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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá tematikou studia módních časopisů a módních fotografií jako jejich 

hlavního výrazového prostředků. Výzkum je zaměřen na vývoj časopisu Vogue v USA a ve Francii v 

sedmdesátých letech 20. století. Časopis byl založen roku 1892 v USA, začátkem 20. století začal být 

vydáván i v Evropě a v současnosti má 19 mutací po celém světě. Výzkumným východiskem práce je 

fotografická proměna stylu časopisu, která v sedmdesátých letech vzbudila negativní ohlas široké veřejnosti. 

Cílem práce je prozkoumat jakými organizačními, ekonomickými a redakčními proměnami prošel časopis 

Vogue a jak tyto změny ovlivnili podobu jeho fotografií. Zároveň je cílem zjistit, zda fotografové, jejichž 

snímky publikoval americký a francouzský časopis Vogue v sedmdesátých letech 20. století, ovlivnili 

význam západní módní fotografie. Práce analyzuje činnost třech fotografů sedmdesátých let: Guye 

Bourdina, Helmuta Newtona a Deborah Turbevillové. Pro lepší porozumění výzkumnému problému mapuje 

diplomová práce rovněž základní faktory vzniku prvních módních časopisů a také vzniku fenoménu módní 

časopisecké fotografie. Jako základní metodologický přístup práce aplikuje kvalitativní analýzu primárních a 

sekundárních zdrojů a deskriptivní obrazovou obsahovou analýzu fotografií.  

Abstract  

The subject matter of this thesis is the study of fashion magazines and the study of photography as 

their main mode of expression. The research focuses on the development of American and French Vogue in 

the 1970s. The magazine was founded in 1892 in the USA; at the beginning of the 20th century it was 

brought to Europe and currently has 19 national editions around the world.  The theme of this thesis is a 

photographic change in the style of the magazine which took place in the 1970s and received a negative 

public response. The aim of the work is to explore organizational, economic and editorial changes that the 

magazine has undergone in the 1970s and to scrutinize how these changes could have influenced the 

appearance (style) of the photographies. Another objective is to find out whether photographers whose 

photographies were published in American and French Vogue in the 1970s influenced the meaning of the 

fashion photography in the West. The thesis analyzes the work of three photographers of the 1970s: Guy 

Bourdin, Helmut Newton a Deborah Turbevillová.  In order to better comprehend the research problem of 

the thesis, the work also maps the factors that lead to the development of the first fashions magazines and 

the factors that lead to the development of the magazine fashion photography. The methodology of this work 

combines the qualitative analysis of primary and secondary sources and the descriptive visual analysis of the 

photography.   
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Úvod 

Koncepce, cíl, metodologie 

 

Tématem předkládané diplomové práce je vývoj žánru módní fotografie v 

americkém módním časopise Vogue a jeho francouzské mutaci v sedmdesátých letech 

minulého století. Mediální historici a historici fotografie považují právě Vogue za 

průkopníka v oblasti módní fotografie a zároveň za časopis, na kterém lze nejlépe 

sledovat jednotlivé fáze vývoje módní časopisecké fotografie. Zásadní zvrat v dějinách 

módní časopisecké fotografie přinesla sedmdesátá léta 20. století. Provokativní módní 

snímky publikované v časopise Vogue v tomto období vyvolaly velký společenský ohlas 

a vedly k diskuzím o poslání módní fotografie a roli módního fotografa v médiích. 

Sedmdesátá léta přispěla k ustálení žánru módní fotografie, tak jak ji známe v 

současnosti. Cílem této práce je stručně popsat fotografickou proměnu stylu, kterou 

prodělal časopis Vogue v sedmdesátých letech, a prozkoumat organizační, redakční a 

ekonomické změny časopisu, které přispěly k vývoji fotografie ve vymezeném období. 

Důraz nebude kladen na fotografii samotnou, ale spíše na módní časopis a módní 

fotografii jako hlavní výrazový, definující prostředek módního časopisu. 

 Významný mediální teoretik John Hartley a jeho spolupracovník, australský 

mediolog Ellie Rennie v článku „Fashion Photography: About a Girl“, publikovaném 

v roce 2004 v respektovaném akademickém časopise Journalism poznamenávají, že ve 

studiu médií je ilustrovaným módním časopisům a fotografii módy věnováno velmi 

málo prostoru.1 Odborník na současnou kulturní produkci a média John Thornton 

Caldwell ve své knize Televisuality konstatuje, že západní intelektuální tradice 

podceňuje studium společenských či módních časopisů a jejich hlavního výrazového 

prostředku – obrazu.2 Podobně nahlíží na tento problém i představitelka Birminghamské 

školy, britská kulturoložka Angela McRobbie. Ta tvrdí, že v oblasti studia médií a 

kulturálních studií je výzkum populárních časopisů považován za nejméně akademicky 

prestižní.3 Tyto reflexe postavení studia populárních časopisů a módní fotografie jsou 

                                                 
1 HARTLEY, John a Ellie RENNIE. About a Girl: Fashion photography as photojournalism. Journalism 

[online]. 2004, roč. 5, č. 4, s. 459 [cit. 2012-11-10]. Dostupné z: 
http://jou.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/5/4/458.full.pdf+html  

2 Postscript - Intellectual Culture, Image and Iconoclasm.  CALDWELL, John Thornton. Televisuality: 
Style, Crisis, and Authority in American Television [online]. New Brunswick, NJ: Rutgers University 
Press, 1995, s. 337 [cit. 2013-01-05]. Dostupné z: 
http://www.questia.com/read/57920914/televisuality-style-crisis-and-authority-in-american  

3     http://ics.leeds.ac.uk/files/2011/12/Emily-Norval1.pdf s.9 



 

3 
 

však značně překvapující, vezmeme-li v úvahu, jak důležitou úlohu ve formování 

společnosti hraje v současnosti populární tisk, včetně módních časopisů, a jak se 

podařilo prosadit módní fotografii nejen v oblasti médií, ale také v oblasti 

všudypřítomné reklamy.  

Módní fotografie je velmi zajímavým mediálním jevem. Neexistuje přesná 

mediální definice, co je to vlastně módní fotografie. Pro účely svého výzkumu považuji 

za módní fotografii veškeré fotografie v módním časopise, které zobrazují nejen 

oblečení, ale zároveň předvádějí jistý životní styl a filosofii. Jedná se o specifický, 

„hraniční“ a komplikovaný mediální žánr, který má několik specifických rysů a jehož 

studium vyžaduje multidisciplinární přístup. V knize Úvod do teorie masové 

komunikace Denis McQuail píše, že „v obecném smyslu znamená termín 'žánr' prostě 

druh nebo typ a je často volně používán pro jakoukoli rozlišující kategorii kulturního 

výtvoru“4. 

Módní fotografie je velmi obsáhlý pojem, který dávno překročil oblast pouhé 

dokumentace módy. Jedná se o přitom o jeden z nejstarších fotografických žánrů. Za 

předchůdce módní fotografie lze považovat první portrétní fotografie na tzv. 

navštívenkách, které byly velmi populární v Evropě a USA již v druhé polovině 19. 

století. 5 Původně módní fotografie publikovaná v módních časopisech znamenala 

pouhou demonstraci oblečení a doplňků. Postupně se v módní fotografii stále více začal 

předvádět životní styl a jeho různé atributy: fotografie módy se stala hlavním 

prostředkem reklamy. Mediologové zabývající se studiem módní fotografie se shodují 

na tom, že od druhé poloviny 20. století můžeme o módní fotografii mluvit již jako o 

specifickém mediálním žánru.6 

Módní fotografie zároveň vždy aspirovala na samostatný umělecký žánr. Od 

počátku bojovala o svou existenci mezi dvěma oblastmi: mezi uměním a komercí, a 

tedy mezi dvěma fotografickými žánry: uměleckou fotografií a komerčními snímky, 

které mají něco prodat, ať už se jedná o konkrétní předmět, značku oblečení, anebo jistý 

životní styl. V průběhu svého vývoje tak zůstávala fotografie módy rozpolcena mezi 

estetikou a realismem.  

Lze říct, že módní fotografie není jen výrazovým prostředkem módních časopisů, 

nýbrž se stala určitou jejich definicí. Když si představíme dnešní módní časopis, 

                                                 
4 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. S předmluvou Jana Jiráka. Praha: Portál, 

2009, s. 380 
5 PROKOP, Dieter. Boj o média: dějiny nového kritického myšlení o médiích. Praha: Karolinum, 2005, 

s.174 
6 Mluví o tom například historička módní fotografie Nancy Hall-Duncan, která svou slavnou knihu The 

History of Fashion Photography publikovala v roce 1979 
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automaticky se nám přitom vybaví aranžované barevné fotografie modelek v zajímavém 

prostředí, kde je pečlivě zvolen každý drobný detail. Obecnou tendencí ve vývoji 

módních časopisů po II. světové válce zvyšování podílu fotografií na úkor textové části. 

Fotografie také nabývaly komerčního rázu. To postupně vedlo k modernímu vnímání 

módního časopisu, a sice, že módní časopis spíše prohlížíme než čteme. Takovou 

definici společenského časopisu nabídla v roce 1998 Angela McRobbie, podle níž 

společenské časopisy existují pouze na „povrchu“ kulturního dědictví.7  

Přesně tento vývoj lze sledovat ve Vogue, který je jedním z nejslavnějších 

tradičních západních časopisů o módě a životním stylu.8 Časopis založil v USA v roce 

1892 mladý newyorský intelektuál Arthur Turnure, který titul koncipoval jako 

společenský týdeník pro „elitní“ publikum New Yorku. Velké dějiny titulu však začaly 

až o dvě desetiletí později, když ho koupil ambiciózní vydavatel Condé Nast. Pod jeho 

vlivem prošel časopis mnoha redakčními a stylistickými změnami. Nast začal výrazně 

posilovat důraz na vkus a vizuální stránku časopisu, a tak postupně Vogue začal být 

vnímán méně jako společenský časopis a více jako módní titul.  

Jedním z úspěšných obchodních kroků Nasta byla expanze titulu do Evropy, 

zejména do Francie, kde lokální verze časopisu začala vycházet v roce 1921.9 New York 

a Paříž se staly hlavními městy rozkvětu časopisu a francouzský a americký Vogue si 

silně vzájemně konkurovaly.  

Vývoj časopisu Vogue ve 20. století těsně souvisel s vývojem módní fotografie, 

která se jakožto hlavní výrazový prostředek tohoto velmi úspěšnému titulu a i dalších 

módních časopisů prosadila. Předchůdcem „exkluzivních“ módních titulů, jako jsou 

dnes časopisy Vogue, Harper's Bazaar, Cosmopolitan nebo Elle, byly ženské časopisy. 

První ženské časopisy vznikaly a rozvíjely se v období vývoje masového tisku v USA. 

Ve Spojených státech byly rovněž založeny i hlavní světové módní tištěné tituly, včetně 

časopisu Vogue. Tato skutečnost je jedním z hlavních důvodů, proč považovat USA za 

pionýra v oblasti prosazování módní fotografie v časopisech. Francie v rozvoji 

masového tisku oproti Americe poněkud zaostávala. Na druhé straně to ale byla Evropa, 

kde byla vynalezena fotografie. Kromě toho byla Paříž vždy považována za hlavní 

                                                 
7 Hartley, s. 467 
8 Vogue je v dnešní době vydáván jako měsíčník v 19 zemích, kromě USA, Velké Británie a Francie 

také například v Austrálii, Rusku, Brazílii, Jižní Korei a dalších zemích. Česká mutace časopisu stále 
neexistuje. V českém prostředí je Vogue nejvíce podobná česká mutace francouzského časopisu Elle s 
průměrným nákladem 62 000 výtisků a časopis Marie Claire s průměrným nákladem 39 000 výtisků. 
Dle ABC ČR - Kancelář ověřování nákladu tisku [online]. 2012 [cit. 2013-01-06]. Dostupné z: 
http://www.abccr.cz/  

9 HUGHES, Alex. Encyclopedia of Contemporary French Culture [online]. London: Routledge, 1998, 
s. 553 
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duchovní centrum módy. Francie též jako první na světě přizpůsobila fotografii a 

periodický tisk účelům módy. Již v roce 1679 v Lyonu začala vycházet první „módní 

brožura“ Mercure galant dédié a' Monseigneur Le Dauphin, která přinášela novinky ze 

světa módy. Na konci osmnáctého století se v Paříži začal vydávat módní časopis 

Cabinet des modes ou les modes nouvelles, jehož vydavatelé zahájili proces vydávání 

časopisů módy pro ženy v západní Evropě.10 

Hlavními faktory rozvoje módní časopisecké fotografie byla intenzivní 

industrializace a urbanizace západní společnosti, která na přelomu 19. a 20. století 

podnítila vytváření konzumní společnosti. S tímto souvisel vzestup reklamy a rozvoj 

masového tisku. Jedním z nosných témat ženských časopisů se přirozeně stala móda, 

která také zažívala rozkvět jak v tvůrčí, tak v demokratizační rovině. Nástup nové éry v 

oblasti módní žurnalistiky znamenalo prosazování fotografie v magazínech. Módní 

časopisecká fotografie se stala součástí masové kultury stejně jako jedním z jejích 

symbolů. 

Do začátku sedmdesátých let nevyvolávala časopisecká fotografie módy, až na 

některé výjimky, výraznější reakci široké veřejnosti. V sedmdesátých letech se však 

tento mediální žánr dostal do středu společenské pozornosti. Konkrétně v květnu 1975 

se některé snímky amerického časopisu Vogue staly předmětem bouřlivé čtenářské 

diskuze.11 Fotografie Helmuta Newtona The Story of Ohhh... (viz obrazová příloha č. 1) 

a fotografie Debory Turbevillové ze série s názvem Bathhouse (viz obrazová příloha č. 

2), nebo také komerční fotografie Guye Bourdina, šokovaly čtenáře a podnítily diskuze 

o tom, kde je hranice „uměleckosti“ nového žánru a jeho komerčního obsahu.12 Diskuze 

se netýkala pouze úlohy módního snímku, ale zároveň upozorňovala na roli fotografa, 

který snímek vytváří, art direktora, který určuje kvalitu kreativního materiálu v tištěném 

titulu, a také inzerenta, který prostřednictvím fotografie propaguje svůj výrobek, a 

hranice, které jsou mezi těmito jednotlivými rolemi. 

Značný společenský ohlas módních snímků v časopise Vogue v sedmdesátých 

letech a také stále aktuální diskuze o estetické a komerční hodnotě a etickém aspektů 

módních fotografii mě vedly k volbě tématu této diplomové práce. K výzkumu módních 

časopiseckých snímků mě také nabádal můj amatérský praktický zájem o fotografování 

a teoretický zájem o současnou fotografii v tisku a její etickou stránku. Jedním z 

důvodů, proč jsem se pustila zrovna do analýzy časopisu Vogue a jeho fotografického 

                                                 
10 Averjanova, s.12 
11 Hall-Duncan, s. 184 
12   Averjanova, s. 221 
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materiálu, byla skutečnost, že ačkoliv se jedná o nejpopulárnější a světově velmi 

úspěšný módní titul, v českém jazyce neexistuje obsáhlejší odborná studie, která by se 

výzkumu časopisu věnovala. Jak ukázal můj průzkum zdrojů při psaní této diplomové 

práce, téma módního tisku a módní fotografie je stále mimo hlavní záběr mediálních a 

kulturálních studií v České republice.  

Výzkumná hypotéza mé práce je založena na tvrzení, že fotografické změny stylu 

amerického a francouzského časopisu Vogue a jejich společenská reflexe v 

sedmdesátých letech minulého století souvisela s celkovou proměnou časopisu z 

hlediska jeho základní koncepce, obsahu a ekonomických podmínek vydávání. Práci 

jsem rozdělila do dvou celků: teoretické části a výzkumné části.  

Teoretickou část práce tvoří její první tři kapitoly. V první kapitole jsem se 

věnovala faktorům vzniku módy, vynálezu fotografie a vzniku ženských časopisů, 

včetně prvních módních titulů, v USA a ve Francii. V druhé kapitole jsem popsala 

základní tendence vývoje časopisu Vogue, které zároveň vytvářely podmínky pro 

prosazování žánru módní časopisecké fotografie, od roku 1892 až do konce šedesátých 

let 20. století. Třetí kapitola doplňuje obsah práce z hlediska základního kulturně-

historického kontextu v západní společnosti v sedmdesátých letech, který je hlavním 

kontextem mého výzkumu. Čtvrtou kapitolu tvoří deskriptivní analýza faktorů, které 

souvisely s fotografickou proměnou stylu módního časopisu Vogue, která vyvolala v 70. 

letech výraznou společenskou reakci.   

Prvním výzkumným cílem této práce bylo důkladně prozkoumat jaké redakční a 

ekonomické změny, které měly v sedmdesátých letech minulého století v USA a ve 

Francii vliv na obsah fotografií v časopise Vogue. Druhým výzkumným cílem bylo 

zjistit, jak mohla spolupráce jednotlivých aktérů – módních fotografů sedmdesátých let 

s časopisem Vogue ovlivnit obsah snímků a co jejich práce znamenala pro vývoj módní 

časopisecké fotografie a módního titulu Vogue. 

Metodologicky jsem svou závěrečnou práci pojala jako společensko-historický 

výzkum fenoménu módní časopisecké fotografie na příkladu společenského a módního 

titulu Vogue ve Francii a USA. Jvolba časopisu byla nasnadě: mediální historici a 

historici fotografie považují právě tento titul za průkopníka v oblasti módní fotografie a 

zároveň za časopis, na kterém lze nejlépe sledovat jednotlivé fáze vývoje módní 

časopisecké fotografie. Základní metodou zkoumání je kvalitativní výzkum primárních 

a sekundárních zdrojů a obrazová obsahová analýza vybraných snímků. 

Členění práce zachovává předpokládanou strukturu, která je popisována v rámci 

tezí. Ne zcela široká paleta odborné literatury, která by se věnovala zkoumanému 
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tématu, a obtížně dostupné originály dobových výtisků zkoumaného časopisu, mě vedly 

k úpravě obsahu práce, jak jsem ji původně nastínila v přikládaných tezích magisterské 

práce. Práci jsem se rozhodla zúžit na výzkum a analýzu amerického časopisu Vogue a 

jeho francouzské mutace a jejich módních snímků. Vedla mě k tomu snaha lépe popsat 

vývoj jednoho z nejúspěšnějších módních časopisů a zhodnotit, jak s tímto vývojem 

souvisela proměna fotografií titulu. Domnívám se, že na tomto časopise a na dvou 

mutacích mohu lépe ukázat veškeré důležité proměny, kterými západní módní tisk 

prošel.  

Hodnocení zdroj ů a literatury 

Téma módních časopisů a módní časopisecké fotografie v českých mediálních 

studiích je málo prozkoumané, což dokazuje přístup, který jsem popsala v úvodu své 

práce: tedy že módní fotografie je obvykle vytlačována na okraj oboru mediálních 

studií. Jelikož jsem zkoumání zúžila na studium amerického časopisu Vogue a jeho 

francouzské mutace, dostupné pro můj výzkum byly především zahraniční cizojazyčné 

zdroje. Hlavním elektronickým zdrojem, kde jsem získala přístup k četným odborným 

monografiím, encyklopediím, akademických článkům a článkům ve zpravodajských 

periodikách, byla zpoplatněná digitální knihovna Questia, jejímž zaměřením je zejména 

odborná literatura v oblasti humanitních věd a umění.  

Primárními zdroji mého výzkumu jsou výtisky nebo části výtisků amerického a 

francouzského časopisu Vogue publikované v období sedmdesátých let. Dostat se k 

těmto zdrojům bylo velmi obtížné, protože žádná česká knihovna jimi nedisponuje. 

Výtisky nejsou dostupné ani v online archivech knihoven. Jediným pro mě dostupným 

způsobem, jak se dostat k těmto výtiskům, byly internetové zdroje. Našla jsem 

například obsáhlou kolekci naskenovaných výtisků americké, francouzské a dalších 

mutací Vogue na webu Youthquaker 1965-1975 http://www.ciaovogue.com/.  Další části, 

zejména obálky a obsah, časopisu jsem dohledala na webových stránkách Paper 

Pursuits: Fashion and Design Print Collection  http://paperpursuits.com/default.cfm.  

Podstatnou část výzkumných zdrojů činí články publikované v období mezi lety 

1993 a 2012 ve významných zpravodajských titulech, jako je londýnský list The 

Independent, americké tituly The Washington Post a The New York Times, ale také 

renomovaný americký odborný časopis Afterimage, v jehož záběru jsou vizuální média 

a kulturální studia. Články jsou vesměs věnovány otázkám postavení současné 

fotografie, životopisu jednotlivých fotografů, dějinám módních časopisů a dějinám 

módní fotografie. Tento velmi neortodoxní zdroj informací pro výzkum fenoménu 
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módního časopisu jsem použila z důvodu obtížné dostupnosti dobových výtisků 

zkoumaného časopisu Vogue a zároveň z toho důvodu, že autoři článků, někteří z nichž 

mají bezprostřední zkušenost s módní žurnalistikou, reflektují nejen historické, ale i 

současné změny, které se odehrávají v oblasti módních médií, a zejména módní 

fotografie. Články v plném rozsahu se mi podařilo dohledat prostřednictvím databáze 

Questia. 

 

Použité sekundární zdroje tvoří několik tematických skupin:  

 

� Odborné knihy a internetové zdroje věnované mediální problematice, 

konkrétně rozvoji ženských časopisů a vzniku prvních módních časopisů v USA a ve 

Francii. Jedná se především o slavné dílo Franka Luthera Motta History of American 

Magazines z roku 1957, které poskytuje vyčerpávající přehled o amerických časopisech, 

a také o knihu americké historičky Mary Ellen Zuckermanové A History of Popular 

Women's Magazines in the United States, 1792-1995 publikovanou v roce 1998, která 

pojednává o rozvoji ženských časopisů v Americe a neopomíjí ani vznik prvních 

módních titulů. Přehled o francouzských časopisech dává obsáhlá encyklopedie Brita 

Alexe Hughese  Encyclopedia of Contemporary French Culture z roku 1998. 

� Odborná literatura zabývající se problematikou módy v západní 

společnosti, a to zejména monografie francouzského filosofa a sociologa Gillese 

Lipovetskeho Říše pomíjivosti: Móda a její úděl v moderních společnostech, která v 

českém překladu byla publikována v roce 2010, a studie amerického teoretika módy, art 

direktora v oblasti módní fotografii a designera Daniela Delise Hilla As Seen in Vogue: 

A Century of American Fashion in Advertising z roku 2004. 

� Literatura, jejíž doménou je oblast vizuálních studií a dějiny fotografie. 

Jedná se například o obsáhlou knihu amerických medioložek Marity Strukenové a Lisy 

Cartwrightové Studia vizuálních médií, která vyšla v českém překladu v roce 2009, a 

také o zcela tradiční dílo v oblasti českých a slovenských studií dějin fotografie Dějiny 

fotografie L'udovíta Hlaváče, které bylo vydáno v Bratislavě v roce 1987.  

� úzce zaměřené odborné zdroje a periodika věnovaná problematice módní 

fotografie. Skvělým příkladem takového zdroje je velmi podnětná studie historičky 

fotografie Nancy Hall-Duncanové The History of Fashion Photography z roku 1979, 

věnovaná dějinám módní fotografie. Velmi inspirativní je odborný článek významných 

mediálních teoretiků Johna Hartleyho a Ellie Rennieho Fashion Photography: About a 

Girl , publikovaný v uznávaném časopise Journal v roce 2004, který se jako jeden z 
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mála zkoumaných odborných titulů zabývá otázkou postavení módní fotografie a 

módních časopisů v rámci mediálních studií.   
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1. Společenské, kulturní a technologické faktory, 

které podmínily vznik módních časopis ů a módní 

fotografie v 19. Století 

1.1 Fenomén módy v západní spole čnosti 

  
Móda se v západní Evropě rozvinula díky mnoha dlouhodobě působícím 

faktorům. Počínaje 11. stoletím zažívala Evropa neustálý hospodářský růst, který se 

opíral o „intenzivní obdělávání půdy, zemědělskou a technickou revoluci, rozmach 

obchodu, monetární renesanci a rozkvět měst“.13 Civilizační růst evropských zemí byl 

podmíněn i tím, že po roce 1000 nebyla Evropa ohrožována útoky odlišných kultur 

zvenčí. Hospodářský rozvoj evropských států ale nebyl, jak říká francouzský filosof, 

antropolog a  teoretik módy Gilles Lipovetsky, jediným faktorem pro nástup módy. 

Důležitý byl také symbolický faktor rozvoje módy. „Záliba v přepychu a v okázalém, 

byť v zkázonosném utrácení, především za oblečení, nejen že neustoupila do pozadí, ale 

naopak se šířila jak mezi měšťany, kteří dychtili předvést znaky své nové moci, tak i v 

aristokratické vrstvě, která si chtěla udržet své postavení. V tomto smyslu nástup módy 

nevyjadřuje zásadní ekonomickou změnu, ale spíše návaznost, ne-li vyostření 

aristokratické tradice nádhery, kterou ani hospodářská krize nedokázala vymýtit“14. 

Rozvoj mezinárodního obchodu již od středověku zprostředkoval Evropanům kvalitní 

oděvní materiály: „hedvábí z Dálného východu, drahé kožešiny z Ruska a Skandinávie, 

turecká, syrská a egyptská bavlna, usně z Rabatu, pera z Afriky a barviva“15. Dalším  

faktorem vzniku módního průmyslu byl inovativní rozvoj řemeslnictví.  

Výroba oblečení ve větších sériích začala ve Francii poměrně brzy, ještě předtím, 

než země vstoupila do věku mechanizace. Vynález šicího stroje kolem roku 1860 proces 

oděvní výroby urychlil a zjednodušil. V roce 1858 anglický krejčí Charles Frederick 

Worth založil vlastní módní salon tzv. „vysoké módy“ neboli haute couture v Paříži – 

jeden z prvních haute couture salonů vůbec.16 Příchod Wortha na módní evropskou 

scénu byl významný. Worthovi se podařilo značně reformovat dámský šatník (jedním z 

jeho hlavních kroků bylo úplně odstranění šněrovačky a uvolnění dámských korzetů), 

                                                 
13 LIPOVETSKY, Gilles. Říše pomíjivosti: Móda a její úděl v moderních společnostech. 2. vyd. Praha: 

Prostor, 2010, s.67 
14 Lipovetsky, s.69 
15 Lipovetsky, s.69-70 
16 SEELING, Charlotte. Století módy: 1900-1999. Bratislava: Slovart, 2000, s.15 
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ale jeho hlavní přínos spočíval v tom, že jako první zavedl tradici neustálé a pravidelné 

sezónní obnovy módních kolekcí.17 Na tuto změnu, která podporovala masový prodej 

oblečení, okamžitě reagovali inzerenti a vydavatelé módních tištěných titulů. Worth ze 

sebe mj. dokázal učinit hvězdu módního světa – své módní výrobky nechával 

označovat, vytvářel tak výjimečné jméno tvůrce.18 Jeho kolekce, která byla představena 

publiku až po jeho smrti v roce 1900 v Paříži, byla uvedena jako umělecké dílo, každý 

kus oblečení měl originální signaturu – tímto způsobem byla módní výroba pojata zcela 

poprvé.19 Začala tak éra „hypercentralizované módy“20, kterou vytváří výhradně Paříž, 

ale která je zároveň mezinárodní, protože podporuje výrobu oblečení, rozvoj reklamy, 

vývoj masového tisku a fotografie po celém světě. Zánik této éry se projeví zhruba za 

sto let, tedy až kolem šedesátých a sedmdesátých let 20. století. Pravá „vysoká móda“ 

vznikla už v polovině 19. století, do masových médií se svým typickým způsobem 

prezentace dostala až na jeho konci a rozvinula se v průběhu prvních desetiletí 

následujícího století.  

Prototypy současných časopisů módy pro ženy se ve Francii objevily o něco dříve, 

než nastoupila éra masové výroby oblečení a masového tisku. Za místo zrodu módních 

časopisů i přes zmíněný vývoj není považována Paříž, ale Lyon. V roce 1679 zde byla 

publikována první „módní brožura“ Mercure galant dédié a' Monseigneur Le 

Dauphin.21 V prvním čísle tohoto „časopisu“ byla popsána svatba princezny Marie 

Louisy Orleánské se španělským králem Karlem II, na stránkách vydání se také objevila 

rytina  zobrazující oděv nevěsty, která je nyní považována za první vyobrazení módy v 

prvním „módním časopise“.22 Později začal časopis přinášet novinky ze světa módy. Od 

roku 1785 mělo pařížské publikum možnost pravidelně číst časopis Cabinet des modes 

ou les modes nouvelles, jehož vydavatelé zahájili proces vydávání časopisů módy pro 

ženy v západní Evropě.23 Dějiny současných módních časopisů se však počítají až do 

konce druhé poloviny 19. století, když v USA a ve Francii začala éra tisku pro ženy.24 O 

vzniku prvních módních časopisů v USA a ve Francii budu hovořit v podkapitole 1.3. 

Rozvoj tisku pro ženy a vznik prvních módních časopisů v USA a ve Francii. 

                                                 
17 Seeling, s.15 
18 Lipovetsky, s. 101 
19 Seeling, s.15 
20   Lipovetsky, s.104 
21 Averjanova, s. 10 
22 Averjanova, s.11 
23 Averjanova, s.12 
24 Rozvoji ženských časopisů v USA a ve Francii se budu věnovat v podkapitole Rozvoj tisku pro ženy a 

vznik prvních módních časopisů v USA a ve Francii 
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1.2 Vynález fotografie  

Fotografie se stala hlavním výrazovým prostředkem časopisů módy až ve 20. 

století. Prototypem časopiseckého módního snímku byly první portrétní fotografie, které 

se rozšířily několik desetiletí po oficiálním vynálezu fotografie, tedy v padesátých a 

šedesátých letech 19. století.  

Vynálezu fotografie předcházely mnohé podnětné pokusy popsat princip 

fungování camery obscury – prototypu klasického fotoaparátu, a způsoby uchovávání a 

přenášení zachyceného obrazu.25 První fotografické snímky však vznikly až v 19. 

století. Základní princip fungování camery obscury spočívá v tom, že světelné paprsky 

odrážející od osvětlených objektů a procházející skrze malý otvor v tmavé komoře 

vytvářejí uvnitř komory převracený obraz.26 Veřejně přístupné camery obscury se v 19. 

století těšily velké oblibě. Jakožto veřejná zábava sloužily například v parcích a na 

různých výletních místech s pěkným výhledem na krajinu.27  

Paralelně se v 19. století rozbíhaly četné pokusy o zachycení obrazu založené na 

chemických a fyzikálních vlastnostech materiálu. První pokusy o přenesení a fixaci 

obrazu zachyceného pomocí tmavé komory podnikl koncem 18. století Londýňan 

Thomas Wedgewood. Jeho obraz přenesený na papír lehce potřený dusičnanem 

stříbrným však nebylo možné uchovat, protože po expozici velmi rychle zčernal.28 

Vznik prvního fotografického snímku podmínil jednak vynález a šíření litografie od 

roku 1813 ve Francii, ale také zručnost a absence malířského nadání Francouze 

Nicéphore Niépce, který se rozhodl na litografickou kamennou desku přenést obraz 

fotochemicky, nikoliv kreslením.29 Jeho snímek s názvem Pohled oknem na dvůr z roku 

1824 je považován za nejstarší dochovanou fotografii a tedy první fotografii vůbec.30 

Svůj poměrně komplikovaný a velmi finančně náročný postup heliografie, který 

vyžadoval používání drahých materiálů, Niépce zdokonalil ve spolupráci s pařížským 

umělcem Louisem Daguerrem. Ten účast svého spolupracovníka na společném projektu 

postupně potlačil a nechal si vynález fotografie v roce 1839 patentovat. Hlavními 

výhodami vynálezu bylo to, že expoziční čas byl z původních několika hodin zkrácen 

na 20 až 30 minut a vyvolaný obraz bylo možné ustálit v běžném solném roztoku. 

                                                 
25 Již ve 4.století byla podstata fungování camery obscury popsána v dílech Euklida a Aristotela, v 

5.století se ve svých spisech tomu věnoval čínský autor mohistického kánonu Mo-c'; první cameru 
obscuru zkonstruoval arabský matematik Alhazen v 10.století. Sturken, s. 169 

26 Sturken a Cartwright, s.168 
27 Sturken a Cartwright, s.169 
28 HLAVÁČ, Ľudovít. Dějiny fotografie. Martin: Osveta, 1987, s.21 
29 Hlaváč, s.22 
30 Prokop, s.172 
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Podobný princip pořízení fotografií, známý jakožto talbotypie nebo kalotypie, vynalezl 

Angličan William Fox Talbot.  

Portrétní daguerrotypy si hned po oficiálním vynálezu fotografie v roce 1839 

oblíbila francouzská smetánka. Fotografie si tak našla své první komerční uplatnění, o 

několik desetiletí dříve než se v euroamerickém společenském prostředí rozvinul 

masový tisk.31 S nápadem umísťovat na navštívence vedle jména malou fotografii jejího 

vlastníka přišel Francouz Louis Dedero.32 Fotograf André Adolphe Eugéne Disdéri si 

tento nález nechal v 50. letech patentovat jako tzv. carte de visite – fotografický portrét 

na navštívence 6x9 cm.33 Obrázky, které bylo možné relativně levně a rychle kopírovat 

ve velkém počtu, se tak staly první formou masové dokumentace oděvů dostupné 

širokému publiku. Ačkoliv daguerrotypy nebyly technicky dokonalé, umožnily 

zobrazování jemných detailů oblečení. Když se tímto způsobem nechal vyfotografovat 

sám císař Napoleon III, „portrétová“ euforie pohltila Francii a pak i celou západní 

Evropu a Ameriku. Lidé si objednávali rodinné nebo individuální portréty, fotografovaly 

se významné události, mezi něž patřila také smrt (pohřební fotografie byla v 19. století 

Evropě a Americe velmi rozšířena)34. Londýnský list The Photographic News napsal v 

roce 1861, že fotografie je nyní přístupná opravdu každému, kdo vlastní aspoň „pár 

šilinků“.35 

Revoluci a přechod k další etapě ve vývoji fotografie způsobil vynález způsobu 

reprodukce negativů. Kolodiový neboli mokrý proces pořízení snímků vypracoval 

Frederick Scott Archer, suchý – mnohem méně fyzický a časově náročný postup – 

nabídl Richard Leach Maddox a v 80.letech jejich krajan, Angličan George Eastman 

vyprodukoval první svitkový film pro první fotoaparáty KODAK. Právě KODAK 

Eastman zkonstruoval o několik let dříve. Revolučnost technologie Eastmana spočívala 

v tom, že celý proces tvorby filmů a jejich samotné umístění ve fotoaparátu přenesl z 

laboratoře do továrny.36 

Proces pořízení snímků se tak výrazně zjednodušil, a to zejména proto, že se 

zmenšila velikost a váha fotoaparátu. Ovládání fotoaparátu bylo nyní dostupné 

širokému publiku. Intenzivní proces popularizace a demokratizace fotografie vyvolal to, 

že se prudce zvýšil jak počet zájemců o osobní portrét, tak počet ochotných fotografů, 

což krátce po vynálezu fotografie nepříznivě ovlivnilo její estetickou a kvalitativní 

                                                 
31 Hall-Duncan, s.22 
32 Hlaváč, s. 102 
33 Prokop, s.174 
34 Sturken, s.33 
35 Hlaváč, s.106 
36 Hlaváč, 133 
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stránku. V období od 50. do 90. let 19. století po fotografii jakožto obživě sahali mnozí 

nezávisle na tom, zda měli speciální odbornou technickou nebo uměleckou přípravu.37 

Úsilí zručných fotografů postupně vedlo k tomu, že na konci 19. století byla fotografie 

institucionalizována a estetická úroveň v tomto období produkovaných fotografií se 

opět dostala na vyšší úroveň. Vedle toho popularizaci portrétní a módní fotografie v 

Evropě v 19. století prospělo i vydávání specializovaných tiskovin věnovaných 

aktualitám z oblasti fotografie a také alb obsahujících fotografie společensky 

významných osob.  

Důležitý posun se na přelomu století uskutečnil v oblasti tiskařství. Vylepšená 

technologie a organizace tiskařství umožnila vznik rotačního ofsetového tisku, který již 

na začátku vykazoval desetkrát vyšší efektivitu než tradiční tisk z plochy.38 Zlepšily se i 

techniky umělecké reprodukce. Původní rytina byla finančně a časově náročnou ruční 

technikou, tu však začala postupně nahrazovat fotochemická technika reprodukce 

obrazu. Jako první začali používat nové techniky barevného tisku obrazů vydavatelé 

časopisů pro ženy.39 Významným krokem v oblasti portrétní fotografie a fotografie 

módy byl princip půltónového tisku snímků, který byl poprvé uskutečněn začátkem 80. 

let 19. století, a vynález barevné fotografie, která byla v roce 1904 představena na 

základě autochromového rastrového principu. Fotografie se začala postupně prosazovat 

v tisku, což bylo pochopitelné: nové techniky umožnily pořizovat velké množství kopií 

fotografie a tisknout je v rámci krátkého časového úseku. První přímá reprodukce 

módní fotografie v módním tisku byla zveřejněna v roce 1892 ve francouzském 

časopise La Mode Pratique.40 

 

1.3. Rozvoj tisku pro ženy a vznik prvních módních 

časopis ů v USA a ve Francii 

 

Módní časopis Vogue vznikl v USA v době intenzivního rozvoje tisku pro ženy. 

Rozvoj masového tisku pro ženy v Americe, stejně jako v západní Evropě, podnítila 

především intenzivní modernizace, rozvoj měst a vyšší koncentrace městského 
                                                 
37 Hlaváč, s.107 
38 ZUCKERMAN, Mary Ellen. A History of Popular Women's Magazines in the United States, 1792-

1995 [online]. Westport, CT: Greenwood Press, 1998, s. 27 [cit. 2012-10-28]. Dostupné z: 
http://www.questia.com/library/3772249/a-history-of-popular-womens-magazines-in-the-united 

39 Zuckerman, s. 27 
40 JOBLING, Paul. Fashion Spreads: Word and Image in Fashion Photography since 1980 [online]. 

Oxford: Berg, 1999, s.20 [cit. 2012-11-10] Dostupné z: 
http://www.questia.com/read/102582309/fashion-spreads-word-and-image-in-fashion-photography 
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obyvatelstva. Americké ženské časopisy se v plné síle rozvinuly v druhé polovině 19. 

století po skončení Občanské války, která trvala do roku 1965.41 Hlavními faktory 

rozvoje časopisů pro ženy bylo to, že se výrazně zvýšil počet gramotných žen, které 

měly zájem o čtení a zároveň si díky zvyšující se ekonomické prosperitě společnosti 

mohly dovolit časopisy kupovat. Dalším důležitým faktorem, který přispěl k rozvoji 

ženských časopisů, byl technologický pokrok v oblasti tisku, který výrazně zlevnil cenu 

časopisů.42  Nižší cenu ženských časopisů způsobil intenzivní vzestup inzerce v 

ženských časopisech. K vývoji módních ženských časopisů zvlášť přispěly ještě další 

faktory, a to změny v oblasti odívání, prezentování módy a vývoj fotografie. V Americe 

v druhé polovině 19. století byla už rozšířena konfekční produkce, tzv. ready-to-wear 

(anglicky prêt-à-porter, česky „připraveno na nošení“43), zatímco ve Francii 

dominovala haute couture a byl kladen důraz na individualitu a jedinečnost v 

oblékání.44  

Hlavní rolí, kterou plnil časopis v životě ženy, bylo poskytování praktických rad 

pro ženy ve věcech obstarávání domácnosti, uklízení a vaření, péče o děti a manžela. 

Časopisy udržovaly stále tradiční společenskou představu ženy především jakožto 

hospodyňky, vzorné manželky a starostlivé matky.45 Kromě toho se všeobecně zvyšoval 

zájem o módu. Průměrná Američanka neměla pouze více času a více peněz na rodinu, 

ale také na sebe. Ženské magazíny ji proto přinášely stále více praktických rad ohledně 

oblékání.  

V časopisech byl stále větší prostor věnován inzerci. Inzerenti velmi pružně 

reagovali na společenské změny: ženám ochotným „koupit cokoliv“46 reklama nyní 

nabízela nejen nezbytnosti, ale i nepřeberné množství výdobytků doby. Kritika 

směřovaná na vydavatele hlavních ženských časopisů na konci 19. století se často týkala 

toho, že časopisy kladly na průměrné čtenářky příliš vysoké materialistické nároky, 

které neodpovídaly jejich životní úrovni47.  

Mezi léty 1830 a 1870 byl nejpopulárnějším americkým časopisem pro ženy 

magazín The Godey's Lady's Book. Časopis byl založen v roce 1830 ve Philadelphii a 

                                                 
41 Zuckerman, s. xii 
42 MOTT, Frank Luther. History of American Magazines, vol. 4, 1885–1905. Cambridge: Harvard 

University Press, 1957, s. 2 
43 Prêt-à-porter. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2012-11-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-
%C3%A0-porter 

44 Lipovetsky, s. 99 
45 Hill, s.2 
46 Zuckerman, s.81 
47 Tamtéž 
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obsahoval také speciální rubriku věnovanou módě a stylu.48 V roce 1837 se titulu ujala 

jako šéfredaktorka Sarah Halová a  řídila ho až do konce sedmdesátých let. Její vizí 

bylo, aby časopis poskytoval intelektuálně kvalitní, vytříbený obsahu.49 Novinky módy 

považovala za něco, co vkus čtenářek může zbytečně poškodit.50 Vydavatel Louis 

Godey ale měl přesně opačný názor a v časopise se tak objevovaly aktuální novinky 

módního světa.   

Od konce 19. století nezastavitelně rostl zájem Američanů o novinky v oblasti 

módy a stylu. Informace o módě se objevovaly ve všech populárních časopisech pro 

ženy. Specializované módní časopisy, jejichž hlavním posláním bylo oblékání a životní 

styl, se začaly vydávat až v poslední třetině devatenáctého století.51 Hlavními městy 

módní žurnalistiky se stal New York a Philadelphia, kde vycházelo nejvíc módních 

časopisů.52 Prvním slavným vydavatelem amerických módních časopisů byl William 

Jennings Demorest. Ten v roce 1860 začal vydávat titul Mirrors of Fashion a o pět let 

později založil časopis Demorest's Monthly Magazine, který později zaznamenal velký 

úspěch mezi ženami.53 Velmi praktickým způsobem, jak zprostředkovat vysokou módu 

Američankám ze střední společenské třídy, bylo vydávání ženského magazínu spolu s 

vloženým střihem šatů. Prvním, kdo se o to v roce 1868 úspěšně pokusil, byl vydavatel 

a krejčí Ebenezer Butterick, který střihy šatů ze své dílny publikoval ve svém časopise 

Metropolitan.54 V roce 1873 začal vycházet jeho ženský časopis Delineator, který též 

obsahoval přílohu se střihy a který rychle získal velký úspěch55. Nápad vkládat papírové 

střihy do časopisu, které bylo možné koupit za několik centů, posílil zájem o módu a 

časopisy se tak těšily velké oblibě u žen. V této době již byly rozšířeny šicí stroje a ženy 

si tak mohly snáze vyrobit oblečení samy doma. Tento nápad rychle převzaly další 

ženské časopisy a papírové střihy tak úspěšně kolovaly po různých ženských, nejen 

módních časopisech. 

V roce 1867 americké vydavatelství Harper Brothers v New Yorku začalo vydávat 

časopis Harper's Bazaar. Titul byl koncipován jako společenský týdeník – první svého 

druhu v USA. Podobně jako další dobové tiskoviny pro ženy, i Harper's Bazaar 

                                                 
48 Endres, s.115. 
49 ENDRES, Kathleen S. a Therese L. LUECK. Women's Periodicals in the United States: Social and 

Political Issues [online]. Westport, CT: Greenwood Press, 1996, s. 114 [cit. 2012-11-01]. Dostupné z: 
http://www.questia.com/library/3415374/womens-periodicals-in-the-united-states-social-and  

50 Endres, s.115 
51 MOTT, Frank Luther. History of American Magazines, vol. 3, 1865–1885. Cambridge:  
 Harvard University Press, 1957, s. 97. 
52 Tamtéž 
53 Tamtéž 
54 Tamtéž 
55 Zuckerman, s.12 



 

17 
 

zpočátku fungoval jako magazín plný praktických rad týkajících se rodiny a 

domácnosti, ačkoliv spolu s tímto přinášel nejnovější zprávy ze světa vysoké módy a 

kultury. Postupně svou „tradičně zaměřenou“ praktickou redakční část eliminoval ve 

prospěch exkluzivních společenských a ryze „módních“ témat. Harper's Bazaar sloužil 

jako vzor ženského časopisu módy pro mnoho dalších tištěných titulů a již po deseti 

letech vydávání slavil velký úspěch: na konci sedmdesátých let 19. století jeho náklad 

činil 80 000 výtisků56.  

Nejvýznamnějším americkým ženským titulem byl časopis Ladies' Home Journal, 

který se proslavil velmi kvalitním a pestrým obsahem.57 Díky dobré spolupráci s 

inzerenty vydavatel Cyrus H. K. Curtis nabízel čtenářkám časopis za bezkonkurenčně 

nízkou cenu, čímž získal  náskok před konkurencí.58 Časopis během několika let získat 

obrovskou čtenářskou základnu. Roku 1889 dosáhl náklad časopisu 1 milionů kopií.59 60  

Stále větší podíl příjmů z reklamy umožňoval vydavatelům populárních ženských 

časopisů dlouhodobě udržovat nízkou cenu za výtisk, na kterou lákali stále nové 

čtenářky. Vydavatelé módních časopisů si oproti tomu vždy žádali vyšší cenu za 

výtisk.61 Zájem žen o módu, zejména těch z vyšších vrstev, byl totiž velký a módní 

časopisy si i přesto, že byly drahé, kupovaly. Vydávání módních časopisů bylo velmi 

lukrativní činností díky vysoké ceně výtisků a také díky velkým příjmům z reklamy. 

Vydavatelé módních časopisů si tak vybudovali a dlouhodobě udržovali relativně málo 

početné, ale tzv. „elitní“ čtenářské publikum.  

Hlavním zdrojem informací amerických módních časopisů byl pařížský svět 

vysoké módy. Klíčem k úspěchu módních dílen a redakcí časopisů v USA byla 

načasovanost a rychlé jednání modistů – tzv. poslů módního amerického průmyslu, kteří 

měli za úkol kupovat, nebo, jak říkávali francouzští módní návrháři, „krást“ 

nejaktuálnější modely, které zrovna ohromovaly Evropu, a podle nich vyrábět oblečení 

v Americe.62 

Vznik a vývoj moderních časopisů po ženy zažívala Francie ve stejném období, 

jako USA. Poté co Třetí republika vyhlásila svobodu tisku, došlo k výraznému nárůstu 

                                                 
56 Endres a Lueck , s.417 
57 MOTT, s. 360 
58 Zuckerman, s. 10 
59 Pro lepší představu, náklad dnešního časopisu Vogue v USA se pohybuje kolem 1,2 milionů výtisků. 

Association pour le contrôle de la diffusion des médias [online]. 2012 [cit. 2013-01-01]. Dostupné z: 
http://www.ojd.com/adherent/5385 

60 Mott, s. 360 
61 Tato tendence se zachovává dodnes. 
62 Hill, s. 4 
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počtu nových titulů. 63 Týkalo se to zejména časopisů pro ženy. V osmdesátých letech 

19. století vznikla celá řada nových časopisů, jako například La Mode de Paris, 

L’Illustrateur des Dames, La Mode Universelle anebo La Mode pour tous.64 V 

sedmdesátých letech časopis Le Petit Journal začal publikovat pravidelnou rubriku 

věnovanou módě.  

V osmdesátých letech se ukázaly dvě základní tendence ve vývoji časopisů pro 

ženy ve Francii, které se udržely v následujících několika desetiletích. Na jednu stranu 

to byly praktické časopisy pro ženu v domácnosti, matku a vzornou manželku. Tyto 

časopisy, jako byl například titul Le Petit écho de la Mode, byly plné užitečných rad pro 

starostlivé ženy, ale také bulvárních novinek a vůbec nenáročného, zábavného čtení. 

Poté, co se v časopise začaly pravidelně publikovat tzv. „sentimentální“ povídky pro 

ženy, jeho náklad v průběhu deseti let vyšplhal z původních 5000 na 200 000 výtisků.65 

Na druhou stranu zažíval vzestup feministický tisk Francie. Vznikly časopisy La 

Citoyenne par Hubertine Auclert, L’Harmonie sociale, La revue féminine, Le Journal 

des Femmes a L’Abeille. V roce 1886 titul La Femme de l’Avenir jako první ve Francii 

začal řešit otázky sexuální hygieny, čímž vyvolal značné společenské pobouření.66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Freedom of Speech in the French Media. France in the United Kingdom [online]. 2007 [cit. 2013-01-

06]. Dostupné z: http://www.ambafrance-uk.org/Freedom-of-speech-in-the-French  
64 La presse féminine, de 1870 à nos jours. Association généalogique des familles Bourrée at 

Lapeyre [online]. 2012 [cit. 2012-12-28]. Dostupné z: http://agfbl.free.fr/presse_feminine.htm  
65 Tamtéž 
66 Tamtéž 
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1 Vývoj časopisu Vogue  od roku 1892 až do 

šedesátých let 20. století  

1.1 Založení časopisu Vogue  

 

Časopis Vogue byl založen v USA v posledním desetiletí 19. století. Jeho hlavní 

dějiny se však začaly psát až po několika letech vydávání, po jeho prvním úspěchu v 

USA a také po expanzi titulu do Evropy. Úspěšný časopis přišel z Ameriky do Evropy, 

kdežto Amerika se pro změnu od Evropy nechala inspirovat její vysokou inovativností v 

oblasti fotografie a vypěstovanou tradicí estetického vkusu. Americké módní časopisy 

se od evropských od začátku odlišovaly tím, že vytvořily velmi specifickou adaptaci 

evropského stylu. Znamená to, že styl diktovaly velké módní domy evropských 

metropolí, hlavně Paříže, ale zároveň vyhovoval americkým ženám a jejich životnímu 

stylu.67 Evropské tendence v oblasti módy a módní fotografie byly pro americký módní 

tisk inspirací, nikoliv však normou. 

V předchozích kapitolách jsem již poznamenala, že časopis Vogue od prvních let 

svého vývoje fungoval jako hlavní konkurent staršího titulu Harper's Bazaar 

založeného v roce 1867. Co je spojovalo, byla především jejich „exkluzivní“ povaha 

oproti dalším společenským a módním časopisům, na které si vydavatelé obou titulů 

zakládali od začátku. Exkluzivita se týkala především bezkonkurenčně (když pomineme 

vzájemnou konkurenci těchto dvou titulů) nejlepší žurnalistiky módy a vynikajícího 

obrazového materiálu – tedy především fotografií.  

Vogue založil v roce 1892 jakožto světský týdeník pro vybranou newyorskou 

společnost mladý představitel místní smetánky s novinářskou zkušeností Arthur Turnure 

spolu se svým přítelem Harrym McVickarem, který se rovnou stal prvním art 

direktorem časopisu. Od začátku byl Vogue prezentován nikoliv jen jako jeden z dalších  

módních časopisů pro ženy, ale jako výjimečný společenský tištěný titul o stylové a 

módní společnosti New Yorku.68 Podle zakladatele titulu se jednalo o „elitní časopis 

přinášející kvalitní zprávy o společnosti, módě a vysokém životním stylu“.69 Časopis si 

od začátku zakládal na velmi kultivovaném redakčním materiálu a vynikajícím vzhledu. 

                                                 
67 Hill, s. xi 
68 NOURIE, Alan a Barbara NOURIE. American Mass-Market Magazines [online]. New York: 

Greenwood Press, 1990, s. 556 [cit. 2013-01-04]. Dostupné z: 
 http://www.questia.com/read/87284679/american-mass-market-magazines 
69 Endres, s. 417.  
 „dignified, authentic journal of society, fashion and the ceremonial side of life“ 
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Jeho grafické zpracování, technika tisku a kvalita papíru byla téměř bezkonkurenční70. 

Prvenství v oblasti módní žurnalistiky a módní ilustrace zaujímal však zpočátku časopis 

Harper's Bazaar, pravděpodobně proto, že měl za sebou více zkušenosti a byl, co se 

týká cílové čtenářské skupiny a svého redakčního obsahu od začátku více vyhraněný 

než Vogue.  

Západní společnost prošla v 19. století technologickými změnami v oblasti médií, 

módního průmyslu a fotografie, které umožnily vznik fotografie módy – prototypu 

fotografie módy, jak ji známe dnes. Fotografie byla na přelomu století 

institucionalizována, ale v 19. století se však nedokázala prosadit se však ani v těch 

největších módních titulech, jako byl časopis Vogue nebo Harper's Bazaar. Společnost 

stále nebyla připravena na všudypřítomnost fotografie, proto bylo podle americké 

historičky fotografie Nancy Hall-Duncanové bylo mezi lety 1880 a 1910 stále 

přijatelnější kreslené vyobrazení módy.71  

 

1.2 Vývoj titulu mezi lety 1900 a 1919 

 

Časopis Vogue za sebou měl začátkem 20. století určitou zkušenost, avšak stále 

nebylo možné říct, že aspiroval na pozici největšího světového „arbitra“ módy. Starší 

magazín Harper's Bazaar zpočátku vynikal svou jasným tematickým zaměřením na 

módu a kvalitním grafickým zpracováním. Magazín Vogue však s nákladem kolem 14 

000 výtisků ke konci prvního desetiletí 20. století vůbec nevypadal jako nadějný titul.72 

Oba tituly čekala změna až v momentě, kdy byly koupeny jinými vydavateli. Noví 

vydavatelé magazínů později vytvořili velká tištěná módní impéria. Noví vydavatelé 

magazínů vytvořili později velká tištěná módní impéria. První revoluční kroky obou 

vydavatelství spočívaly v tom, že učinily výrazné redakční změny obsahu, zaměstnaly a 

zároveň vytvořily celou generaci velmi schopných redaktorů v oblasti módy, začaly 

spolupráci s v té době nejslavnějšími nadanými fotografy – prvními fotografy módy a 

umělci a i přes společenské a ekonomické potíže způsobené první světovou válkou 

konečně expandovaly do Evropy. Od počátku 20. století noví vydavatelé titulů Vogue a 

Harper's Bazaar usilovně pracovali na tom, aby na nejvyšší příčky segmentu na trhu 

                                                 
70 Hill, s.x 
71 Hall-Duncan, s. 72 
72 Pro srovnání, náklad hlavního konkurenta, časopisu Harper's Bazaar v roce 1877, tedy 10 let od 

začátku jeho vydávání, činil 80 000 výtisků. Endres, s. 137  
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zaměřeného na „elitní skupinu čtenářek“73, nejdříve v Americe a o něco později v 

Evropě, nepustili žádný další titul, ačkoliv na konci 19. století byla konkurence stále 

velká.  

Vydavatel Condé Nast, který v roce 1909 po několika letech vyjednávání a náhlém 

úmrtí zakladatele Vogue Turnura koupil časopis, si dal od počátku za cíl vytvořit titul, 

který by byl vnímán jako autorita v oblasti stylu a módy. Jakožto obchodní manažer 

titulu Collier's Weekly Nast přišel do světa módního tisku s velmi kreativními 

inovativními nápady, přeměnil 64-stránkový časopis ze společenského listu v magazín 

módy, změnil periodicitu titulu – nyní se vydával jako čtrnáctideník, zvýšil cenu výtisku 

nejdříve z 10 na 15 a později na 25 centů a hned zahájil spolupráci s vlivnými lidmi z 

oblasti žurnalistiky a umění.74 Condé Nast eliminoval v časopise povídky, ponechal 

však prostor pro některé společenské rubriky a zvětšil redakční prostor pro rubriky 

věnované módě, například Shlédli jsme v obchodech anebo Exkluzivní módní nápady s 

malými výdaji, a to díky intenzivnímu používání kvalitního fotografického materiálu a 

ilustrací.75 Nast charismaticky podněcoval své redaktory a art-direktory, aby pečlivě 

vybírali nejlepší současné ilustrátory a fotografy.76 Nekompromisně trval na nejlepší 

možné kvalitě tisku, takže v roce 1921 zakoupil tiskárnu v Greenwich ve státě 

Connecticut. První fotografie, jejímž autorem byl Edward Steichen, se na obálce Vogue 

objevila paradoxně pozdě, až v roce 1932 (viz obrazová příloha č. 3). Důvodem bylo to, 

že Nast si dlouho nebyl jistý novými metodami tisku. S prací rytců zaměstnaných v 

časopise byl naopak nanejvýš spokojen.77 Nastův přínos  nicméně neeliminoval, ale 

naopak posílil dichotomii, která byla pro časopis v první polovině 20.století typická: na 

jedné straně se časopis pyšnil úchvatnými fotografiemi vysoké módy a vytříbeným 

vkusem svých redaktorů, na druhé straně hýřil reklamou na předměty masové spotřeby. 

Na jedné straně totiž časopis představoval předmět touhy Američanek, na druhé straně 

jejich reálný svět.78  

Úspěch časopisu krátce po jeho zakoupení Nastem byl z velké části ovlivněn prací 

šéfredaktorky Edny Woolman Chasové, kterou Nast zaměstnal v roce 1914 a která měla 

časopis na starosti až do roku 1952. Tato spolupráce vydavatele a šéfredaktora módního 

titulu je některými odborníky považována za nejúspěšnější v dějinách USA.79 Přínos 
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Chasové byl patrný hned v prvních letech jejího působení ve Vogue. Chasová nastoupila 

do časopisu v době, kdy začala I. světová válka, během které mnohé módní domy v 

Evropě, zejména v Paříži, byly dočasně zavřeny, výroba módního oblečení byla dočasně 

pozastavena. Pro americký módní tisk to znamenalo nedostatek materiálu a inspirace, 

protože Paříž zůstávala hlavním zdrojem novinek módy v USA. Edna Chasová udělala 

odvážný krok: shromáždila návrháře v New Yorku a zaštítila tak první národní módní 

přehlídku v USA.80 Na přehlídce s názvem Fashion Fete, která trvala tři dny, 

účinkovaly americké modelky, které předváděly americkou módu vytvořenou v dílnách 

amerických návrhářů. Americký Vogue záhy přišel na to, že již nepotřebuje pravidelný 

přísun informace z módních dílen Paříže a že si vystačí s novinkami amerického prêt-à-

porter průmyslu, který se v období I. světové války rozběhl velmi intenzivně.  

Před nástupem velké éry Vogue a Harper's Bazaar se toho v oblasti módní 

časopisecké fotografie mnoho nedělo. První desetiletí 20. století bylo spíše logickým 

pokračováním změn, které se v oblasti fotografie a masového tisku odehrály v 19. 

století. Fotografie se stále snažila obhájit svoje práva, vydobýt si svůj umělecký status, 

ale stále byla považována za „méněcennou“ oproti tradičnímu umění kvůli tomu, že je 

příliš závislá na optice fotoaparátu a chemických vlastnostech filmů než na kreativním 

počinu fotografa.81 Přitom o povýšení statusu fotografie usilovali zejména umělci, pro 

něž takové „neuznání“ fotografie mohlo být velmi bolestivé. Styl módních časopisů a 

téma jejich fotografie v prvních dvou desetiletích 20. století výrazně ovlivnilo moderní 

výtvarné a divadelní umění.  

Chasová měla skvělý vkus a cit na schopné tvůrce pro své časopisy, včetně 

nadaných fotografů, a velmi dobře vnímala svou roli. Ve stejném roce, když nastoupila 

do pozice šéfredaktorky Vogue, v časopise byly publikovány první fotografie Adolfa de 

Meyera.82 De Meyer je považován za prvního oficiálního módního fotografa Vogue a 

jednoho z nejvýznamnějších fotografů své doby. Do amerického Vogue de Meyer přišel 

jakožto člen britského disidentského sdružení fotografů The Linked Ring, které 

usilovalo o uznání fotografie jakožto samostatného uměleckého žánru83. Jedním z 

důvodů, proč se de Meyer vydal cestou fotografie módy, byly ekonomické potíže 

způsobené první světovou válkou. Ačkoliv v té době profese módního fotografa nebyla 

                                                 
80 Tamtéž 
81 STERNBERGER, Paul Spencer. Between Amateur and Aesthete: The Legitimization of Photography 

as Art in America, 1880-1900 [online]. Albuquerque, NM: University of New Mexico Press, 2001, s. 
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institucionalizována a veřejně uznávána, činnost fotografa, který se věnoval 

dokumentaci módy, byla velmi výdělečnou. Velkou roli na začátku kariéry de Meyera 

hrál Adolf Stieglitz, který publikoval jeho fotografie v časopise Camera Work, a také 

Edward Steichen, který měl na starosti vyhledávání nadějných evropských fotografů pro 

jejich budoucí spolupráci s americkým tiskem. De Meyer prosazoval tehdy již 

ustupující ve fotografii styl piktorialismus (viz obrazová příloha č. 4). Typickými rysy 

piktorialismu ve fotografii, který je nazýván „antifotografickým“84, protože odkazoval k 

tradiční malbě spíše než k obvyklému v té době stylu fotografii, byly měkká kresba a 

rozostřenost obrazu. Přestože v oblasti módní fotografie se piktorialismus neudržel po 

dlouhou dobu, znamenal velký posun v oblasti fotografie – symbolizoval nástup 

fotografie módy v masovém tisku. 

Jedním z faktorů blížící se změny v oblasti módních časopisů a módní fotografie 

na začátku 20. století byla revoluce ženského vzhledu. Pařížský návrhář Paul Poiret 

dokázal úplně vysvobodit ženu z pompézních, byť Worthem již poněkud uvolněných, 

„velkých“ šatů, které činily z dámské postavy podobu přesýpacích hodin85. Poiret úplně 

zavrhl šněrovačku a uskutečnil tak dosud nevídanou revoluci v oblasti oblékání žen. 

Slavný návrhář shromažďoval kolem sebe kolegy z oděvního průmyslu, nadané 

ilustrátory, malíře a fotografy. Z anonymního rutinního krejčího se stala hvězda, 

„moderní umělecký génius“86, jehož osobnost a práce měla vzbuzovat pozornost médií. 

Takový posun v demokratizaci módy tuto oblast učinil mnohem přístupnější a zároveň 

zvyšoval zájem potenciálních čtenářek o módní tituly.    

Intenzivní vývoj časopisu Harper's Bazaar začal též poté, co ho v roce 1913 od 

původního vydavatele koupil William Randolph Hearst.87 Hearst usiloval o vynikající 

grafickou kvalitu časopisu a jeho sofistikovaný design, ale zároveň o prvotřídní módní 

žurnalistiku svého titulu, což stimulovalo neustálé zvyšování nákladu časopisu. Na 

rozdíl od Vogue v prvních desetiletích 20. století, Hearstovi se nepodařilo najít stálého 

dlouhodobého kandidáta na pozici šéfredaktora Harper's Bazaar, a tak v období mezi 

lety 1913 a 1934 se vystřídalo 6 šéfredaktorů tohoto módního titulu. Ačkoliv náklad a 

popularita časopisu se zvyšovaly, bylo zřejmé, že dříve přední časopis v oblasti módy 

začal ustupovat do pozadí oproti svému hlavnímu protějšku, časopisu Vogue.88  

V prvních desetiletích vydavatelé velkých amerických časopisů módy udělali 
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velký krok –  časopisy expandovaly do Evropy; časopis Vogue byl prvním z nich. Jeho 

britská mutace vznikla v roce 1916. Británie jakožto první cíl vydavatelství Condé Nast 

Co. byla zvolena z důvodu horších podmínek pro publikační činnost – především 

deficitu materiálu a zastavení činnosti hlavních módních domů – v kontinentální 

Evropě.89 O několik let později však svůj vlastní časopis Vogue mělo Španělsko, Itálie a 

Francie. Francouzský Vogue byl založen v roce 1920, jeho první číslo pod záštitou první 

šéfredaktorky titulu Cossete Vogel vyšlo rok později.90  

 

1.3 Vývoj titulu mezi lety 1920 a 1938  

 

Dvacátá léta byla významným obdobím pro rozvoj reklamy. Na počátku 20. let si 

inzerenti uvědomili, že jejich úspěšnost závisí především na ženských časopisech, skrze 

které svoje výrobky propagují. Ačkoliv redakce časopisů trvaly na nezávislosti 

redakčního obsahu vůči reklamě, inzerce získala v oblasti společenských časopisů, 

včetně časopisů módy, silnou moc. Módní časopisy zažívaly ve 20. letech intenzivní 

růst. Mezi lety 1924 a 1928 vzrostly příjmy vydavatelství Condé Nast o 213 %.91 

Mezníkem ve vývoji módního tisku byla Mezinárodní výstava dekorativního 

umění v Paříži v roce 1925, která poukázala na význam vizuálních médií, reklamy a 

designu a ovlivnila tak vývoj komerční módní fotografie.92 Fotografické umění se stalo 

součástí modernismu. Průmyslový design a návrhářství byly poprvé uznány jako nové 

symboly soudobé společnosti. Výstava zároveň posílila mezinárodní prestiž 

francouzského hlavního města. Velkým posunem v oblasti amerického designu a módy 

po I. světové válce bylo založení tzv. „módní“ 7. avenue v New Yorku.93 Toto 

znamenalo, že na jednom místě byla soustředěna většina dílen, prodejen a výstavních 

ploch módních návrhářů New Yorku.   

Hvězdy pařížské módy, jako například Worth nebo Poiret, postupně zapadaly a 

přicházela nová jména. Gabrielle Chanel, Jean Patou a další návrháři, kteří zazářili ve 

20. letech, vytvořili pohodlný, uvolněný styl, střídmý a zároveň elegantní „chic“ styl. 

Jeho hlavní definicí byla jednoduchost. Velkou výzvou pro ženy z USA a Evropy byla 

od počátku 20. století a zejména ve 20. a 30. letech atletika a sportovní soutěže, kterých 
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se nyní mohly účastnit společně s muži.94 Jednoduché čisté linie, geometrické tvary a 

sportovnější, dokonce poněkud maskulinní módní obraz podle Daniela Hilla byl, do 

stejné míry jako architektura, vizuálním vyjádřením industriální urbanizované 

společnosti.95 Po fotografech se vyžadovalo, aby nový obraz ženské krásy a stylu 

ztvárnili na stránkách módních časopisů. Jedním z módních fotografů, který nový 

vzhled desetiletí prosadil v časopise Vogue, byl Edward Steichen (viz obrazová příloha 

č. 5).  

Ekonomická krize však vývoj módních časopisů pro ženy v USA zbrzdila. Během 

30. let se některé někdy úspěšné ženské tištěné tituly přestaly zcela vydávat. Mezi tyto 

tituly patří například členové tzv. americké Velké šestky (Big Six) – Delineator a 

Pictorial Review96. Lépe si vedly časopisy, které byly tematicky více zaměřeny na 

vedení domácnosti. Nejčtenější časopisy pro ženy měnily svůj obsah, aby se mohly více 

přizpůsobit inzerentům a zároveň potřebám čtenářek. Vogue jakožto elitní titul 

věnovaný módě se přizpůsoboval méně a přes značné ekonomické ztráty se do roku 

1934 jeho ekonomická situace stabilizovala.97  

V meziválečném období značně vzrostla čtenost módních časopisů ve Francii. 

Ekonomická krize vytvořila nový „prostý“ styl v módě. Móda v časopisech se tak 

demokratizovala a začala být přístupná většímu okruhu čtenářek. Podnětem k založení 

nových časopisů o módě a životním stylu byl mj. rozvoj kosmetického průmyslu ve 

Francii. Náklad zavedených titulů pro ženy se prudce zvyšoval, vznikaly tituly nové, 

například časopisy Le Jardin des Modes, Modes et Travaux anebo Mon ouvrage.98 V 

roce 1937 založil Jean Prouvost společenský a taktéž módní týdeník pro ženy Marie 

Claire. Úspěšnost časopisu spočívala především v tom, že nabídl čtenářkám zcela nový 

koncept. Byl to určitý kompromis mezi „elitním“ módním časopisem Vogue, 

feministickým tiskem a populárními ženskými časopisy.99 Francouzští vydavatelé v 

meziválečném období vytvořily tři základní typy ženských časopisů, které se ve Francii 

vydávají dodnes. Jsou to rodinné časopisy s praktickými radami oslovující především 

ženy v domácnosti, časopisy o módě a životním stylu pro kosmopolitní moderní ženu a 

bulvární magazíny.100  

Důležitou tendencí 30. let v západní módní fotografii byla snaha o technické 
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zdokonalení používání barevné fotografie. Tři roky předtím než společnost Eastman 

Kodak uvedla na trh barevný reverzní film v roce 1935, Francouz Fernand Bourges 

spolupracující s vydavatelstvím Condé Nast jako technický ředitel Vogue vytvořil 

speciální barevný film, který umožnil vydavatelství získat po dobu několika let 

monopol v oblasti barevné časopisecké fotografie.101 

 

1.4 Vývoj časopisu b ěhem druhé sv ětové války 

 

S nástupem druhé světové války převzaly vedoucí roli v oblasti západního 

módního tisku Spojené státy americké. Haute couture Paříže čelila nedostatku 

materiálů: kov, kůže a hedvábí byly nyní využívány ve vojenském průmyslu spíše než v 

dílnách návrhářů. Důležitější než materiální nedostatek byl však úpadek zájmu o módní 

časopis a módní fotografii.102 Jemná estetika módních snímků byla bezvýznamná oproti 

hrozbě smrti. Společnost vnímala fotografie módy jako frivolní a zbyteční přepych, 

neseriózní žánr fotografie například ve srovnání s reportážními snímky. Módní časopisy 

za války racionalizovaly módu, propagovaly oblečení šité na míru, jednoduché, 

dostupné a praktické. Praktický byl i obsah článků časopisů, které přinášely zprávy o 

válečných událostech spíše než zábavné články. Francouzský Vogue přerušil svou 

publikační činnost až do roku 1945.103 Ačkoliv některé módní domy stále fungovaly a 

vytvářely limitované kolekce pro francouzské a německé zákazníky, zprávy o jejich 

činnosti se za války do USA téměř nedostávaly. Je pozoruhodné, že ani za ztížených 

válečných podmínek nezanikl žádný evropský módní časopis. Módní redaktory 

amerického časopisu Vogue však postupně stále více zdůrazňovali roli New Yorku 

oproti roli Paříže ve světové módě. Z jejich slovníku téměř zmizel výraz „pařížský 

design“, ale upevnilo se spojení „americký design“.104 Ačkoliv USA byly aktivně 

zapojeny do války, americká města nebyla pod stálou hrozbou bombardování a činnost 

ateliérů mnoha módních fotografů zůstávala téměř nedotčena, což za války znamenalo 

doslova luxusní podmínky pro rozvoj módní fotografie v časopisech. Americké 

vydavatelství Condé Nast dovolilo svým fotografům nahradit těžké 8'' x 10'' fotoaparáty, 

které byly před válkou jako jediné oficiálně povoleny pro ty, kdo spolupracoval s 
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módním titulem, menšími a levnějšími fotoaparáty Rolleiflex.105 Hlavním důvodem 

americké dominance v oblasti časopisecké módní fotografie v poválečné době však 

podle historičky Nancy Hall-Duncan byla intenzivní emigrace mnoha evropských 

umělců, včetně fotografů, do USA nebo do jiných států.106 Přestěhovali se zejména ti, 

kteří měli židovský původ, například Horst P. Horst, Erwin Blumenfeld, Herman 

Landshoff, Helmut Newton a další.  

 

1.5 Vývoj titulu mezi lety 1946 a 1969 

 

Po II. světové válce zaznamenala oblast západních módních časopisů dvě důležité 

tendence. Na jednu stranu byla jejich popularita ohrožena nástupem televize. Podle 

Mary Ellen Zuckermanové bylo v polovině padesátých let zřejmé, že televize získává 

větší potenciál a dokáže nalákat mnohem větší publikum, než kterékoliv starší 

„tradiční“ médium.107 Čím více času věnovalo publikum sledování televize, tím méně 

času mu zbývalo na čtení. Týkalo se to především čtení časopisů, jejichž vydavatelé se 

velké konkurenci televize snažili čelit snížením ceny předplatného.108 Ačkoliv tištěná 

média stále méně sloužila jako zdroj zábavy a rozptýlení, kterým se nyní stalo televizní 

vysílání, zachovávala si stále svou informační hodnotu. Nástup televize proto ovlivnil 

čtenost magazínů mnohem výrazněji než čtenost zpravodajských titulů. Dalším 

problémem tištěných médií ve vymezeném období bylo to, že televize jim přebrala 

inzerenty. Mnohem více se nyní začalo investovat do televize. Ke konci 60. let neměly v 

USA mnohé tištěné tituly téměř žádné zisky.109 

 Na druhou stranu znovu zažívala vysoká móda nový vzestup a inspirovala svět 

módní žurnalistiky. Po skončení války se v americkém časopise Vogue o poválečné 

Paříži psalo, že tam nezbyly „...žádné úchvatné látky, žádné nápadité doplňky, žádný 

entusiasmus v krejčovských dílnách, žádné noblesní večírky, které by dokázaly nový 

módní elán ve společnosti probudit...“110. Avšak již v roce 1947 přitáhla Paříž pozornost 

módního světa poté, co nováček Christian Dior představil svou kolekci s názvem New 

Look. Tu charakterizovala líbivá ženská silueta se zvýrazněným úzkým pasem a 
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nadýchanou sukní, která symbolizovala konec ukrutné válečné doby, která způsobila 

bídu a ochuzení dámského vzhledu.111 Kolekce Diora znamenala začátek posledních 

dvou desetiletí vzestupu módy haute couture. Důležitou společenskou tendencí bylo to, 

že vysoká móda byla poprvé v dějinách přístupná všem společenským vrstvám. „Móda 

bohatých“ se totiž dala kopírovat díky velkým vynálezům doby – obchodním domům, 

umělým vláknům a konfekčnímu oblečení.112  

V USA a ve Francii vznikaly nové módní tituly. Ve Francii v roce 1945 založil 

vydavatel Pierre Lazareff spolu se svou ženou Héléne Gordonovou, bývalou 

šéfredaktorkou titulu Marie Claire a redaktorkou amerického časopisu Harper's Bazaar, 

módní časopis Elle, který velmi efektivně začal prosazovat barevnou fotografii v oblasti 

francouzského módního tisku.  

V USA zažíval znovu zrození časopis Cosmopolitan. Ten od roku 1886 vydávalo 

vydavatelství Hearst Co. Původně byl koncipován jako konzervativní rodinný časopis, 

po několika letech vydávání se změnil na jakýsi literární časopis, který publikoval 

povídky.113 Časopis se opět zásadně změnil, když začal být vydáván jako módní titul. 

Tento „redesign“, s jehož nápadem v roce 1965 přišla úspěšná spisovatelka Helen 

Gurley Browovou, která se hned dostala na pozici šéfredaktorky titulu, pomohl 

zachránit upadající časopis114. Obálka prvního čísla „vylepšeného“ časopisu s fotografií 

vyvinuté modelky v červených šatech (viz obrazová příloha č. 6) pohoršila  mnohé 

feministicky naladěné čtenářky. Šéfredaktorka byla kritizována kvůli tomu, že vnucuje 

čtenářkám obraz ženy jako pouhého objektu sexuální touhy. Náklad časopisů se však 

během prvního desetiletí působení Brown prudce zvýšil.115  

Již zmiňovaná legendární šéfredaktorka Edna Chasová učinila americký časopis 

Vogue, ve kterém pracovala do roku 1951, bezkonkurenčně nejvlivnějším titulem v 

oblasti módní žurnalistiky. Období neustálého intenzivního růstu časopisu pokračovalo 

za působení šéfredaktorky Jessicy Davesové116, která spolupracovala s jedním z 

nejslavnějších art direktorů 20. století Alexandrem Libermanem, který zahájil 

spolupráci s nadanými fotografy, kteří jsou stále považováni za průkopníky současné 

časopisecké fotografie. Pod vedením šéfredaktorky Diany Vreelandové117 zase časopis 
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nabral více sociálně orientovaný směr a ducha sexuální revoluce. 

Spolupráce Alexandra Libermana s vydavatelstvím Condé Nast, která výrazně 

ovlivnila vzestup časopisu Vogue v USA po II. světové válce, trvala obdivuhodných 58 

let. Ruský emigrant Liberman se v USA proslavil svými malbami a sochami a před 

Vogue strávil několik let v Paříži v pozici art direktora týdeníku VU.118 Spolupráci s 

americkým titulem Vogue zahájil v roce 1941 jakožto art direktor. Libermanovi se 

podařilo výrazně reformovat časopis a změnit jeho ustálený styl. Upustil od přílišné 

sentimentálnosti, vyumělkovanosti módní fotografie a jejích dosavadních konvencí. 

Trval na tom, že módní fotografie časopisu musí být stylistický výrazná a aktuální119. 

Protože snímky stávajících fotografů amerického Vogue, mezi něž patřili například 

Horst P. Horst nebo Cecil Beaton, přestaly splňovat požadavky Libermana, požádal o 

pořízení nových fotografií dle svých představ asistenta Irvinga Penna.  Penn se stal 

jedním z nejvýznamnějších světových fotografů (viz obrazová příloha č. 7 a č. 8).  

Pro spolupráci s Vogue získal Liberman i další velmi nadané fotografy. V roce 

1954 představil čtenářům Williama Kleina, hlavního „soupeře“ módního fotografa 

Richarda Avedona, jehož snímky v 50. letech pod záštitou art direktora Alexeye 

Brodovitche excelovaly na stránkách časopisu Harper's Bazaar a později i v americkém 

časopise Vogue.120 

Na přelomu 50. a 60. let co se stylu týče módní časopiseckou fotografii definovalo 

ustupování elegance, která symbolizovala siluety módy haute couture, a prosazování 

více sociálně orientované fotografie. Společenské a politické otřesy 60. let, sexuální 

revoluce a vzestup kultury mládí, kterou podporovala první a nyní dospělá generace 

poválečného baby boomu, ovlivnily obsah a podobu módních časopisů. Módní svět se 

rozhýbal a vytvořil nové standardy, které byly inspirovány nikoliv výtvory předních 

návrhářů, ale pouličním stylem, „stylem chudých“, ženským hnutím a pop artem. 

Vznikly mnohé nové, experimentální a „nenositelné“ styly121. Módní fotografové se 

začali více zabývat městským životem běžných mladých lidí. Hlavními pojmy 

slovníčku módních časopisů byla nyní slova „novinka“, „nový“ a „změna“122. 
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Centrem současné kultury se v 60. letech stal „swingující Londýn“.123 V 

překypujícím uměleckými talenty, kteří nyní tvořili jakousi novou aristokracii, 

městě vznikla slavná trojice módních fotografů nazývaná „Hrozná trojice“.124 

Progresivní tvůrci David Bailey, Terrence Donovan a Brian Duffy velmi rychle propojili 

obsah módní fotografie s novým životních stylem. Nejznámější z trojice David Bailey 

se stal prototypem fotografa, který byl vnímán jako „hrdina“ a celebrita.  Oblíbené 

modelky slavných fotografů se zase staly tváří a symbolem nové éry v dějinách módy a 

módního tisku. Profese fotografa byla medializována. David Bailey se stal prototypem 

ústřední postavy filmu Blow-Up Antonioniho z roku 1966. O devět let předtím byl 

natočen velmi populární americký film Funny Face s Audrey Hupburnovou a Fredem 

Astairem v hlavních rolích. Prototypem postavy Dicka Averyho, kterýho ztvárnil Fred 

Astaire, byl slavný fotograf Richard Avedon, který se k tomu spolupodílel na tvorbě 

filmu.   

Padesátá a šedesátá léta se v oblasti západního módního tisku a jmenovitě 

časopisu Vogue vyznačovala počátkem procesu institucionalizace módní časopisecké 

fotografie. Činnost Alexandera Libermana v americkém Vogue a Alexeye Brodovitche v 

Harper's Bazaar prokázala, jak významnou roli v procesu jejího vývoje hrají umělecky 

vzdělaní art direktoři módních titulů. Fotografové Richard Avedon, Irving Penn, 

William Klein a další připravili půdu v 50. letech pro institucionalizaci profese 

modelek, která se plně rozvinula v šedesátých letech. Fotomodelky přestaly být pouhým 

neosobním manekýnem, „ramínkem“. Modelky padesátých a šedesátých let, jakými 

byla Veruschka, Jena Schrimpton, Suzy Parker, Dovima, Twiggy a další, se staly 

celebritami své doby. Ducha doby a společenské tendence fotografové nyní reflektovali 

nikoliv pomocí obsahu svých fotografií, nýbrž prostřednictvím pečlivě vybraného 

módního obrazu a tváře modelky. Módní časopisecké snímky přestaly být anonymní; 

jejich autoři na sebe upozornili více než kdykoliv předtím, což znamenalo nástup éry 

fotografů, kteří byli ve společnosti vnímáni jako „hrdinové“ a celebrity. 

 

 

 

 

                                                 
123 Slavnou definici v roce 1966 přinesl magazíne Time, který o Londýně prohlásil, že rozpoutal svou 

energii jako nikdy předtím. Rock 'N' Roll Britannia: Pop History Tour Brings Back Swinging 
London. The Washington Times [online]. 2005, 25. únor [cit. 2013-01-07]. Dostupné z: 
http://www.questia.com/read/1G1-129341340/rock-n-roll-britannia-pop-history-tour-brings-back   

124 Hall-Duncan, s. 161 
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2 Sedmdesátá léta. Spole čensko-historický 

kontext zkoumání 

Sedmdesátá léta bývají označována jako velmi chaotické a nepřehledné období. 

Historička módy Charlotte Seelingová například o tomto desetiletí plném změn říká, že 

v důsledku své nejednotnosti působí jako kdyby v porovnání s ostatními desetiletími 20. 

století nemělo žádný charakteristický znak nebo přívlastek, který by ho jasně 

vystihoval.125 Kdybychom se ale i přesto pokusili toto desetiletí nějak stručně popsat, 

snad nejlépe ho vystihuje konstatování, že „kult mládí“ (anglicky „youth culture“), tedy 

kultura dospívajících amerických „babyboomerů“126, která panovala po celá šedesátá 

léta, přetrvávala i do let sedmdesátých.   

Americká společnost v tomto období přešla do fáze revolty, zpochybňování 

moderních základů vědění a všeobecného pokroku civilizace. Mladá generace 

zpochybňovala autority a zavedené etické normy a volala po novém uspořádání 

společnosti. Zformovalo se hnutí za práva žen, rozpoutala se sexuální revoluce a o svá 

práva se hlásily také různé minority.  Mladí lidé hledali nové zkušenosti a alternativní 

životní styly, neštítili se ani experimentů s drogami. Tuto náladu společnosti skvěle 

vystihl ve své disertační práci významný český teoretik módy a antropolog Michal 

Josephy, který napsal, že v sedmdesátých letech „starý životní styl byl prohlášen za 

špatný a nový se musel teprve hledat“.127 Nastávala doba postmodernismu.  Za její 

hlavní symbol můžeme považovat populární masovou kulturu, se kterou je 

postmodernismus podle Marity Sturkenové a Lisy Cartwrightové „zajedno“. 128  

Z hlediska estetiky můžeme říci, že postmodernismus stírá původní jasně 

definované, moderní společností přijaté rozdíly mezi „dobrým“ a „špatným“, 

„vysokým“ a „nízkým“ (stylem), „vkusným“ a „nevkusným“. S postmodernou přichází 

také nová představa, že ve společnosti není žádný dominantní styl, ale existuje pluralita 

stylů. Podle této představy neexistuje nic, co by bylo hraničně stylové nebo nestylové, 

povoleno je všechno. Západní člověk sedmdesátých let si je nejistý a intenzivně hledá 

nové cesty sebeidentifikace. Moderní člověk se definitivně vyvázal z tradičního 

limitujícího řádu, ale ovšem byl vystaven úzkosti, spojené s velkým spektrem možností 

volby a tudíž i zodpovědností za vytvoření vlastní identity. 129 Zároveň se ale nabízelo 

                                                 
125 Seeling, s.409 
126 Pojmenování generace, která se v USA  narodila po druhé světové vojně a dospívala v šedesátých 

letech 20. století.   
127 Seeling, s.410 
128 Sturken, s.319 
129 JOSEPHY, Michal. Šaty dělají člověka: Trend a teorie módní změny [online]. Praha, 2012, s. 31 
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nových možností plně využívat a zkoušet neznámé podoby životního stylu. 

S touto „demokraticko-individualistickou dynamikou“ společnosti130 a s 

ekonomickým poklesem vyvolaným ropnou krizí v sedmdesátých letech a následným 

pádem amerického dolaru, souvisí praktičnost a demokratizace módy. V oblasti módy 

nastaly v tomto turbulentním období velké změny. Konec šedesátých let a začátek 

sedmdesátých let znamenaly úpadek módy haute couture, ze které módní časopisy 

čerpaly po více než století svou hlavní inspiraci. Neustále se zvyšoval počet ženských 

časopisů, ať už se jednalo o masové časopisy, anebo o tzv. „elitní“ módní časopisy pro 

úzkou skupinu čtenářů. Technologické změny umožnily sériovou výrobu kvalitního 

oblečení za nízkou cenu. Tyto a další faktory, jako byl rostoucí individualistický přístup 

postmoderního člověka k oblékání a zvýšení jeho životní úrovně, vedly k tzv. revoluci 

prêt-à-porter. 131 Ta neznamenala pouze ekonomickou proměnu v oblasti módního 

průmyslu, ale také proměnu symbolickou. Velké módní domy haute couture přestaly být 

nezpochybnitelnou autoritou ve světě módy. Velcí módní tvůrci nabývali spíše lokálního 

charakteru a jen málokteří z nich se mohli chlubit celosvětovým věhlasem. O kvalitě 

módy haute couture nebylo pochyb, ale její popularita a všeobecné oslavování 

ustupovalo a pozvolna se stávaly přísně elitní záležitostí. 

Podle Gillese Lipovetskyho tento zvrat nezpůsobily pouze ekonomické změny, ale 

také úspěch průmyslového návrhářství, „kterému se podařilo zajistit, aby zákazníci po 

oděvech vyráběných velkosériově za dostupné ceny toužili, znali je a pamatovali si 

je“ .132 Díky prudkému rozvoji reklamy anonymní prêt-à-porter móda kompenzovala 

absenci jména slavného návrháře  tím, že vytvořila módní značky, které se rychle 

dostaly díky módním časopisům do podvědomí zákazníků a zároveň tak podnítily 

rozvoj komerčních módních snímků.

                                                                                                                                               
[cit.2012-11-10]. Dostupné z: 
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=997554343dd8c12ffbc13034de42a76c&tid=1&do=xd
ownload&fid=140016199&did=80645&vdetailu=1.  

130 Lipovetsky, s.167 
131 Lipovetsky, s.166 
132 Lipovetsky, s.168 
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3 Proměna amerického a francouzského 

časopisu Vogue  v sedmdesátých letech 20. století 

3.1 Stanovení hypotézy 

 

Bouřlivé společenské reakce provázející publikování módních fotografií na 

stránkách časopisů se poprvé objevují až v sedmdesátých letech minulého století. Pod 

vlivem sexuální revoluce, „antikultury“ a „kultu mládí“ se v módní časopisecké 

fotografii v sedmdesátých letech začaly prosazovat nové estetické standardy. 

Charakterizuje je vzestup erotických motivů. Nově se  autoři  módních fotografií snažili 

čtenáře a potenciálního zákazníka spíše šokovat a překvapit, než aby mu předkládali 

oku lahodící nenáročné snímky.  

Reakce na nové módní fotografie se začaly objevovat v titulech, které se módou 

obyčejně nezaobíraly, pronikly i na stránky samotných módních časopisů. Umělecký 

kritik Hilton Kramer se v deníku The New York Times z roku 1975 vyjádřil o 

„pochybném umění módní fotografie“.133 Kramer též znechuceně konstatoval, že módní 

fotografové stále častěji využívají obraz „násilí, vraždy a pornografie“. 134 O slavné 

trojici módních fotografů let sedmdesátých – Helmutovi Newtonovi, Guyi Bourdinovi a 

Deborah Turbevillové – bylo v lednovém čísle The New York Times z roku 1977 

napsáno, že dříve půvabnou a klidnou oblast módní reklamy narušila fotografie plná 

„odcizení, tajuplnosti a kontroverze"135. Zmínila jsem, že kritické články o současné 

módní fotografii publikovaly i samotné módní časopisy. Do středu pozornosti rubriky 

Features: People Are Talking About... amerického Vogue se například pravidelně 

dostávaly fotografie a slavní fotografové tehdejší doby. 136 

Jedním z hlavních bodů kritiky módní fotografie v časopisech bylo přehnané 

užívání sexuálních symbolů. Britská novinářka Ernestine Carterová v této souvislosti ve 

své knize The Changing World of Fashion z roku 1977 uvádí, že „[pornografie] ovládla 

film, divadlo a literaturu; dostává se nyní i do módní fotografie“137. Kritika se týkala 

především fotografií Sarah Moonové, Helmuta Newtona, Deborah Turbevillové a 

                                                 
133 ANTHONY, Julius. Minister of Culture. The New York Times [online]. 2006, 1. prosince [cit. 2013-01-

06]. Dostupné z: 
http://www.nytimes.com/2006/12/31/books/review/Julius.t.html?pagewanted=all&_r=0  

134 http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/fashion--last-tango-in-paris-1457295.html  
135 Averjanova, s. 221 
136 http://paperpursuits.com/magazine_detail.cfm?catid=1&subcatid=4&pid=2758  
137 Fashion Spreads: … s.22 
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dalších autorů, kteří pracovali střídavě pro americké a evropské módní časopisy, ale 

především pro časopis Vogue. Jejich snímky byly často na hranici estetiky a etiky a 

běžnému čtenáři se mohly jevit jako snímky zobrazující spíše vyhrocené homosexuální 

scény, vraždy či deviace než propagaci módních trendů.  

Prvními snímky Deborah Turbevillové pro časopis Vogue byla série fotografií 

pojmenovaná Bathhouse v květnovém čísle amerického Vogue z roku 1975 (viz 

obrazová příloha č. 2)Všechny tyto fotografie zachycovaly skupinu spoře oděných 

modelek ve společných sprchách a prezentovaly aktuální kolekci plavek různých značek 

pro nadcházející letní sezónu. Čtenáři na provokativní fotografie Tubervillové reagovali 

rozhořčením a znechucením. Výjevy na fotografiích evokovaly pornografické lesbické 

scény a našli se i tací, pro které společné veřejné sprchy s několika polonahými 

modelkami připomínaly plynové komory nacistických koncentračních táborů138. 

Turbevillová si pro fotografie vybírala převážně vyhublé modelky s nápadně bledou 

pletí, chudokrevné a stylizovala je do póz s nepřítomným s nepřítomným pohledem. 

Vzhledem k tomu, že modelky nepůsobily na konzumenty zcela zdravě, zvedla se i vlna 

názorů, že fotografka svými fotografiemi přispívá k propagaci konzumování drog. 

Stejné číslo amerického Vogue publikovalo další šokující fotografický příběh s názvem 

The Story of Ohhh..., který vytvořil Helmut Newton. Třináct snímků propagujících 

parfémy a značkové oblečení, má explicitně erotický obsah (viz obrazová příloha č. 1). 

S uveřejněním této módní story dokonce klesl počet předplatitelů.139  

Terčem silné feministické kritiky se stal sexistický přístup módních fotografů vůči 

modelkám140. Milostný vztah mezi slavným fotografem a slavnou modelkou, přeneseně 

označovaný jako vztah mezi fotografem, modelkou a kamerou – „třínohým falem“141, 

začal být pověstný již během šedesátých let a podnítil diskuze o tom, že fotografové 

zneužívají modelky jako prostředek realizace svých odvážných nápadů. Módní 

fotografie začala být vnímána jako prvek vnucující společnosti obraz ženy jako pouhého 

objektu sexuální touhy a nástroje k jejímu ukojení. Vznikaly snímky, které porušovaly 

etické hranice módní fotografie, na kterou byla společnost zvyklá do šedesátých  let 

minulého století.  

Změny stylu časopisu Vogue, které v období sedmdesátých let způsobila módní 

fotografie minulého století byly zřejmé. Některé snímky měly velký společenský ohlas, 

                                                 
138 Fashion Spreads, s.23 
139 Averjanova, s.246 
140 CRAIK, Jennifer. The Face of Fashion: Cultural Studies in Fashion [online]. London: Routledge, 

1993, s. 109 [cit. 2012-11-25]. Dostupné z: http://www.questia.com/read/107692650/the-face-of-
fashion-cultural-studies-in-fashion 

141 Hall-Duncan, s.161 
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který mě přivedl k tomu, abych se zaměřila na faktory, které tuto fotografickou změnu 

stylu časopisu mohly vyvolat. Výzkumná hypotéza mé práce je založena na tvrzení, že 

fotografické změny stylu amerického a francouzského časopisu Vogue a jejich 

společenská reflexe v sedmdesátých letech minulého století souvisela s celkovou 

proměnou časopisu z hlediska jeho základní koncepce, obsahu a ekonomických 

podmínek vydávání. Práci jsem rozdělila do dvou celků: teoretické části a výzkumné 

části.  

 První otázkou, kterou jsem si v práci položila, je, jaké společensko-ekonomické, 

organizační a redakční podmínky vydávání časopisu Vogue souvisely s fotografickou 

proměnou jeho stylu. Druhá otázka se týká činnosti významných fotografů doby, kteří 

ovlivnili podobu časopisecké fotografie Vogue, a obsahuje dvě podotázky. První 

podotázka se týká toho, jak vybraní fotografové, kteří spolupracovali s časopisem Vogue 

v sedmdesátých letech v USA a ve Francii, ovlivnili jeho podobu. Druhá podotázka 

směřuje k tomu, zda tvůrčí činnost těchto fotografů změnila význam módní časopisecké 

fotografie a módního časopisu. 

Odpověď na první výzkumnou otázku jsem se rozhodla hledat na základě 

pečlivého průzkumu zdrojů. Specifickým rysem odborné literatury, akademických 

periodických zdrojů a článků v periodikách, které pojednávají o dějinách časopisu 

Vogue, je to, že tendence jeho vývoje v období šedesátých a sedmdesátých let se do 

záběru těchto zdrojů z jistého důvodu dostávají nejméně. Tato skutečnost činí výzkum 

podmínek vydávání časopisu Vogue v sedmdesátých letech obtížnější, ale zároveň 

zajímavější. Pokusím se na základě hledání odpovědi na první výzkumnou otázku 

vytvořit ucelený obrázek o všech důležitých organizačních a redakčních aspektech 

Vogue v USA a ve Francii v sedmdesátých letech. 

Hledání odpovědi na druhou výzkumnou otázku neboli na dvě její podotázky mě 

vedlo k tomu, abych výzkum významných fotografů sedmdesátých let, kteří působili v 

titulu Vogue, zúžila. Svou pozornost v této práci věnuji činnosti třech slavných tvůrců 

módní fotografie – Guye Bourdina, Helmuta Newtona a Deborah Turbevillové. Výběr je 

určen metodologií a specifikem výzkumných zdrojů. Jak jsem již poznamenala v úvodu 

diplomové práce, jako základní výzkumné zdroje jsem vedle pramenů, které jsou 

dostupné v online databázích, zvolila dobové a současné články v periodikách. Články, 

které se věnují především činnosti jednotlivých fotografů, jejich životopisu, ale také 

otázce postavení a významu módní fotografie v dnešních médiích, mi umožnily udělat 

přehled o tom, kteří fotografové ovlivnili podobu fotografie a určili styl časopisu Vogue 

v sedmdesátých letech nejvíce. Svou pozornost proto věnuji pouze Guyi Bourdinovi, 
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Helmutovi Newtonovi a Deborah Turbevillové, ačkoliv se domnívám, že nebyli 

jedinými klíčovými osobnostmi v oblasti módní časopisecké fotografie sedmdesátých 

let. 

 

3.2 Výzkum organiza čních, redak čních a ekonomických 

podmínek vydávání časopisu Vogue v sedmdesátých letech 

 

V podmínkách silné konkurence dalších tištěných titulů a televize se vydavatelé 

společenských časopisů snažili zatraktivnit módní magazíny za pomoci propracovanější 

a modernější grafiky a výpravnější tiskové podoby. Začátkem sedmdesátých let se 

šéfredaktorky obou titulů – amerického a francouzského časopisu Vogue rozhodly pro 

důležitý krok. Časopis, který byl v USA od roku 1909 a ve Francii od roku 1921 

vydáván jako čtrnáctideník, začal vycházet s novou periodicitou, jako měsíčník. Od 

padesátých let se počet stran v americkém Vogue zvýšil z průměrných 160 stránek na 

190. Průměrný počet stran francouzské mutace časopisu se v sedmdesátých letech 

pohyboval kolem 140142. Kromě toho, že se zvýšil počet stran časopisu, se od poloviny 

sedesátých  let neustále zvětšoval i podíl fotografií na úkor textu143. Časopis Vogue 

začal publikovat barevnější módní fotografie. Proměnil se způsob konzumace módního 

časopisu: namísto četby nastoupilo vizuální vnímání.  Náročnějšímu publiku pouhé 

kvalitní grafické zpracování časopisu nestačilo. Bylo třeba sáhnout po jiných 

způsobech, které by v podmínkách vysoké mediální konkurence dokázaly zaujmout.  

Výzvou pro časopis Vogue a jeho redaktory byla decentralizace módy144 a její 

eklektičnost v sedmdesátých  letech, která vedla ke vzniku pojmu „antimóda 

sedmdesátých let“145. Redaktoři sami začali vytvářet a předpovídat  módní tendence pro 

nadcházející sezóny. Zdrojem inspirace pro ně už nebyly pouze módní domy, ale spíše 

sériová módní výroba, Hollywood či populární televizní tvorba. 146. Zmizela i mnohá  

společenská tabu týkající se vzhledu žen. Například kalhoty, do té doby vnímané jen 

jako alternativa pro neformální příležitosti, se staly běžnou součástí dámského šatníku, 

                                                 
142 Údaje jsou vypočítány na základě archivních materiálů dostupných z 

http://paperpursuits.com/magazine_listing.cfm?catID=1&subcatid=4 [20.12.2012] 
143 Averjanova, s.234 
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vhodné i pro slavnostní a oficiálnější nošení.147 Móda nyní nezávisela pouze na 

módních domech, o kterých „hlásaly“ módní časopisy, ale stále více na módních 

časopisech a redaktorech. Módní časopisy začaly výrazně ovlivňovat jak výrobu, tak i 

prodej zboží.  

Výstižně toto vystihuje situace, která nastala v roce 1970 poté, co se šéfredaktorka 

amerického Vogue, Diana Vreelandová, rozhodla propagovat v časopise módní novinku 

– novou délku dámského oblečení, nazvanou „midi“.148 Mnozí prodejci spoléhali na 

autoritu módního titulu a zásobili obchody touto novinkou. Produkt ovšem nebyl přijat 

zákazníky, což způsobilo ekonomickou ztrátu jak prodejcům módy, tak i módnímu 

časopisu. Jeho prestiž byla poškozena. Vreelandová byla několik měsíců nato dokonce 

propuštěna.149 Nová situace nepřinesla pouze větší svobodu a zodpovědnost redaktorům 

módních časopisů, ale také zmatek a nejistotu, která nastala v oblasti módy. 

Větší svoboda módních redaktorů časopisu mohla také znamenat větší svobodu 

pro módní fotografy.  Klasická módní fotografie a obraz „glamour“  již nemohly zcela 

splňovat požadavky nových tendencí, které pronikaly do oblasti módy. Vznikla potřeba 

hledat nové způsoby prezentace. Náročná elegance, kterou se Vogue proslavil, už 

nestačila. Postupné odklánění se od zpodobňování „éry elegance“, ohrozilo existenci 

řady módních časopisů, které stále na klasický standard ženského vzhledu sázely. 

Fotografové přicházeli s novými obrazy, které více odpovídaly náladě sedmdesátých let 

v západní společnosti.  

V sedmdesátých letech lze ovšem vysledovat zřetelný rozkol mezi charakterem 

módní fotografie v USA a ve Francii. Jak jsem poznamenala výše, v průběhu několika 

desetiletí zůstávala módní fotografie francouzského Vogue pozadu oproti mnoha 

americkým módním titulům. Hlavním důvodem byly ekonomické a politické podmínky 

během druhé světové války a těsně po jejím skončení. Mnozí fotografové měli židovské 

kořeny, což komplikovalo jejich pobyt v Evropě v době nacistické okupace. Někteří z 

nich během války emigrovali do USA. Rozmáhající se vliv filmového průmyslu 

zastoupeného Hollywoodem a masivní rozvoj televize sice znamenal pro módní 

fotografii stále narůstající konkurenci, ale zároveň byl i zdrojem inspirace pro módní 

fotografy. Amerika díky těmto faktorům udávala v módní fotografii trendy a  výsledky 

byly  po estetické a technické stránce téměř nepřekonatelné. 

V sedmdesátých letech se situace začala měnit. Úroveň módní reklamní fotografie 
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se v amerických titulech nesnižovala, ale evropské módní tituly a především 

francouzský Vogue stále více vydávaly nové neotřelé snímky. Většina slavných 

fotografů sedmdesátých let spolupracovala s různými módními tituly, ale fotografie 

některých z nich se objevovaly pouze na stránkách evropských časopisů. Příkladem 

může být dlouhodobá spolupráce fotografa Guye Bourdina s časopisem Vogue Paris. 

Příčiny takové změny v oblasti módního tisku byly především ekonomické. Americké 

časopisy významně investovaly do designu a inzerce titulů. Například  Vogue  měl 

v USA násobně větší náklad než v Evropě. Pod vedením šéfredaktorky Grace 

Mirabellové, která působila v časopise Vogue US v letech 1971 až 1988, vyšplhal 

celkový náklad měsíčníku ze 400 000 na neuvěřitelných 1,2 milionů kopií.150 Americký 

Vogue, stejně jako další módní tituly, se tak v průběhu sedmdesátých let musel více 

přizpůsobit většinovému vkusu a vyhovět inzerentům.151 Fotografie, které mířily na 

stránky časopisu, byly pečlivě vybírány především s ohledem na požadavky inzerentů. 

Francouzský Vogue, který v sedmdesátých letech měla na starosti šéfredaktorka 

Francine Crescentová, dopřával na rozdíl od amerických magazínů  svým fotografům 

větší kreativní svobodu a samostatnost. Podle kritiků byla Crescentová dokonce ochotna 

obětovat své místo šéfredaktorky, jen aby zůstala umělecká nezávislost fotografů Vogue 

nedotčena. 

Bouřlivá reakce na šokující módní snímky Vogue v polovině sedmdesátých let v 

USA nebyla vyvolána tím, že by  snímky byly po estetické či etické stránce 

kontroverznější než snímky, které publikovaly evropské módní tituly ve stejnou dobu. , 

Důvodem bylo to, že v početnějším americkém publiku   se našlo více potenciálních 

odpůrců. Podle historičky Nancy Hall-Duncanové to mohlo také znamenat, že evropské 

publikum bylo k obsahu soudobé módní fotografie tolerantnější než publikum 

americké.152  Toto tvrzení může být ale poněkud zavádějící. 

O tom, že ve Francii byl časopis Vogue stále zaměřen na užší kruh čtenářů a tedy 

měl méně potenciálních odpůrců „inovativní“ fotografie než jeho americký protějšek, 

svědčí například jedna pozoruhodná skutečnost. Snímky módních fotografů, kteří 

publikovali fotografie výhradně nebo téměř výhradně v rámci módních časopisů, ale 

nevystavovali je pro širší veřejnost, byly méně napadány kritikou. Módní reklamní 

fotografie Guye Bourdina jsou dnes považovány za jedny z nejodvážnějších a 

nejkontroverznějších snímků doby. Bourdin využíval náboženské symboliky, některé 
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jeho fotografie byly na hranici publikovatelnosti. Za svého života však Bourdin nevydal 

ani jeden fotografický sborník, ani dílo nikde nevystavoval. O to se později, po jeho 

smrti, postarali jeho nadšení následovníci, kterým se podařilo objevit mnoho dalších 

dosud nezveřejněných snímků. Fotografie pořízené Bourdinem mohly pohoršit převážně 

katolicky založenou francouzskou společnost více, než snímky Helmuta Newtona. Ve 

skutečnosti byl však Newton kritizován více než Bourdin, zřejmě proto, že Newton se 

veřejnosti prezentoval na několika výstavách a ve dvou publikacích (v roce 1976 byla 

vydána první kniha s fotografiemi Newtona s názvem White Women, o dva roky později 

byla vydána další monografie s názvem Sleepless Nights).  

Na druhou stranu „tolerantnost“ evropského publika vůči obsahu současné módní 

fotografie v sedmdesátých letech potvrzuje skutečnost, že snímky některých autorů, 

například Helmuta Newtona, byly publikovány jak v Evropě, tak i v USA, ale měly 

odlišnou reakci publika. Ve své knize Portraits Helmut Newton napsal, že jeho snímky 

publikované v americkém Vogue vyvolaly mnohem bouřlivější reakci, než tytéž snímky 

publikované v italské nebo francouzské mutaci časopisu.153 

V další podkapitole se chci zaměřit na spolupráci časopisu Vogue ve Francii a v 

USA s jednotlivými fotografy, kteří časopis v sedmdesátých letech proslavili. Hodlám 

také prozkoumat, jaký byl přínos jednotlivých aktérů změn v oblasti módní fotografie 

časopisu Vogue, co jejich práce pro světoznámý časopis znamenala a jak naopak 

ovlivnila jejich společenský status.  

Změna fotografického stylu Vogue v USA a ve Francii byla podmíněna několika 

faktory. Za prvé, decentralizace módy a vysvobození módní žurnalistiky z módní 

„nadvlády“ Paříže a vůbec jediného vysokého stylu módy vytvořilo situaci, kdy módní 

redaktoři měli větší svobodu, co se týče tvorby obsahu časopisu. Stávali se také 

spolutvůrci trendů, hledali inspiraci v oblasti světové vysoké módy konfekční výroby i 

mimo módní odvětví.  Větší svoboda redaktorů módního časopisu Vogue znamenala 

také větší svobodu pro fotografy, kteří s časopisem spolupracovali.  

Za druhé, v podmínkách neustále se zvyšující vysoké konkurence televize a jiných 

módních časopisů, vydavatelé, šéfredaktoři a art direktoři museli hledat nové způsoby, 

jak zaujmout publikum. Jako jedna z variant se nabízela změna stylu časopisu 

prostřednictvím odvážných stylizovaných módních snímků, které nemají za cíl jen 

lahodit oku, ale provokovat a šokovat a nabízet prezentované produkty ve zcela jiném 

kontextu.  

Zároveň je nutno poznamenat, že fotografická proměna časopisu Vogue probíhala 
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v USA a ve Francii v sedmdesátých letech poněkud odlišným způsobem. V Americe, 

kde měl Vogue větší náklad, početnější publikum a větší investice do designu a reklamy, 

se veřejnost dle průzkumů pohoršovala nad jeho provokativními snímky více než ve 

Francii. Proto právě v USA v sedmdesátých letech došlo k cenzuře módní fotografie 

Vogue a časopis tak postupně získal podobu méně provokativního titulu s umírněným 

obsahem fotografií. Francouzský Vogue byl cenzurován méně a publikoval tak z 

dnešního hlediska extrémně provokativní fotografie Guye Bourdina a dalších fotografů, 

což odborníkům mediálních studií a fotografie umožňuje tvrdit, že francouzský Vogue 

byl v sedmdesátých letech mnohem více inovativní.  

 

3.3 Vybraní fotografové sedmdesátých let a jejich r ole v 

procesu prom ěny stylu časopisu Vogue a zm ěny významu 

módní časopisecké fotografie 

 

Ačkoliv jsou sedmdesátá léta po mnoha stránkách označována za nejednotná, v 

oblasti módní fotografie jsou sedmdesátá léta jasně spojována s několika určitými 

osobnostmi. Hlavní roli v prosazování a ustálení jistého standardu v oblasti módní 

fotografie v módním tisku hráli především fotografové, kteří pořizovali snímky na 

zakázku inzerenta nebo redakce titulu. Velkou úlohu v procesu vývoje módní 

časopisecké fotografie však také plnili art direktoři časopisů, redaktoři titulů a inzerenti, 

kteří určovali, jak velkou tvůrčí svobodu fotografové měli.  

V předchozí podkapitole jsem hovořila o redakčně-ekonomických faktorech, které 

ovlivnily obsah módní fotografie v hlavních módních časopisech v USA a ve Francii. 

Módní fotografie francouzského Vogue jsou považovány oproti snímkům publikovaným 

v amerických módních titulech za mnohem více provokativní a inovativní. Dalším 

zjištěním předchozího zkoumání bylo zároveň to, že tak striktním omezením nebyla 

francouzská módní fotografie podrobena zřejmě i z toho důvodu, že se hlavní 

provokatér doby, autor většiny slavných snímků francouzského Vogue, Guy Bourdin, 

nedostal na veřejnost jinak než prostřednictvím snímků na stránkách módních titulů. 

Jak jsem již poznamenala, svou pozornost zde věnuji třem fotografům, které lze 

považovat za nejvýznamnější osobnosti v oblasti módní fotografie sedmdesátých let. 

Nebyli to pouze tito fotografové, a sice Guy Bourdin, Helmut Newton a Deborah 

Turbevillová, kdo ovlivnili podobu módní fotografie Vogue a definovali tak jeho nový 
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styl. Ale právě na příkladu spolupráce těchto tří osobností s časopisem Vogue lze ukázat, 

jak se v sedmdesátých letech proměnila časopisecká fotografie a jak se změnilo její 

celkové vnímání v současném mediálním kontextu. 

Guy Bourdin pracoval téměř výhradně pro francouzské tištěné tituly a nejvíce ho 

proslavila řada snímků, které pořídil pro francouzskou módní značku Charles Jourdan v 

období, kdy spolupracoval s časopisem Vogue Paris. Snímky Bourdina, na jednom z 

nichž modelka v honosném bílém klobouku pózuje na pozadí uťatých kravských hlav s 

vyplazenými jazyky (viz obrazová příloha č. 9), publikoval poprvé francouzský Vogue v 

roce 1955. Těsná a stálá spolupráce fotografa s módním titulem začala pod záštitou 

šéfredaktorky Vogue Paris Francine Crescentové v 60. letech154.  

Neměnnými ústředními a pro módní fotografii v kontextu jejího vývoje zcela 

neobvyklými tématy fotografií Bourdina bylo násilí, smrt a sex. Fotograf naprosto 

překročil jakékoliv konvence klasické módní fotografie, které přetrvávaly v oblasti 

módního tisku do šedesátých let. Snad nejdiskutovanější fotografie Bourdina, které v 

rámci reklamní kampaně na boty značky Charles Jourdan publikoval časopis Vogue, 

zobrazují například „klasickou“ scénu po autonehodě s nakreslenou siluetou oběti na 

silnici a jejími růžovými botami v záběru (viz obrazová příloha č. 10) nebo fotografie 

bezbranného těla ženy na trávníku s jednou botou v záběru (viz obrazová příloha č. 11)  

Výrobek, který měly fotografie Bourdina propagovat, se do záběru některých snímků 

dostával spíše okrajově, téměř „náhodně“, jakoby na ně fotograf vůbec nezaměřoval 

svou pozornost. Často jediným důkazem toho, že se jednalo o reklamu určité značky 

oblečení, byl název značky přítomný na snímku. Ve fotografiích Bourdina bylo mnoho 

symbolů mystiky a nebezpečí.  

Neméně „podivným“ dojmem působí způsob práce Bourdina. Podle redaktorky 

Jo-Ann Furniss Bourdin připravoval všechny snímky pečlivě a na základě skic155. 

Módní redaktorka britského společenského titulu pro ženy Nova, který se vydával od 

poloviny šedesátých let do roku 1975, Caroline Baker, líčila krutý až sadistický přístup 

Bourdina vůči modelkám, které fotil. „Tento fotograf vždy dokázal rozplakat své 

modelky; rád jim způsoboval bolest, ponižoval je nebo je šokoval, aby pak jejich 

                                                 
154 POLAN, Brenda. Through the Lens Darkly: an Aura of Violence and Cruelty Surrounded the Work 
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spontánní reakci mohl zaznamenat a vytvořit tak reklamní snímek pro módní 

časopis“156. Jednou Bourdin pokryl těla modelek lepidlem od hlavy k patám, aby je pak 

mohl ozdobit černými perlami a kamínky; jindy své modelky svazoval nebo 

připoutával. Caroline Baker popisuje situaci, když se Bourdin snažil využít doslova 

zvířecí agrese. Inscenoval fotografii s kočkou a myší, kterou měla kočka zabít.157 

Přístup Bourdina vůči výběru modelek byl plný mysticismu: údajně fotil převážně ženy 

se zrzavými vlasy, bledou pletí a karmínově rudými rty.158 

Jedním z přínosů Guye Bourdina do oblasti časopisecké fotografie bylo to, že 

nově pojal prostor vyhrazený pro fotografii na stránkách módního titulu. Tento prostor 

mu zřejmě vyhovoval: mnohé své snímky nechával publikovat na dvojstraně časopisů159 

a využívaje tohoto principu jako první ve své době dokázal vytvořit dokonce 

třírozměrnou módní fotografii. Květnové číslo Vogue Paris roku 1978 publikovalo 

reklamní snímek modelky, jejíž nohy se ocitly na dvou různých stránkách časopisu. 

Když čtenář časopis otevíral, odhalovaly se nohy modelky, což vytvářelo dojem, že 

divák modelku šmíruje (viz obrazová příloha č. 12) Svými snímky na dvojstraně 

časopisu, zejména pokud šlo o dvojstranu ve středu titulu, Bourdin jako by čtenáři 

napovídal, že jeho snímek není jen módní ilustrací, ale je samostatným uměleckým 

dílem – dá se také zcela prakticky vyjmout a uschovat mimo časopis.  

Podle stylisty, designera a fotografa Sergea Lutense, který v šedesátých a 

sedmdesátých letech působil v Paříži a spolupracoval s francouzskou mutací Vogue, 

byly snímky Bourdina jakousi „psychoanalýzou“ na stránkách módního časopisu.160 V 

každém jeho snímku bylo hodně voyeurismu, fetišismu, sadismu, masochismu a dalších 

sexuálních komplexů či potlačených instinktů. Kritici často využívají jakési freudovské 

interpretace jeho díla. Životopis Bourdina podle módní redaktorky londýnského listu 

The Independent Susannah Frankelová potvrzuje, že taková interpretace není pouhou 

spekulací.161 Matka Bourdina opustila, on ji údajně viděl pouze jednou v životě a 

zapamatoval si ji jako „elegantní zrzavou ženu“.162 Opustila ho, když byl malý; chlapce 

                                                 
156 Polan,  
      „He was the photographer who made models cry, who liked to inflict pain, shock and humiliation 
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pak vychovávali jeho prarodiče. Zatímco o tom, že první partnerka Bourdina spáchala 

sebevraždu, se pouze spekuluje, je známo, že jedna z jeho dalších partnerek Sybille 

Dallmerová se oběsila v domě, kde bydlela spolu s Bourdinem a jeho synem 

Samuelem163.  

Tento francouzský fotograf o vydání knihy nebo o organizaci výstavy téměř 

neuvažoval, žádná publikace jeho snímků nevznikla, stejně jako se práce Bourdina za 

jeho života nikdy nedostaly na žádnou expozici. Bourdin se tak pečlivě schovával před 

zraky společnosti a odmítal jakékoliv společenské uznání svého díla, což dospělo až k 

tomu, že v roce 1985 odmítl přijmout Národní Grand Prix v oblasti fotografie – cenu, 

kterou mu mělo udělit Ministerstvo kultury Francie.164 Velké pozornosti se dílu Guye 

Bourdina dostalo zhruba deset let po jeho smrti v roce 1991. Na základě sbírky snímků 

Bourdina, kterou disponoval jeho jediný syn Samuel, pořádalo londýnské muzeum 

Victoria & Albert v roce 2003 první a dosud největší expozici snímků francouzského 

fotografa. Čtyři roky nato uspořádala aukční společnost Philippe de Pury v Londýně 

výstavu jeho snímku s názvem Unseen: Guy Bourdin. V této souvislosti publikovala 

britská média řadu článků věnovaných snímkům Bourdina. Redaktorka londýnského 

listu The Independent Furniss Jo-Ann definovala v roce 2003 tvorbu Bourdina jako 

velkolepou a „nebezpečnou estetiku… s motivy erotiky, smrti, dekadence, opulence, 

sexismu, perfekcionismu a nekrofilie“.165 Jednou z překážek uznání a hlubší umělecké 

interpretace práce Bourdina byla podle další redaktorky The Independent Susannah 

Frankel skutečnost, že fotograf byl společností dlouho zaškatulkován jako podivín s 

reputací „trpícího fetišisty“.166    

Na rozdíl od Bourdina berlínský rodák Helmut Newton šokoval širokou veřejnost 

svými snímky hned v době, kdy byly jeho snímky publikovány, a to zejména proto, že 

vystavoval své módní fotografie a publikoval je i mimo módní tituly. Nejvíce ho však, 

stejně jako Bourdina, proslavila práce v módních časopisech, především v časopise 

Vogue.  

O módních snímcích Newtona se tvrdilo, že obsahují příliš přímočaré erotické 

symboly. Ženská sexualita byla v podání Newtona hypertrofovaná, agresivní až 

živočišná. Obsahově náročné módní snímky Newtona jsou plné erotických nebo 

dokonce pornografických symbolů, ale také noblesy a elegance. Newton většinou 
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odmítal pořizovat snímky v ateliéru, většina jeho snímků byla pořízena venku nebo v 

interiérech, často velmi honosných. Typickými snímky Newtona jsou  fotografie ženy 

plazící se po čtyřech s jezdeckým sedlem na zádech, nebo polonahé modelky sedící na 

neustlané posteli s puškou v ústech (viz obrazová příloha č. 13). 

Podle Susannah Frankel byl Newton pro radikální zastánce feminismu ztělesněním 

antikrista.167 Ti kritizovali jeho šovinistický přístup vůči ženám a ženskému tělu. 

Takovou kritiku Newton označoval za příliš povrchní.168 V roce 1998 Newton v 

interview pro týdeník Newsweek prohlásil, že je vlastně feminista, protože žena na jeho 

fotografiích vyzařuje neuvěřitelně silnou sexualitu a má tak v jistém smyslu převahu 

nad mužem.169 

Newton, rozený jako Neustadter, pocházel z berlínské židovské rodiny, proto byl v 

roce 1938 nucen opustit nacistické Německo. Přestěhoval se nejdříve do Singapuru a 

poté do Austrálie, kde se začal profesionálně zabývat módní fotografií a oženil se s 

herečkou a fotografkou June Brownovou, která pracovala pod pseudonymem Alice 

Springsové.170 Začátkem 60. let se Newton usadil ve Francii a zahájil tak svou 

dlouhodobou spolupráci s mnoha evropskými módními tituly, především s 

francouzským časopisem Vogue v roce 1965.171 S americkým titulem fotograf zahájil 

spolupráci o něco později, poté co si „získal jméno“ ve Francii. 

Ačkoliv již první snímky Newtona v módních časopisech napovídaly, že Newton 

nehodlá dodržovat klasické konvence fotografie módy, do časopisů se dostaly méně 

kontroverzní snímky fotografa. I ty však v sedmdesátých letech daly podnět k četným 

diskuzím.  

Newtonovy módní časopisecké fotografie na sebe čtenáře upozornily v USA a ve 

Francii zejména v roce 1975. Newtonovy fotografie s erotickým obsahem publikoval 

americký Vogue i předtím. V prosincovém čísle roku 1974 se například objevilo 

„dobrodružství modelek na Havaji“, tedy snímky modelek v plážovém úboru a hlavně 
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ve velmi vyzývavých pózách (viz obrazová příloha č. 14). Opravdu skandálním se stal 

fotografický příběh s provokativním názvem The Story of Ohhh..., který časopis Vogue 

US publikoval v květnu 1975. Snímky vyvolaly bouřlivou reakci čtenářů. Modelka Lisa 

Tailor má na jedné z fotografií tohoto „příběhu s módním sdělením“172 pro klasickou 

módní fotografii velmi neobvyklou a z tradičního estetického hlediska ne příliš 

lichotivou pózu: má široce rozkročené nohy a v takto vyzývavé póze sedí před mužem 

(viz obrazová příloha č. 1). Cenzuře musel Newton v americkém časopise Vogue čelit 

od začátku své spolupráce s titulem, ale kontroverzní snímky v polovině sedmdesátých 

let přiměly redaktorku časopisu Grace Mirabellovou cenzurovat fotografický materiál 

časopisu pečlivěji.  

Podle vzpomínek jeho manželky June z roku 2004 měly velký společenský ohlas 

kontroverzní snímky Newtona v časopise Vogue Paris v tomtéž roce, co se terčem 

diskuzí staly jeho snímky v americkém Vogue, tedy v roce 1975.173 Jedná se o módní 

fotografie „vyvinuté“ polonahé modelky Rosalind v interiérech zámku, které zveřejnil 

francouzský Vogue ve svém prosincovém čísle (viz obrazová příloha č. 15). Spolupráce 

Newtona s francouzským titulem však byla o zhruba deset let delší než jeho působení v 

americkém Vogue, což může svědčit o tom, že francouzský titul Vogue dopřával 

tvůrčímu projevu Newtona větší svobodu. Ve knize Portraits Newton uznává, že měl 

velkou podporu šéfredaktorky Vogue v Paříži Francine Crescentové a že kvůli němu 

zřejmě riskovala svou pozici.174 

Ke konci sedmdesátých let si Newton vysloužil jméno „král úchylky“ („King of 

Kink“ )175. Spisovatel J. G. Ballard zase označil Newtona za jednoho z nejvýznamnějších 

figurativních výtvarných umělců.176 Diskuze o tom, zda byly módní snímky Newtona v 

70. letech na hranici přijatelnosti nebo již za ní, zda jeho „pornografická elegance“ byla 

pouhou módní elegancí či nikoliv, ožily po tragické nehodě fotografa v roce 2004. Sám 

Newton na tuto otázku dva roky před autonehodou odpověděl: “Pro Vogue jsem 

pracoval od roku 1965 a vždy tam byla dána hranice, kterou by fotograf neměl 

překročit. Celý svůj život jsem se pohyboval na ostří hože a i zde mě bavilo jít proti 

většině” 177. 
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Deborah Turbevillová zase pracovala téměř výhradně s americkými tituly, časopis 

Vogue však nebyl jediným místem jejího působení. Do módního světa Američanka 

Turbevillová narozená v Bostonu v roce 1938 vstoupila jako modelka a asistentka 

americké návrhářky Claire McCardell, která ji o několik let později seznámila s tehdejší 

renomovanou redaktorkou Harper's Bazaar Dianou Vreelandovou, která o několik let 

později zahájila spolupráci s časopisem Vogue v New Yorku178. V Harper's Bazaar 

Turbevillová působila jako módní redaktorka neboli přesněji „redaktorka nezávislé 

módy“179, od sedmdesátých let se však začala  prosazovat jakožto fotografka v 

časopisech módy. Její snímky se díky úsilí slavného fotografa Richarda Avedona dostaly 

nejdříve na stránky Harper's Bazaar. Americký titul Vogue poprvé publikoval její 

snímky v lednovém čísle 1975, a to hned ve dvou fotografických příbězích, které 

dohromady zabíraly jedenáct dvojstran. Snímky Turbevillové ovládly stránky Vogue US 

v období od ledna do května 1975.   

Typickou poznávací značkou tvorby Turbevillové bylo téměř vždy umístění celé 

skupiny modelek na snímku. Fotografka fotila převážně „étericky“ vypadající modelky 

velmi světlé pleti a nápadně hubené, což výrazně odlišovalo její módní obrazy od 

převládajícího obrazu zdravé a životaplné ženy sedmdesátých let, kterou ztělesňovaly 

idoly desetiletí a modelky časopisů Vogue – Sophie Lauren, Katrine Deneuve či 

americká fotomodelka Lauren Hutton. Zatímco modelky na skupinových  fotografiích 

Turbevillové veřejnost často označovala za lesbičky, vzhled modelek podněcoval 

diskuze o tom, zda autorka propaguje oblečení anebo spíše nezdravý životní styl. Na 

kritiku své slavné řady fotografií kolekce plavek Bathhouse Turbevillová reagovala 

slovy, že její snímky pouze informují o stavu společnosti, nemohou však tento stav 

změnit.180  

Navzdory nepříznivé reakci odběratelů časopisu, kterou v oblasti módního tisku 

způsobily snímky Turbevillové v roce 1975, který byl poměrně plodný na skandály v 

oblasti módní časopisecké fotografii, její spolupráce s časopisem a role provokativní 

fotografky pokračovala.  

Výlučnost spolupráce Turbevillové s časopisem Vogue, jehož tehdejší 

šéfredaktorka Grace Mirabellová dopřávala fotografce záviděníhodný prostor na 

stránkách časopisu, spočívala v tom, že Turbevillová byla ženou. Velmi úspěšně tedy 
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vstoupila do světa módní časopisecké fotografie, který od počátku 20. století na několik 

výjimek, které tvořily například současnice Američanka Louise Dahl-Wolfová a 

Francouzska Sarah Moonová, ovládali muži.  

Autoři módních snímků 70. let, jako byl Helmut Newton, Deborah Turbevillová a 

další, se proslavili především kontroverzností svých snímků. Ta nebyla v oblasti módní 

časopisecké fotografie novinkou. Tradiční systém reprezentace v oblasti módní 

časopisecké fotografii bourali již přední fotografové 50. a 60. let. Provokativní 

fotografii prosazoval již v padesátých a šedesátých letech Richard Avedon, jeho snímky 

však podle Nancy Hall-Duncanové nikdy nevyvolaly tak silnou podrážděnost čtenářů a 

nezpůsobily pokles čtenosti titulů.181  

Zatímco v padesátých a šedesátých letech se příliš nekonvenční a dráždivá 

fotografie mohla na stránky časopisu Vogue dostat sporadicky, fotografové 

sedmdesátých let nebyli pouze náhodnými tvůrci experimentátory. Snímky těchto 

autorů, jakkoliv diskutabilní jejich obsah byl, určovaly hlavní tendence vývoje módní 

časopisecké fotografie sedmdesátých let. Každý fotograf šokoval a „sváděl“ diváka 

nebo čtenáře časopisu. A každý z nich ho šokoval svým specifickým způsobem. Práci 

všech slavných fotografů doby ale spojuje skutečnost, že vynalezli nový způsob 

reprezentace módy v tisku, pro něhož vlastní móda nebo oblečení přestaly hrát klíčovou 

roli.  

Fotografové sedmdesátých let dokázali povýšit status módní fotografie z pouhé 

ilustrace do obrazu, jehož síla působení byla nezávislá na zboží, který jakožto reklamní 

fotografie propagoval. Tito fotografové byli přesvědčeni, že v současné době může 

svádět zákazníka pouze síla módního obrazu neboli módní fotografie určená propagovat 

módní výrobek, nikoliv síla výrobku samotného. Domnívám se, že práce módních 

fotografů sedmdesátých let také plnila vzdělávací funkci. Svými snímky fotografové 

poukázali na skutečnost, že současná módní fotografie nevypovídá pouze o oblečení, ale 

také o tom, co se děje ve společnosti. Tento jev se nevyskytl pouze v sedmdesátých 

letech, ale doboví fotografové na něj velmi důrazně poukázali prostřednictvím svých 

snímků. 

Z jiného hlediska to tedy znamená, že módní fotografové sedmdesátých let ve 

Francii a USA povýšili nejen status módní fotografie, ale i status módního časopisu. 

Jedním z důkazů, že hodnota módních časopiseckých fotografií se pod vlivem jejich 

vývoje v sedmdesátých letech zvýšila, může být skutečnost, že právě v tomto období se 

módní fotografie současných a dobových fotografů začaly účastnit mezinárodních 
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aukcí. První módní fotografie byla vydražena až v osmdesátých letech, ale vůbec první 

fotografická aukce Sotheby's se konala již v roce 1971.182 Podle Toma Gittermana, 

majitele newyorské galerie fotografií, k tomu významně přispělo vydání knihy Martina 

Harrisona Appearances: Fashion Photography Since 1945 v 80. letech.183 Během 

posledních dvou desetiletí historicky cennou roli mnoha módních fotografů, jejichž 

časopisecké snímky překročily meze komerční fotografie a byly uznány jako umělecké 

dílo, prokázala západní muzea a galerie, které začaly projevovat velký zájem o činnost 

současných a dobových fotografů módy.184 
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Závěr 

 

Práce zkoumá vývoj amerického časopisu Vogue a jeho francouzské mutace a také 

módní fotografii v časopise v sedmdesátých letech minulého století. Výzkumným 

podnětem předkládané diplomové práce se stala skutečnost, že módní fotografie měla 

silný společenský ohlas poprvé ve svých dějinách zrovna v sedmdesátých letech 

minulého století. Výchozí hypotézou práce tak bylo tvrzení, že proměna fotografického 

stylu časopisu Vogue v sedmdesátých letech 20. století, která měla silný společenský 

ohlas, souvisela se zásadními organizačními, redakčními a ekonomickými změnami ve 

vydávání titulu v USA a ve Francii. Cílem práce bylo zjistit, jaké redakční, ekonomické 

a organizační změny časopisů vedly ke změně fotografického stylu jeho snímků a jak 

spolupráce jednotlivých fotografů módy ovlivnila podobu Vogue a význam časopisecké 

fotografie módy, kterou titul publikoval.  

Obě země, USA a Francie, hrály velkou úlohu v procesu vývoje módního tisku a 

žánru módní fotografie. Teoretici módní fotografie stále diskutují o tom, která země, 

respektive který tištěný titul měl větší vliv na prosazování módní fotografie v 

časopisech. Za průkopníka módních časopisů jsou obvykle považovány USA, ačkoliv 

první módní titul Mercure galant dédié a' Monseigneur Le Dauphin byl publikován v 

Lyonu již v 17. století. Paříž tradičně byla centrem západního módního světa, USA však 

vytvářely lepší ekonomické podmínky pro činnost časopisů módy a módních fotografů.  

První výzkumnou otázkou předložené práce bylo, jakými organizačními, 

redakčními a ekonomickými proměnami prošel časopis Vogue v sedmdesátých letech. 

Na základě výzkumu jsem došla k závěru, že provokativní obsah módních snímků, které 

publikoval časopis Vogue, opravdu nebyl pouze reakcí na politickou a společenskou 

nejistotu v sedmdesátých letech. Byla to odpověď na nejistotu, která nastala v oblasti 

módního západního tisku. Ta byla způsobena především nárůstem konkurence televize a 

dalších módních periodik. Zároveň souvisela s proměnou role módních redaktorů. Paříž 

po několika desetiletích přestala diktovat módu pro západní tisk. Móda se výrazně 

demokratizovala a „omládla“, Paříž, která byla kolébkou tzv. haute couture neboli 

vysoké módy, přestala naplňovat módní potřeby společnosti. Redaktoři módních titulů 

si poprvé uvědomili svou nezávislost na jednoznačných tendencích módy a stali se 

jejich spolutvůrci. Větší kreativní svoboda redaktorů a art direktorů časopisu Vogue 

znamenala také větší kreativní možnosti fotografů titulu. Módní časopisy hledaly nové 

způsoby jak prezentovat módu a jak zaujmout čtenáře v podmínkách silné konkurence 



 

50 
 

jiných médií. Jako jeden z efektivních způsobu jak nalákat publikum se jevila jiná, 

velmi provokativní a netradiční fotografie.  

V sedmdesátých letech značnou fotografickou proměnu svého stylu přinesl 

zejména francouzský Vogue. Velký náklad časopisů a velké investice do reklamy v USA 

vedly k tomu, že se americké časopisy módy, včetně titulu Vogue, více přizpůsobily 

čtenářskému publiku a vyhověly inzerentům. Znamenalo to mj. vyloučení snímků 

společensky příliš provokativního charakteru. Podle historičky Nancy Hall-Duncanové 

bylo evropské čtenářské publikum o něco tolerantnější než publikum módního tisku v 

USA. Smělý francouzský Vogue v sedmdesátých letech opět zaujal hlavní pozici v 

oblasti světových módních časopisů z hlediska jejich inovativnosti, která je pro 

jakýkoliv současný módní titul zásadní. Vystřídal tak americké módní tituly, především 

Vogue a Harper's Bazaar,  které po druhé světové válce byly v této oblasti 

bezkonkurenční. Proměny fotografického stylu směrem k fotografiím módy s méně 

provokativním obsahem časem postihly i evropské módní tituly. Vedly k tomu, stejně 

jako v USA, ekonomické a redakční aspekty spíše, než aspekty etické. 

Druhá výzkumná otázka se týkala toho, jak práce vybraných fotografů, kteří 

působili v americkém a francouzském časopise Vogue v sedmdesátých letech, ovlivnila 

styl časopisu a zda proměnila význam časopisecké módní fotografie. Výzkum 

diplomové práce ukazuje, že po zhruba sto letech svého vývoje si módní fotografie v 

časopisech o módě a životním stylu vydobyla místo samostatného fotografického žánru 

a stala se klíčovou součástí žurnalistiky módy. Módní fotografové sedmdesátých let 

neupozornili pouze na výrobky, které jejich snímky propagují, ale podnítily bouřlivé 

diskuze veřejnosti o etických aspektech módní fotografie, o jejím poslání a o roli 

módního fotografa.  

Ve své práci se snažím poukázat na skutečnost, že módní časopisy jsou z 

odborného mediálního hlediska jsou značně podhodnoceny a zkoumání jejich obsahu je 

důležitou součástí studia současné kultury a mediálních studií. Módní žurnalistika 

překročila ve 20. století rámce pouhé dokumentace módy a vytvořila celý kulturní 

fenomén. Jelikož se z větší míry jedná o vizuální fenomén, studium módních časopisů 

nutně vede badatele ke studiu žánru módní časopisecké fotografie.  
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Summary 

 

The thesis is a study of the fashion magazine Vogue and of the photographic 

changes that were apparent in the magazine in the 1970s.  The changes in the 

photographic style of the photographs published in American and French Vogue in the 

1970s were perceived negatively by the public which complained about its provocative 

content and the overuse of erotic imagery. The hypothesis of the research is that the 

photographic changes in style of American and French Vogue in the 1970s were related 

to organizational, economic and editorial transformation of Vogue in that period. One of 

the aims of this study is to find out what kind of changes underwent Vogue in the 1970s. 

The other aim is to study the photographs that three of the most famous photographers 

of the 1970s: Guy Bourdin, Helmut Newton and Deborah Turbeville, published in 

American and French Vogue in the 1970s, and to explore whether these photographers 

and the photographs they published could have influenced the meaning of the fashion 

photography in the West.  

The first chapter of the thesis explores the main factors that played a key role in 

the birth and development of fashion magazines. The beginnings of fashion as we know 

it in the modern sense have its roots in the West; the invention of photography and an 

intensive development of women's magazines took place in Europe and in the USA 

respectively. The second chapter of the thesis focuses on the development of Vogue: 

from its founding in 1892 until the late 1960s. The topic of chapter three is the cultural 

and historical context of the 1970s. The last chapter contains research of the main 

organizational and editorial changes of Vogue that influenced its photographic change in 

the 1970s. This last chapter also examines the role that the photographs of the 1970s' 

could have played in the public perception of the  fashion media. 

As the analysis of the primary and secondary sources has proved, there really 

occurred some important economic, organizational and editorial's changes in American 

and French Vogue that affected its visual transformation. First, during the 1950s and the 

1960s western women magazines, including fashion titles, had to compete with a new 

successful medium – television which was taking away their audiences and advertisers. 

Second, they had to face competition of new women's magazines that appeared after 

World War II and offered a new type of content. Third, some significant changes took 

place also in the domain of fashion. It became more decentralized which means that 

Paris ceased to determine all the main tendencies in fashion. That produced new 
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possibilities and more creative independence for Vogue fashion editors, as well as for 

photographers who collaborated with the magazine. As a consequence of all these 

changes the magazine started to look for new ways and styles of representation of 

fashion with a primary aim to attract readers.  

As the research in its second part of the thesis has proved, the photographers 

collaborating with Vogue in the 1970s influenced not only the appearance and the style 

of the magazine but their work also stressed the art content of fashion photography, 

which from the 1970s on depends still less and less on the appearance and content of the 

advertised product.  
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