
                   Posudek na bakalářskou práci Adély Vaňharové 

                 Severské světlo a čtyři švédští kameramani: 
      Julius a Henrik Jaenzonovi, Jörgen Persson a Sven Nykvist 
 
  Tato bakalářská práce je jak svým tématem, tak zpracováním nevšední. Adéla 
Vaňharová si zvolila filmovou tvorbu kameramana jako fenomén, který je 
v oblasti filmových studií poněkud odsouván stranou, ne-li přehlížen jako 
sekundární vzhledem k tvůrčí závislosti na dominanci režie. Tento názor se 
pokusila nikoli vyvrátit, ale upřesnit a uvést na pravou míru; chtěla dokázat, že 
kameraman, pokud se nespokojí s funkcí technického pasivního kooperátora, má 
ve filmovém médiu umělecky rovnocennou funkci. Tento záměr aplikovala na 
severskou kinematografii, k níž ji vedl její dlouhodobý zájem a ve které si 
zvolila čtyři významné kameramany různých generací. Přednostní motivací a 
klíčem se pro ni stala jejich kreativní práce se světlem, determinovaná a 
inspirovaná geografickými a klimatickými podmínkami daných lokalit.  
 
   V historickém průřezu dějinami kinematografií skandinávských zemí od němé 
éry až po současnost autorka nejprve monograficky představuje uměleckou 
dráhu každého z nich a poté věnuje zevrubnou pozornost vybraným filmům. 
Zabývá se jimi nejen v jejich obrazové výjimečnosti, ale i z obsahového 
hlediska, jelikož mnohé z nich upadly v zapomnění, jsou těžko dostupné, bylo 
tedy nutno je dostatečně přiblížit a evokovat. Seznamuje-li nás Vaňharová 
s jejich dějem, má neustále na zřeteli vizuální stránku, světelnou koncepci 
v exteriéru i interiéru, vnímá pozorně světlo a rozlišuje jeho přírodní i umělé 
verze, jeho modelační funkci v kompozici, v charakteru postav a v neposlední 
řadě registruje světlo v přírodních úkazech a proměnách ročních obdobích. Ve 
stanovené hierarchii výrazových prostředků sleduje světlo jako prvotní vizuální 
element – nejen v impresivní scenérii krajiny, ale také jako charakterotvorný 
prvek v dramatičnosti a psychologii příběhu. 
 

   Rozvržení tematiky se váže sice k jednotlivým kameramanským osobnostem, 
ale autorka si poměrně obsažnou látku také vertikálně tematizuje podle toho, co 
světlo speciálně přináší. Už názvy podkapitol („studená verze dánského světla“, 
„variace na zimní světlo“,“světlo norského středověku“, „cesta z přítmí zpět na 
světlo“) svědčí o ambici podat nejen přehled, ale hlouběji vniknout do filmů 
interpretačně, vnímat jejich světelnou charakteristiku emocionálně a senzuálně. 
Tato schopnost spolu s literární stylistickou úrovní umožňuje autorce vystihnout 
niternost i fyzičnost těchto filmů a extrahovat v rozboru světlo jako specifickou 
hodnotu.  



   Soustředěním na účast světla si díky autorčině důslednosti uvědomujeme jeho 
principiální důležitost ve filmovém obraze, jakkoli se světlo samo o sobě může 
jevit jako abstraktní a neuchopitelné. Vaňharová ke světlu přiřazuje celou škálu 
dalších zdrojů (oheň, svíčka, louč, bílé noci, mráz, vánice, noční temno ozářené 
měsíčním svitem), které jeho kreativitu ve filmovém vyjádření dramaticky 
umocňují. Při výkladu obrazu „čte“ skrze světelné aspekty i další funkce, jako 
například významotvorné vsazení figury do prostředí, její ostré nasvícení nebo 
opačně zastínění, světlem akcentované mimické detaily ve tváři, charakter 
mizanscény apod. 

   I v rozdílnosti témat, žánrů a stylů napříč historickým časem a proměnami 
danými novými technologiemi (ale i triky a postrealizačními úpravami) bere 
autorka v potaz důležitost tradice, která vývojově prochází generacemi tvůrců 
jako inspirační stimul. Píše-li o filmových dramatech Victora Sjöströma nebo 
Mauritze Stillera ze slavné němé éry, porovnává i jejich odlišnost v působení 
světla (třeba ve scénách se světelnými efekty při požáru nebo v nočním 
přísvitu). Pro obrazové hodnocení němých filmů si Vaňharová vytvořila 
adekvátní hodnotové měřítko, ale věnuje jim stejně hlubinnou pozornost jako 
novodobým excelentním dílům Bo Wideberga nebo Svena Nykvista. U tohoto 
slavného kameramana se vymanila z jeho konstantní vazby na Ingmara 
Bergmana, aby se mohla víc soustředit na postupný vývoj jeho autorského 
mistrovství ve spolupráci s jinými režiséry, až posléze dospívá k 
jeho samostatné režii. 

  Budiž řečeno s oceněním, že si Vaňharová udržela rovnováhu při 
zkoumání filmového díla v jeho komplexnosti, navzdory tomu, že ji nejvíc 
zajímalo pojetí kamery a světelné řešení. Vyvažovala svoji pozornost zaměřenou 
k estetice vizuálu, jeho technické stránce, tak i k narativu. Známá, všeobecně 
traktovaná fakta, že ve švédských filmech dramata úzce koexistují s krajinou a 
přírodními živly, hlouběji domýšlela na konkrétních ukázkách, s důrazem právě 
na specifickou světelnou modelaci, s přesně volenými konkrétními příklady, na 
nichž ji demonstrovala.  

  Určitý problém by mohl nastat v posouzení obrazové kvality filmu, když 
vynikla natolik, že převýšila průměrnost filmu. I zde si Vaňharová dokázala 
poradit vynětím dotyčného segmentu z matečního korpusu a adekvátním 
rozborem (například obrazově úchvatná grónská krajina v mainstreamovém 
filmu Stopy ve sněhu). Nejen tento případ dosvědčuje, jak samostatně se autorka 
orientuje v náročné a obsažné matérii dějin několika kinematografií, v níž 
s přehledem volí a vybírá hodnoty vhodné pro svoji demonstraci. 

  Zvlášť chci zdůraznit vynikající pasáž věnovanou filmu Elvíra Madiganová, 
romantickému, impresionisticky stylizovanému snímku, jehož výrazová a 
barevná stránka je doslova prosvětlena a světelnými jevy téměř animována. 
Právě proto, že o tomto působivém díle bylo již hodně napsáno, považuji 



analýzu Adély Vaňharové, podloženou formulačně přesnou a přitom 
emocionálně sugestivní deskripcí, za jedinečný příklad zvolené metody, jak 
filmologicky uchopit tvůrčí participaci kamery, která má svoji autonomii a 
současně je dokonale integrovaná v celkovém tvaru díla. 

  Svými detailními znalostmi a empirickými poznatky je Vaňharová 
nadstandardně vybavena k hlubšímu průniku do severské kultury, což verifikuje 
i osobními prožitky strávenými v průběhu let v několika zemích. Speciálně se 
tato její způsobilost prokazuje v malířských konotacích, jak v textu, tak v 
obrazové příloze, kde jsou k vybraným filmovým záběrům komparativně 
přikládány analogie malířských pláten jako zjevná inspirace. 

  Úkol, který si autorka v této práci předsevzala, byl o to obtížnější, že měla jen 
málo možností opřít se o kompetentní odbornou bibliografii. O to víc je třeba 
ocenit její úsilí jako záslužný příspěvek, který by mohl podněcovat k případným 
dalším pokusům věnovat se seriózně tvorbě kameramanů ve filmu. 

  Vzhledem k výše uvedeným kvalitám doporučuji bakalářskou práci Adély 
Vaňharové k obhájení a navrhuji hodnocení výborně. 

 

                                                                        doc. PhDr. Stanislava Přádná 
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