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Anotace 

 

Bakalářská práce „Surrealismus v módní fotografii“ se zabývá surrealistickými 

prvky jakožto inovativními přístupy v módní fotografii. V průběhu textu jsou 

vymezeny a definovány důležité pojmy, které se k této bakalářské práci vztahují, 

a nastíněny jednotlivé souvislosti mezi nimi i danou dobou. Téma je zachyceno 

v historických kontextech, kde autor vyhledává společný průsečík pro jednotlivé 

kategorické celky. Současně se dotýká technik a uměleckých principů používaných 

v módní fotografii.  

Práce se snaží poukázat na prvky surrealismu a vymezit je od ostatních 

fotografií, přičemž reflektuje příčiny jejich vzniku. Z textu vyplývá stanovení okruhů 

jednotlivých projevů surrealismu v módní fotografii, kdy jsou okolnosti s tímto 

jevem spojené zkoumány od samotného vzniku surrealismu až po současnost. Práce 

se dále věnuje osobitým stylům jednotlivých fotografů zmíněných v souvislosti se 

surrealistickými tendencemi.  
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ÚVOD 

 

I když by se na první pohled mohlo zdát, že sny a realita jdou proti sobě a 

diametrálně se liší, v surrealistické fotografii je tomu naopak. Vzájemně se prolínají, 

utvářejí společný obraz a jeden bez druhého jako by neexistovaly.  

I tak by se dala charakterizovat módní fotografie vyznačující se surrealistickými 

tendencemi, které se chci v této práci věnovat. Snímky tohoto typu zaujmou svou 

neotřelostí, rafinovaností každého detailu a svébytným vyjádřením duše autora. 

Nabízejí možnost vstoupit do světa snů a pohádek a oprostit se od současné šedi 

stereotypních módních fotografií. Odtržení od světa skutečného a přiblížení se světu 

fantasknímu také velmi závisí na interpretaci snímku samotným pozorovatelem. 

Fotografie je tedy ovlivněna subjektivními pocity každého jedince. 

 

Výběr tématu předkládané práce byl silně ovlivněn mým osobním vztahem 

k módní fotografii i k fotografii obecně, které se již řadu let věnuji. Poslední dva 

roky působím převážně jako módní a portrétní fotografka a ve svém portfoliu mám 

již několik desítek stylizovaných fotografií a fototestů modelek sloužících jako jejich 

prezentace v modelingových agenturách. Práce každého fotografa se odvíjí od 

znalosti různých technik a stylů fotografování. Čím více jich zná, tím bohatší je jeho 

tvorba. Stejně tak to je i s mojí bakalářskou prací, která má být teoretickým přínosem 

nejen pro mě samotnou, ale také pro začínající fotografy a odbornou veřejnost. Ta by 

se díky této práci měla lépe orientovat v oblasti módní fotografie a inovativních 

přístupů, konkrétně surrealistických principů. 

 

Cílem mé práce je popsat znaky a techniky surrealismu a na příkladech ukázat, 

jak se tato východiska přenesla do módní fotografie. Stejně jako každý umělecký 

směr nebo sloh má své představitele, tak i módní fotografie se surrealistickými 

tendencemi má své významné zástupce. Tyto tendence se mohou stát ústředním 

motivem většiny jejich tvorby anebo tvořit světlou výjimku v  portfoliu a trendu 

jejich doby. 

 

Bakalářskou práci jsem si rozdělila do pěti částí, přičemž každá z nich popíše 

vývoj tématu z různých úhlů pohledu: historického, uměleckého, ale také 
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sociologického či technického. Jednotlivé části na sebe budou vzájemně navazovat a 

prolínat se a měly by vyústit v okruhy jednotlivých surrealistických projevů v módní 

fotografii.  

V první části se budu věnovat kořenům a okolnostem vzniku surrealismu, 

prvotním i pozdějším znakům tohoto uměleckého směru, jež podpořím odbornou 

definicí základního pojmu. Za klíčové považuji zejména popis projevů a technik 

surrealismu, které následně využiji v dalších kapitolách.  

Druhou část práce bych chtěla věnovat fotografii jako takové a třetí část její 

surrealistické odnoži. Zde se opět ponořím do historie vzniku fotografie, jejího 

promítnutí do umění a využití jako mocného nástroje v dnešní době. Současně se 

poohlédnu po různých technikách a významných představitelích surrealistické 

fotografie jak v zahraničí, tak i na domácí půdě.  

Tato třetí část by měla představovat pomyslnou vstupní bránu do světa módy, kde 

hraje fotografie nezastupitelnou roli, zejména jako moderní obrazový projev a 

největší zbraň reklamy. Zamyslím se i nad fenoménem módy a módní fotografie a 

jejím působením v odvětví reklamy.  

V poslední páté části se pokusím charakterizovat základní principy módní 

fotografie a vymezit v ní okruhy pro surrealistické tendence, které se od 

stereotypního pojetí odlišují.  

V závěru shrnu poznatky z celé práce a pokusím popsat, jaké prvky surrealismu 

ovlivňují současnou uměleckou tvorbu módní fotografie.  
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1 Surrealismus 

 

Fauvismus, kubismus, futurismus, expresionismus a dadaismus, to jsou umělecké 

směry první poloviny 20. století. S koncem první světové války nastupuje umělecký 

směr nový, a to surrealismus. Nešlo jen o umělecký směr, byl též myšlenkovým 

hnutím meziválečného období. Vycházel z historického kontextu, který nám při 

bližším pohledu nabídne možnost jej lépe zhodnotit. Podíváme se na to, co mu 

předcházelo, ale i na to, co po něm následovalo. Pozastavíme se také nad jeho 

politickým a sociálním rozměrem. 

 

1.1 Zrod surrealismu 

Surrealismus vznikl jako široké intelektuální hnutí počátkem 20. let 20. století a 

měl významné postavení v umění meziválečného období.1 

Surrealismus nebyl pouze uměleckým směrem, ale byl též myšlenkovým hnutím, 

a abychom ho mohli soudit, je nutné ho zasadit do kontextu a podívat se na to, co mu 

předcházelo, co mu následovalo a všímat si jeho vztahu k politické a sociální situaci. 

Jeho zasazení mezi obě světové války si o to přímo říká. 

Po válce byli na jedné straně oslavováni vítězové, a na druhé zatracováni 

poražení, ale čí bída byla větší? V meziválečné době vládla totální bída – nejen ta 

materiální, která po „ čtyřletém zabíjení a ničení všeho druhu kladla otázku důvěry 

k režimu“.2 Byl to hlavně následek neschopnosti systému v podání nezpůsobnosti 

vlády zkrotit svou moc jiným způsobem než ve službách omezování a rozvracení 

člověka. Elity, věda, filosofie, vše skončilo úpadkem. „Všeobecný úpadek civilizace, 

která se obrací sama proti sobě a sama sebe pohlcuje.“3 Společenský odpor vůči 

válce umocnily také fotografické snímky zachycující výřez reality. Fotografie 

posloužila jako médium, které vrylo do paměti obraz nepřítele, tvrdí ve své knize 

O fotografii Susan Sontagová.4 

Jednou ze základních skutečností, která přispěla ke vzniku surrealismu a jež byla 

sdílena všemi umělci hnutí, bylo naprosté opovrhování buržoazní, materialistickou 

společností, která nesla vinu za první světovou válku i její důsledky. Všichni členové 

                                                 
1 MARTIN, Tim. Surrealisté, Praha: Slovart, 2004, s. 12 
2 NADEAU, Maurice. Dějiny surrealismu, Olomouc: VOTOBIA, 1994, s. 14 
3 Ibid., s. 14 
4 SONTAG, Susan. O fotografii, Praha: Paseka, 2002, s. 22  
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hnutí byli válkou velmi poznamenáni, válčili totiž z donucení. Pro ně civilizace 

ztratila svůj smysl, nechtěli s ní mít nic společného. „Radikální nihilismus, který tyto 

umělce oživoval, se nevztahoval pouze na umění, ale na všechny projevy civilizace. 

Neboť společnost, která je s úsměvem poslala na smrt, očekávala návrat těch, kteří 

smrti unikli, se všemi svými zákony, morálkou a náboženstvím.“5 Právě proti této 

degenerující společnosti bylo třeba postavit nové revoluční antiumění. 

Přestože se surrealismus zrodil v Paříži v úzkém okruhu umělců, neomezil se 

pouze na tuto oblast, postupně putoval dál do celého světa. Ovlivňoval nejen 

evropské státy spolu s Československem, ale dostal se do Afriky, Asie (Japonsko) a 

Ameriky (Mexiko, Brazílie, Spojené státy). Byl to právě surrealismus, první 

z uměleckých hnutí, který měl mezinárodní ohlas. 

 

1.2 Dada 

Představitelé surrealismu tvořili nejprve dadaistickou skupinu, která se 

zformovala uprostřed první světové války roku 1916 v curyšském Kabaretu Voltaire, 

kde se sešla řada umělců a intelektuálů mající protiválečný postoj. Curych byl v této 

době centrem emigrantů všeho druhu.  

Hlavním a vášnivým iniciátorem hnutí dada (ve francouzštině je dada dětský 

výraz pro hračku) byl rumunský básník Tristan Tzara, tvůrce Manifestu dada 1918, 

který se stal „katalyzátorem základních revolučních tendencí, jež oživí skupinu 

Littérature6 a ty, kdož jí byli ovlivněni.“ 7 V Littérature byly vydávány články a básně 

takových autorů, jakými byli Paul Valéry, hrabě de Lautréamont, Apollinaire, 

Mallarmé či Rimbaud. Další francouzští umělci ale o dadaistickém hnutí v Curychu 

neměli ponětí. K Bretonovi se dostala čísla časopisu Dada až roku 1917 od 

Apollinaira a samotné hnutí dorazilo do pařížského prostředí až s příchodem Tzary 

roku 1919. Budoucí surrealisté jako již zmiňovaný Breton, Aragon, Eluard, Soupault 

či Péret se neváhali k hnutí přidat, a zařadit se tak mezi ctižádostivé dadaisty ničící 

všechny tradiční hodnoty. 

Nejen jejich manifesty a divadelní vystoupení patřila k stálým provokacím 

obecenstva. Když nastoupili dadaisté, bořily se mýty a pravidla, a nic zkrátka nebylo 

                                                 
5 NADEAU, Maurice. Dějiny surrealismu, Olomouc: VOTOBIA, 1994, s. 14 
6 Littérature byl literární časopis mající tři redaktory: Louise Aragona, André Bretona a Philippa 
Soupalta. 
7 NADEAU, Maurice. Dějiny surrealismu, Olomouc: VOTOBIA, 1994, s. 27–28 
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nemožné. Manifest předčítán deseti osobami najednou, zhasnutý sál či umělci hrající 

si před publikem na schovávanou – dadaistická vystoupení byla opravdu 

nezaměnitelná. Pro toto anarchistické hnutí byla dále charakteristická „dezartikulace 

jazyka i výtvarných forem a souběžně s ní i desakralizace morálních hodnot“.8 

Znamenalo skandál, provokaci a výsměch současné atmosféře a společnosti, jejíž 

pojetí života toužili změnit. Hlavní roli tak hrál odpor, negace a destrukce.  

Hnutí dada kulminovalo kolem roku 1921, avšak po neshodách mezi Bretonem, 

zakladatelem surrealismu, a Tzarou, zakladatelem dadaismu, které vyústily roku 

1922, se Breton s dadaisty rozloučil. Breton totiž preferoval činy méně anarchistické.  

„N ěkteří historikové hnutí dada vzbuzovali dojem, že Tzara a jeho přátelé už 

všechno vynalezli a že přínos Bretonův spočíval jedině v tom, že změnil pojmenování 

dada v pojmenování surrealismus.“9 Nicméně se z Bretona stává po dobu dalších 

dvou desetiletí integrující postava a vůdce surrealistického hnutí. 

 

1.3 Definice a idea surrealismu 

Slovo „surrealismus“ jako takové pochází od francouzského básníka a dramatika 

polského původu Guillauma Apollinaira, který ho poprvé použil roku 1917 

v programu k baletu Erika Satieho Parade, aby následně označil své vlastní drama 

Prsy Tiresiovy za „surrealistické drama“, v němž pomíjí všechny stavební prvky 

tradičního dramatu. Toto dílo se stalo programovým počinem divadelní avantgardy a 

předchůdcem absurdního dramatu.  

Za první dílo, které chtělo být vystavěno na surrealistických principech, je 

považován Bretonův a Soupaultův text Magnetická pole (Les Champs Magnetiques), 

jenž obsahoval první pokusy takzvaného „automatického psaní“. První kapitoly této 

knihy byly vydávány od října roku 1919 v revue Littérature.  

Když se roku 1924 André Breton pokoušel definovat pojem surrealismus v 

Prvním manifestu surrealismu, použil vyjádření ve stylu lexikonu či naučného 

slovníku:  

„SURREALISMUS, podst. jm. m. r. – Čistě psychický automatismus, jímž se 

ústně či písemně nebo jakýmkoli jiným způsobem snažíme vyjádřit skutečné 

                                                 
8 PIJOAN, José. Dějiny umění 10, Praha: Odeon, 1984, s. 9 
9 PIJOAN, José. Dějiny umění 10, Praha: Odeon, 1984, s. 9 
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myšlenkové procesy. Diktát myšlenek bez jakékoliv kontroly rozumem, mimo 

jakoukoliv estetickou nebo etickou úvahu. 

ENCYKLOPEDIE. Filosofie. Surrealismus vychází z víry ve vyšší existenci 

určitých, až dosud opomíjených asociací, ve všemocnost snu, v bezúčelnou hru 

myšlení. Jeho cílem je definitivní destrukce všech psychických mechanismů a při 

řešení hlavních životních problémů se chce prosadit na jejich místo. K absolutnímu 

surrealismu se přihlásili: Aragon, Baron, Boiffard, Breton, Carrine, Crevel, Delteil, 

Desnos, Éluard, Gérard, Limbour, Malkine, Morise, Naville, Noll, Péret, Picon, 

Soupalt, Vitrac.“10  

V poznámce pod čarou téhož manifestu uvedl Breton ještě jména malířů, 

například Seurat, Matiss, Picasso, Braque, Duchamp, de Chirico, Man Ray, Ernst a 

jiných, kteří třeba ani o surrealismu neslyšeli, ale svými uměleckými projevy mu byli 

blízko. Důkazem, že se nemuselo jednat ani o současné umělce, byl již zmíněný 

Seurat či z básníků Viktor Hugo. 

Ústředními motivy tohoto hnutí však nebylo pouze umění či básnictví. Jak stálo 

v Prvním manifestu surrealismu, hnutí si kladlo za cíl „vy řešení hlavních problémů 

života“. Byla to životní forma, již její členové pokládali za jistý způsob existence, 

která dává prostor hravosti a tvořivosti a je věnována intenzitě okamžiku. První 

manifest, jenž spadal do heroického období hnutí, znamenal pro umělce jakési 

vyhlášení práv a povinností, oficiální ustavení skupiny. Jeho „slova explodovala 

uprostřed světa, který válka morálně a intelektuálně podryla“11. 

V roce 1924 vznikl v Paříži na rue de Grenelle také „Úřad pro surrealistický 

výzkum“, který se zaměřoval na praktický účinek surrealismu, a jak napsal Luis 

Aragon, jednalo se o „romantický azyl pro všechny ideje, které se vzpírají zařazení 

do tradičních idejí, a jsou přichystány pro jakoukoliv vzpouru proti stávajícímu 

řádu“12. Tiskovým orgánem úřadu byl časopis La Révolution surréaliste 

(Surrealistická revoluce) vycházející nepravidelně.  

 

1.4 Politické pozadí 

Období mezi roky 1925 a 1930 je označováno jako období intuitivní, v této době 

se surrealisté také začali zaměřovat více na realitu a politiku. Konkrétně v roce 1929, 
                                                 
10 KLINGSÖHR-LEROYOVÁ, Cathrin. Surrealismus, Praha: Slovart, 2005, s. 6 
11 PIJOAN, José. Dějiny umění 10, Praha: Odeon, 1984, s. 28 
12 KLINGSÖHR-LEROYOVÁ, Cathrin. Surrealismus, Praha: Slovart, 2005, s. 11 
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kdy vznikl Druhý manifest surrealismu, surrealisté přenášeli dopady hospodářské 

krize do politiky (levicové myšlenky). A. Breton, zastánce rozdílných názorů, vyřadil 

z tohoto hnutí umělce jako například Picabiu, Tzaru, Soupaulta či Massona, které 

nazval idealistickými otravy, a znovu přesně vymezil pojem surreality a působení 

hnutí. Tento manifest znamená „krajní pokrok: ve sféře ducha je tu bádání, jdoucí až 

k okultismu a esoterickému zasvěcení, ve sféře činu pak podřízení se bojujícímu 

komunismu.“13   

Tato nová politická situace znamenala napětí a krizi uvnitř skupiny. Surrealisté 

opustili svůj negativní, anarchistický postoj a vydali se cestou marxismu a později se 

s ním museli vyrovnat. To samé platilo i o Bretonovi sbližujícímu se s revolučním 

hnutím. Nový orgán hnutí nese jméno Le Surréalisme au service de la Révolution 

(Surrealismus ve službách revoluce). 

O něco později, konkrétně roku 1933, členové hnutí tvrdí, že jsou lepšími žáky 

Lenina než sami komunisté a razí pověstné heslo, které se objevilo v letáku zvaném 

Mobilizace proti válce není mírem: „Chceš- li mír, chystej občanskou válku.“14 

Téhož roku jsou Breton, Éluard a Crevel vyloučeni z komunistické strany a 

v pozdějších letech s komunismem ideologicky soupeří. Paradoxně je s touto situací 

spojena zintenzivňující se umělecká aktivita, kdy surrealismus překračuje hranice 

Francie a dostává se například až do Japonska. Z Bretona se tak stává putující 

propagátor hnutí.  

 

1.5 Freudův vliv 

Dříve, než vznikl samotný program surrealismu, Odilon Redon prohlašoval, že 

naše činnost se trpně podřizuje podvědomí. Ostatně tím poukazoval na fakt, že 

moderní doba se významně zabývala psychologií podvědomí. Nejsystematičtěji si 

počínala a největší význam měla psychoanalýza.15 

Poznatky rakouského lékaře a psychiatra Sigmunda Freuda měly v celé koncepci 

hnutí velký význam a André Breton na ně nahlížel jako na „náhodné znovuobjevení 

                                                 
13 NADEAU, Maurice. Dějiny surrealismu, Olomouc: VOTOBIA, 1994, s. 145 
14 NADEAU, Maurice. Dějiny surrealismu, Olomouc: VOTOBIA, 1994, s. 136 
15 HUYGHE, René. Umění a lidstvo: encyklopedie Larousse; Díl 4. Umění nové doby. Praha: Odeon, 
1974, s. 264 
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sil imaginace a snu, poznatky, jež zůstávaly dlouho ukryty za čistě racionálním 

pohledem dominujícím současnosti a nyní se opět hlásily o slovo“.16 

Freud definoval podvědomí jako realitu ovládající naše myšlení, Breton 

transformoval tyto myšlenky na umělecko-literární metodu, která staví na podvědomí 

nebo imaginaci, jež je podle Bretona potlačována racionalismem, civilizací a 

pokrokem. Člověk té doby není jen „rozumový tvor“, ale také „zatvrzelý spáč, jenž si 

každé noci dobývá ve snu poklad“.17  

 

1.6 Projevy a techniky surrealismu 

Pestrost surrealistických projevů neznala mezí. Mezi mnoha uměleckými výtvory 

lze například najít díla malířská skrývající v sobě psychologické i filosofické 

souvislosti a týkající se například pojmů identita či vlastnosti věcí. V pozdější době 

v sobě obrazy nesly novější koncepci symbolicky fungujícího objektu, na který byl 

kladen velký důraz. Sny byly zhmotňovány a přeneseny na papír, objekty běžného 

života se dostávaly do jiných, plnohodnotnějších dimenzí. Většina děl vyvolávala 

pocit tajemnosti a hypnotizovala nás, ale to nebyly prvky, které by jim dávaly 

vzájemnou podobu. Naopak, surrealističtí umělci – malíři, sochaři, grafici – nabízeli 

velkou škálu stylové rozmanitosti, až nesourodosti, což se o uměleckých školách 

předchozích říci nedá. Příčinou je skutečnost, že před sebou máme „téměř naprostý 

subjektivismus. Svoboda oprošťuje umělce od jakéhokoli formálního pravidla; 

podvědomí konečně, a ještě hlouběji pak nevědomí, z něhož surrealistický umělec 

čerpá svůj hybný element, reprodukují určitou ontogenezi, která se v každém 

jednotlivém případě odhaluje jako něco jedinečného, specifického a prostého 

jakéhokoli významu k případu sousednímu nebo k jakémukoli jinému případu“.18 

Již Tzara formuloval toto zásadní prohlášení: „Myšlenka se tvoří v ústech“, což 

zasadilo smrtelnou ránu filosofickému idealismu a otevřelo dveře automatismu, jenž 

neznal logiku. Ta byla nyní z jazyka odstraněna. Automatické psaní stálo na počátku 

zrodu surrealismu a k jeho vzniku přispěla i Bretonova praxe sekundanta na 

psychiatrickém oddělení, kde se zajímal nejen o sny, ale i o řetězce myšlenkových 

toků duševně chorých, a jeho velký zájem o Freudovy výzkumné metody. Breton, 

který metodu používal během války u nemocných, ji nyní zkoušel sám na sobě. 
                                                 
16 KLINGSÖHR-LEROYOVÁ, Cathrin. Surrealismus, Praha: Slovart, 2005, s. 7  
17 NADEAU, Maurice. Dějiny surrealismu, Olomouc: VOTOBIA, 1994, s. 17 
18 PIJOAN, José. Dějiny umění 10, Praha: Odeon, 1984, s. 50 
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V Prvním manifestu surrealismu prohlásil, že usiloval o „co nejrychleji plynoucí 

monolog, nepodléhající v žádném případě racionální kontrole subjektu, monolog, 

jenž si v důsledku toho neukládá žádné zábrany a jenž pak není ničím jiným než 

proudem vyslovené myšlenky.“ Jde o jakýsi diktát nevědomí a vyprávění snu.  

Na stejné, ale grafické úrovni stály Massonovy „automatické kresby“, jež byly 

otisknuty již v prvních číslech La Révolution surréaliste, kdy bez jakékoliv 

rozumové kontroly a co nejvyšší rychlostí črtal perem či tužkou, až se zrodil obraz, 

aniž by si toho byl vůbec vědom. Tato technika prostoupila všechny umělcovy fáze, 

a jeho dílům tak dala nezaměnitelnou signaturu. „Vládly zde biomorfní, měkké tvary 

a zčásti nezvyklá, haptická materiálnost.“19 

S tím vším souvisí období, datující se od roku 1922, známé jako „éra spánků“. 

V této době se pořádaly „seance“, kde byly navozovány hypnotické stavy související 

nejen se zrakovými halucinacemi. Breton se o jednom takovém setkání zmiňuje 

v čísle Littérature. Účastnili se ho René Crevel, Robert Desnos a Benjamin Péret, 

kteří mluvili, zapisovali a kreslili jako „opravdové automaty, oživené věšteckým 

běsněním“.20 Tito umělci se ponořili do jakéhosi transu a mezi nimi a ostatními 

přítomnými svědky-kolegy došlo k podivuhodnému dialogu. Nešlo zde hledat 

žádnou logiku či souvislé asociace. 

Mezi další surrealistické techniky patří koláž a jejím nejvýznamnějším 

představitelem je Max Ernst, který se dříve řadil i mezi dadaisty. Základem jeho 

koláží obvykle byly motivy z katalogů zboží, anatomické obrázky, staré rytiny či 

objekty z fauny či flory. Ernst jednotlivé obrázky rozstříhal a následně je poskládal 

dohromady na jedno pozadí, kdy tvořily ucelený obraz, který, ač byl tvořen zdánlivě 

bytostně cizorodými prvky, mohl vyvolat silné vjemové podněty. Koláže mohly být 

doplněny ještě o text. „Vymožeností koláže je,“ říká Max Ernst, „odhalení 

iracionálna pro všechny oblasti umění, poezie, ba dokonce i vědy a módy.“21 Jakousi 

trojrozměrnou odnoží koláže byla asambláž, která byla obohacena o prostorovou 

dimenzi, a mohly do  ní být zakomponovány další trojrozměrné předměty.  

O pár let později roku 1925 tentýž umělec objevil techniku zvanou frotáž. Tento 

postup, dobře známý dětem, spočíval v tření tužky o papír (látku) přiložený na 

jakýkoliv nerovný povrch. Následně vzniklá nerovnoměrná struktura měla 
                                                 
19 KLINGSÖHR-LEROYOVÁ, Cathrin. Surrealismus, Praha: Slovart, 2005, s. 14 
20 NADEAU, Maurice. Dějiny surrealismu, Olomouc: VOTOBIA, 1994, s. 46 
21 KLINGSÖHR-LEROYOVÁ, Cathrin. Surrealismus, Praha: Slovart, 2005, s. 50 
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provokovat zrak dotyčného a bylo jen na něm, co v právě vzniklém díle spatří nebo 

co v něm bude chtít spatřit. Ernst o této technice prohlásil, že to není nic jiného než 

„dráždění vlastních schopností vhodnými technickými prostředky. Vylučuje jakékoliv 

rozumové řízení, a co nejvíce omezuje aktivní podíl toho, jehož jsme dosud nazývali 

autorem díla“.22 

Poslední technikou a objevem surrealistického hnutí byla dekalkomanie. Tato 

technika představovala jistou monotypii, kdy se hladká plocha (papír, plátno) natře 

barvou, přitiskne se na ni list papíru a poté se rychle odtrhne. Poté se mohlo 

pokračovat dalšími úpravami nebo bylo dílo považováno za hotové. I zde hrála 

velkou roli náhoda. 

Dosud nezmíněné surrealistické fotografické technice rayografii , nazvané podle 

jejího nejvýznamnějšího představitele Man Raye, se budu podrobně věnovat 

v kapitole o surrealistické fotografii. 

  

                                                 
22 KLINGSÖHR-LEROYOVÁ, Cathrin. Surrealismus, Praha: Slovart, 2005, s. 10 
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2 Fotografie  

Fotografie je jednou z forem obrazového sdělení. Dokumentuje realitu kolem 

nás, uchovává vzpomínky na dané momenty, zprostředkovává komerční sdělení 

v oblasti reklamy. Možností využití fotografie je celá řada, mění se i techniky, 

motivy a způsob zpracování fotografických snímků. Ode dne, kdy byla pořízena 

první fotografie, uběhlo více než 170 let. Dnes vyvstává otázka, kam až hranice a 

možnosti fotografie sahají a jestli se fotografie jako médium a forma sebevyjádření 

dožije následujícího století.  

V této kapitole se poohlédnu za prvními začátky fotografie, významem fotografie 

v umělecké sféře, a postupně se přesunu do současnosti. 

 

2.1 Počátky vzniku fotografie 

První experimenty, které směřovaly ke vzniku fotografie, se objevovaly již v 

17. století. Základem těchto pokusů byly principy založené na přírodních zákonech a 

souhře náhod, kde hrálo významnou roli působení světla na různé materiály a 

experimentování s chloridem sodným.  

Thomas Wedgwood je pokládán za prvního člověka, který ovládal světlo tak, aby 

jím vyvolané chemické změny vyprodukovaly fotografický obraz. Koncem 18. 

století využíval camery obscury (tmavá komora), což byl předchůdce fotografického 

přístroje, který se s clonou, zařízením na zaostřování a zrcátkem podobal klasickému 

fotoaparátu.  

Avšak nejstarší dochovaná fotografie, takzvaná héliografie, s názvem „Pohled na 

dvůr v Gras“ pochází z roku 1826 a autorem je Nicéphore Niepce. Ten později 

uzavřel smlouvu o spolupráci na vylepšení svého vynálezu s pařížským malířem 

Louisem J. M. Daguerrem, člověkem, který usiloval o stejný cíl nezávisle na 

Niépcem, a po němž byl objev fotografie nakonec také pojmenován, tedy 

dagerotypie. Následně „vzal vše do rukou stát, jemuž napomohly obtíže s patentovým 

právem, na něž vynálezci narazili, a po jejich odškodnění udělal z fotografie věc 

veřejnou“.23 Dagerotypický postup byl tak zveřejněn na zasedání francouzských 

akademií věd a krásných umění 19. srpna 1839, dne, jenž je považován za oficiální 

datum vzniku fotografie. Tento objev radikálně vniknul do života lidí, kterým se 

                                                 
23 BENJAMIN, Walter. Malé dějiny fotografie. In Co je to fotografie? Ed. by Karel Císař. Praha: 
Herrmann & synové, 2004, s. 9 
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najednou dostávaly nové možnosti poznání. Vznikaly první ateliéry, fotografické 

společnosti a časopisy. 

 

2.2 První fotografie v oblasti umění 

Ke konci roku 1839 se fotografii věnuje jen několik tisíc nadšenců. Profesionály 

byla zpočátku využívána k výrobě portrétů. Záhy však proniká i do dalších 

důležitých oblastí umění. Na snímcích se objevují krajina či akty, anebo se používá 

k reprodukci. Mnohými umělci je od té doby považována za ohrožení jejich 

existence a je vystavena četné kritice. Vytýkána jí byla její údajně nedostatečná 

estetická a umělecká hodnota.  

V průběhu několika desítek let si fotografie postupně vylepšuje reputaci a 

začíná být přijímána jako skutečné umělecké médium. Zájem o ni strmě stoupá a za 

nedlouho se stává předmětem fotografického průmyslu. Spolu s tím se zlepšuje jak 

struktura a druh fotografického papíru, tak i samotná technologie. Za „prvního 

fotografa, který rozeznal skutečný význam tohoto média a využil jej pro svou kariéru 

a komerční úspěch“24 byl považován G. F. Tournachon, známější pod pseudonymem 

Nadar. Zasloužil se mimo jiné také o sdružování umělecké elity a bohémů v Paříži na 

sklonku poloviny 19. století. Jeho fotografické studio se tehdy stalo středobodem pro 

různé výstavy avantgardních umělců. 

 

2.3 Fotografie mezi umělci 

Řada umělců se pouštěla do napodobování výtvarných obrazů a zachycovala 

skutečnou realitu prostřednictvím fotoaparátu. Na přelomu 19. a 20. století se začíná 

hovořit o umělecké fotografii – snímky již nejsou tradičně pořizovány v ateliérech, 

ale ve volné přírodě – do tvorby pronikají prvky přirozenosti a osobitosti projevu.25 

Někdejším nejznámějším představitelem umělecké fotografie v Německu byl A. 

Lichtwark. V Londýně to byli například A. H. Hinton nebo P. H. Robinson, kteří se 

scházeli v 90. letech 19. století v rámci spolku fotografů „The Photographic Salon“. 

Předním zástupcem umělecko-fotografického hnutí v Americe byl A. Stieglitz, jenž 

vynikal brilantní technikou a kvalitními znalostmi fotografické tvorby, které získal 

při studiích v Evropě. Založil časopis „Camera Work“, kde popsal své teoretické 

                                                 
24 BAATZ, Willfried. Fotografie. Brno: Computer Press, 2003. s. 37 
25 BAATZ, Willfried. Fotografie. Brno: Computer Press, 2003. s. 70 
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znalosti i praktické zkušenosti s fotografií. Mezi významné osobnosti fotografie 

rovněž patřil E. Steichen, spoluzakladatel „Photo-Secession“ a módní fotograf 

dvacátých a třicátých let 20. století.26 

 

2.4 Fotografie jako médium 

Marshall McLuhan rozlišuje mezi „horkými médii“ a „chladnými médii“ 

odkazující k různým smyslovým účinkům. Podle něj se fotografie řadí mezi „horká 

média“, která jsou „vysokodefiniční“, tedy více naplněná informacemi a umožňují 

nižší míru participace ze strany uživatele, navíc zpravidla rozšiřují jen jediný 

smysl.27 

 

2.5 Fotografie jako obrazový projev 

Fotografie je jednou z forem obrazového sdělení. Dokumentuje realitu, kterou 

pojímá více či méně subjektivně, v jiném případě objektivně, podle toho, kdo 

fotografii pořizuje a komu bude následně určena. 

Toto obrazové sdělení má dvě formy a to obecné sdělení, kam se řadí informační 

či dokumentární fotografie, a umělecké sdělení, jež se vyznačuje tvůrčím a 

osobitějším pohledem. Zde můžeme rozeznat dva projevy uměleckého záměru: 

zobrazování fantazijní a zobrazování dokumentární.28 

Módní fotografie, která „má účelové zaměření“29, bývá často řazena na pomezí 

těchto dvou zobrazování. Ač se může zdát jako samozřejmost, že módní fotografie 

spadá do projevů se zobrazením dokumentárním, protože většinou to skutečně je tak, 

že fotograf dostane zaplaceno za vyfotografování nejnovější kolekce pro módní 

domy nebo samotné návrháře, kteří zpravidla požadují, aby na fotografii vynikla 

hlavně daná kolekce nejlépe reprezentující jejich značku. Surrealistické projevy 

v módní fotografii se ale těmto podmínkám vždy nepodřizují. Převažuje u nich spíše 

důraz na jedinečný projev a propagace oblečení se v jistých případech stává 

sekundární.  

Této problematice se více věnuji v poslední kapitole zabývající se 

surrealistickými tendencemi v módní fotografii. 
                                                 
26 BAATZ, Willfried. Fotografie. Brno: Computer Press, 2003. s. 74 
27 MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět mediím. Praha: Mladá fronta, 2011. s. 36-37 
28 BARAN, Ludvík. Fotografie- moderní obrazový projev. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 
1965, s. 8 
29 Ibid., s. 10 
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2.6 Fotografie v reklamě 

Fotografie je, jako moderní obrazový projev, největší zbraní reklamy. 

K masovému rozšíření reklamní fotografie došlo vlivem růstu obrazových tiskovin 

v době mezi oběma světovými válkami, tedy v období působení surrealistického 

hnutí.  

Reklamní fotografie je užívána v tiskové, venkovní a internetové reklamě. Tento 

druh fotografie má za úkol propagovat daný výrobek nebo službu, jež vede 

k následnému prodeji, a měla by splňovat dané podmínky, jako je originalita a 

věrnost zobrazení daného výrobku. 

Odnoží reklamní fotografie je fotografie módní, které se více věnuji v kapitole 

pojednávající o módní fotografii. 

 

2.7 Fotografie v současnosti 

Susan Sontagová ve své knize O fotografii z roku 1977 tvrdí, že od roku 1839, 

kdy je započat objev fotografie, „bylo vyfotografováno téměř vše, nebo se to alespoň 

zdá“.30 Po více než třiceti letech musí platit toto tvrzení o to více, neboť když se 

podíváte kolem sebe a zaměříte se na odvětví fotografie, můžete si všimnout mnoha 

fotografů amatérů i profesionálů. Neustále se fotí krajinky, portréty, makro 

fotografie, sport a reportáže, abstrakce nebo například módní fotografie. Přibývají i 

webové portály zaměřené na fotografii, kam se ustavičně vkládají stovky fotografií 

denně. 

Existuje tak mnoho snímků podobných, ale na druhé straně stále jsou tu i lidé, 

kteří se snaží být za každou cenu originální, přijít s něčím novým a zaujmout nebo 

ještě lépe šokovat. 

Vyvstává otázka, kam až hranice a možnosti fotografie sahají a jestli se fotografie 

jako médium a forma sebevyjádření dožije následujícího století. V dnešní době jsou 

navíc fotoaparáty dostupné opravdu každému a tvrzení Susan Sontagové, že 

„fotografování se v poslední době stalo zábavou praktikovanou téměř stejně široce 

jako sex a tanec…“,31 potvrzuje, že jde o jakýsi společenský rituál. 

 

                                                 
30 SONTAG, Susan. O fotografii, Praha: Paseka, 2002, s. 9 
31 SONTAG, Susan. O fotografii, Praha: Paseka, 2002. s. 16 
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3 Surrealistická fotografie  

Fotografové se odjakživa pokoušeli experimentovat v oblasti fotografie. Jejich 

fotografické snímky nejsou pouze odrazem společenských, politických a kulturních 

událostí, ale představují především vlastní výraz osobnosti. V tomto směru dohánějí 

oblast výtvarného umění, které stále častěji bere inspiraci právě z fotografie. Pro 

surrealistickou fotografii je charakteristická vysoká míra obraznosti, záliba 

v bizarnosti, hrůze a šílenství.  

Možností, jak zpracovat surrealistické fotografie, je celá řada - od fotogramu, 

koláže, snižování ostrosti, zkreslení pomoci šikmého nastavení přístroje až po použití 

speciálních objektivů, zrcadel a filtrů.  

Tato kapitola nabídne pohled do historie surrealismu ve fotografii, představí 

nejznámější jména autorů a používané techniky. 

 

3.1 Situace ve fotografii před vznikem surrealismu 

Od počátku 20. století reagovala fotografie na společenské, politické a kulturní 

změny. Většina průkopníků výtvarné fotografie z přelomu 19. a 20. století si 

uvědomovala vnitřní tvořivou vyčerpanost a ustupovala do ústraní. Mezi nimi byl 

například Robert Demachy, přední představitel impresionistického piktorialismu, 

fotografického směru, který se snažil přiblížit impresionistické malbě pomocí 

snižování ostrosti a který usiloval o zobrazení prosté reality, světla, nálady a 

atmosféry, což bylo v rozporu s dosavadním pojetím fotografie. 

Roku 1916 popřel impresionistické a symbolistické snímky Paul Strand, jehož 

fotografie „provokovaly svými tématy a svým výrazem. (…) Strandovými snímky vtrhl 

do fotografie opět život“.32 Tyto snímky, jež popíraly perspektivu, užívaly stylizace 

rozdílné od předchozích autorů, jejich prostředkem bylo světlo, gradace, tonalita, 

úhly záběru a ohnisková vzdálenost. 

Již v době dadaismu, na který později surrealismus navázal, se z fotografie 

stávala mocná zbraň. Tehdy byla zavedena fotografická technika koláže, jež se 

rozvinula do nových poloh v práci berlínské skupiny orientované již od počátku 

společenskokriticky. Koláž sloužila jejím členům, jako byli Raoul Hausmann, John 

                                                 
32 HLAVÁČ, Ľudovít. Dejiny fotografie. Martin: Osveta, 1987. s. 217 



 23 

Heartfield či George Grosz, jako prostředek kritiky společenské a politické oblasti 

(odpor k válce, německému imperialismu, poválečnému nepořádku).33  

 

3.2 První období surrealismu ve fotografii  

V meziválečném období je ještě znát napětí mezi doznívajícími uměleckými 

hnutími, která vznikla před první světovou válkou. Na doznívající expresionismus, 

kubismus, abstrakci a dadaismus útočil rodící se surrealismus. V této době se 

rozšířily možnosti výtvarného fotografického obrazu, fotografie je v rozkvětu a stává 

se ústředním motivem a nástrojem surrealismu.  

Kvalita fotografie už netkví „v napodobování výtvarných děl ale v uplatňování 

vlastního fotografického výrazu“.34 Inspiraci si nyní naopak bere hlavně výtvarné 

umění z fotografie, ale funguje i situace opačná, kdy fotografie stále přijímá impulzy 

z oblasti výtvarného umění. Stylizovaný fotografický obraz, tedy umělecká 

fotografie, je od meziválečného období až po současnost trvalým programem 

fotografické tvorby a je ve stálém dialogu, do kterého přispívá vlastními přínosy, 

s vývojovými etapami malířství, grafiky, literatury, divadla a filmu.35  

Pro surrealistickou fotografii je charakteristická vysoká míra obraznosti, záliba 

v bizarnosti, hrůze a šílenství a pro jeho výrazový program pak vytváření nereálných 

vzájemných vztahů mezi reálnými motivy ztvárňovanými veristickým realismem.36  

K vytvoření unikátních snímků využívali surrealističtí fotografové krom 

fotogramu a koláží vysokou zrnitost, neostrost, neobvyklé zpracování negativů (např. 

solarizace), zkreslení pomocí šikmého nastavení zvětšovacího přístroje nebo 

použitím speciálních objektivů, zrcadel a filtrů, využívání vícenásobné expozice 

nebo nadměrného osvitu. 

 

3.3 Návaznost na Eugèna Atgeta 

Mnoho surrealistických fotografů se inspirovalo a navázalo na osobitá díla 

francouzského umělce Eugèna Atgeta, který se proslavil snímky staré Paříže, jež 

měly až magickou atmosféru. Do podvědomí i dějin fotografie je zařadila až po jeho 

                                                 
33 HLAVÁČ, Ľudovít. Dejiny fotografie. Martin: Osveta, 1987. s. 224 
34 HLAVÁČ, Ľudovít. Dejiny fotografie. Martin: Osveta, 1987. s. 255 
35 HLAVÁČ, Ľudovít. Dejiny fotografie. Martin: Osveta, 1987. s. 256 
36 HLAVÁČ, Ľudovít. Dejiny fotografie. Martin: Osveta, 1987. s. 254 
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smrti dokumentaristka a tehdejší Man Rayova asistentka Berenice Abbotová. 

Předtím sloužily umělcovy fotografie pouze jako předloha pro malířská díla. 

Jeho fotografie městských interiérů, opuštěných uliček či výkladních skříní, v 

nichž se zrcadlí pouliční scenérie navzdory reálných předmětů ve výloze, byly blízké 

surrealistické představivosti. Od té doby bude předmětem surrealistické fotografie 

náhodné střetávání se reálných prvků, vytvářejících překvapivé až bizardní 

kompozice, které fotografové hledali na lidových zábavách, v cirkusech, ve 

fragmentech věcí, v detailech krajiny nebo jimi byly tyto kompozice sestavovány.37   

 

3.4 Technika koláže 

Technika koláže byla jedním z nejvýznamnějších výrazových prostředků již od 

dob dadaismu a následně se uplatnila i v surrealismu. Fotografické koláže tehdejší 

doby vytvářely satirické obrazové kompozice, které reagovaly na sociální útlak, 

militarismus a rozšiřující se hitlerovský fašismus. Využívaly spojení nesouvislých 

obrazových elementů prostřednictvím textu a obrazu. Střet těchto zdánlivě 

nesourodých kompozicí mohl u každého jedince vyvolat nejrůznější asociace 

odvíjející se od jeho subjektivních zkušeností.  

V Sovětském svazu, podrobující fotografii přísnějším pravidlům, proslul svými 

kolážemi, které se objevily jako plakáty či obaly knih, výtvarník a fotograf 

Alexander Rodčenko. V Anglii byl známý Angus McBean, jehož práce s bohatou 

rozvinutou představivostí charakterizují i jeho reklamní tvorbu. 

 

3.5 May Ray 

Man Ray, který přišel do Paříže roku 1921, byl americký malíř a výrazný 

představitel dadaistické a později surrealistické pařížské skupiny. Do historie 

vstoupil se svým novým pojetím fotografie a prosadil se i jako módní fotograf. Jeho 

rozsáhlá tvorba se vyznačuje stylovou jednotou a zvláštní čistotou jak ve volbě 

objektu, tak ve způsobu zpracování.38 

Nejznámější z Man Rayovy tvorby jsou jeho rayogramy, také zvané fotogramy. 

Jedná se o stínové obrazy, které vznikají tak, že se pod zvětšovací přístroj položí 

neexponovaný fotopapír, na němž se následně vytvoří kompozice s různě 
                                                 
37 HLAVÁČ, Ľudovít. Dejiny fotografie. Martin: Osveta, 1987. s. 258 
38 BARAN, Ludvík. Fotografie- moderní obrazový projev. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 
1965, s. 169 
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průsvitných objektů. Po osvícení, vyvolání a ustálení vznikne fotogram s černým 

pozadím a bílými či šedými objekty. Své první fotogramy představuje Man Ray roku 

1924 pod vlivem francouzské avantgardy. „Od původních fotogramů, zhotovených 

bez objektivu přímo na papír, došel ke kombinovaným fotogramům, plným estetické 

emoce vysoké kultury fotografického procesu.“39   

Zaujaly ho osobitosti a nedokonalosti fotografické techniky a využíval je pro své 

snímky. Pro stylizaci svých fotografií pracoval s hrubým zrnem, neostrostí, obrazy 

v negativu a se Sabatierovým efektem, difúzním procesem ve fotografické emulzi 

vznikajícím při dodatečném osvitu obrazu v průběhu vyvolávání, kterým chtěl 

zvýraznit grafické hodnoty fotografie. Tyto prostředky byly v rozporu s představami 

o kráse a dokonalosti fotografie, jež do té doby panovaly. 

Jeho velký přínos byl právě i v oblasti portrétní a módní fotografie, tu osvobodil 

z formálních hranic běžného držení těla a dodržování klasických postupů. Byla na 

nich znát práce se světlem a pečlivé provedení. Po svém příchodu do Paříže 

spolupracoval například s časopisy Harper´s Bazaar či Vogue. Fotografoval kolekce 

předních módních návrhářů jako Poiret, Vionnet, Lanvin, Coco Chanel a Elsa 

Schiaparelli.  

 

3.6 Další významní surrealističtí fotografové 

Okruh fotografů, kteří se mezinárodně zabývali fotogramem, nebyl malý. Této 

techniky využíval například Lászlo Moholy-Nagy. Byl to umělec s koncepčními 

požadavky přispívající k experimentální fotografii. Podstatnou mírou přispěl 

k hledání a objevení vlastní identity fotografie, k vymezení jejího místa v umění, 

kultuře a společnosti a chápal ji jako samostatný tvořivý projev, nezávislý na 

malířství či grafice s vlastními zobrazovacími možnostmi a kvalitami.40 

Další významný surrealistický fotograf, jenž mimo jiné ilustroval Bretonovy 

texty a na řadě fotografií spolupracoval se Salvatorem Dalím, byl Brassaï 

připodobňující své fotografie k metodě automatického psaní. V jeho snímcích hrálo 

také důležitou roli světlo, které jim dávalo onu tajuplnou atmosféru. Dvacet let 

působil i jako módní fotograf pro Harper´s Bazaar. 

                                                 
39 BARAN, Ludvík. Fotografie- moderní obrazový projev. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 
1965, s. 169 
40 HLAVÁČ, Ľudovít. Dejiny fotografie. Martin: Osveta, 1987. s. 227 
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Poslední fotograf, o kterém bych se chtěla zmínit, je Erwin Blumenfeld, v jehož 

snímcích se uplatňovaly deformace způsobené odrazem v zrcadle, obrazy v negativu, 

Sabatierův efekt nebo kombinace reálného prostředí s projekcí diapozitivu. Stejně 

jako Brassaï se uplatnil i v reklamní a módní fotografii a fotil pro časopis Vogue a 

Harper´s Bazaar. V dnešní době je vzorem mnoha významných světových fotografů, 

kteří se jeho nadčasovou tvorbou neustále inspirují. 

 

3.7 Další období surrealismu ve fotografii 

Surrealismus sice vznikl a zažil rozkvět v meziválečném období, avšak tehdy 

jeho éra neskončila. Bezprostředně po druhé světové válce se začalo znovu rozvíjet 

výtvarné umění v prudce se rozvíjejících programech. V jednom svém proudu se tak 

opět navrátilo k dráždivé imaginaci surrealismu. Tento i další programy neobohatily 

jen výtvarnou formu, ale i oblast reklamní a módní fotografie, která dala fotografům 

nové, dynamické možnosti. Fotografie té doby předvedla dynamiku tonální 

kontrastnosti, půvab černobílé kresebnosti, emotivní sílu napětí mezi ostrým a 

neostrým. 41 

O návrat k surrealismu se zasloužil také Philippe Halsman. V té době si pořídil 

jednu z nejznámějších surrealistických fotografií, která se dostala do podvědomí 

široké veřejnosti, neboť vznikla ve spolupráci se Salvadorem Dalím. Byla nazvána 

Dali Atomicus (Skok Salvadora Dalího). Je na ní zachycen sám Dalí „vznášející“ se 

v místnosti u svého plátna, kdy kolem něj levitují další předměty jako židle, tři 

kočky, dokonce i jeho plátno či proud vody. Dalí musel absolvovat 28 pokusů, než 

byl Halsman s výsledkem spokojený. Halsman zachytil při skoku další významné 

osobnosti (např. Marilyn Monroe, Alfreda Hitchcocka, Brigitte Bardot či Alberta 

Einsteina), jejichž snímky publikoval v knize Jump Book (Kniha skoků).  

Na koncept surrealistické tvorby navázali po válce ve svém díle i Clarence J. 

Laughlin, Vilém Reichmann či Edward Hartwig. 

Na přelomu 50. a 60. let 20. století opět docházelo po krátké pauze k oživení 

zájmu o surrealistickou poetiku. „Ale vedle realistického až naturalistického 

přednesu se častěji uplatňuje živější expresivní výraz s tvrdší gradací tonality, 

graficky zdůrazněnou kresbou obrysů, nepokojnými půltóny a zrněním.“42 

                                                 
41 HLAVÁČ, Ľudovít. Dejiny fotografie. Martin: Osveta, 1987, s. 387 
42 HLAVÁČ, Ľudovít. Dejiny fotografie. Martin: Osveta, 1987, s. 399 
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Ľudovít Hlaváč ve své knize uvádí, že v posledních dvaceti letech jeho doby, tj. v 

70. a 80. letech, se fotografové vrátili k principu koláže: snímky, které pro ni 

používají, tvarově a zejména tonálně abstrahují, stylizují a aplikují na odlišné 

materiály, např. kov, keramiku, sklo.43 

V 21. století funguje fotografie na stejném principu s tím rozdílem, že by se 

nedalo tvrdit, že v současném desetiletí by převládal jeden program a styl. Ba 

naopak, jelikož chce být každý originální a přijít na trh s „něčím novým“, je tu 

možnost výběru mezi nepřebernými způsoby zobrazení nejen ve fotografii, ale 

v umění obecně. Takže i v době 21. století najde surrealismus určitě své místo mezi 

fotografy, kteří vnesou jeho znaky do podoby svých snímků, aby je ozvláštnili a 

propůjčili jim například onu snovou atmosféru vedoucí nejen k originalitě a 

vymezení se od ostatních, ale i pro zvýšení prodeje významné módní značky.  

 

3.8 Československá situace 

Brzdou rozvinutí surrealismu v Československu bylo působení poetismu, pro něž 

byl společný iracionalismus. I když se u nás o surrealistickém hnutí psalo už kolem 

roku 1924, bylo přijato až v roce 1934 bývalými příslušníky Devětsilu, seskupením 

českých avantgardních umělců založeným roku 1920 v Praze. Těmto představitelům 

poetismu tak surrealismus pronikl proti vůli do jejich vlastní umělecké tvorby44. 

„Surrealismus dokázal osvobodit fotografii z pout abstrahujících kompozičních 

principů, tvorba spočívala především ve výběru, ve vydělování konfigurací 

z kontinuity vnímání světa.“ 45 

„Stavy strachu a hrůzy, jež dokázal Jindřich Štyrský jasně vyjádřit, 

korespondovaly se surrealismem více než s předcházejícími zásadami poetismu.“46 

Štyrský byl jedním z předních představitelů surrealistické fotografie. Zpočátku se 

zabýval hlavně fotografickými kolážemi, pro které si „vypůjčoval“ objekty z řad děl 

slavnějších zahraničních představitelů surrealismu. Je znám svými fotografickými 

cykly z pražských i pařížských ulic, kde se snažil o zachycení věcí všedního dne 

zvláštním způsobem. 

                                                 
43 HLAVÁČ, Ľudovít. Dejiny fotografie. Martin: Osveta, 1987, s. 403 
44 BIRGUS, Vladimír. Česká fotografická avantgarda 1918-1948. Praha: Kant, 1999, s. 191 
45 BIRGUS, Vladimír. Česká fotografická avantgarda 1918-1948. Praha: Kant, 1999, s. 218 
46 BIRGUS, Vladimír. Česká fotografická avantgarda 1918-1948. Praha: Kant, 1999, s. 192 
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Dalším významným českým surrealistickým fotografem byl například Karel 

Teige, jenž spolu s Jindřichem Štyrským, Vítězslavem Nezvalem, Bohuslavem 

Broukem a Toyen založil Surrealistickou skupinu v ČSR. I u něj se uplatňovala 

technika fotomontáže, při které se inspiroval například dílem Maxe Ernsta a využíval 

jako výchozího námětu ženského těla představující konstantní téma jeho koláží. Svá 

díla často kombinoval s běžnými novinovými reprodukcemi.47 Ve spojitosti s Teigem 

je vhodné připomenout tzv. obrazové básně představující jakási optická slova. 

„Obrazové básně byly syntézou úvah raného Devětsilu o podobě uměleckého díla. 

Představovaly nejpregnantnější vizuální manifestaci rané fáze poetismu, hlavního 

vkladu české avantgardy do mezinárodního kontextu.“48 

Fotografické práce Františka Vobeckého jsou přirovnávány k pracím 

francouzských a německých surrealistických fotografů. Jeho kompozice jsou vlastně 

přefotografované montáže nebo asambláže, které jsou tvořeny z reálných předmětů a 

vystřižených reprodukcí a fotografií inspirující se surrealistickými malbami.  

V bývalém Československu bylo mnoho dalších zajímavých surrealistických 

fotografů, ráda bych alespoň uvedla Jaromíra Funkeho, Josefa Sudka, Bohumila 

Němce, Karla Kašpaříka, Josefa Ehma či Václava Zykmunda. Stejně jako proběhly 

ve světě další poválečné vlny surrealismu, tak i u nás „byla po válce tradice 

surrealismu tak živá a schopná dalších proměn, že ji nedokázal zničit ani 

komunistický režim.“49  
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4 Módní fotografie 

Módní fotografie se řadí do obrazové žurnalistiky, která zaznamenává tendence, 

zvyky a posedlosti společnosti dané doby. Umožňuje také snímat člověka 

v proměnách času a prostoru. Zejména pokud jde o filmové hvězdy, které zosobňují 

idol nejednoho diváka. Zásadní období pro módní fotografii nastává na přelomu 

20. století, kdy je móda institucionalizována a vydává se vlastní cestou do vírů Haute 

Couture, tedy vysokého krejčovského umění. Ve stejnou dobu rovněž nabývá na 

významu odvětví fotografování módy a půvabu, které jako první důsledně spojovalo 

umělecké a komerční aspekty. 

Nicméně, jak si ukážeme v této kapitole, důležitým aspektem módní fotografie 

jsou nejen módní časopisy, ale i reklama, módní návrháři a celé týmy asistentů, kteří 

pomáhají fotografovi s přípravou, realizací a postprodukcí. 

 

4.1 Fenomén módy 

Pojem módy (z francouzského mode, které vzniklo z latinského modus – míra, 

vzhled, způsob, pravidlo, předpis) je v této práci pojímán hlavně jako určitý styl 

oblékání, jenž je upřednostňován, neustále se obměňuje a střídá. Móda je tedy 

pomíjivá a je kromě oblékání spjata i s „duchem doby“. 

V intelektuálním světě móda rozhodně nevyvolává rozruch, jakožto ontologicky 

a společensky druhořadá oblast nezasluhuje hlubšího zkoumání, je považovaná za 

povrchní otázku nevyzívající ke konceptuálnímu přístupu, zato ale proniká do 

nových oblastí a uvádí do své sféry vlivu všechny společenské vrstvy50. Je 

všudypřítomná na ulicích, v průmyslu i v mediích. 

 

4.2 Móda jako nepřetržitý proud variací 

V dějinách módy se postupně vracejí různé kulturní hodnoty a významy, jako 

jsou módní struktury, zvraty a přeryvy, které vytvářejí dlouhodobé fáze. A je to 

právě ona změna módy, která podporuje její tržní životnost. Móda je podle Charlotte 

Seelingové jako proud času protékající životem společnosti souběžně s dějinami 

lidstva, avšak pro toto proudění nastal zásadní obrat na přelomu 20. století, kdy byla 
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móda institucionalizována a vydala se vlastní cestou nově vytvořené Haute Couture, 

neboli vysokého krejčovského umění.51  

„Je sice pravda, že v základě módních variací se nacházejí změny kultury a 

ducha doby, ale ne vždy lze pouze jimi objasnit to, co móda přináší nového, její 

neredukovatelnou nahodilost a nesčetné metamorfózy, jimž chybí smysl i nutnost.“52  

„Móda se neustále mění, nikoli však bez výjimky. Rychlé změny se týkají 

především ozdob a doplňků, subtilností detailů a šířek střihu, zatímco celková 

struktura oděvu a obecné tvary si uchovávají větší stabilitu. Módní změna postihuje 

v první řadě ty nejpovrchnější prvky, zatímco celkový střih oděvů zasáhne jen 

zřídka.“53 

Ono navracení se k dřívějšímu módnímu stylu můžeme vidět například u módy z 

20. let minulého století, kdy se na pomyslném trůnu mezi módními návrháři dlouho 

držela Gabrielle „Coco“ Chanel, jejíž návrhy reagovaly i na politické změny. Móda 

té doby preferovala vyztužené sukně, vosí pasy, stojatý límec, tzv. malé černé či 

chlapecký styl. Roku 1947 prezentoval Dior New Look vracející se k módě 20. let. 

Stejně tak o pár let později v roce 1954 byla představena nová kolekce Coco Chanel, 

která v podstatě v mnohém opakovala sebe samu. Stejným případem je současný 

významný návrhář Karl Lagerfelda, jenž prezentoval koncem 90. let svou kolekci, 

která se též navracela ke kořenům „chanel-stylu“.54 

Krom toho můžeme pozorovat, jak se návrháři jako Christian Lacroix, Alexander 

McQueen či módní dům Dior v 90. letech minulého století s úspěchem navraceli 

k módě a jejím prvkům, která panovala v 30. a následně i v 40. letech. A takto by se 

mohlo pokračovat dál.  

Současná doba opět přináší trendy z minulého století a dovoluje nám vše – 

přizpůsobení či vymezení se jim, odmítání či podléhání diktátu módních značek, 

erotické provokace, chladnou úřednickou zdrženlivost nebo posedlost retro stylem 

v podobě „útoků“ na second handy.55   

 

                                                 
51 SEELING, Charlotte. Století módy 1900–1999. Praha: Slovart, 2000, z předmluvy knihy 
52 LIPOVETSKY, Gilles. Říše pomíjivosti: Móda a její úděl v moderních společnostech. Praha: 
Prostor, 2002, s. 51 
53 LIPOVETSKY, Gilles. Říše pomíjivosti: Móda a její úděl v moderních společnostech. Praha: 
Prostor, 2002, s. 42 
54 SEELING, Charlotte. Století módy 1900–1999. Praha: Slovart, 2000, s. 111 
55 JONAS, Sylvia. Móda v proměnách času. Dobřejovice: Rebo. 2008, s. 24  



 31 

4.3 Móda a společnost 

Móda, na níž lze pohlížet také jako na projev neverbální komunikace, je brána 

jako sociálně-psychický fenomén, který působí na společnost i její myšlení. „Móda 

především označuje určitý stav společnosti, který se vyznačuje zvláště krátkou 

životností a více či méně překvapivými zvraty, může proto postihnout velmi rozmanité 

oblasti kolektivního života.“56 Zasahuje tak i do oblastí jako je například hudba či 

umění. 

„Móda se stává výjimečnou a vysoce problematickou institucí, společensko-

historickou entitou, charakteristickou pro Západ i samotnou modernost.“57 Jinými 

slovy představuje bytostně společenský a historický útvar, který se omezuje na určitý 

typ společnosti. „V dějinách módy hrály hlavní roli moderní kulturní hodnoty a 

významy, které povyšují především novost a vyjádření lidské individuality.“58  

 

4.4 Móda během 1. světové války a po ni – před a během vzniku surrealismu 

Zlom v oblasti módy nastal kolem prvního desetiletí minulého století během éry 

vystoupení Ruského baletu, při kterých se naskytoval pohled na fantastické kostýmy. 

Od té doby nebylo nic jako dříve. Móda se explozí barev jen hemžila a Paříž tomuto 

vizuálnímu ohňostroji podlehla. Dalo by se tvrdit, že geniální impresário Sergej 

Ďagilev neurčoval jenom výpravu Ruského baletu, ale i módu a líčení, dokonce celý 

životní styl dekadentní pařížské společnosti.59 

S nástupem války nastal další zvrat v podobě osvobození žen od módního 

diktátu. Ženy se začaly oblékat do pracovních oděvů, uniforem a pracovních šatů – 

zastávaly totiž mnohé mužské práce. Pařížské módní časopisy dokonce přinášely 

návrhy pro vdovy. Ale jak válka postupovala, předpisy pro smuteční módu nebyly 

tak přísné – kromě módní černé a šedé, přibyla i fialová barva. Ženy si na své 

uniformy zvykly, a to se odrazilo i do tehdejší módy. 

O to těžší pro ženy po válce bylo vzdání se svobody, kterou jim první světová 

válka „vnutila“. Uvolnila se morálka i oblečení, lidé se nyní chtěli bavit a tančit. 
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Preferovat se tedy jednoduchý střih vhodný pro tanec. Roku 1919 byly také založeny 

3 významné módní domy: Coco Chanel, Edwarda Molyneuxe a Jeana Patoua. 

Kromě věcí uvedených v podkapitole výše, přinesla „Zlatá dvacátá“ charleston, 

jazz, červené rty, cigarety, kult mládí či krátké sukně. Ženy se dostaly k lepším a lépe 

placeným povoláním a vydělané peníze většinou investovaly do svého vzhledu. 

 

4.5 Rozkvět 30. let aneb hvězdy jako produkt módy 

Třicátá léta minulého století, kdy bylo surrealistické hnutí v rozmachu, se nesla 

ve znamení dlouhých, hedvábných večerních rób, elegance a glamour dekády. Spíš 

než kreativnost převládal perfekcionismus. 

Vedle dalších návrhářů působila i extravagantní italská courtierka Elsa 

Schiaparelli, tvůrkyně šokujících a odvážných modelů, jež našla přátele mezi 

surrealisty. Přátelila se například se Salvadorem Dalím a Man Rayem. A byli to 

právě oni, kdo její tvorbu značně ovlivnili a promítli do ní své surrealistické prvky a 

fantazie. Třeba spolupráce s Dalím přinesla klobouk v podobě boty, známé „humří 

šaty“ či žebrované večerní šaty vzbuzující dojem, že se jedná o černého kostlivce. 

Třicátá léta se stala také dobou absolutního rozkvětu nejen módy, ale i filmu a 

fotografie. „Móda byla to, co nosí hvězdy, ať už ve filmu nebo v životě.“ 60 Již od roku 

1910, kdy stříbrné plátno nepřestává chrlit herce a filmový potenciál, jenž bývá 

častokrát také zachycen na reklamních plakátech, vyvolávají tyto hvězdy u lidí 

bezmezný obdiv a nezkrotné nadšení k těmto okouzlujícím postavám.  

Právě filmové hvězdy pomáhají vtahovat veřejnost na místa, kam by se za 

normálních okolností nedostala. Hvězda se tak stává módním produktem, u nějž 

krása představuje jeden z klíčových faktorů. „Podobně jako návrhář do posledního 

detailu vytváří svůj model, tak i hvězdný systém mění, vynalézá a vybrušuje profil a 

rysy hvězd.“61 Za účelem vytvoření iluze krásy a svůdnosti hvězd jsou pak využívány 

nejdůvtipnější prostředky – „vizáž, stylizované fotografie a úhly pohledu, oblečení, 

plastická chirurgie…“, říká Gilles Lipovetsky, profesor na univerzitě ve 
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francouzském Grenoblu, a dodává, že „stejně jako móda, i hvězda je umělou 

konstrukcí“.62 

 

4.6 Náležitosti módní fotografie 

Stejně jako jiné fotografické žánry má i módní fotografie své náležitosti a 

důležité prvky. Tato fotografie nevzniká náhodou a je pečlivě připravovaná a 

stylizovaná. Na jejím vzniku se nepodílí pouze fotograf, ale celý tým lidí, od 

modelky po produkční, maskérku, stylistu, kadeřníka, art direktora a třeba až desítku 

asistentů, kteří pomáhají s fotografickou technikou nebo jen s držením odrazných 

desek. Renomovaní módní fotografové mají dokonce své retušéry, kteří za ně jejich 

fotografie upravují a starají se o celkovou postprodukci. 

Důležitými náležitostmi módní fotografie jsou objekt, kompozice a osvětlení. 

Jako objekt bývá na fotografii zobrazován samotný produkt (oblečení, obuv, 

doplňky) určený k prodeji, který má reprezentovat danou značku a který má fotograf 

za úkol patřičně vyfotografovat, nebo hraje důležitou roli model či modelka, která se 

stává nositelem, propagátorem daného objektu. Její úloha spočívá v předvedení 

požadovaného výrazu a pózy tak, aby zapadala do prostředí a celkového konceptu 

fotografie. 

Další náležitostí, která je důležitá pro fotografii obecně, je kompozice. Ta se 

skládá z jednotlivých elementů, jimiž je ovlivňována. Hrají zde roli skladebné 

principy, lineární kompozice, barevná kompozice, tonální kompozice, perspektiva či 

prostor. Jsou to kompoziční prvky, jež se vzájemně ovlivňují. O kompozici se 

většinou mluví ve spojitosti s umístěním objektu, který můžeme soustředit do středu, 

nebo do jedné z třetin snímku. 

Pro módní fotografii i portrét je nesmírně důležité osvětlení. Pokud fotograf fotí 

v exteriéru, většinou si dokáže vystačit s přirozeným světlem nebo osvícením objektu 

pomocí odrazné desky, což je nejčastěji pružná deska s bílou, stříbrnou nebo zlatou 

fólií, která pod určitým úhlem odráží světlo, kam fotograf zrovna potřebuje. Jestliže 

počasí nepřeje nebo se fotografuje v interiéru, fotografové většinou využívají blesku, 

který mohou použít i externě, nebo nákladných, složitých světelných zařízení a 

soustav dávající snímku občas úplně odlišnou dimenzi než na jakou jsme zvyklí za 
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přirozených podmínek. I zde je opět více prvků mající na celkové osvětlení vliv. 

Důležitý je druh světla, směr odkud světlo na fotografovaný objekt dopadá a jeho 

intenzita.   

 

4.7 Počátky módní fotografie 

„V druhé polovině 19. století přispěla ke ztrátě ducha a k mechanickému 

opakování zažitých stereotypů i ateliérové fotografie zavádějící do portrétu 

osnovu.“63 Udávala formát portrétu, postoj a rekvizity. Portrétovaná osoba si mohla 

vybrat oděv a prostředí, ve kterém by mohla být vyfotografována – od divadelní lóže 

po les či poušť. Tyto ateliéry se postupem času zdokonalovaly a byly vybaveny 

bohatou fotografickou technikou.  

V období symbolismu a secese, tj. zhruba na přelomu 19. a 20. století, se 

fotografové přibližují svými snímky k dílům klasických výtvarných oborů, 

k malbám, kresbám či grafikám, „a to i za cenu, že potlačili ve fotografii to, co jí je 

nejvlastnější a co ji dává smysl a oprávnění celé její existence“.64 Ve fotografickém 

portrétu této doby se však odstranila teatrálnost, pózování a užívání rekvizit, zato se 

usilovalo o přirozenost a osobitost projevu, a aby fotografie vystihla charakter 

portrétovaných osob. Fotografové dali přednost přirozenému světlu, bytu i přírodě. 

V tomto období se také začala formovat fotografie módy jako nová tvořivá 

disciplína fotografie, i když je pravda, že motivy módy se zobrazují ve fotografii již 

od té doby, kdy jí technika umožnila zobrazovat člověka. Od roku 1901 vychází 

v Paříži časopis Les Modes (Móda) spolupracující s mnoha fotografy, kteří měli svůj 

osobitý styl. Pařížská studia, jako například Talbot, Felix nebo studio bratrů 

Seebergerových, zachycovala nejen dobovou módu, ale i tehdejší společnost a její 

životní styl. 

„Na počátku 20. let rozkvétalo odvětví fotografování módy a půvabu, které jako 

první důsledně spojovalo umělecké a komerční aspekty.“65 Ohniskem zájmu se staly 

hvězdy filmového plátna, jakožto módní produkt a nositelé módních trendů. Tento 

zvýšený zájem o „hvězdný svět“ lze také spatřovat v oživení kinematografického 

průmyslu nebo rozšířené popularitě obrázkových časopisů. „D ůvodem, proč se 
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masová kultura vnořila do vln módy, je její tíhnutí k okouzlujícím postavám 

s nebetyčným úspěchem, které vyvolávají obdiv bez hranic a nezkrotné nadšení.“66 

Módní fotografie předválečného a meziválečného období navázala na tradici 

začínající koncem 19. století v Paříži. Roku 1909 koupil týdeník Vogue Condé Nast 

a o pět let později jako první zaměstnal módního fotografa. Toto období je 

považováno za oficiální dobu vzniku módní fotografie. 

Oním prvním zaměstnaným módním fotografem byl baron Adolf Gayne de 

Mayer, výrazná postava módní fotografie v době první světové války. Mezinárodní 

publikace Vogue se tak díky Condé Nastovi a de Mayerovi etablovala jako 

ambiciózní módní list, který je nyní vydáván měsíčně v osmnácti státech. Časopis 

Vogue je v současnosti považován za nejvlivnější módní a lifestylový časopis a příští 

rok oslaví již své 120. výročí. 

 

4.8 Významní fotografové módní fotografie 1. poloviny 20. století  

Po Mayerovi přišel do Vogue roku 1923 Edward Steichen, který jako první 

vystavoval své snímky i v galeriích. Do módní fotografie přinesl nový, umělecký 

pohled. V jeho snímcích byla výrazná práce se světlem a stínem, úhlopříčnou a 

vícenásobnou kompozicí. 

Ve 20. letech. 20. století mělo ve fotografii velký vliv surrealistické hnutí. Byl 

jím inspirován i George Hoyningen-Huene fotící pro Vogue a později i pro Harper´s 

Bazaar, kterého zaujal ideál antické krásy, jenž vnášel do svých snímků. 

„Znázorňoval své modely na fotografiích jako bohy, ať se jednalo o módní snímky 

nebo portréty.“67 Na jeho fotografiích jsou častokrát zachyceny ženy jako klasicistní 

sochy. Do fotografické branže tím vnesl určitou míru nadpřirozena a půvab krásných 

žen. Byl jedním z posledních členů první generace módních fotografů a představitelů 

prvního estetického názoru na módní fotografii jako na klasicky chápaný a staticky 

komponovaný obraz, ve kterém probíhá nějaký děj pouze v osvětlení.68 

Asistentem Hoyningen-Huena byl tehdejší student architektury Horst P. Horst, 

což se také odrazilo v jeho vlastní tvorbě zobrazující nejen ideál krásy řeckých soch, 

ale i surrealistické prvky odosobňující všední věci, neboť byl ovlivněn dobovými 
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avantgardními směry. Stejně jako Hoyningen-Huene i Horst P. Horst fotil pro 

prestižní módní časopisy, jako byly Vogue a Harper´s Bazzar. Jako fotograf byl 

iluzionista, mistr jednoduché elegance, dramatického světla a perfektní pózy. 

Horst P. Horst a Man Ray, kterému jsem se věnovala v předešlé kapitole, a výše 

uvedení – tj. Hoyningen-Huene, Steichen a Mayer – byli ovlivněni dobou svého 

působení. Bylo to období po první světové válce, doba působení surrealistického 

hnutí, které poznamenalo jejich tvorbu a odrazilo se do atmosféry jejich fotografií. 

Podobně se surrealismem inspiroval i Cecil Beaton, známý také jako spisovatel, 

scénograf, návrhář kostýmů nebo malíř a přítel mnoha umělců, jenž se při 

fotografování umělců a fotomodelek soustředil na atmosféru a celkovou estetiku 

svých fotek. „Do nich běžně zakomponoval kýč jako prostředek stylu; umírněně u 

svých módních fotek, plně pak později u snímků anglického královského domu.“69  

Již v předešlé podkapitole věnované surrealistickým fotografům jsem zmiňovala 

Erwina Blumenfelda. Na konci 40. let byl tento fotograf jedním z nejlépe placených 

módních fotografů. Ke svému fotografickému stylu dospěl přes dadaismus, 

surrealismus i kubismus a hlásal svůj estetický záměr. Z jeho ambivalentního poměru 

k módě pramenily ikonografické obrázky způsobující konflikt. Jeho styl znamenal 

odklon od neoklasicistické fotografie k surrealismem i kubismem vytvářené moderní 

fotografické řeči, která byla chtěně dekadentní a která znetvořovala a ničila 

konstrukci.70 Kreativně experimentoval se světlem a barvami, jeho tvorba byla 

velkým přínosem pro barevnou módní fotografii. Blumenfeld patřil „až do doby po 

druhé světové válce k nejvlivnějším fotografům nového fenoménu konzumní 

společnosti, lesku ilustrovaných časopisů a módních žurnálů“. 71 

Po první světové válce, kdy stál ve středu pozornosti člověk, si módní fotografie 

vytvořila svou cestu pro využívání všech výrazových a stylistických trendů moderní 

výtvarné fotografie, které se objeví i po druhé světové válce. Právě v meziválečném 

období se oficiálně konstituovala módní fotografie jako samostatný fotografický 

žánr. Od této chvíle je mezi ní a výtvarným uměním vztah vzájemně obohacující obě 

strany, který však po dobu svého dlouhého vzniku musel čelit i pár překážkám. 

 

                                                 
69 BAATZ, Willfried. Fotografie. Brno: Computer Press, 2003. s. 119 
70 URBAUER, Anne. Módní fotografie. In SEELING, Charlotte. Století módy 1900-1999. Praha: 
Slovart, 2000, s. 625 
71 BAATZ, Willfried. Fotografie. Brno: Computer Press, 2003, s. 119 
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4.9 Módní fotografové 

Podle francouzského fotografa Jeanloupa Sieffa by se mohli módní fotografové 

nazývat také „plastickými artisty nebo textilními sociálními výzkumníky“.72 Jsou ale 

v podstatě novináři pracující s obrazy, ne se slovy. Nestojí jen o jakési poskytování 

služeb a fotografování prostoduchých katalogů, ale usilují především o vzbuzení 

přání, rozdmýchání emocí a vyprovokování reakcí.73 

V nejlepším případě je jejich komentář k duchu doby vizionářský a umělecký, je 

to akt svobody. „Fotografové, kteří své řemeslo posouvali dopředu, vzbuzovali svými 

vypodobněními také pohoršení: u surrealistických obrazů od Man Raye ve 29. letech 

to nebylo jiné než u hyperrealistických fotografií od Jürgena Tellera a ostatních 

kritizovaných jako »Heroin Chic«“74.75 Právě v 90. letech minulého století, kdy se 

tento vzhled projevoval, nabírala módní fotografie stále větší svobody, to se 

projevovalo i pohoršujícími snímky. 

 

4.10 Módní fotografie jako umění 

„Platila-li móda, a její vyobrazení, ještě před nedávnem za rychle pomíjející, 

prchavý jev s jepičím životem jako takový, za výraz rychloživota, visí novější módní 

fotografie najednou na zdech galerií. Považují se za umění nebo jeho předstupeň. Do 

strnulého světa umění vnáší tempo a svěžest a přivlastňuje si jeho status a 

trvalost.“76 

Módní fotografie mimo jiné tak skrz módu vypovídá něco o své době. 

Zaznamenává tendence, zvyky a posedlosti společnosti dané doby. Nevyznačuje se 

tedy pouze povrchním zájmem o samotné oblečení. 

 

                                                 
72 URBAUER, Anne. Módní fotografie. In SEELING, Charlotte. Století módy 1900-1999. Praha: 
Slovart, 2000, s. 623 
73 URBAUER, Anne. Módní fotografie. In SEELING, Charlotte. Století módy 1900-1999. Praha: 
Slovart, 2000, s. 623 
74 „Heroin Chic“ byl vzhled populární v polovině 90. let minulého století, kdy měla módní branže až 
nihilistické vize krásy. Tento vzhled byl charakterizován bledou pokožkou, kruhy pod očima či 
vystouplými kostmi. 
75 URBAUER, Anne. Módní fotografie. In SEELING, Charlotte. Století módy 1900-1999. Praha: 
Slovart, 2000, s. 623 
76 URBAUER, Anne. Módní fotografie. In SEELING, Charlotte. Století módy 1900-1999. Praha: 
Slovart, 2000, s. 623 
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4.11 Působení módní fotografie jako nástroje reklamy 

Módní fotografie se řadí do obrazové žurnalistiky a má tak za úkol působit na 

člověka prostřednictvím zraku. Její hlavní funkcí je ilustrace.77 

Propaguje oblečení, obuv, doplňky či kosmetiku. Vizuálně tyto produkty 

zastupuje a jejich propagací se snaží primárně o vyšší prodej, který se odvíjí od 

reklamy mající v prvé řadě za úkol zaujmout a následně přesvědčit. Tato mocná 

zbraň tak udává módní trendy po celém světě. Ne bezdůvodně se o médiích hovořilo 

jako o sedmé velmoci. Jsou to právě časopisy, které jsou schopny ženy 

v produktivním věku „donutit“, aby nakonec podlehly tlakům reklamních kampaní 

vyobrazující poslední trendy a výstřelky módy.  

Módní fotografie se objevují v komerčních módních a lifestylových magazínech 

dostupných široké veřejnosti, těmi jsou například Vogue, Harper´s Bazaar, Vanity 

Fair, Elle, Marie Claire, i v méně komerčních, svobodnějších nebo alternativněji 

pojatých, jako jsou například Dazed & Confused, i-D, Nylon, Pop, Vice, Another 

magazine nebo Purple. V těchto časopisech se objevují módní fotografie ve formě 

reklamních fotografií, které jsou součástí kampaní módních značek, editorialů či 

fashion story a módních fotoilustrací. 

 

                                                 
77 OSVALDOVÁ, Barbora; HALADA, J.: Praktická encyklopedie žurnalistiky.Praha: Libri, 2002. 
s. 65 
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5 Surrealistické tendence v módní fotografii  

V první kapitole této práce jsem se snažila dát velký prostor teoretické části 

týkající se především surrealismu, jeho náležitostem, projevům, technikám i 

podmínkám vzniku. Následně jsem se věnovala okolnostem spojených jak 

s fotografií obecně, tak s její surrealistickou odnoží a žánrem módní fotografie.  

Prolínání a spojení těchto teoretických základů bude vhodným základem pro 

stanovení projevů surrealismu v módní fotografii, ze kterého vyplývají okruhy s ním 

spojené.  

 

5.1 Trendy a stereotypy v současné módní fotografii 

Módní fotografie je po převážnou dobu své existence ovlivňována stereotypy své 

doby, kterým podléhá většina módních fotografií a kterým se na druhou stranu snaží 

mnoho fotografů vyhnout a tak se od ostatních odlišit a být určitým způsobem 

originální. 

Na jedné straně stojí tedy fotografové, jenž inklinují spíše ke klasické formě 

módní fotografie, kde převažují černobílé fotografie s jednoduchou kompozicí a bez 

zbytečných rekvizit. Modelky jsou zobrazovány přirozeněji, bez nucených a 

krkolomných póz.  

Na druhé straně stojí módní fotografové revolucionáři, kteří se snaží svými 

nápady vybočit z řady a klasické jednoduché fotografii se naopak vyhnout. Jejich 

snímky jsou obvykle finančně velmi náročné, zasazují své modely a modelky do 

neobvyklých a zajímavých prostředí, používají nespočet rekvizit a kontroverzní 

náměty a obratně fotografie postprodukují nebo to dělají alespoň ti, jež jsou pověřeni 

tuto práci udělat. Právě zde se mohou objevit ony surrealistické principy, které jsou 

tvořeny klasickou cestou bez digitálních manipulací, těmi jsou například vysoká 

zrnitost, neostrost, vícenásobná expozice, využití zrcadel a odrazů, práce se stíny. 

V jiných případech však hraje důležitou roli pokročilá digitální manipulace. 

Jsou i takoví fotografové, kteří vybočování z řady berou jiným způsobem a snaží 

se čtenáře časopisů i všechny ostatní, jež přijdou do styku s jejich snímky, jakkoliv 

šokovat a vyvolat u nich určité pohoršení. To vyplývá mimo jiné ze současné velké 

konkurence a touhy po úspěchu na dnešním trhu. Módní značky se však snaží 

zachovat standardní přístup a do těchto skandálních kampaní se povětšinou nepouští. 

A pokud ano, tak je to s největší opatrností.  
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Takovým příkladem par excellence je Ital Oliviero Toscani a Američan Terry 

Richardson. Toscani je známý především svou dlouholetou spoluprací s módní 

značkou Benetton, pro kterou fotil velmi kontroverzní, většinou protirasistické, 

reklamy zobrazující například škálu dámských či pánských pohlavních orgánů nebo 

líbající se homosexuály. Tyto reklamní kampaně stály povětšinou v kontradikci 

k současné módní fotografii a byl v nich záměrně opomenut jeden z jejích hlavních 

principů, a to zobrazení oblečení módní značky, které by mělo být zpravidla 

v popředí a o kterém hlavně reklama je.  

Přehlédneme-li tyto extrémy, současná módní fotografie většinou vyobrazuje 

jakýsi ideál krásy, ženu (i muže) především smyslnou, zdravou, krásně nalíčenou, 

učesanou, s dokonalými proporcemi, o kterých se může většině žen jen zdát. Takový 

„sexuální symbol“ se ještě ke všemu nezapomene na fotografiích svůdně tvářit a 

vyzývavě pózovat. Hlavně aby vše působilo čistě a luxusně a vzorně reprezentovalo 

danou módní značku. Tento ideál může být vyobrazován i ženou a mužem v páru, jež 

představuje šťastnou mileneckou dvojici.  

Dále může na fotografii vystupovat androgynní model/modelka, eventuálně může 

mít fotografie homosexuální podtext nebo alespoň zobrazovat více žen, které jsou 

schopny propůjčit snímku jakousi intimní atmosféru. To násobí přitažlivost snímku.  

Již v předchozí kapitole jsem se zmiňovala o 30. letech jako o období, kdy 

rozkvétala filmová produkce a kdy vzrůstal zájem o filmové hvězdy, které se staly 

ikonami doby. Tato tradice přetrvala až do dnes a filmové hvězdy jsou nejlepším 

tahákem nejen módních značek. S ochotou a za velkou finanční odměnu se nechávají 

fotit pro světové reklamní kampaně. 

Tyto stereotypy však podléhají své době a každá si je vyprodukuje sama a je jimi 

každý den zahlcována v podobě nejrůznějších magazínů, reklamních spotů či 

venkovních billboardů. 

 

5.2 Postprodukce módní fotografie 

Digitální manipulace je v dnešní módní i reklamní fotografii samozřejmostí a bez 

ní si své povolání nedokáže představit většina fotografů. To platí i pro fotografie 

vyznačující se nějakými avantgardními tendencemi.  

Dříve, zejména v první polovině 20. století, však takové technické vymoženosti 

neexistovaly a módní fotografové si museli vystačit s tím, co měli. Fotografii 



 41 

dodávali surrealistický nádech pomocí zrcadel, stínů, využitím nastavení samotného 

fotoaparátu nebo následně prováděli svá „kouzla“ a pokusy v tmavé komoře pomocí 

světelných triků při zvětšování nebo zásahem do negativů, jejichž pomocí docílili 

například efektu solarizace nebo kolorování snímků. 

V současnosti se ale především využívá moderní technologie, která nám 

umožňuje zhruba od 90. let minulého století s fotografií digitálně manipulovat. 

Avšak kvůli krátké historii se v té době převážná část rané digitální manipulace 

projevovala ještě velmi primitivně, než aby se vyvinula do jemného složitého 

sofistikovaného sémiotického kódu, schopného vyprávět komplikované příběhy.78 

Dnešní možnosti v tomto ohledu jsou už natolik vyspělé, že si fotograf může se 

svými fotografiemi provádět takřka vše, co se mu zlíbí. Od vytvoření fantazijních 

krajin až po bytosti vzdálené lidem nebo kompletní sestavení fotografie formou 

koláže, kdy žádný element na snímku nebyl původně jeho součástí. Módní fotograf si 

však většinou vystačí s úkony, které se dokola opakují. Může to být tónování barev, 

úplná změna barev, zvýraznění nebo potlačení některých prvků na snímku, 

retušování pleti, upravení tělesných proporcí modelek a jiné.  

Leckdy ovšem může vést nadměrné postprodukování fotografií k vytvoření 

jakéhosi iluzorního světa plného symbolu mládí, krásy či luxusu, který pak může 

sloužit jako neuskutečnitelný ideál pro ostatní lidi, čtenáře. To se projevuje 

především v reklamní a módní fotografii. 

 

5.3 Odlišnost surrealistické módní fotografie a její východiska 

Surrealistické a jiné avantgardní tendence se snaží vyhnout oněm současným 

stereotypům a klasickým zobrazováním. Ženu sice zobrazují povětšinou hezky, ale 

samotnou fotografii obzvláštňují o další prvky, které vychází ze surrealistického 

hnutí. 

Tyto módní fotografie demonstrují sny, neodhalitelnou část našeho nevědomí, 

které mohou mít někdy prvky reality. To vede následně k dialogu těchto dvou 

odlišných světů, jež mohou být sice nesourodé, ale naopak na plátně, v našem 

případě ve fotografii, by fungovat mohly, když tak fungují i ve snech.  

Techniky a prvky, které se objevovaly v  surrealismu, se vzápětí přenesly do 

samotné fotografie i do fotografie módy. Projevovaly se od počátku jejího vzniku i 

                                                 
78 SILVERIO, Robert. Postmoderní fotografie. Praha: AMU, 2007, s. 85 



 42 

v dalších vlnách 20. století a přetrvávají až do současnosti. Tyto výrazové 

prostředky, jež můžeme pozorovat na módních snímcích, jsou velká zrnitost a 

neostrost fotografie vedoucí až k nerozeznatelnosti některých objektů na fotografii, 

vícenásobná expozice, efekt solarizace, koláž, vrstvení snímků, ale také snové 

krajiny, jež by v reálném světě neměl šanci nikdo poznat, a někdy až pohádkový 

obsah fotografie, kdy můžou být některé prvky například převedeny do nadlidských 

rozměrů. Z těchto snímků je cítit cosi kouzelného, mají svou atmosféru, která dokáže 

pohltit. 

 

5.4 Vyvození okruhů pro surrealistické tendence v módní fotografii 

Z  vlivů a prvků definujících surrealismus a surrealistickou fotografii vyplývají 

okruhy popsané na následujících stránkách, které tvoří stěžejní část práce vycházející 

z předchozích kapitol. Ty poskytovaly velký prostor především teorii sloužící jako 

východisko. 

Pro každý okruh jsem se snažila vybrat minimálně jednoho módního fotografa 

jak ze současnosti, tak z historie, ale u některých okruhů, kde jsou využity moderní 

digitální technologie, to samozřejmě nebylo možné. U části se dá tvrdit, že principu 

uvedenému v každém okruhu podřizují většinu své práce a je pro ně signifikantním 

prvkem dominujícím na jejich fotografiích. U druhé skupiny fotografů převládává 

situace opačná a vybraný snímek či skupina fotografií, tvořící určitou kolekci či 

fashion story, jsou výjimkou nebo jen zlomkem vývoje celé jejich kariéry. 

K jednotlivým zástupcům jsem povětšinou dospěla načtenou odbornou i 

autobiografickou literaturou, zhlédnutím řady módních a lifestylových magazínů a 

webových stránek, odkud jsem také použila přílohy pro tuto práci.  

U vybraných fotografií používám k popisu metodu „dobrého oka“ (the good eye) 

využívající „kompoziční interpretaci“, kdy přihlížíme ke všem aspektům spojených 

s danou fotografií, tedy i ke „kontextuální informaci“. Jedná se o metodu, která nemá 

jednoznačné metodologické ani teoretické ukotvení. Jinými slovy, kompoziční 

interpretace vnímá obrazy takové „jaké jsou“, nikoliv jaké by mohly být nebo jaké 

byly. Z tohoto prostého důvodů metoda „dobrého oka“ pohlíží na díla jako takové za 

účelem pochopit jejich význam a věnovat pozornost jejich „kompozici“ (i když ne 

výhradní). Soustředí se především na samotné obrazy a zaměřuje se také na 

„produkci“. Běžně je popisován aspekt sociální modality (způsob, forma) jeho 
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produkce. Na fotografiích je tak důležité všímat si například barev (tónů, sytosti, 

světlosti), organizace prostoru, světla apod.79 

 

Vyvozené okruhy pro surrealistické principy v módní fotografii jsou 

následující: 

• Princip vysoké zrnitosti a neostrosti 

• Technika koláže 

• Odrazové fantazie 

• Pohádkově snový aspekt 

• Móda jako nástroj surrealismu 

• Levitující objekt 

• Hra stínů 

• Střetnutí kýče a estetiky 

• Vícenásobná expozice 

 

5.5 Princip vysoké zrnitosti a neostrosti 

Již na počátku vzniku módní fotografie se dost často objevovaly principy vysoké 

zrnitosti a neostrosti. V dobách vzniku surrealismu měl tento styl ještě návaznost na 

tehdejší piktorialismus napodobující impresionistické malíře. Tato technika byla 

velmi rozšířená a oblíbená nejspíš proto, že k jejímu dosažení nebylo zapotřebí tolik 

technické zručnosti a docílit tohoto vzhledu nebylo příliš komplikované.  

Jedním ze způsobů docílení neostrého snímku může být nedostatečné zaostření 

nebo záměrné rozostření objektu. K docílení velké zrnitosti zas stačí použití 

citlivějšího fotografického filmu. Čím větší je hodnota ISO, tím je film zrnitější. 

Tyto dva principy jsou si velmi blízké a záměrně je uvádím ve společném 

okruhu, neboť se na fotografiích objevovaly a objevují pospolu. Člověk, který si 

takové fotografie prohlíží, může mít dojem, že jsou zahaleny určitým tajemstvím. 

Neostré linie naznačující postavu či obličej modelky a oblečení, které předvádí, 

dodávají snímkům tajemnou atmosféru. 

Taková fotografie se snaží o originalitu a vzbuzení zájmu. Důraz na předvedení 

oblečení není primární. Oblečení zde hraje spíše sekundární roli a důraz se 
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soustřeďuje na celkový vzhled snímku. To je jeden z hlavních důvodů, proč se tyto 

principy neobjevují příliš často v reklamních kampaních módních značek.  

 

Poohlédneme- li se do minulého století, můžeme zde najít vhodného zástupce 

v podobě současné francouzské fotografky a bývalé modelky Sarah Moonové, jejíž 

práci lze spatřit ve francouzských vydáních časopisů jako Vogue, Marie-Claire, Elle 

a Harper´s Bazaar. Její styl se nachází někde na pomezí surrealismu a fotografického 

impresionismu. Ze soudobé tvorby je známý její fotografický cyklus Cirkus, který 

otevřel znovuobnovený provoz pražské fotografické galerie Leica, ale v minulosti se 

Sarah Moonová věnovala především módní fotografii.  

Na vybraných snímcích (Obr. 1-3) můžeme pozorovat již zmíněné využití 

neostrosti, zrnitost a malý kontrast. Snímky působí rozmazaným až nevyřešeným 

dojmem a modelky se na nich někdy až ztrácí. Navzdory těmto okolnostem zde hraje 

důležitou roli barva podtrhující jednotlivé objekty na fotografii, na které fotografka 

poutá pozornost.  

Na prvním snímku, i když se jedná o portrét (Obr. 1), jakoby zanikaly všechny 

rysy, které jsou vždy naopak v tomto žánru vyzdvihovány. Stěží rozeznáváme 

modelčiny přimhouřené oči a spíše naši pozornost poutají motýli umístění do středu 

kompozice. Dávají celkovému dojmu surrealistický punc tím, že vylétávají z vody. 

To by za normálních okolností nebylo možné. 

 

Jako dalšího a v současné době velmi uznávaného módního fotografa bych zde 

ráda uvedla Itala Paola Roversiho, jehož fotoeditorialy vychází ve většině světových 

vydání neznámějších módních časopisů. Spolupracuje s módními značkami jako 

Chanel, Givenchy či Christian Dior. 

Jeho rukopis, do kterého vkládá ženskou jemnost, je těžko zaměnitelný a působí 

hlubokým dojmem. Upřednostňuje přirozené světlo a dává prostor dlouhé expozici, 

kdy modelka musí vydržet i desítky vteřin ve stejné poloze, aby nedošlo k přílišnému 

rozmazání snímků. Jeho fotografie vypráví příběh a na diváka působí spíše jak 

pohádkové vyprávění než příběh ze světa módy. Jsou plny emocí. 

Na jeho fashion story (Obr. 4), pro dubnové číslo italského Vogue vydaného 

v minulém roce, nesoucí název „The White Story“ (Bílá pohádka) jsou zachyceny 

slavné modelky Sasha Pivovarová a Guinevere van Seenusová v bílém oblečení, 
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doplňcích i s bílým líčením. Pozadí je také převážně bílé. Celá série působí 

pohádkovým dojmem. Když se zaměříte na vyfotografované modelky, připadá vám, 

jako byste nahlíželi do jejich duší a vaši pozornost poutají více jejich oči než 

oblečení. Vše je zahaleno jemnou mlhou a nikde není žádný rušivý element. Barvy 

nejsou syté ani nijak výrazné i kontrast je malý. Na fotografii není patrné žádné 

prudké osvětlení. 

Na zbylých snímcích (Obr. 5–6) převažují spíše tmavé barvy, někde s barevným 

detailem, a celkově fotografie působí temným, ponurným dojmem. Oblečení 

modelek je extravagantní a místy rozmazané. Ostřejší část snímku tvoří většinou 

jejich obličeje.  

 

Krátce bych se ještě ráda zmínila o českém fotografovi, u kterého se objevují tyto 

principy, a to o Jiřím Turkovi. U Turka převládá spíše dokumentární fotografie, není 

tedy striktně módním fotografem. Jeho fotografie je možné zhlédnout i v českých 

módních časopisech. V obou případech si pohrává s principem neostrosti s občasným 

rozmazáním, které může být ve fotografii výsledkem pohybu a delšího exponování. 

Na přiloženém snímku (Obr. 7) vidíme modelku na modrém pozadí 

s rozmazanými obrysy. Je situována do středu snímku. Pozornost může upoutat 

čelenka a cop jako nejvíce zaostřené objekty na fotografii. Tajemnou atmosféru 

snímku dodávají nejen barvy, ale i modelčin hypnotizující pohled. Na fotografii je 

nanejvýš kontrastní její bledé tělo s tmavým pozadím. 

 

5.6 Technika koláže 

Jedním z nejvýznamnějších výrazových prostředků meziválečného období byla 

technika koláže, jež se hojně využívala na titulních stranách časopisů, plakátech či na 

obalech knih. Docházelo k ní obvykle spojením nesourodých prvků. 

Přesto, že v tomto období zažívala rozkvět i módní fotografie, koláž se do práce 

módních fotografů tolik neodrážela. V současné době převládá obdobná situace a 

módní koláž se najde ojediněle. V hojné míře bychom však mohli najít koláže 

v módních časopisech pouze ve formě obrazových ilustrací znázorňující současné 

trendy, kolekce a styly, které jsou vyobrazeny pospolu na jednom snímku.  
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Man Ray nám opět poslouží jako vhodný příklad v souvislosti s kolážemi, i když 

mezi módními fotografiemi se nevyskytují hojně. 

Většinou byly užity ve formě zobrazující ženská těla nebo jejich části, jak měli 

surrealisté zvykem. Na přiloženém černobílém snímku (Obr. 8) se zrnitou strukturou 

vidíme na břehu ležící dámské tělo, které bylo při fotografování zřejmě osvícené, 

vedle něj šachy a na obloze dominují rty, jež nahrazující slunce na jeho obvyklém 

místě. Působí dominantním dojmem. Rty jsou jedním z ústředních motivů 

surrealismu, který se hojně využívá nejen v kolážích, ale i jako důležitý prvek v 

módě. Když byly rty „odtělesněny“, měly tendence migrovat do ostatních částí těla a 

sloužit jako zákládající prvek překrásné ženy a samotného umění.80 Kompozice 

fotografie uplatňuje pravidlo třetin, kde se nachází všechny objekty.  

 

Jako další bych ráda uvedla spolupráci anglického fotografa Tima Walkera, 

kterému dám větší prostor v okruhu „Pohádkový a snový aspekt“, a anglické vizuální 

umělkyně Linder Sterlingové. Fotografie vycházející z této spolupráce jsou totiž 

jedním z mála vhodných příkladů módní fotografie vzniklé koláží. Tito dva umělci 

spolupracovali na módním editorialu reprezentující oblečení návrháře Richarda 

Nicolla, který byl zveřejněn v podzimním čísle časopisu i-D roku 2009. Společné 

fotografie vytvořili ještě o půl roku později, a to pro loňské březnové číslo italského 

vydání časopisu Vogue, ve kterém byl otištěn módní editorial prezentující tentokrát 

kolekci značky Prada pro Jaro/Léto 2010. 

Walker se postaral o vytvoření samotných módních fotografií a Sterligová je 

následně postprodukovala, a vytvořila z nich tak velmi jednoduché a decentní koláže. 

Na snímcích vytvořených pro časopis i-D (Obr. 9) můžeme vidět modelku 

zasazenou do prostředí anglických ulic a oblečenou do extravagantního oblečení od 

návrháře Richarda Nicolla. Celková fotografie působí „retro lookem“, o což se 

postarala nejen modelčina vizáž a prostředí, ale také jemné tlumenější barvy, kdy 

máme pocit, jako by byly foceny spíše nějakým starším klasickým fotoaparátem než 

moderní digitální technikou. A nejspíš to tak bylo, protože Tim Walker pro své 

módní snímky často využívá právě starší fotografickou techniku. Aby se o snímcích 

dalo tvrdit, že se jedná o koláž, použila zde Sterlingová motivy květů růží, které byly 

na vrchních dvou fotografiích umístěny na místě modelčina, na poslední černobílé 

                                                 
80 MARTIN, Richard. Fashion and Surrealism. London: Thames and Hudson, 1996. s. 51 
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fotografii modelova, přirození a na spodních fotografiích zakrývaly modelky oko 

nebo jí pokrývaly hlavu. Fotografie působí celkově velmi jemně, což je výsledkem 

nízkého kontrastu, využití přirozeného světla a toho, že modelka není v žádných 

křečovitých pozicích. 

Podíváme-li se na snímky pro italský Vogue (Obr. 10), ty, podle mého názoru, už 

tak nevinně nepůsobí, jelikož je jejich tématika lechtivější a modelka předvádí 

především spodní prádlo, a tak její pózy mohou být místy až vyzývavé. Princip je 

však zachován stejný. Barevné květy růže, šípku, vlčích máků a orchidejí zakrývají 

modelčin obličej, záda anebo jsou vyobrazeny pouze vedle ní. Ani tyto fotografie 

nejsou příliš kontrastní. Vypadá to, že bylo použito pouze přírodní světlo, které šlo 

do pokoje z oken. Na fotografiích pořízených v interiéru starého pokoje byla 

většinou zachycena pouze postel anebo modelka pózovala před starými vybledlými 

tapetami. Všechny tyto elementy zahalují snímek tajemnou poutavou atmosférou.  

 

Z českých zástupců bych zde ještě ráda jmenovala předního českého fotografa 

Lukáše Dvořáka a mladou talentovanou fotografku Veroniku Nehasilovou, která své 

fotografie většinou zveřejňuje pod pseudonymem Dolfinol Camuch. 

Lukáš Dvořák, který fotí pro přední české módní časopisy a modelingové 

agentury, zveřejnil na svých stránkách v dubnu letošního roku fotografii modelky 

(Obr. 11) vytvořenou koláží. Fotografie je pravděpodobně složena ze tří různých 

snímků – ze snímku květinového pozadí, modelky a navrchu, jako třetí vrstva, byl 

dodělaný prvek naaranžovaných květin. Barvy a motivy snímku poskytují 

romantický nádech, působí jemně. Modelka je nahá a není nijak výrazně nalíčená. 

Kompozice je středová, ale dominantní motiv květin je umístěn do levého horního 

roku. 

 

U začínající talentované fotografky Veroniky Nehasilové je inklinace 

k surrealismu očividná. Když hovoří o svých snímcích, sama je nazývá pohádkami. 

Na svých módních fotografiích uplatňuje princip vysoké zrnitosti a neostrosti, velmi 

nízký kontrast a tlumené barvy (Obr. 12–13). Čas od času v jejím portfoliu naleznete 

právě také koláže. Tyto principy a její fantazie dávají snímkům nezaměnitelný 

rukopis minimálně v českém fotografickém světě.  
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V emailové konverzaci jsem Nehasilovou poprosila, aby mi svou práci krátce 

představila. Nehasilová tvrdí: „Než jsem začala fotografovat, bavilo mě dělat 

surrealistické koláže po vzoru Teigeho a Štýrského. Když jsem se pak naučila 

pracovat s Photoshopem81, zkoušela jsem koláže v něm. Vznikaly roztodivné věci, ty 

byly podle ostatních dost divné. Vycházela jsem z mých pocitů, fantazií a snů, tudíž 

je to pro mě dost osobní záležitost. Když jsem přešla k módní fotografii, zkoušela 

jsem získané znalosti a zkušenosti prolínat. Vytvářela jsem snové, pohádkové 

obrázky, snad i trochu dětsky naivní.“ 

Na fotografiích, čtvercového formátu, tvořených kolážemi (Obr. 14–15) figurují 

modelky sedící na starých křeslech, které jsou vždy umístěny ve středu snímku. 

Pozadí tvoří tapeta s retro vzorem. Modelky mají většinou prázdný, zasněný výraz. 

Ač se to na první pohled nemusí zdát, fotografie jsou skutečně kolážemi, vydařenými 

kolážemi. Fotografka vyfotila v ateliéru zvlášť modelky a křesla a jako tapety 

použila stažené pozadí. 

 

5.7 Odrazové fantazie 

Využití zrcadel a zrcadlových obrazů je další technika spojená se surrealistickou 

módní fotografií, i když zde platí podobné pravidlo jako u koláže, kdy se tento 

princip objevoval častěji u samotné surrealistické fotografie než u fotografie módní. 

Zde pak záleží na každém pohledu, úhlu a míry zakřivení, která snímku poskytuje 

surrealistický nádech.  

Podle mého názoru se dá hovořit o surrealistické tendenci s větší jistotou u 

fotografie, kde byla využita zakřivená zrcadla a snímek působí plastičtějším, 

neurčitým dojmem a úhly jsou zde většinou zaoblené. Polemizovat bychom mohli u 

fotografií, které jsou vytvořeny efekty využívajícími střepy. Ty, jak víme, jsou ostré 

a hranaté, tudíž by se nabízelo přiřadit tyto fotografie spíše do kubismu. Pohled 

každého jedince je však subjektivní a někdy může být na každém, jak na fotografii 

pohlíží a co v ní spatřuje. 

 

Vzorovým příkladem z minulosti je fotograf německého původu Erwin 

Blumenfeld, kterému jsem se věnovala již v předchozích kapitolách a který na svých 

fotografiích tuto metodu hojně využíval. Vybrala jsem takové snímky, jež se dle 

                                                 
81 Nejrozšířenější počítačový program určení k postprodukci fotografie. 
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mého názoru řadí mezi surrealistické. Jeho portfolio však zahrnuje i velké množství 

fotografií, v nichž se projevily kubistické tendence. Tím jsou typické hlavně jeho 

novější barevné fotografie, kde výrazně pracoval s vertikálními pruhy. 

Na prvním snímku (Obr. 16) můžeme rozpoznat tělo ženy, které se láme pomocí 

zrcadla. Je umístěno do středu snímku. Na první pohled působí převážně abstraktně, 

ale posléze dokážeme siluetu těla rozeznat. Je využito jen odstínu růžové, fialové a 

černé barvy. Lámání a limity barev také napomáhají k tomu, abychom ze snímku 

měli pocit tajemna. Pro tento snímek nebylo třeba žádného svícení. 

Další černobílý snímek (Obr. 17) je konkrétnější. Surrealistický dojem mu 

dodává rozmnožený, nekonečný odraz modelky i její extravagantní oblečení. 

Kompozice má diagonální charakter, kdy se nejbližší a tudíž největší odraz hlavy 

modelky táhne od levého dolního rohu k pravému hornímu. 

 

Andre Kertesz byl dalším ze surrealistických fotografů využívající pro své 

fotografie zrcadla, kde převažovaly zaoblené efekty. Jeho snímek (Obr. 18) může 

budit dojem, jako kdyby byl pořízen v Petřínském zrcadlovém bludišti. 

Rozeznáváme protáhlou siluetu polonahé ženy, jíž zakřivení roztrojilo obličeje. 

Nahá, světlá část těla je situována do středu snímku. Obrázek je doplněn dalšími 

liniemi, u kterých ale můžeme těžko určit, čím skutečně jsou.  

 

Z 90. let minulého století pochází snímky amerického módního a portrétního 

fotografa Davida Seidnera. Své první publikoval na titulních stranách časopisů již ve 

svých devatenácti letech. K docílení zajímavých efektů používal kromě zrcadel i 

další předměty, např. sklenici s vodou nebo vodní hladinu (Obr. 19-20).  

Kromě zrcadlových (Obr. 21–22) a odrazových technik využívá pro své práce i 

rozmazání části modelčina těla jako náznak pohybu, což může s dalšími tvořit 

surrealistický dojem (viz 2 spodní fotografie, Obr. 23).  

 

5.8 Pohádkově snový aspekt 

Surrealistické tendence se v módní fotografii mohou projevovat různými 

způsoby. V tomto okruhu se fotografie nachází v jakési snové dimenzi. Při pohledu 

na ně vám může připadat jako byste si prohlíželi nikoliv fotografii, ale samotnou 

pohádku. Jako v historických surrealistických dílech, i zde dochází k neobvyklým 
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setkáním prostřednictvím kombinace objektů, které by se v realitě neměly možnost 

střetnout –viz Tim Walker (Obr. 27–28). 

Surrealistické módní fotografie se snově pohádkovým aspektem k vám hovoří 

skrz sny odehrávající se v mysli módních fotografů. Je jen na nich, co do své 

pohádky zahrnout. Na snímcích se mohou objevovat takové prvky, jako jsou objekty 

zmenšené či zvětšené do nadpřirozených rozměrů, barvy neodpovídající skutečnosti, 

efekty kouře dávající snímku mystickou atmosféru nebo pokud o originální 

zobrazení skutečných pohádkových příběhů.     

 

Tento princip je v módní fotografii velmi oblíbený a často využívaný. Jedním 

z nejsugestivnějších vypravěčů a snílků upřednostňující pohádkový a snový aspekt je 

anglický fotograf Tim Walker, který začínal jako asistent slavného Richarda 

Avedona a již ve svých 25 letech nafotil první fashion story pro Vogue, od té doby 

fotil pro britské, italské a americké vydání82. Jeho fotografie, za které sklízí řadu 

ocenění, jsou k vidění ve stále sbírce ve Victoria & Albert Museum a National 

Portrait Gallery v Londýně. 

Walker je velmi citlivým choreografem vyznačující se výstředními inscenacemi s 

romantickými motivy, který pečlivě promýšlí každou kompozici. Jeho snímky 

vyžadují nákladnější produkce. Vzbuzují dojem, jako by je svými představami 

vytvořily dětské oči. Modří slonové či růžové kočky pro něj nejsou překážkou. Jeho 

fotografie vás naprosto pohltí. 

Walker své modelky často vyobrazuje jako panenky (Obr. 24) a na svých 

snímcích uplatňuje maximalistické tendence, kdy je buď všeho najednou nepřeberné 

množství (Obr. 25) anebo je vše mnohonásobně větší oproti skutečné velikosti 

v poměru k modelce (Obr. 26). Walker často využívá motivy balonků, zvířat mající 

pastelové barvy, kouřové efekty a jeho modelky jsou často oděny do extravagantních 

rozměrů. 

Jeho fotografie se mohou jevit, jako kdyby na nich byla použita technika koláže, 

avšak toho Tim Walker často dociluje tak, že samotné objekty, které chce ve snímku 

použít, nejprve samostatně nafotí, fotografie nechá vyvolat a mnohonásobně zvětšit 

a, poté je naaranžuje do kompozice. Ukázkou takového principu může být jedna 

                                                 
82 URL: <http://www.timwalkerphotography.com>  [cit. 2011-06-21] 
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z jeho posledních spoluprací s módní značkou Mulberry, kdy nafotil Podzimní/Zimní 

kolekci na rok 2011/2012 (Obr. 29). 

 

Jako další bych chtěla zmínit významnou americkou fotografku Annie Leibovitz, 

jejíž portrétní a módní fotografie jsou zveřejňovány v časopisech jako Rolling 

Stones, Vanity Fair a Vogue. Ta pohádkového a snového aspektu nevyužívá tak 

intenzivně jako Tim Walker a není to charakteristickým rysem většiny jejích 

fotografií, ale určitě můžeme najít pár módních editorialů nebo samostatných 

fotografií, kde byl tento princip použit.  

Zde bych chtěla hlavně uvést fashion story pro prosincové číslo amerického 

vydání časopisu Vogue z roku 2003. Tyto módní fotografie (Obr. 30–32) byly 

nafoceny podle motivů pohádky „Alenka v říši divů“ a ústředními postavami byli 

ruská topmodelka Natalia Vodjanová, která ztvárnila Alenku, a nejpřednější módní 

návrháři jako Karl Lagerfeld, Donatella Versace či Guiliano, kteří se ztotožnili s 

dalšími postavami z této slavné pohádky. Na snímcích můžeme vidět zkroucenou 

modelku v miniaturním domečku, padající černým prostorem či jak vkráčí do 

tmavého obrazu umístěného nad krbem. Barvy nejsou nijak výrazné, na snímcích 

pouze dominuje barevné oblečení modelky. 

 

5.9 Móda jako nástroj surrealismu 

Aby se v módní fotografii projevovaly surrealistické tendence, není vždy nutné 

užívání složitých efektů a digitálních technik. Někdy k tomu může jako prostředek 

postačit extravagantní surrealistické oblečení. Takové oblečení se začalo objevovat 

ve spojitosti se vznikem surrealismu, tj. v meziválečném období, následně 

v poválečné době, na přelomu 50 a 60. let, v 80. i 90. letech a současní módní 

návrháři, například Yang Du, Agatha Ruiz de la Prada, Vivienne Westwood či John 

Gilliano, i designéři se k těmto tendencím také navrací. 

 

Jedna ze starších ukázek je práce všestranného francouzského fotografa Serge 

Lutense, který byl mimo jiné i módním návrhářem, stylistou a producentem. Často si 

sám fotografoval právě své surrealistické modely.  

Lutens je především známý svými snímky (Obr. 33–35) vzešlých ze spolupráce 

s japonskou kosmetickou značkou Shiseido, na nichž lze spatřit modelku oděnou do 
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surrealistického oblečení mající extravagantní vizáž. Fotografie je většinou doplněna 

ještě nějakým zajímavým objektem a vyznačuje se pozoruhodnými geometrickými 

liniemi.  

 

Ze současnosti stojí za povšimnutí snímky (Obr. 36–37) kolumbijského fotografa 

Ruvena Afanadora, který fotil extravagantní kolekci pro módní značku Nordstrom. 

Na snímcích můžeme opět vidět výrazně nalíčenou, nebo spíš pomalovanou modelu 

oblečenou do surrealistických modelů. Snímky jsou ještě navíc ozvláštněny 

pomalovanými stěnami interiéru. Modelka je zasazena do středu kompozice. 

O tomto fotografovi se dá říci, že vyskytující se tendence v jeho pracích jsou 

trvalé. Afanador se snaží udělat výjimečnou každou fotografii, neuplatňuje pouze 

jeden ze surrealistických principů, ale lze u něj najít i jiné jako vícenásobnou 

expozici, efekt solarizace, setkání neobvyklých objektů, které může doplňovat právě 

nápadné oblečení. 

 

Podobný princip lze ještě najít na fotografiích (Obr. 38) vzešlé ze spolupráce 

anglického fotografa Joshe Olinse a módních návrhářů Victora a Rolfa. Tyto 

fotografie nejsou příliš kontrastní a prostředí není nikterak výrazné. Modelky jsou 

umístěny do středu snímku.  

 

5.10  Levitující objekt 

Levitující objekt je dalším z principů, jimiž se vymezuje surrealistická módní 

fotografie. Bývá jím zpravidla modelka, která se vznáší před klasickým pozadím 

v ateliéru nebo i v exteriéru. Požadované levitace se většinou docílí výskokem nebo 

pomocí digitální fotografie. Do tohoto okruhu jsem zařadila i snímky modelek 

„vznášejících“ se pod vodou, protože podvodní prostředí umocní atmosféru snímku. 

Tomuto prostředí je podřízen výraz modelky, který je většinou strnulejší. 

Z minulosti si připomeňme již zmiňovaného fotografa Philippa Halsmana, který 

je známý svou Knihou skoků, kdy zachytil při výskoku významné osobnosti své 

doby. 

 

V dnešní době je výrazná a velice zajímavá práce norského módního fotografa 

Sølve Sundsbø, jehož práce je hodně ovlivněna fotografem Erwinem Blumenfeldem, 
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což je na vybraných fotografiích dosti patrné. I na jeho snímcích, které většinou 

pořizuje v ateliéru, se projevuje více surrealistických principů –- od levitujících 

modelek až po hry stínů. „Jeho přístup v sobě spojuje jednoduchost s citem pro 

detail, technickou dokonalost jak při práci, tak postprodukci, což mu umožňuje 

vytvořit lehce působící nádherné dynamické a dokonalé obrázky.“83  

Sundbø říká: „Mám rád grafiku a ilustrace. Mám rád, když jsou věci jednoduché, 

ponechává to prostor představám. Jsem rád, když vidím, že něco pochází 

z fantazie.“84 

Na přiloženém snímku (Obr. 39) můžeme vidět modelku oblečenou ve velmi 

výrazných šatech, které jsou ušity z květované látky, to dává fotografii dojem, jakoby 

šaty tvořily okvětní lístky. Modelka je jednoduše nalíčena, ale má výrazný 

rozčepýřený účes. Pro fotografii byly využity větráky a to dalo snímku energický a 

dynamický náboj. Tělo modelky je umístěno do středu fotografie. Barvy nejsou 

křiklavé a převážně teplých odstínů. Osvícen byl hlavně modelky obličej a středová 

část.  

Na dalším snímku (Obr. 40) můžeme vidět druhý příklad vodní levitace, kdy je 

modelka ve zkroucené poloze a kolem ní proudí voda a mnoho vodních bublin. 

Modelka se strnulým výrazem má na hlavě extravagantní pokrývku, která připomíná 

květy růže, a na obličeji má růžově zvýrazněné lícní kosti. Oblečení je velice 

extravagantní a přilnavé. Látka připomíná barevnou hadí kůži. Tělo modelky je 

převážně ve vrchní polovině, situované do středu. Kontrast není až tak výrazný. 

 

Jako další bych chtěla zmínit fotografické duo René a Radka. Radka je českého 

původu a René je fotograf německého původu. Jejich spolupráce trvá kolem deseti 

let. V současné době působí v Paříži a fotí pro časopisy jako je Vogue, Vanity Fair či 

Marie Claire. Jejich fotografie mají jedinečný styl a vyznačují se zajímavými 

barevnými tóny. 

Surrealistické tendence se projevily v jejich fotografické sérii „Underwater“ 

pořízené pod vodní hladinou, jíž dominují záhadné ženy. Vyznačují se tajemnou, 

nehybnou atmosférou, do které pronikly nejen záhadné a podmanivé „femmes 

                                                 
83 KEANEY, Magdalene. Móda a reklama. Praha: Slovart, 2007, s. 137 
84 KEANEY, Magdalene. Móda a reklama. Praha: Slovart, 2007, s. 139 
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fatales“, ale i malá děvčátka. Tyto úžasně stylizované a nasvícené inscenace 

vyvolávají až děsivý pocit. 

Na snímcích (Obr. 41–42) jsou zachyceny modelky v činnostech, které byste pod 

vodou dělat nemohli. Tento absurdní prvek a „neobvyklé setkání“ poskytují 

fotografii snový a surrealistický nádech. Na obou snímcích jsou modelky situovány 

do středu a mají zavřené oči. 

Snímek s modelkou v houpacím křesle (Obr. 41) má tlumené barvy a pozornost 

poutá bledé nasvícené tělo modelky, které kontrastuje s tmavším pozadím. Modelka 

má na sobě šaty barvy, která splývá s jejím tělem, a světlé boty na vysokém 

průsvitném podpatku. Paradoxně pod vodou kouří, což by za normálních okolností 

nebylo možné. Vycházejí jí bublinky jak z nosu, tak z cigarety. Nehybná pozice 

vytváří až mrtvolný dojem. 

Na druhém snímku (Obr. 42) se modelka, oblečená do spodního prádla, houpá na 

houpačce pod vodou. To reálně ale kvůli tlaku a hustotě vody není možné. Magickou 

atmosféru fotografii poskytuje žluté tlumené světlo zářící nad hladinou.  

 

5.11  Hra stínů 

Jako další okruh bych chtěla zavést okruh nazvaný „hra stínů“. Ten se vyznačuje 

principy, kdy fotograf na snímcích pracuje převážně se stíny různých tvarů a 

intenzity. Na fotografii se tak může objevit modelka pokryta diagonálními pruhy či 

tečkami. Stíny mohou fotografii propůjčit tajemný a místy až abstraktní dojem. Do 

tohoto okruhu můžeme také zařadit fotografie vzniklé promítáním objektů a obrazů 

projektorem, což fotografii obohatí o barevnou dimenzi. 

 

Sem bych zařadila fotografy, které už není nutné představovat. Z minulosti by to 

byl Erwin Blumenfeld a ze současnosti Sølve Sundsbø. U Blumenfelda ale 

nepřevažovala vyloženě módní fotografie s těmito principy, ale spíše portrét nebo 

akt. 

První snímek (Obr. 43) pořídil Erwin Blumenfeld. Jedná se o černobílou 

fotografii se středovou kompozicí, na které je zachycena modelka oděná v plášti a 

s kloboukem. Žena je vyfocena před bílým pozadím a její oděv je černý, což zde 

tvoří výrazný kontrast těchto dvou barev. Dominantním prvkem na fotografii je stín, 
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který padá na polovinu obličeje modelky, v tmavé části se nepatrně rýsuje druhé oko. 

To celou fotografii ozvláštňuje a propůjčuje jí tajemnou atmosféru. 

Snímky (Obr. 44-45) od norského fotografa Sølve Sundsbø zachycují modelku 

bledé pleti, která má výrazně nalíčené rty – v prvním případě oranžovou a v druhém 

případě růžovou barvou. Tím, že modelka není oblečena, fotografie působí na jednu 

stranu velmi jednoduše. Na druhou stranu jsou zde dominantní a zcela podstatné 

stíny, které modelku pokrývají – buď to jsou pruhy anebo tečky. 

 

5.12  Střetnutí kýče a estetiky 

Podíváme-li se na fotografie z tohoto okruhu, vidíme ironii, absurditu a 

kýčovitost hraničící někdy až s bizarností. Opět zde dochází ke střetu prvků 

z jakéhosi absurdního snu a reality. Zde se ale neuplatňuje pohádkový aspekt, 

protože tyto fotografie mohou být místy až vulgární a působit mnohdy až „lacině“. 

Tyto snímky vzbuzují dojem, jako by jejich autoři chtěli dostat do kompozice 

všechny možné kýče hýřící barvami. Dnešní doba tolik autorů, jež uplatňují tento 

princip, nemá, tedy alespoň těch, kteří si těmito fotografie dovedou vydělat milióny. 

 

David LaChapelle je však nejlepším příkladem, který toto pravidlo vyvrací. 

Tento americký fotograf je všestranným umělcem, jenž se také angažuje jak ve 

filmové tak i hudební produkci. Jeho surrealisticky laděné fotografie mají často 

sexuální podtext, vyznačují se smyslem pro humor a jde z nich často vycítit kritika 

konzumní společnosti nebo absurdita válek. Jsou velice barevné a kontrastní. 

LaChapelle chce zkrátka za každou cenu šokovat. 

Na ukázkové fotografii (Obr. 46) vidíme v pravé části sedící modelku a ve druhé 

stojící modelku, která pózuje s plyšovým medvídkem. Do kompozice jsou ještě 

zasazeny dvě hrající si děti. Nebylo by na tom nic zvláštního, kdybychom si pozorně 

nevšimli prostředí, kde fotografie vznikla. To totiž tvoří špinavé okolí s hořícím 

domem v pozadí. Modelky mají výrazné účesy a jsou celé oblečeny v růžových 

barvách. Růžová barva hraje ve fotografově tvorbě důležitou roli a právě ona vždy 

kýčovitost ještě umocní. Zde je růžové oblečení modelek kontrastem ke špinavému 

nevýraznému pozadí. 
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Jako další se tohoto okruhu řádí dvojice fotografů Pierre Commoy a Gilles 

Blanchard, jejichž práce je známa hlavně pod jejich křestními jmény. Tito 

francouzští umělci jsou zároveň i partnery. Z jejich homosexuálního vztahu pramení 

i inspirace pro jejich fotografie, které tuto problematiku dovedou s nadhledem 

prezentovat. Často jsou tedy ústředními postavami muži zasazeni do romantického až 

kýčovitého prostředí se surrealistickým nádechem a tematikou populární kultury a 

náboženství. Někdy pracují i s technikou koláže. 

Na přiložené fotografii (Obr. 47), kde je uplatněna středová kompozice, vidíme 

modelku sedící na plastovém koni. Takového můžeme vidět v klasických pařížských 

kolotočích. Modelka není nijak výrazně nalíčená ani oblečená. Je zasazena do 

růžovo-modré oblohy, kterou protkává nepřeberné množství hvězd. Právě prvek 

houpacího koně a hvězdné oblohy dává fotografii kýčovitě snový nádech.   

 

5.13  Vícenásobná expozice 

Posledním okruhem je vícenásobná expozice. Ta se objevovala často v době 

vzniku surrealismu a i dnes s ní pracuje řada světově známých fotografů. 

Vícenásobné expozice můžeme docílit použitím jak klasického, tak digitálního 

fotoaparátu, v tomto případě vznikne vrstvením snímku v programu Photoshop. Jde 

v podstatě o to, že fotoaparát nasnímá jeden snímek vícekrát, respektive jedno pole 

negativů může obsahovat několik snímků. Tento efekt se používá pro vytvoření 

dojmu pohybu anebo prolnutí několika obrazů na způsob fotomontáže, kdy jsou 

jednotlivé snímky různě průsvitné a vzájemně se překrývají, jako například modelka 

„naklonovaná“ v odlišných polohách. Právě to vytvoří zvláštní efekt, který snímku 

dodá neobvyklou až tajemnou atmosféru. 

 

Tuto metodu v minulosti využíval například Erwin Blumenfeld (Obr. 48) nebo 

Man Ray. V současné době ji můžeme také spatřit v portfoliu Sølve Sundsbøa 

(Obr. 49). 

Přiložená fotografie (Obr. 50), která vznikla spoluprací fotografů Warrena Du 

Preeze a Nicka Thorntona Jonese, funguje na podobném principu s tím, že byla ještě 

graficky zdokonalena. Modelka na základním snímku, jenž se nachází ve středu 

kompozice, nemá žádné extravagantní oblečení a ani není výrazně nalíčena. Strnule 

pózuje před tmavým pozadím. Působivost snímku umocňuje její grafické zpracování. 
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Ostatní vrstvy, které překrývají siluetu modelky, jsou průsvitné a dostávají se s ní do 

kontrastu díky fosforeskujícím barvám. 
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ZÁVĚR 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo charakterizovat tendence a projevy surrealismu 

v módní fotografii, které se vůči době minulé i současné vymezují svými 

avantgardními přístupy, čímž se diferencují od klasických stereotypních zobrazení. 

Ve své práci uplatňuji metodu dedukce, kdy jsem postupovala od nejširších pojmů 

jako je surrealismus, fotografie a móda. Tyto pojmy představovaly opěrné body pro 

další strukturu práce a pochopení jednotlivých souvislostí. Veškeré informace jsem 

čerpala z veřejně dostupných zdrojů, převážně z odborné literatury a internetových 

stránek. 

 

V první polovině práce jsem věnovala velký prostor teorii, kdy jsem na jejím 

samotném začátku definovala pojem surrealismu, který vycházel z historického 

kontextu, a s ním spojené okolnosti, projevy a především techniky odrážející se i do 

oblasti fotografie. Kapitola také poukazuje na fakt, že tento umělecký směr je natolik 

oblíbený, že nezůstalo u jeho projevů pouze v meziválečném období, ale přesunul se 

do druhé poloviny 20. století a i v současnosti jsou tyto tendence dosti oblíbené.  

Kapitola pojednávající o fotografii nám toto médium představila jako mocnou 

zbraň ovlivňující společnost již od počátku jejího vzniku až do současnosti, kdy její 

síla mnohonásobně vzrostla. V minulosti se fotografie, jako určitá forma 

sebevyjádření, dostávala do střetu s výtvarným uměním. Téměř po sedmdesáti letech 

její existence se vyšplhala na stejnou úroveň.  

Třetí kapitola zaměřená na surrealistickou fotografii představuje tuto odnož jako 

experimentální projev, pro který je charakteristická vysoká míra obraznosti, záliba 

v bizarnosti, hrůze a šílenství. V surrealistické fotografii a jejích kolážích dochází 

k neobvyklým setkáním všeho druhu. Prvky reality se mísí s tím, co vyprodukují sny 

a vize.  

Detailnější průzkum fenoménu módy ukázal, že ne všechny společenské vrstvy 

reagují stejnou měrou na aktuální trendy nebo změny v oblasti módy. I když zájem 

některých z nich může být druhořadým, móda reprezentuje kulturní hodnoty a 

významy, které se přenášejí na společnost i do jejího myšlení. Zejména pomocí 

módních časopisů, médií a reklamy. Ty jsou v pomyslné symbióze s módní 

fotografií, kdy skrze ni vypovídají o své době a odrážejí soudobé trendy a posedlosti.  
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Stěžejní část mé práce představuje poslední kapitola, která obsahuje devět 

tematických okruhů vymezujících surrealistické tendence v módní fotografii. Tyto 

okruhy, ke kterým jsem dospěla deduktivní metodou, představují nové poznatky na 

poli módní fotografie. Posloužila mi k nim definice základních pojmů, která se 

odvíjela od načtené primární literatury. Ve své podstatě každý okruh je jedinečný 

svou formou. Některý z projevovaných principů a efektů v jednotlivých okruzích má 

v současné době silnější tendence, a naopak asi jen u dvou okruhů jsem registrovala 

menší výskyt. 

Poslední kapitola rovněž pojednává o digitální manipulaci a stereotypech 

v módní fotografii, neboť tyto dvě skutečnosti mají zásadní vliv na odlišení módní 

fotografie s převažujícími surrealistickými rysy od té tradiční, která převládá 

v módních časopisech. 

Na závěr bych také ráda uvedla, že na trhu se nevyskytuje literatura, která by se 

touto problematikou hlouběji zabývala. Čerpala jsem proto z různých zdrojů, kdy 

jsem se snažila nalézt alespoň společný průnik třem různým pojmům: surrealismu, 

módě a fotografii. 
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