoru viac ako kedy predtým, uzurpujúc si 

úlohu manipulátora tohto prostredia. Už sa nejedná o sochu vystavenú v tradičnom 

spojení s „piedestálom” - soklom, ale vec-objekt, definovanú externými podmienka-

mi.685 Jednotlivé objekty sú zapojené do určeného prostredia (environmentu), ktoré 

podmieňuje ich vnímanie divákom.686 Došlo tak k zásadnému prehodnoteniu porozu-

menia tomuto médiu, ktoré podnietilo predovšetkým kritické myslenie. Kombinácia 

znaku  okupácie konkrétneho priestoru s ďalším, a to strohým formálnym výrazom 

diel znamenala zásadný obrat k chápaniu diela ako „fyzickej prítomnosti”.687 

 Východiskom mnohých hodnotení je potom polemika teoretika Michaela Frieda, 

publikovaná pod názvom Art and objecthood v časopise Artforum roku 1967 s týmto 

novým druhom „letristického” umenia.688 Tá vyšla práve z premisy o telesnom zapo-

682 Nasledujúce poznámky nebudú komplexne reflektovať úlohu fotografie v post-modernistickom 
umení, zamerajú sa iba na dokumentáciu novej „sochy”, ktorej premena v „objekt” sa v tomto ob-
dobí radikálne zmenila či premenu zavŕšila. Ide mi teda o modernistickú tradíciu dokumentačnej 
fotografie v spojení s umeleckými dielami hmotnej povahy nasledujúceho obdobia. Táto otázka je 
z kapacitných dôvodov tejto práce iba umelo odtrhnutá od komplexného problému premeny úlohy 
fotografie v umení po modernizme, ktoré zahrnuje vedľa minimalizmu aj konceptualizmus, pop-
art, arte-povera, land-art, neo-dada, performance a ďalšie, mnohokrát vzájomne sa prestupujúce 
kategórie.

683 Rosalind KRAUSS: Passages in Modern Sculpture, Cambridge 1977 (1. vyd.); Alex POTTS: The Sculp-
tural Imagination. Figurative, Modernist, Minimalist, New Heaven and London 2000.

684 Vyšla som mj. z článku Alex POTTS: The minimalistic object and the photographic image, in: 
JOHNSON 1998, 181—198.

685 POTTS 1998, 182. Petr REZEK: Proměna plastičnosti, in: REZEK 2004a, 29 hovorí v rozvinutí tejto 
podmienky o „externalizaci významu”. 

686 Podobného princípu sa dožadujú tzv. inštalácie, o ktorých píše Petr Rezek ako o dovŕšení 
princípov ustanovených minimalistickým sochárstvom. „Instalace vstupuje do světa (přinejmenším 
světa umění) a spoléhá na něj. Věci použité v instalaci nejsou samy sebou, ale situací otevřenou 
k posouzení. Alespoň jeden kolaudátor je nutný a každý je odpovědný. Musí se na místě vyjádřit – 
a není potřeba se vracet, situace byla přehlédnuta jednoznačně.”; REZEK 2004c, 42.

687  POTTS 2000, 178.

688 U nás vyšlo v antológii Michael FRIED: Umění a objektovost, in: Tomáš POSPISZYL (ed.): Před 
obrazem. Antologie americké výtvarné teorie a kritiky, Praha 1998, 47—71 (preklad Ruben Pellar 
z anglického originálu: Michael FRIED: Art and Objecthood, in: Artforum, No. 5, June 1967,  12—
23). Pojem „letristické umenie” je ekvivalentný pojmu „minimalistické umenie”.
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jení diváka v strete s umeleckým dielom, ktoré 

je „divadelne inscenované”, čím tento autor pre-

mýšľa základné princípy vstupu umeleckého die-

la do „arény verejnosti”, v ktorej musí obstáť.689 

Celá úvaha o teatralite bola podnietená predsta-

vením z roku 1961, ktoré stálo na počiatku mini-

malistickej tvorby Roberta Morrisa. Autor vtedy 

nechal na javisku účinkovať dva stereometrické 

stĺpy, z ktorých jeden po čase spadol na zem. Tie-

to stĺpy potom Morris vystavoval v galériách.690 

Táto performance predznamenala posun vo vníma-

ní trojrozmerného objektu nielen divákom, ale aj 

fixáciou jeho reprodukcie vo fotografii, ktorá 

sa snaží o dramatizáciu pohľadu či jeho zážitku. 

Práve Robert Morris kládol dôraz na použitie fo-

tografie pri reprezentácii jeho diel (spolupraco-

val najmä s fotografom Rudolphom Burckhardtom). 

Paralelne s účinkom svojich objektov v predstave-

ní na javisku pracoval vo fotografii s priestorom 

galérie tak, aby diela vynikali práve scénickým 

vyznením. Snímky jeho prác sú blízke modernis-

tickej štylizácii, presnejšie avantgardnej fotografii modernistickej architektúry 

– volený je monumentalizujúci a dramatizujúci podhľad, použitie diagonál. Práve 

takéto pitoreskné zachytenie však sám autor neskôr kritizoval, čím ho však prak-

ticky pre svoje staršie diela (zo šesťdesiatych rokov) potvrdil.691

 Fotografia minimalistického objektu je teda stelesnením „skutočného konflik-

tu” medzi fascináciou dielom ako sebestačnou entitou a dôrazom na jej umiestnenie 

v priestore a čase.692  K reprezentácii takejto pravdy je možné použiť opäť Mor-

risove dielo Untitled (Sectional Fiberglass Pieces) z roku 1967 [201], ktoré tvorí 

niekoľko trojrozmerných do seba zapadajúcich modulov, ktoré sa dajú  akokoľvek 

prestaviť – vnútorná stabilita objektu sa tak narušila a premenila na „štruktúru”. 

Aby Morris poukázal na dočasnosť existencie svojho diela, každý deň počas výstavy 

v roku 1967 dielo prestavoval. Divák tak bol konfrontovaný s neopakovateľným zá-

žitkom, ktorý znemožnil pevné ukotvenie jeho pohľadu („ja” diváka, podľa Rosalindy 

Kraussovej).693 Tento prípad naznačuje prekračovanie hraníc objektovosti a perfor-

689 POTTS 2000, 178. Problematika je širšia, Fried premýšľa kontext už od 18. stor. 

690 Rosalind KRAUSS: Passages. Une Histoire de la Sculpture de Rodin à Smithson, Paris 1997 (z an-
glického originálu KRAUSS 1977 preložila Claire Brunet), 209.

691 Morris svoje staršie rozhodnutia odmietol v texte The present tense of space z roku 1978, POTTS 
1998, 187.

692 Ibidem, 182. Morris: „The experience of the work necessarily exists in time. … the concerns now 
are for more control of and/or cooperation of the entire situation. … The object itself has not 
become less important. It has merely become less self-important.” [„Prežívanie diela nutne existu-
je v čase. … to, čo je teraz podstatnejšie, je riadenie a/alebo kooperácia celej situácie. Samotný 
objekt sa nemá stať menej podstatným. Má sa stať iba menej podstatným ako sám vzhľadom k sebe.” 
Preklad K.CH.] Robert MORRIS: Notes on Sculpture, Part 2, in: Jon WOOD – David HULKS – Alex 
POTTS (eds.): Modern Sculpture Reader, Headrow 2007, 239 (pôvodne in: Artforum, vol.5, no.2, Oct 
1966, 20—23.), 235—240.

693 KRAUSS 1997, 274—276, fig. 199 a-c.

[201] Robert Morris, Untitled 

(Sectional Fiberglass Pieces), 1967. 

Foto: Rudolph Burckhardt. Zdroj: 

KRAUSS 1997, obr. 199 a,B 
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matívne vyznenie podobných inštalácií, ktoré ustanovovali fotografa za svedka po-

minuteľnej udalosti, jeho pohľad preto niesol riziko zachytenia subjektivizovaného 

autentického zážitku. 

 V  podobnom zmysle je za najinvenčnejšieho fotografa považovaný Robert 

Smithson, ktorý aj ako praktikujúci vášnivý fotograf svojich diel do svojich prác 

vedome zahrnul a priznal úlohu pohľadu na konkrétne dielo. Jeho cieľom nebola iba 

fotografická reprezentácia objektu ani samostatný obraz, ale snaha vyjadriť foto-

grafiou individuálne, osobné porozumenie dielu.694 Smithson sa chcel vyhnúť kla-

sickému problému spojenia určitého fotografického pohľadu a veci, ktorú zobrazí, 

rovnako ako chcel odstrániť výber rámovaním situácie do jedinej snímky, preto na 

lacný materiál zachytával bežným fotoaparátom množstvá snímkov, ktoré mali tento 

nedostatok odstrániť – zachytiť trojrozmernú situáciu spriehľadnením fotografic-

kého prostredníka. Alex Potts pri hodnotení tohto umelca zdôrazňuje opačný efekt 

niektorých fotografií jeho environmentov, ktoré sa do pamäti vpísali skôr ako 

obrazy než ako samotná fyzická realizácia.695 

 Príkladom posunu obrazovej reprezentácie fotografiou je aj v diele Richar-

da Serry Spin Out: For Bob Smithson (1972—1973) [202]. Pre Serru bolo podstatným 

ustanovovanie osobnej skúsenosti, autentického zážitku novo architektonicky vysta-

vaného priestoru jeho rozmerných vonkajších inštalácií. V tomto prípade však fo-

tografia neznámeho autora umožňuje presun diváka do polohy vzdialenej dielu, teda 

do takej pozície, ktorá dovoľuje testovať jeho iluzívne optické vlastnosti. Foto-

grafia zároveň priznáva dôraz, aký mala inštalácia v prostredí, ktoré je takýmto 

pohľadom z okraja priestoru predstavené ako celok uchopiteľný práve vzdialeným 

pozorovaním.696 Dielo takýmto pohľadom pracuje predovšetkým s prostredím a diváka 

vyzýva k pohľadu až dostatočne reprezentovanom fotografiou.

 Problematika environmentu a miestneho určenia minimalistického objektu 

a jeho náležitosť ku konkrétnemu priestoru je ilustrovateľná na príklade Carla 

Andrého. Tento umelec je známy označovaním svojich prác ako „miest” (places). Tie 

sú charakteristické svojim horizontálnym materiálnym rozmerom, ktorý problema-

tizuje ich fotografické zachytenie.697 S fotografiou sa André od určitého obdobia 

694 „It‘s about the interaction between mind and matter.” [„Je to o interakcii medzi mysľou a hmotou.” 
Preklad K.CH.] odpovedal Morris v rozhovore s Patriciou Norwell v roku 1969 na tému fotogra-
fie. Autor ale vyjadril svoje presvedčenie o tom, že svet vidíme „okom kamery”, a to dokonca 
i v prípade, že odchádzame na miesto, ktoré sme osobne nezakúsili – vnímame ho cez fotografie, 
ktoré o ňom poznáme. Robert SMITHSON – Patricia NORWELL: An interview with Robert Smithson, in: 
WOOD – HULKS – POTTS 2007, 290 (rozhovor z roku 1969 prvýkrát zverejnený v Alexander ALBERRO 
– Patricia NORWELL: Recording conceptual art. Early Interviews with Barry, Huebler, Kaltenbach, 
Le Witt, Morris, Oppenheim, Siegelaub, Smithson, Weiner by Patricia Norwell, Berkley 2001, 
124—134.) Znamená to, že si bol autor zodpovednosti za fotografie vedomý. Staval sa tak čelmo 
k problému, ktorý vyjadril vetou: „Photographs are perhaps even the most extreme contraction, 
because they reduce everything to a rectilinear or square, and it shrinks everything down. And 
it fascinates me.” [„Fotografie sú snáď tým najextrémnejším stiahnutím, pretože všetko redukujú na 
obĺžnikové či štvorcové, a tým sa všetko scvrkáva. A to ma fascinuje.” Preklad K.CH.], ibidem, 289. 

695 POTTS 1998, 184—185.

696 Ibidem, 183—184, 188.

697 André sa vyjadril o svojich realizáciách, že nie sú rovinou: „I don‘t think of them as being 
flat at all. I think, in a sense, that each piece supports a column of air that extends to the 
top of the atmosphere. They‘re zones.” [„Vôbec si o nich nemyslím, že sú ploché. Myslím, v zmysle, 
že každý diel nesie stĺp vzduchu, ktorý ho predlžuje až na vrchol atmosféry. Sú to zóny.” Preklad 
K.CH.] Carl ANDRÉ – Phyllis TUCHMAN: An interview with Carl André, in: WOOD – HULKS – POTTS 
2007, 309 (prvýkrát vyšlo in: Artforum, Vol. 8, No. 6, June 1970, 55—61). Potts 1998, 191—192. 
K dosiahnutiu tretieho rozmeru je potreba vlastnej výšky diváka – fotografia by to podľa Alexa 
Pottsa mohla zrkadliť napríklad zaberaním diela i diváka, ktorý ho pozoruje [203]. 
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naozaj rozišiel a zastával názor, že je potreba dielo 

zakúsiť osobne.698 To znamená, že akákoľvek fotografic-

ká reprezentácia je iba nežiadúcou redukciou objektu, 

ktorého podstatnou súčasťou je priestor, ktorý svojou 

prítomnosťou jeho diela ustanovujú – vysielajú. Túto 

existenciu môže divák zakúsiť iba fyzickou, telesnou 

konfrontáciou, čo výslovne odporuje fotografickým pro-

cesom jeho prevedenia do dvojrozmernej podoby, ktoré 

- zvlášť ak je snímané izolovane od prostredia - môže 

transformovať dielo k jeho nereálnosti [203].699

 Podobne ako Andrého práce, aj diela Donalda Judda 

bolo ťažké fotograficky reprezentovať. Boli súčasťou 

určitého priestoru, ktorý svojou prítomnosťou usta-

novovali. Podľa Alexa Pottsa bolo fotografickým vý-

chodiskom z neriešiteľnej situácie časté zachytávanie 

umelcov, i Judda či Andrého, v informelnom a scénickom 

prostredí ich ateliéru, teda konfrontačne s nečisto-

tou pracovného prostredia a zároveň tradične chápanou 

„aurou” umelca. Obaja títo autori však postupne dbali 

na veľmi sterilný výraz fotografií ich diel umiestne-

ných v konkrétnom prostredí ich inštalácií (najčastej-

šie v galériách) a takémuto zainteresovanému pohľadu 

sa vyhýbali.700 U Donalda Judda takéto rozhodnutie od-

povedá označeniu, akým svoje práce charakterizoval: 

nazýva ich „špecifickými objektami” (specific object)701, 

čím chcel vyjadriť nezávislosť takéhoto predmetu od 

klasického sochárskeho i maliarskeho pojatia a jeho 

silnú individuálnu identitu, nezávislú od akýchkoľvek 

tradičných perceptívnych vlastností702 - ktoré Rosalind 

Kraussová popisuje ako „iluzionistické”, umožňujúce si-

tuovať dielo do metaforického priestoru.703  Práve také-

to chápanie predmetu v jeho plnej nezávislosti nie je 

prakticky fotografiou (posadenou do rámu, kompozície 

a konkrétneho osvetlenia, zahrnujúcou teda obrazové 

kvality) prakticky reprezentovateľné. Juddove objekty 

698 V priebehu 60. rokov ale napríklad intenzívne spolupracoval s fotografom, filmárom a intelek-
tuálom Hollisom Framptonom, vyšla dokonca kniha ich rozhovorov o fotografii.

699 POTTS 1998, 191—195.

700 POTTS 1998, 188.

701 Judd bol okrem praxe i umeleckým kritikom. Vymyslel si vlastnú kategóriu, ktorá je separátna 
od kategórií-médií umenia, používaných dovtedy, teda sochy a maľby. Zároveň je jeho kategó-
ria v definícii bližšia maľbe, než soche. WOOD – HULKS – POTTS 2007, 213 (úvoda Davida Hulksa 
k článku Donald JUDD: Specific Objects, 1965). Podobne Serra nazýva svoje diela „veci”.

702 „Three-dimensional work [specific object] usually doesn‘t involve ordinary anthropomorfic image-
ry.” [„Trojrozmerné dielo (špecifický objekt) zvyčajne nezahŕňa bežnú antropomorfnú zobrazivosť.” 
Preklad K.CH.], Donald JUDD: Specific Objects, in: WOOD – HULKS – POTTS 2007, 219. (214—220).(Pô-
vodne vyšlo ako: Arts Yearbook 8: Contemporary sculpture, 1965, in: Complete Writings 1959—1976, 
Halifax and New York 1965, 181—189).

703 KRAUSS 1997, 273.

[202] Richard Serra, Spin Out: For 

Bob Smithson (1972—1973). Foto: / 

Zdroj: POTTS 2000, obr. 106

[203] Carl André, Equivalent 

VIII, 1969. Foto: / Zdroj: POTTS 

2000, obr. 96 
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sú potom – odpovedajúc jeho myšlienke diela ako „samostatného celku“ existujúce-

ho nezávisle a objektívne – málo fotogenické a veľmi prosté geometrické telesá 

a prostredkované zachytenie Juddom zamýšľanej autonómnej podstaty objektu nie je 

možné. Najviac sa preto správnej reprezentácii približujú snímky z inštalácií, kde 

je zachytené okolité prostredie susediacich diel, ktoré Juddovej práci dovolia sa 

presadiť. Na konvenčnej fotografii jednotlivých diel však dochádza k orezaniu pro-

stredia a roztiahnutiu objektu takmer na celú plochu snímky, a i keď je obrazový 

fotografický výraz limitovaný prostým charakterom prác, k ich obrazovej scénogra-

fii tu dochádza [205]. Snaha o dramatizáciu Juddových diel je potom úspešnejšia 

vo farebnej fotografii, kde sú objekty vystihnuté „aurou” neskôr používaného špe-

cifického osvetlenia.704 Juddov katalóg z roku 1975 však dokazuje jednu vlastnosť 

fotografie, ktorú cielene využil Robert Morris. Snímka jeho inštalácie Untitled ( 

L-Beams; 1965) [205] zachytáva tri kvádre v tvare „L”, o ktorých podľa Rosalindy 

Kraussovej na základe „preexistujúcej logiky” vieme, že sú rovnaké. K ich odlí-

šeniu je potrebná vizuálna skúsenosť – reprezentovaná práve fotografiou úmyselne 

rôzne uložených priestorových objektov. Táto videná „odlišnosť” troch „vnútorne 

zhodných” predmetov je daná práve našou skúsenosťou. Je to „odlišnosť”, ktorá 

ustanovuje význam sochy.705 Ten teda dokáže sprostredkovať fotografia, čo dokazujú 

najrôznejšie varianty snímaných úhľov pohľadu na rovnaké Juddove objekty (šikmý 

podhľad, kolmá snímka, nadhľad a pod.) [204]. Sprostredkovávajú teda určité kvality 

minimalistickej sochy, ktoré sú analogické teoretickej interpretácii sochy Rosa-

lindou Kraussovou, čo znamená, že samotné fotografie (poťažmo ich fotografovia) 

sochu „interpretujú” - i keď v prípade Judda smerom posúvajúcim význam vnesený do 

diela autorom.

704 POTTS 1998, 189—191.

705 KRAUSS 1997, 275.

[204] Donald Judd, objekt rovnakého typu (Galvanized iron, Plexiglass, 1960’-1970’) podľa Juddovho 

Catalogue raisonné, ktorý ukazuje rôzne fotografické pohľady. Zdroj: SMITH 1975, č. kat. 64, 72—74, 172
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 Minimalistické priestorové objekty (sochy) 

nazvala Rosalind Kraussová „prechodnými” 

(passages).706 Klasická socha sa premenila 

z  pevného objektu v  dočasné médium, kto-

ré vyžaduje od diváka osobnú konfrontáciu, 

ponúka nemetaforické obsahy, viazané iba 

na osobnú percepciu diela, ktorého význam 

je nesený jeho vonkajškom. Tento zážitok je 

pritom fotografiou neprenositeľný – ponúka 

pohľad jednotlivých fotografov, zväčša však 

neúspešne. Fotografická reprezentácia mini-

malistických objektov je tak často konvenčná 

– aby diváka zaujala, využíva všetky dostupné 

prvky iba výnimočne cielenej teatralizácie. 

K jej posunu v neprospech diela došlo u ume-

leckých diel v takom scénickom zasadení, kto-

ré výnimočne konvenovalo jeho piktoriálnemu 

zachyteniu, čím vznikli fotografické obrazy 

významne sa odkláňajúce od zmyslu a významu 

diela, ktoré doň vložil autor.707

706 Por. KRAUSS 1997, 294.

707 V rámci textu som sa zámerne vyhýbala konkrétnemu hodnoteniu jednotlivých fotografov, širší 
prehľad naopak umožnil načrtnúť problematiku fotografovania minimalistických objektov náznako-
vo komplexnejšie a z viacerých strán pohľadu, než by tomu bolo u jednotlivých – názorovo vyhra-
nených autorov a ich fotografov.

[205] Robert Morris, L-Beams, 1965. Zdroj: 

náhodný obrázok z internetu 
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7. ZÁVER

„Díky tomuto citu pro výtvarnost fotografie a zároveň 

fotografovaných věcí je tedy Jan Svoboda jeden z mála 

výtvarníků svého oboru – výtvarníků po duchu, ne pod-

le systematizace – a nejlepší náš fotograf soch vůbec. 

Asi proto se k němu hlásí spíše malíři a sochaři než 

fotografové; přesněji než většina profesionálních foto-

grafů. Neboť Jan Svoboda navíc podle jejich představ 

profesionální není. A to je asi to hlavní, co ho vylu-

čuje z jejich obce. Je pomalý, snímky v běžném smyslu 

reprodukční nedělá a působí tak potíže tiskařům, ob-

vyklým výrobním ani spotřebním podmínkám se nepřiz-

působuje: on se totiž vůbec nechce přizpůsobit.“

(Jaromír Zemina, 1970)708

„Mnoho věcí je skrytých, tajemných. A čím jsou tajemnější, tím jsou krásnější. A myslím 

si, že takový styl se hodí umění víc, než snaha všechno vysvětlovat.“ 

(Jan Svoboda, 1982)709

  Jan Svoboda bol napriek mnohým svojim intenzívnym priateľstvám 

outsiderom. Jeho práca nie je dosť dobre zaraditeľná ani do schém dejín fotografie, 

ani do dejín súdobého výtvarného umenia. Napriek tomu, že syntetizoval a postupne 

vstrebával rôzne technické i výtvarné prístupy, nepodliehal im. Naučené kánony 

„krásy“ podriaďoval svojmu vlastnému videniu sveta. Snažil sa nielen svojim 

umením, ale aj ním podmieneným životom a názormi tento svet meniť. Jeho reči 

o láske a kráse, cite a tajomstvách alebo pravde sú výrazom básnivej a romantickej 

povahy, aká iba ťažko prijme hocijakú úlohu, ktorá je súčasťou praktického života. 

Svoboda sa nehodí do svojej doby, rovnako by sa však nehodil ani do doby predtým, 

ani potom. Pokiaľ chceme hodnotiť niektorú časť jeho práce, musíme brať zreteľ 

práve na tento jeho prudký individualizmus.

 Osobnostne podmienenú cestu si Jan Svoboda zvolil aj v prístupe k užitej 

fotografii. Práve preto nemá pri analýze tejto časti jeho tvorby cenu vychádzať 

zo zažitých dobových kánonov tohto druhu fotografie, ktorý obvykle charakterizuje 

technicky presná a  v  podstate „remeselná“ „dokumentácia“ či „reprodukia“ 

umeleckého diela alebo predmetu (zažitá terminológia je niekedy zavádzajúca). 

Hlavným predmetom záujmu je sprostredkovať informáciu o zobrazenom umeleckom 

diele. Podľa Karla Kuklíka, jedného z našich najskúsenejších fotografov umenia 

a Svobodovho niekdajšieho kolegu, existujú tri varianty tejto práce. Za prvé ide 

o vernú, teda technicky, perspektívne a materiálovo presnú reprodukciu diela, 

ktorá degraduje médium fotografie na slúžku predania informácie o  fyzickom 

vzhľade diela. Samotná fotografia sa tak stáva „neviditeľnou“ a naopak sprítomňuje 

reprodukované dielo. Za druhé ide o pohľad, ktorý dodrží kánony a parametre 

708 ZEMINA 1970, nepag.

709 Z rozhovoru s L. Tylorovou in: DUFEK 1994, 10.

[206] Jan Svoboda, Sedmá fotografie 

pro H. B., 1974, 20x30 cm. Zdroj: 

VANČÁT 2011a, č. 66 
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prvého typu, odkryje však médium fotografie tým, že obraz „oživí“. Fotografia tak 

zaujme, čoho dôvodom môže byť podpora fotografovaného diela a jeho vizuálneho 

účinku (napríklad zvoleným pozadím). Tretím druhom je potom tzv. interpretačná 

fotografia, ktorá dielo zobrazí tak, aby nieslo vizuálne posolstvo vsadené do jeho 

významu práve zobrazením. Stále sa však jedná o druh „fotografie umeleckého diela“. 

Pre potrebu definície niektorých Svobodových snímok tohto druhu by som pridala 

ešte štvrtý typ: fotografiu, ktorá si umelecké dielo privlastní a „zneužije“ ho 

natoľko, že sa obsah výtvarného zámeru, vloženého doň jeho vlastným autorom, 

takmer vytratí. Dielo sa stane súčasťou fotografie až tak dôkladne, že si ho na 

fotografii nemusíme všimnúť. Podobne, ako občas nevnímame objekty fotografického 

zátišia, ale celý obraz – po návrate z výstavy si jednoducho nemôžeme spomenúť 

na konkrétne zobrazené predmety, pretože nás prenikla iba „atmosféra“ fotografií 

či pocit, ktorý v nás vyvolali alebo správa, ktorú odovzdali. Práve v tom podľa 

môjho názoru väzí posolstvo Jana Svobodu. Jeho „fotografie umeleckých diel“ sa 

totiž v mnohých prípadoch stali iba „fotografiami“. 

 Dejiny nedávneho umenia sú stále tak trochu súčasné, a tak ako mi pamätníci 

na Jana Svobodu nesmierne pomohli v objasnení jeho osobnosti, spôsoboch práce, 

názoroch (objektívne či nie), práve tak zostala časť tejto jeho práce roztratená 

medzi osobnými archívmi rôznych ďalších umelcov a ich rodín (iba čiastočne vo 

verejných zbierkach, z ktorých tá najdôležitejšia v MG iba čaká na sprístupnenie), 

dohľadať preto celý existujúci materiál v túto chvíľu nie je možné. Ani nutné, 

zhromaždený fond viedol dostatočne k rozpoznaniu jeho pokladov, z umeleckého 

hľadiska cenných fotografií štvrtého typu, ale i bežných, viac-menej rutinných 

fotografií, ktoré dodnes vyvolávajú emócie profesionálov pri spomienke na Svobodove 

technicky „amatérske“ až nepoužiteľné pozitívy. Na obhajobu autora je však nutné 

dodať, že jednou z podmienok dosiahnutej kvality všetkých jeho fotografií bez 

rozdielu bolo východisko požadovanej technickej presnosti a individuálnej alchýmie 

ich vzniku. V dobe, kedy ešte mal prostriedky na materiál i fyzickú silu (najmä 

v šesťdesiatych rokoch), používal pre reprodukcie aj veľkú doskovú kameru, ktorá 

vykreslila objekty na fotografiách lepšie než všetky najmodernejšie prístroje. 

Aj preto si ho niektorí fotografovia nakoniec pozvali reprodukovať ich diela – 

napríklad Kolíbal, ktorý mal jemné niťové obrazy, aké nebolo vôbec jednoduché 

verne zobraziť. 

 Paušalizovať obsiahlu užitú tvorbu tohto autora, ktorú som sa v práci 

zhromaždila, dosť dobre nie je možné. Je však možné konštatovať maximálnu mieru 

zaujatia, ktorú Svoboda ku každej jednej zákazke zvlášť pociťoval. Pokiaľ sú 

šesťdesiate a  počiatok sedemdesiatych rokov vrcholom technickej dokonalosti 

jeho reprodukcií, plných experimentov v rámci žánru nevídaných (napríklad veľké 

zväčšovanie pozitívov, hra s inscenáciou, kompozíciou a nie vždy objektu lichotivým 

osvetlením), od polovice tohto desiaťročia dochádza vplyvom fyzických problémov 

a stupňovanej osobnej uzatvorenosti autora k jeho postupne absolútnemu úniku do 

vlastného sveta. Toto obdobie, ktoré trvalo až do jeho smri, bolo časom prehlbovania 

autorových vlastných presvedčení. To, že jeho myšlienkový svet utváralo umenie či 

vedomie náležitosti k nemu, dokazujú konceptuálne a postmodernu predznamenávajúce 

polohy jeho vlastnej tvorby. Reflektoval vtedy predovšetkým svoje vlastné „obrazy“ 

(obsahovo návratom k starým témam aj formálne ich prefotografovaním), a tým 

samého seba – ako „umelca“. Autor tak až do konca neprestáva „reprodukovať“ 
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a tým komunikovať umelecké diela (na konci iba svoje vlastné). Toto spojenie 

asociuje myšlienku, že výtvarné umenie, spočiatku vstrebávané aj skrze tvorbu 

blízkych osobností, ktorých diela rád fotografoval, podmieňovalo jeho výtvarné 

názory a svetonázor. Voľba tohto „vznešeného“ námetu, akéhosi vrcholu pravdy – 

rovnocennej vnútorným obsahom jeho zátiší, bola podmienkou prístupu, ktorý si pre 

reprodukcie vyvolil. Odpor k spotrebnému, obyčajnému a komerčnému vyvolal odpor 

k takémuto vstrebávaniu a prostredkovaniu umenia. Táto životná filozofia Jana 

Svobodu je podmienkou jeho užitej i voľnej fotografie, ktorá usiluje o vytvorenie 

práve tak autentických a pravdivých, pritom básnivých hodnôt.

 Svobodova užitá tvorba preto tlmočí výtvarný odkaz umelca práve tak, 

ako jeho voľná tvorba. Podobný príbeh, ktorý mohol byť iba stručne naznačený, 

sprevádza fotografa, ktorého si Svoboda sám vážil, a to Josefa Sudka. Sudek bol 

starší, múdrejší a skúsenejší, a dá sa považovať za dôkaz toho, že má zmysel svoj 

svet fotografiou tlmočiť, pretože tak môže obohatiť iných. Sudkov svet – rovnako 

podmienený životom s výtvarným umením – prenikal aj do fotografie umeleckých 

diel. Tie najradikálnejšie z nich, snímky zo záhrady architekta Rothmayera a Hany 

Wichterlovej, už vznikali priamo ako cykly „voľné“. Že sa dá vniesť príbeh do 

jednotlivej a „spotrebnej“ fotografie umeleckého diela, som sa snažila ukázať na 

Sudkových fotografiách jednotlivých diel Hany Wichterlovej a Josefa Wagnera. 

 Predposledná kapitola zhrnula prístupy troch žijúcich fotografov, ktorí 

začali umelecké diela fotografovať v podobnom časovom období ako Jan Svoboda. 

Ich prístup sa dá označiť praktickým a profesionálnym, pričom najimaginatívnejšie 

snímky tvoril zámerne Jan Šplíchal. Karel Kuklík sa voči invenčnej fotografii 

vymedzuje z akýchsi ideologických príčin, i keď „atmosféru“ umeleckého sveta 

dokázal zachytiť nevšedne výtvarne citlivo, o  čom svedčí napríklad jeho 

nepublikovaný fotografický dokument z ateliérov mladých umelcov zo šesťdesiatych 

rokov. Jan Ságl má podobný odstup od spotrebnej a profesionálnej či rutinnej 

tvorby. A pretože ho takáto technicky podmienená práca dostatočne nenaplňovala, 

po začiatku 70. rokov s ňou prestal, aby sa venoval voľnej fotografii, ktorú 

stavia na lyricky ladených záberoch svetového umenia v galériách. Zdá sa preto, 

že je otázkou prístupu, aký si daný fotograf k užitej tvorbe (niekedy v spolupráci 

s  autorom diel, napr. v  prípade Pacíka) vytvorí. Pokiaľ sa táto nemá stať 

sprostredkovávaním jeho životnej a vizuálnej filozofie, nie je dôvod jej prikladať 

nadsadený význam.

 Do prehľadu svetových príkladov invenčnej fotografie priestorových 

umeleckých diel som vybrala pre istú podobnosť s charakterom Svobodovho prístupu 

silné a inšpiratívne individuality, ktoré razili svoj výtvarný názor v dialógu 

s fotografiou, a tak zároveň prehodnocovali úlohu fotografie ako autonómneho 

umeleckého prostriedku. Popísala som prístupy sochára Rodina; sochára, fotografa 

a  filmára Brancusiho; fotografa a  občasného sochára Brassaïa a  reportážne 

fotogenického sochára Giacomettiho. Na záver som skúsila ozrejmiť možnú hranicu, 

kde sa význam sochy/priestorového objektu a  fotografie začína dostávať do 

zamýšľanej jednej úrovne s postupným vylúčením služobnej funkcie reprodukcie. Táto 

záverečná podkapitola poukazuje na celkom nové polohy výtvarného umenia, ktorých 

definíciu pomaly preberala úloha fotografického média. Snáď až sem preto môžeme 

premýšľať Svobodovu užitú tvorbu, i keď jej teoretická väzba na definovanie úlohy 

priestorového umenia nebola najdôležitejšia. Tou je u Svobodu naopak vždy na prvom 
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mieste fotografia, jej piktoriálne kvality a vizuálne-poetické zdielanie obsahu 

zobrazeného, naviac podmienené artefaktuálne („hmotou“ fotografie). Individualita 

jeho prístupu je tak zrejmá a ťažko zaraditeľná k nejakej kategórii.

 Nakoniec by som rada zdôraznila Svobodov záujem o „tajomstvá“ prežívaného. 

Tajomstvá sú záhadné práve preto, že zostávajú skryté. Najväčšie vzrušenie tak 

poskytnú tomu, kto ich zmysel pochopí, a nesnaží sa ich dešifrovať. Svobodova 

radosť bola podmienená neustálym vyhľadávaním a zachytávaním tajomstiev videného, 

a to ako v bezprostrednej realite, tak v umeleckých dielach, a napokon aj ich 

výslednej fotografii. V tom väzí kľúč k pochopeniu jeho dôrazu na každú jednu 

„dokumentačnú“ fotografiu. Jej vysokým cieľom bolo totiž optimálne sprostredkovať 

tajomstvo zobrazovaného umeleckého diela práve tak, aby zostalo skryté. A zároveň 

fotograf nerezignoval na vnesenie svojho vlastného tajomstva, ukrytého vo 

výslednej fotografii.

 Ako podnadpis tejto práce som uviedla „dialóg fotografa s  priestorovým 

objektom“. Snáď sa mi podarilo naznačiť možné roviny významovosti umeleckého 

diela v reprodukčnej a užitej fotografii Jana Svobodu ako „objektu“ jeho často 

výlučne autorsky zamýšľanej „fotografie“. Domnievam sa, že práve reprodukcie 

priestorových umeleckých diel mu umožnili takýto – im samotným nesmierne vážený 

dialóg o prostredkovaných hodnotách naplno naviazať. Ak by som sa mohla vrátiť 

v čase, prácu by som premenovala na ešte výstižnejší názov: „Fotografický monológ 

Jana Svobodu o umení, a tak živote vôbec.“ Monológ o tajomstvách na druhú.
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PRÍLOHA

STRUČNÝ ŽIVOTOPIS AUTORA

(Vypracované podľa VANČÁT 2011a, 127; DUFEK 1994 a FÁROVÁ 1968)

1934  Narodil sa v Bohuhuňoviciach na Morave, kde žil až do svojich pätnástich 

rokov..

1946—47  Dostal prvý fotoaparát Kodak. 

1949—50  Učí sa maliarom porcelánu v porcelánke v Starej Roli pri Karlových Varoch. 

1950—54 Navštevuje Vyššiu školu uměleckého průmyslu v Prahe, od roku 1952 

špecializovaný odbor scénické výtvarnictvo (prof. Richard Lander). 

1954  Žení sa so spolužiačkou a grafičkou Juliou Oberdingovou (1933—1998). 

1954—56  Absolvuje vojenskú službu v Janoviciachch nad Úhlavou. 

1956—57  Pracuje ako propagačný výtvarník v podniku Stavoprojek. 

1957—58  Vzniká prvý fotografický cyklus 100 pohledů na michelskou plynárnu. 

1957—60  Je zamestnaný v Sovětskej knihe. 

1958  Stretáva sa s dielom Josefa Sudka na jeho výstave v Alšovej síni v Prahe. 

1960 Dokumentuje výstavu Konfrontace II v ateliéri Aleša Veselého. V ateliéri 

tohto umelca ďalej pracuje až do roku 1969.

1960—71  Je zamestnaný v propagačnom oddelení podniku Obuv Praha, od roku 1969 ako 

fotograf.. 

1962  Spolupracuje ako fotograf s Emilom Radokom a Jaromilom Jircšom na filme Don 

Špagát pre Laternu Magiku a s Janom Švankmajerom na polyekráne Jablonec 1962. 

1963 Je prijatý za člena skupiny Máj. Získava tu významné priateľstvá s umelcami, 

napríklad Zdeňkom Palcrom a Zbyňkom Sekalom.

1964 Účastní sa spoločnej výstavy skupiny Máj s piatimi fotografiami. Fotografuje 

pre Miloslava Chlupáča asi 150 snímok rôznych predmetov a sôch pre knihu 

Pojednání o plastice.

1965  Žení se s grafičkou Annou Horáčkovou.

1965—1970 Publikuje fotografie umeleckých diel v časopise Výtvarné umění.

1967  Vzniká cyklus fotografií pre plánovanú knihu o pamiatkách a prírode 

Benešovska, 

1968  Uskutočňuje se prvúí samostatnú výstavu v Galerii na Karlovom náměstí 

v Prahe (reprízy: Brno, Ostrov nad Ohří, Benešov). Výstavu inštaluje Stanislav 

Kolíbal, ktorého diela približne od tejto doby do asi roku 1975 dokumentuje.

1969 Naposledy dokumentuje umelecké diela Aleša Veselého.

1971—83  Je zamestnaný ako fotograf Uměleckoprůmyslového muzea v Prahe. 

1975  Zatiaľ nerozsiahlejšiaí retrospekíva v Dome pánů z Kunštátu v Brne 

predstavuje 185 autorových fotografií. 

1977  Podstupuje ťažkú operáciu žalúdku. 

1978 Výstava fotografií z ateliéru Zdeňka Palcra vo Wrocławskej Galerii 

Fotografii, ktorá má reprízu 1980 v Łodźi.

1982  Konajú sa dôležité výstavy v Photographers’ Gallery v Londýně a v The Museum 

of Modern Art v Oxfordu. 
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1983  Koná sa výstava Komparace I. Sudek / Svoboda v Roudnici nad Labem. 

1987  Koná sa samostatná výstava v Galerii Fotochema v Prahe. 

1990  Zomiera 1. januára (podľa lekárskej správy) vo svojom byte v Prahe-Košířoch. 

1991  Posmrtne vychádza v nakladateľstve Odeon monografia pripravená Petrom 

Balajkom v spolupráci s autorom. Jaromír Zemina Svobodu radí prvýkrát 

autonómne vedľa ostatných výtvarných umelcov do novej expozície moderného 

umenia Národnej galerie v Prahe v Jízdárni Pražského hradu.

1994—95  Antonín Dufek pripravuje v Moravskej galerii v Brne a v Uměleckoprůmyslovom 

muzeu v Prahe retrospektívu k autorovým nedožitým ššesťdesiatinám. 

2005  Moravská galerie v Brne odkupuje od Anny Svobodovej zásadnú časť autorovej 

pozostalosti. 

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

(Podľa VANČÁT 2011a, 128)

1968  Jan Svoboda: Fotografie, Galerie na Karlově náměstí, Praha (katalóg FÁROVÁ 

1968, plagát Zbyněk Sekal, inštalácia Stanislav Kolíbal) 

1968  Jan Svoboda: Fotografie, Kabinet Jaromíra Funka, Brno (rovnaký katalóg) 

1969  Jan Svoboda: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Ostrov nad Ohří (rovnaký 

katalóg) 

1969  Jan Svoboda: Fotografie, Šímová síň, Benešov (katalóg FÁROVÁ – PALÁN 1969) 

1970  Jan Svoboda: Fotografie, Kabinet grafiky, Oblastní galerie, Olomouc (katalóg 

ZEMINA 1970) 

1971  Jan Svoboda, Kino Družba, Brno (katalog ZEMINA 1971) 

1975  Jan Svoboda, Dům pánů z Kunštátu, Brno (katalóg DUFEK 1975, úprava Anna 

Svobodová, inštlácia Milan Pitlach) 

1977  výstava v byte Františka Provazníka, Praha (úvodné slovo Jiří Poláček) 

1978  Portrét rzeźbiarza: Jan Svoboda w pracowni Zdeńka Palcra, Wrocławska Galeria 

Fotografii, Wroclaw (katalóg ZEMINA 1978) 

1979  Jan Svoboda, 13 fotografische Bilder, Galerie Print, Worpswede (katalog 

LAMBERS – DUFEK 1979) 

1979  výstava v byte Petra Rezka, Praha 

1980  Fotograf w pracowni rzeźbiarza, Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne, Salon 

Fotografiki, Łódź (katalóg LECHOWICZ – PŠTROSSOVÁ 1980) 

1982  The Photographers’ Gallery, London (katalóg DUFEK 1982) 

1982  The Museum of Modem Art, Oxford (rovnaký katalóg) 

1982  Komparace I. Fotografie Josefa Sudka a Jana Svobody, Galerie výtvarného umění 

v Roudnici nad Labem (katalóg KIRSCHNER 1983) 

1986  Jan Svoboda: Są wspomnienia wspomnień, Foto-Medium-Art, Wroclaw 

1986  Jan Svoboda: Fotografie, Malá galerie Československé státní spořitelny, Kladno 

1987 Výstavní síň Fotochemv, Praha 

1992 Galerie in der Brotfabrik, Berlin 

1994 O světle. Vaclav Boštík: Kresby, Jiří Seifert: Sochy, Jan Svoboda: Fotografie, 

Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (katalóg ZEMINA 1994) 
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1994 Jan Svoboda: Fotografie, Pražákův palác, Moravská galerie v Brně, Brno 

(katalóg DUFEK 1994)

1995 Jan Svoboda: Fotografie, Uměleckoprůmyslové museum, Praha (rovnaký katalóg)

2000 České centrum fotografie, Praha 

2004 Jan Svoboda – rané dílo 1963—1968, Mesiac fotografie, Výstavná sieň 

Slovenského plynáren-ského priemyslu, Bratislava 

2006 Jan Svoboda: Z pozůstalosti, Ateliér Josefa Sudka, Praha (katalóg Pavel 

Vančát) 

2006 Stanislav Kolíbal und Jan Svoboda, Galerie Storms, München 

2006 L’ombre de Jan Svoboda, Centre de photographie, Lectoure 

2006  La Galerie de La Filature, Mulhouse 

2011  Jan Svoboda (I934—1990), Ateliér Josefa Sudka, Praha (katalóg Josef Moucha) 

VYBRANÉ SKUPINOVÉ VÝSTAVY

(podľa VANČÁT 2011a, 129—130)

1964  Skupina Máj, Galerie Nová síň, Praha 

1969 Cykly a seriály, Obecní dům, Praha (repríza 1970 Dům umění, Brno) 

1970 Cien grabados y cien fotografias Checoslovaquia, Museo universitario de 

ciencias y arte, Mexico City (katalóg Jiří Mašin) 

1971 10 fotografů, Dům umění města Brna, Brno 

1971 Ateliéry, Galerie U Řeických, Praha (katalóg SEKORA 1971) 

1973—74 Československá fotografie I971—72, Moravská galerie, Brno (katalóg Antonín 

Dufek) 

1978 Strom, Dům pánů z Kunštátu, Brno (katalóg Jaroslav Anděl) 

1983 Motiv okna v díle deseti současných českých výtvarných umělců, Letohrádek 

Ostrov, Ostrov (katalóg Hana Rousová) 

1984 Česká výtvarná fotografie, Galerie „d”, Praha (katalóg Jiří Mašin a Vladimír 

Birgus) 

1984 Wspołczesna sztuka czeska, Druga kolekeja Janinv Ojrzvńskiej, Muzeum Narodowe, 

Wrocław 

1986 Fotografia Elementarna, Galerie Sztuki Współczesnej, Szczecin 

1986 Méně, Galéria F, Banská Bystrica (repríza Galerie G4, Cheb) (katalóg Tomáš 

Fassati) 1989 Československá fotografia 1945—1989, Valdštejnská jízdárna, 

Praha 

1989 Elementarność fotografii, Galcria BWA, Wroclaw (katalóg Jerzv Olek, Antonín 

Dufek, Andrzej Saj) 

1989 150 fotografií, Moravská galerie v Brně, Brno 

1989 Současná československá fotografie, Holland Foto 89, De Nieuwe Kcrk, Amsterdam 

1990 Tchechoslowakische Photographie der Gegenwart, Museum Ludwig, Köln (reprízy: 

1990—94 Erlangen, Metz, Luxembourg, Strasbourg, Odense, Freiburg, Barcelona, 

Waldkraiburg, Austin, Lawrence) 
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1990 Photographie progressive en Tchècoslovaquie 1920—1990, Galerie Robert Doisneau, 

Vandœuvre-lès-Nancy (katalóg Claude Philippot, Christian Caujolle, Anna 

Fárová, Zdeněk Primus a kol.) (reprízy: Mühlheim, Strasbourg) 

1991 Stálá expozice moderního umění, Národní galerie v Praze, Jízdárna Pražského 

hradu (autor Jaromír Zemina)

1991 Český informel: Průkopníci abstrakce z let 1957-I964, Staroměstská radnice, 

Praha (katalóg NEŠLEHOVÁ 1991) 

1991 In memoriam, Mánes, Praha (repríza Litomyšl) 

1991 V dimenzích prázdna, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (repríza 

1992, Olomouc) 

1994  Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, Kunst- 

und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn (katalóg Ryszard 

Stanislawski a Christoph Brockhaus) 

2001 Fotografie jako umění v Československu let 1959—68, Moravská galerie v Brně, 

Brno (katalóg DUFEK 2001) 

2002 Česká a slovenská fotografie 80.-90. let 20. století, Muzeum umění Olomouc, 

Olomouc (katalog Lucia Lendelová, Tomáš Pospěch, Helena Rišlinková) (repríza 

Dom umenia, Bratislava) 

2003 Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Jízdárna Pražského hradu, 

Praha (reprízy: Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno; Salon, Kabinet, Olomouc; 

Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy) (katalóg PRIMUS 2003)

2003 Ejhle světlo, Moravská galerie v Brně, Brno (repríza 2004, Jízdárna Pražského 

hradu, Praha) (katalóg ZEMÁNEK 2004)

2004 fotografie??, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (repríza 2005, Dům pánů 

z Kunštátu, Brno) (katalóg FREIBERG – VANČÁT 2004) 

2004 Blízká vzdálenost / Kiizeli távolság / Proximate Distance, Szent István Király 

Muzeum, Székesfehérvár (katalóg LÁSZLÓ 2004)

2005 Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové muzeum a Galerie hlavního 

města Prahy, Praha (katalog BIRGUS – MLČOCH 2010) 

2006 Anna Fárová & fotografie, Langhans Galerie, Praha 

2007 Skupina Máj 57. Úsilí o uměleckou svobodu na přelomu 50. a 60. let, Pražský 

hrad, Císařská konírna, Praha (katalóg PRIMUSOVÁ 2007) 

2007 Fotografie 70. let v ČSR, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy 

2008 Nechci v kleci!, Muzeum umění, Olomouc (katalóg BIELESZOVÁ 2008)

2008 Třetí strana zdi. Fotografie v Československu 1969—1988, Moravská galerie 

v Brně, Brno (katalóg DUFEK 2008) 

2009 Tschechische Fotografie des 20. jahrhunderts, Kunst- und Ausstellungshalle der 

Bundesrepublik Deutschland, Bonn 

2009 Mimo zónu, Langhans Galerie Praha, Praha (katalóg ŠIMÁNEK 2009)
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