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Oponentský	  posudek	  na	  práci	  Adély	  Vaňharové	  nazvanou	  Severské	  
světlo	  a	  čtyři	  švédští	  kameramani:	  Julius	  a	  Henrik	  Jaenzonovi,	  Jörgen	  

Persson	  a	  Sven	  Nykvist	  
	  

	  

Práce	  Adély	  Vaňharové	  se	  zaměřuje	  na	  tvorbu	  čtyř,	  již	  v	  názvu	  jmenovaných,	  
švédských	  kameramanů,	  kteří	  svým	  přístupem	  ke	  snímání	  filmového	  obrazu	  
výrazně	  ovlivnili	  skandinávskou	  kinematografii.	  Předně	  musím	  říci,	  že	  tento	  text	  
mě	  potěšil:	  a	  to	  nejen	  osobními	  vstupy	  autorky	  a	  velmi	  citlivým	  a	  detailním	  
pozorovatelstvím,	  ale	  zejména	  tím,	  že	  se	  odvážně	  pustila	  do	  zpracování	  práce	  
kameramanů,	  jakožto	  jedněch	  z	  hlavních	  tvůrců	  filmu.	  Je	  totiž	  překvapivé,	  jak	  
málo	  je	  kameramanská	  tvorba	  sledována	  a	  reflektována	  a	  jak	  málo	  sekundární	  
literatury	  o	  ní	  lze	  nalézt.	  Na	  jednu	  stranu	  to	  práci	  značně	  komplikuje,	  na	  druhou	  
stranu	  tento	  nedostatek	  poskytuje	  poměrně	  volné	  pole	  k	  přemýšlení.	  Jelikož	  se	  
v	  současné	  době	  sama	  pokouším	  vyrovnat	  s	  tímtéž	  problémem,	  velmi	  oceňuji	  
Adélin	  přístup	  k	  uchopení	  kameramanské	  práce,	  a	  to	  i	  přesto,	  že	  není	  opřen	  o	  
pevný	  metodologický	  a	  teoretický	  základ,	  ale	  je	  do	  značné	  míry	  intuitivní	  a	  
v	  souladu	  se	  starším	  „poetickým“	  psaním.	  	  

Adéla	  Vaňharová	  volí	  jako	  klíč	  k	  celému	  tématu	  světlo.	  Světlo,	  které	  je	  ve	  
skandinávském	  prostoru/krajině	  velmi	  specifické,	  a	  i	  proto	  může	  být	  vnímáno	  
jako	  určující	  pro	  skandinávskou	  filmovou	  poetiku,	  kinematografický	  styl	  a	  formu.	  	  
Celou	  prací	  se	  vine	  teze,	  že	  světlo	  není	  pouze	  	  nástrojem	  kameramana	  a	  
atmosférickým	  prvkem	  obrazu,	  ale	  jedním	  z	  hlavních	  narativních	  prvků,	  že	  nemá	  
vliv	  pouze	  na	  formální	  stránku	  filmu,	  ale	  i	  na	  jeho	  stránku	  obsahovou,	  že	  není	  
pouze	  atributem,	  ale	  jedním	  ze	  středobodů	  této	  kinematografie.	  Na	  řadě	  příkladů	  
pak	  autorka	  hlavní	  tezi	  dokládá	  a	  obhajuje.	  	  

Vaňharová	  pracuje	  s	  tvorbou	  čtyř	  rozdílných	  –	  ale	  v	  práci	  se	  
světlem/kamerou/snímáním	  krajiny	  velmi	  blízkých	  –	  kameramanů	  a	  s	  velkým	  
vzorkem	  filmů	  –	  od	  němé	  éry	  až	  po	  devadesátá	  léta	  dvacátého	  století.	  Šíře	  tohoto	  
vzorku	  se	  může	  zdát	  jako	  velký	  klad	  práce	  –	  autorce	  umožňuje	  ukázat	  jednotlivé	  
typy	  vyprávění,	  které	  světlo,	  spolu	  s	  barevnou	  tonalitou	  obrazu	  a	  dále	  s	  
kompozicí,	  rámování,	  velikostí	  záběru,	  umístěním	  a	  pohybem	  kamery	  v	  prostoru	  
či	  hloubkou	  ostrosti	  záběru,	  může	  zprostředkovávat.	  Různorodý	  materiál	  tak	  
ukazuje	  heterogenitu	  tohoto	  filmového	  prostředku	  –	  ukazuje	  práci	  se	  světlem	  
v	  černobílém	  i	  barevném	  filmu,	  práci	  se	  světlem	  přímým	  i	  umělým,	  v	  exteriéru	  i	  
interiéru.	  Světlo	  se	  tak	  ukazuje	  jako	  spojnice	  se	  skandinávským	  malířstvím,	  
tradiční	  nástroj,	  který	  překračuje	  hranice	  jednoho	  média.	  Na	  druhou	  stranu	  je	  



pak	  šíře	  matriálu	  i	  jedním	  z	  hlavních	  problémů	  práce.	  Čtenář,	  neznalý	  zdaleka	  
všech	  filmů,	  se	  časem	  v	  práci	  může	  ztrácet	  a	  cítí	  se	  zahlcen.	  Struktura	  práce	  je	  
pak	  také	  příliš	  encyklopedická	  a	  nadbytečně	  monografická.	  Medailonky	  
jednotlivých	  autorů	  a	  seznamy	  filmů,	  které	  dokládají	  jejich	  pracovní	  postupy,	  
působí	  místy	  příliš	  učebnicově	  –	  po	  celou	  dobu	  četby	  mi	  bylo	  líto,	  že	  se	  
nepodařilo	  autorce	  textu	  zříci	  se	  této	  tradiční	  struktury,	  vykročit	  dále	  a	  učinit	  
světlo	  a	  kameru	  hlavními	  osami	  práce.	  Ještě	  více	  bych	  si	  cenila	  textu,	  který	  by	  
sledoval	  namísto	  jednotlivých	  význačných	  kinematografických	  osobností	  (a	  
v	  tuto	  chvíli	  se	  jeví	  nepodstatné,	  zda	  se	  jedná	  o	  režiséry,	  jak	  tomu	  bývá	  zvykem	  u	  
starších	  textů,	  nebo	  kameramany)	  raději	  jednotlivé	  světelné	  kompozice	  napříč	  (a	  
ne	  řazených	  nutně	  vývojově)	  skandinávskou	  krajinou/kinematografií.	  	  

S	  tím	  souvisí	  i	  další	  výhrada,	  kterou	  se	  vracím	  na	  začátek	  posudku.	  Právě	  zde	  
jsem	  zmínila	  problematické	  metodologické	  a	  teoretické	  zázemí	  práce.	  Adéla	  
Vaňharová	  píše	  v	  souladu	  s	  tradičním	  přemýšlením/psaním	  o	  filmu	  a	  filmovém	  
umění,	  navrací	  do	  úvah	  o	  obraze	  spíše	  estetický	  přístup	  či,	  jak	  už	  jsme	  zmiňovala	  
výše,	  esejisticko-‐poetickou	  popisnost,	  než	  aby	  se	  více	  inspirovala	  současnými	  
teoriemi	  o	  obraze,	  vizualitě	  či	  o	  estetickém	  popisu	  krajiny,	  v	  případech	  deskripce	  
vyprávěcích	  postupů	  pak	  naratologií,	  při	  sledování	  formy	  pak	  např.	  
neoformalismem	  apod.	  Ani	  v	  pasážích,	  které	  srovnávají	  filmový	  obraz	  
s	  malířstvím,	  nevychází	  z	  mezi-‐mediálních	  teorií,	  ať	  už	  intermediálních	  či	  
intertextuálních.	  Věřím,	  že	  právě	  jiný	  metodologický	  základ,	  by	  dovolil	  Adéle	  
uskutečnit	  právě	  onen	  zmiňovaný	  posun	  od	  výčtů	  jednotlivých	  filmů	  k	  obrazu	  a	  
jeho	  kvalitám,	  a	  proměnit	  tak	  strukturu	  celé	  práce.	  	  

Text	  je	  teda	  třeba	  chápat	  zejména	  jako	  text	  historický,	  přičemž	  je	  třeba	  přiznat	  
Adéle	  Vaňharové	  značnou	  erudovanost	  a	  výborný	  přehled	  o	  jednotlivých	  dílech	  a	  
její	  práci	  pak	  to,	  že	  je	  cenným	  příspěvkem	  k	  dějinám	  švédské	  kinematografie.	  
Čteme	  tak	  velmi	  citlivě	  napsaný	  příběh	  světelných	  proměn	  v	  severské	  krajině	  a	  
ve	  filmovém	  obraze	  od	  rané	  kinematografie	  po	  současnost	  –	  první	  zachycování	  
exteriérů,	  světla,	  které	  vrhá	  oheň	  či	  odráží	  ledové	  plochy	  (jak	  je	  typické	  pro	  
bratry	  Jaenzonovi),	  je	  vystřídáno	  impresionistickou	  a	  až	  nadpozemskou	  prací	  se	  
studenými	  světelnými	  odstíny	  (jaké	  využíval	  Jörgen	  Persson)	  a	  následně	  
vztahem	  světla	  a	  barvy	  a	  vytvořením	  plné	  škály	  světelných	  prostředků	  (známé	  
od	  Svena	  Nykvista).	  Práce	  i	  přes	  dílčí	  výhrady	  rozhodně	  splňuje	  nároky	  na	  práci	  
bakalářskou	  a	  svým	  rozsahem	  je	  naopak	  překračuje.	  Studentka	  vykazuje	  dobrou	  
znalost	  materiálu	  i	  terminologie,	  jedinečnou	  citlivost	  při	  práci	  s	  těžko	  
uchopitelnými	  kvalitami	  obrazu	  (což	  je	  třeba	  ocenit	  v	  době,	  kdy	  se	  velmi	  často	  ve	  
filmovědném	  psaní	  obraz	  de	  facto	  ztrácí),	  schopnost	  syntézy	  i	  nalezení	  vlastního,	  
originálního	  přístupu	  k	  tématu.	  Práci	  doporučuji	  k	  obhájení	  a	  navrhuji	  hodnocení	  
výborně.	  
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