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Posudek oponenta na práci 
Pavla Holcová, l)hel pohledu. f kOJ1ogrujll! v moderní latinskoamerické fotografii a literární 
fantastice. FFUK ...... SlAS. Praha 2006 

Autorka si vzala za dl své práce dokumentovat několik - podle jejího názoru
emblematických témat. jimiž se liší latinskoamerická sféra od evropské, a to srovnáním této 
tematiky v llteratuře a ve tótografii. Z volila si k tomu 1) výrazný motiv maskulinity, 
machismu a kultu osobnosti. 2) téma mesta, 3) m)'ty, náboženství a fantastiky 
všednodennosti. Podnětern pro v)lběr byla četba klasických auto dl hispanoamerického 
literárníh(\ i fotografického boomu. Ph interpretaci hlásí se autorka ke Glaser-Straussově 
metodě Uejí přednosti a nedostatky by měly být ovšem vysvětleny ne v poznámce, ale 
v úvodním textu. Poznámka by měla jen zachytit bibliografické odvolání). V odborné 
literahlře využívá práce jak českých. tak anglosaských i iberoamerických autorů. 

Užjen volba typu vazby a desek diplomové práce, v nichž se uplatiíuje přírodní 
materiáL citlivá typografie a asymetrické posazení ilustrace, její vyznačení radikálním 
výřezem naznačl~je, že autorka je schopná pozitivního. vytříbeného individuálního vizuálního 
názoru. Také výběr motivll navozuje pI'edstavu intelektuálních hod1°lf& i 

Když se však člověk začte do práce, začínají se mu jevit omezení. na 
musím bohužel poukázat, i když ne vždy jsou myšleny jako výtky, ale spíše jako upozornění 
na možnosti dúkladnějšího zpracování, zejména pokud jde o pohled historika umění, který 
sice uvedenou iberoamerickou literaturu zná ze své četby, ale dále s ní nepracuje. 

Rozšíření eseje na diplomovu práci by mělo přinést i prohloubení a zdokonalení 
postupu a metodiky práce směrem k vědeckosti pojetí i fOID1y, ale ne vždy k tomu došlo. I 
když autorka konstatuje, že by ly vybrány okruhy, které jsou nejvýraznější a ,..zároveň co se 
vymezeni ujórmy 1.1Jče. llejósIH', přeci jen postrádám bližší zdůvodnění výběru (v čem je 
jejich čistota'?). Dovedl bych si např. pi"edstavit zcela jiné, rovněž charakteristické okruhy. 
např. indián. cernoch. místo města naopak venkov, haciendu, atp., klišé převratů a revolucí, 
které se v dílech klasikú latinskoamerické moderní literatury vyskytují. Řada problémů 
autorkou shrnutých by byla námětem na samostatnou monografii či aspoň na propracovanější 
esej. 

PřekYapující je -- při konstatování autorky, že mnoho latinskoamelických materiálů 
není dostupných-, že nevyužila radu možný'ch podnětu, a to závažných, z výstav, které 
proběhly v Praze či v Č'esku jak v době komunistické totality tak v letech zcela nedávných, 
které by mohla či měla ještě pamatovaL a z nichž tu zůstaly významné materiály (katalogy, 
ohlasy). Path k nim výstavy. které llvádí.rn v příloze. Zde poukáži jen na dvě: 21 milionů. 
lvfladá mexickáfátogn4ie. kde zejména (i v textu Tomáše Dvořáka) se objevuje tematika j, 
autoři, které Holcová ve své diplomové práci zpracovává. Zejména ale postrádám referenci na 
pražskou v)·stavu (a katalog) v Cerv~U1tesově instihltu Na hranicích. In Borderlines. 
Latim;koamerickJ umění VL' sbírkách AlE/AC'. kde zejména studie Carlose Jiméneze 
LidožrOulství. anen o Latinskoamerickém umění dndk{1, postihuje řadu námětů autorkou 
pojednávaných. Dotýká se jich také Omar-Pascual Castillo v eseji Kyklopův pohled. 

Autorka správne klade počátek boomu latinskoamerická fotografie do 80. let, ale 
mohla by tyto dúvody trochu více zpracovat. Tehdy totiž mj. vstoupila úspěšně i do 
dražebních síní (napL J !Jth {Ind ]Oth ('ťI11wy Photographs. Sotheby Parke Bernet Inc., New 
York. MOllday und Tuesday. March 19 <lnd 20. 1980). Téhož roku 1980 se v Mexiku 
fotografie stala pevnou součástí tamních Salonů (Salon Naciona! de Artes Plásticas. Sección 
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bienal de Fotografía, lNBA Ciudad de México, 1980) s vlastním katalogem, a zakrátko na- to, 
v r. 1982 by 1a založena specializovaná galerie na fotografii. A dávno předtím fungoval 
buenosaireský CA ye (o něm dále). 

Když autorka hovoří o evropském pohledu a o prvních Evropanech - fotografech 
v Latinské Americe, mohla by přihlédnout i k fotografům českým, přestože jejich nástup tam 
je pozdějšÍ, zejména proto, že i oni se vyrovnávají s pohledem cizince-etnografa - viz 
Nejsladifotogra./Ťe ze zámoří, (E. S. Vráz, B. Machulka, A. V. Frič), 14.3.1991. Stálo by 
také za zmínku. jak se vypořádávali s těmito základními problémy náměty sami domácí 
latinskoameričtí autoři. počínaje 19. a počátkem 20. století (viz např. Claudia Canales, 
Romualdo CTarda, Uf1 féJtógtafó, Lina ciudad. una época, Gual1ajuato 1980). Z hlediska 
audiovizuální sémantiky by mčlo být přihlédnuto k dnes již klasické knize peruánského 
hitika žijícího v Mexiku Juan Acha, Arte y socíedad latínamericana, El Producto artfstieo y 
su estructura, México 198], která prohírá i otázku uměleckého audiovizuálního produktu. 

Chybí mi tu i podrobnější pohled na základní postavy latinskoamerické, zejména 
mexické ž~nské fotografie, Holcovou občas zmiňované. jako Lola Álvarez Bravo, Mariana 
Yampolsky, Graciela ] burbide, Floľ Garduno a Marcela Taboada, byť ve výseku daném 
tematikou diplomové práce. Některé z nich měly u nás dokonce samostatné výstavy - kromě 
mužského klasika jímžje Manuel Álvarez Bravo - jako G. Iturhide, a hlavně, podobnou 
tematiku vystavovali, 

Po formální stránce musím autorce diplomové práce bohužel vytknout příliš dlouhé 
citáty z literatury. Je těžko phjatelné. aby citáty (nejednou) tvořily většinu či polovinu plochy 
stránky. Lepší by ovšem bylo, kdyby je autorka interpretovala vlastními slovy, s přesným 
odvoláním na stranu, z níž je vytěžuje, a jen tam. kde jí jde o osobitost vyjádření, popř. 
tenninologíi autora, u citace setrvala. S tím souvisí i další problém: poznámkový aparát a 
soupis literatury je bohužel nedtlsIedný', jak v pi"episu jmen autorů, tak tím, že mnohdy chybí 
příslušné strany. což považuji za dosti závažné. Vyznačil jsem tyto nedostatky přímo v textu, 
a nemám v úmyslu na nich bazírovat. Autorka dokonce ani nerespektuje obvyklé abecední 
pořadí podle prvního příjmenL jako je to v případě Garcíi Márqueze, který je tu zařazen pod 
Márqueze. Při opakování zdroje nezná např. zkratku op, cit., atp. 

Charakteristiky umělctL na konci každé kapitoly. na něž autorka UpOzorIluje už 
úvodem. by měly být blld' dúslednč zapracovány do textu anebo zařazeny až na konec knihy; 
takto nafllšl~jí práci svým sty lem i tematikou. Systém jejich presentace by měl být stejný, tj. 
slovníkový': počínat datem narození a končit obecný'mi charakteristikami, popř. literaturou o 
nich, 

V kapitole l'vléslo mi chybí vysloveně reference na tvorbu Carlose Goldruba, jenž 
zpracoval tematiku brazilského města (viz přílohu). V této kapitole je druhá polovina textu 
věnována P. Ga1'be1'o\i- proč? (když jinde jde o menší medailonek?). Nevím navíc, jestli 
členění ve sledu Město - Pahlo Garber - Měs(o a předměsti je nejšťastnější. Podobné je tomu 
i v kapitole Kult. Určité zklamání mi připravila četba další kapitoly: Mýty, náboženství a 
fántaslika v.šednodermosri. protože se téma nakonec odbývá poznámkou o Neposkvměném 
početí a prostitutek navštěvující kostely, To je trochu málo. Celkově dělá tato kapitola dojem, 
jakoby se zde IUlboženstvÍ vúbec vytratilo. Mám se domnívat, že autorka ztotožňuje mýtus 
s náboženst\Ín1'.) T cnto námet se objevuje jinde. ve vstupu k tématu prostituce, uvedený 
citátem z Luise de Bernierese. což - pokud moje znalosti sahají - ale není ,.vysoká" literatura 
(s. 31). Prostituce i návštěvy veřejných doml! n~jsou ovšem ani tématem vysloveně 
latinskoamerick)Tm. Řešila ho už francouzská i jiná literatura 19. a 20. stol., v malířství např. 
Picasso. Pokud jde o čtvrt La Merced v Ciudad de México (s. 33), domnívám se, že 
sousedství kostelú a prostitutek má i historické p07zdí: střed města. který v oné oblasti býval 
"městem paláců", původní obyvatelé postupně vyklízeli a došlo k postupné degradaci 
prostředí. Podobná situace vznikla např. i v dnešním protestantském Amsterdamu, kde mezi 
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četnými kostely v historickém I.:cntru jsoLl nesčetné výkladní skříně s prostitutkami. doslova 
jedna za druhou. 

K diskusi o magickém realismu a dalších termínech v literatuře se nevyjadřuji, 
nechávám na povolan~jších. Ve v)'tvarném umění by však měla reagovat např. na pojetí 
fantastiky. jak ji II nás presentuje Ivo Pondělíček, Fantaskní umění. Jeho v.ývoj a souvislosti, 
Praha 1964. tím spíše, že bylo formulováno ještě před tím. než k nám dorazil 
latinskoamerick)' literární boom. 

Zpracování těla kresbami a pak jejich následným fotografováním či dalšími 
totografick)'mi postupy považuji ale za samostatnou tematiku, a přestože tento trend body 
artu je běžl1)' i Ll nás. nevztahuje se obvykle k nějaké vyhraněné "mytologii". Zde by mohla 
autorka věnovat více prostoru vymezení námětu. 

Nyní pracovní poznámkv k jednotlivým stranám a problémům: 
6 - Ohromnou práci v demytologizaci mnohých LA témat provedli umělci soustředění kolem 
buenosaíreského CenIn) de Arte y Comunicación (CA Ve), pod vedením Jorge Glusberga. 
7 - Proč by! kontaktován zrovna Pablo Gerber? 
8 - Pm1nersk~ vztah mezi literaturou a fotografií není jen LA záležitostL je všude 
9 - Co mysli autorka postk%niálnhn kontextem? Fotografové krajináři nebyli jen v Brazílii, 
ale i v Mexiku nebo ve Venezuele, stačí jmenovat jen Pál Rostiho. Proč zavedení tennínu 
.,pholographie" ve fi'ancouzštině? 
10 - Otázka přirozených pozic a póz ve fotografii - donmÍvám se. že nebylo nikde rozdílu ve 
statičnosti. byla dána dlouhou expoziční dobou a nelze ji považovat za nějakou 
latinskoamerickou charakteristiku. 
Čí je termin ,,tih/ni o(ekáwJní" ? (správně uvozovkách). proč marxismus? (přebírání, resp. 
čerpání názorú z americké marxisticky laděné levice - či odkudkoliv - považuji za stejně 
nevhodné jako svého času přebírání oficiálních sovětských náZOrll a pokynů). 
II - U paradoxu etnografie doporučqji přečíst text slovenského etnografa Kováče (měl 
výstavu o Lakandoncích v Náprstkově muzeu), kter)' píše, jak se při fotografování vědomě 
nebo mimoděk falšl~je pohled na realitu indiánských komunit. 
12 - Proč autorka, když už, hovoří oE. Westonovi a Tině Modottiové, nezahmula do svého 
přehledu take Manuela Alvareze Brava, který je úhelnou postavou oné doby v Mexiku. 
13 - Sémiotika znaku. O této tematice je u nás zatím nepřekonaná práce Josefa Zvěřiny. 
14·- Oblíbené mexické relablos - autorka má asi na myslí spíše ex-v%s 
15 - García Canc1ini - "populámí" anebo "lidová" kultura? Polepšil se ovšem marxista G. C. 
natolik, aby bylo možno se o jeho názory jednoznačně opírat? 
18·- Zvét§enina - kdy film vznikl? Jaký je jeho originální název? Ne pro každého bude 
samozřejmé. o čem či jak námět pojednává. Právě zde se nabízí srovnání literárního zdroje a 
jeho vizuálního zpracování, které mi tu chybí, byť jde o film, a ne o fotografii, ale ve :filmu se 
práce s totografií v)'l'azně uplatl'mje. Ad Solentiname: - asi spíše malby než kresby (tato 
konllmita proslula naivní malbou). 
21 - U Juana Rul fa není jasné, jestli 1. Sacabová vybrala jeho nebo své vlastní fotografie. U 
Rulfaje nepostradatelná kniha-katalog Juan Ru!fo, Homenaje Nacional, INBAlSEP, México, 
septiembre 1980. zejména stať CaI'los Fuentes, Rutfo, EI tiempo del mito, s. 19-30. 
22 - Obvykle chybí přesné odvolání na to, odkud jsou věty S. Sontagové používané jako 
motto - a proč vúbec motto? 
Diskuze o tom, v čem se liší LA-ý pohled od pohledu tzv. západnfch zemí, je tu konstatována, 
ale není tu ani naznacen její výsledek či aspoň prúběh nebo stanoviska. V čem se 
experimentální umělecká totograf1e Latinské Ameriky skutečně liší od evropské či světové? 
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26 ~ Slovo národní se vztahuje k LA jako celku nebo k jednotlivým národní školám? Další 
otázkou je identita LA jako celku a jednotliv)/ch zemí. To je téma, zaměstnávající desítky 
intelektuálu. 
'27 ~ Symbol a ikonografic _. oba termíny jsou sice zdánlivě jasné, ale přesto se o ně vedla a 
vede dlouhá vícegenerační pice, vrcholící po publikování Panofského spisů Studies in 
lconology. Perspektivajoko .~J'mbolickáforma (vycházející z Cassirera, steJně jako Idea, 
.Meaning in (hl! visua/ art - česky Význam ve výtvarné umění, Praha 1981)~ a spíše než jen o 
ikonografii se jedná () ikonologickou interpretaci fotografií. s významným poznatkem o 
dvojím způsobu př'eZívúní literární a obrazové tradice. a zejména o třech interpretačních 
vrstvách. Zde se právě nabízejí určité možnosti metodicky upřesnit vrstevnou interpretaci. I 
když m{~í názor nen.í pochopitelně směrodatný. očekával jsem např. konkrétní rozbory či 
paralely mezi v)'tvarnOll ikonogratií a literaturou: takto jde spíše o víceméně libovolný výběr 
z obou. A navíc práce s vizuálním materiálem má také svá pravidla. zejména při 
ikonografické resp. ikonologické interpretaci, ke které autorka naštěstí dospívá. 
30 - Taktd: je možná diskuze o významu symbolú II .ikon. V rozdělení mi chybí víceméně 
stanoveni frckvem:c: protoze ny se mohly také vzít za východisko jiné náměty, např. rolníci a 
venkov. chudoba. pi·cpych. apod. Kde však vysvětlení chybí naprosto, je rozdělení machismu: 
mariaJ7isnw, edigue/t(/ aprolonalism. Pf'estože to nejsou terminy běžné, zůstávají bez 
komentMe či vysvětlení. a ani se s nimi dále nepracuje. Měla by tu být alespoň odvolání na 
dnes již poměrně běžnou literaturu. např. Stevens. Evelyn P. "Marianismo: The Other Face of 
Machisl110 in Latin America," in: Gertrude M. Yeager. ed .. Con/ronting Change, Challenging 
TradÍiÍon: vVomen in Latin Amer;wl1 HislO1y, Wilmington: Jaguar books on Latin America; 
no. 7, 1994. s. 3-17. Brazilské zdroje (byť prostřednictvím Humboldtovy univerzity v Berlíně 
~ viz Sérgiu [~lli7 GOIl<;alves d~ Freitas. M.D. - EJí Fernandes de Oliveira and Louren90 Stélio 
Rega, M. Th.: lnlernatio17a! EnLJ'clopeJia (~15iexuality) uvádějí formu ediquetta 
(http://W\v ... 2.hu-berlin.de/sexology/IES/brazil.html). 
36 ~ Pro úvod do tematiky homosexuality v širším slova smyslu (llejen svalovci a znázornění 
sexu mezi dvěma muži) doporuČtli t předchůdce studií tohoto typu Pedro Restrepo Peláez. El 
hO!11osexua!ismo en el arte ocl/ud, Bogotá : Ed. Tercer Mundo 1969. 
42 ~ Citace díla Alexanda Apóstola na Prague Biennale upi'esnit (doba a místo konání. popř. 
jednotlivá díla). A kdo tvrdí, že homosexuálové na celém světě tvoři jakousi utiskovanou a 
marginalizovanou skupinu ~ autorka nebo Apóstol? Osobně nevidím v homosexualitě 
latinskoamerické pop 1'. evropské žádné rozdíly. a nesdílím názor, že by homosexuálové byli 
v euroamerické zóně pronásledováni ~ jen llluslimové je popravují. 
44 ~ Není mi jasný vztah mezi machismem a kultem osobnosti. Byli snad Hitler a Gottwald 
nějací machos ? Moderní diktátorství a teror zavedla Francouzská revoluce. 
46 ~ Nadpis Literární diklútoh mLlže vést k doj mu, že jde o diktátory na poli literatury. 
Doporučuji Obra:: diktóLOra v literotuře nebo Diktátor v literalul";e. 
Kapitola Kull osobnosri vefologrt4li je nerovnovážná~ textuje věnována sotva jedna strana, 
zatímco následn)' profil Narcise Lópeze zabírá téměř trojnásobek. Proto jsem formuloval 
shora uvedené doporučeni buď tvúrce Ť()tografií integrovat do textu (to by znamenalo 
analýzou jejich konkretního i obecného pNspěvku k danému tématu) nebo je přesunout na 
závěr knihy jako slovníkové upřesnění. 

Závěr: Autorka odvt:dla tematicky i formálně nepochybně přitažlivou práci, a ukázala 
nesporny lalt:l1t: přinejmenším prokázala svoje schopnosti pracovat s komparatiVl1ím dvou- či 
víceoborovym modelem. V tomto smyslu byla za svůj stejnojmenný esej po zásluze 
odměněna Iberoamerickou cenou. jenže diplomová práce (v tomto oboru) není esej. 

Pi'edložemi práce se mi jeví- spíše než zásadní studií - jako velmi pěkná, místy až 
efektní koláž citátú a vybraných ilustraci, tvořících ovšem občas nesourodý a nedotažený 
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materiál (spoléhající jen na minimum argumentace), jemuž by prospělo omezení II současně i 
prohloubení námětu(ů), která se \' tomto smyslu nabízí. Její obrysy jsou sice vytyčeny, ale 
raději bych viděl omezení se najeden z námětových okruhů a propracovat ho do hloubky. 
Postrádám i hlubší ponor do analýzy a interpretace vyhraných vizuálních materiálů, popř. 
jejich vyhraněnější sřett!zení do větších celků. 

Bude-li se autorka v budoucnu námětem dále zabývat (napf. v doktorandském studiu, 
předpoklady pro to určitě má). bude nutně muset přesněji vymezit nejen výběr témat, ale 
přistoupit ijcjich důkladn~jší zpracovánL vycházející ze všech dostupných materiálů, a 
zejména prohloubit znalost latinskoamerické odborné literatury o historii vlastní fotografie. 
(Chápu situaci. sárnjsem prošel stavem, kdy nedostatek literatury paralyzoval mou práci.). 
Postrádám zejména jasnou shrnující formulaci. v čem se latinskoamerický způsob vidění 
opravdu liší (resp. neliší) od evropského popřípadě od ostatního světa. 

Autorka hy měla omezit citáty, spíše interpretovat myšlenky v nich obsažené. a 
k citaci se uchylovat jen v případě opravdu nezbytném z hlediska jadrnosti vyjádření 
myšlenky či specifičnosti formulace, věnovat svrchovanou péči veškerým odvoláIÚIn 
na literaturu, a současně dbát na precísnost přepisu jmen i názvů. Jejich rozkolísanost totiž 
samozřejmě nastoll~ie otázku, není-li tomu podobně i s důležitějšími složkami práce. L._/. _ ~ . __ ! 

Přes vyslovené \ ýhrady ale doporučuji předloženou práci vřele k obhajobě"" ~ 

~"~~--~, 

Wt4~·~-"""'" 
Prof. Ph.Dr. Pavel Štěpánek, Ph.D. 

Praha, 10.9.2006 
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Příloha: 

Seznam fotografických v)'stav z Mexika a z Brazílie u nás (nemám-li k dispozici data otevření 
a uzavření v}'stavy. uvádím datum vernisáže): 

Vícror Flores Olea a Juan Ru!/o. Praha, Náprstkovo muzeum, 5. 9. 1984 (v Bratislavě pod 
názvem JHexickíjófOgraji) 
Pohledy na dnešní lvfexiko. J.olografie (1 drobná sochařská df/a Mexika, Praha, Středočeská 
galerie. 14.9. 1988 (Foto Adalberto Ríos Szalay . .Iosé Astorga) 
Současná mexickáfótogrqfie. Praha, Fotochema, 4. října 19897 
AJexická /ólOf!.ru!ie. Kolekce archivu Casasola. Národní muzeum v Praze, 19.6.1989 
21 milio~z'i. Úladá mexickáfolOgra.tie. Galerie u Řečických. 4. srpna až 5. září 1997 
Exodus. Sebastii'ío Sa/gado. Velvyslanectví Brazilské federativni republiky, Francouzský 
institut v Praze a pořadatelé Amadeus Prauge, S.LO. -- zast. Leica Camara. Asociace fotografů 
České republiky, Mánes, Praha 6. 9. - 28. 10.2001. 
Barevné povrchy. ÓyN,Iófogra:!ky. Pražský dluu fotografie, Václavské nám., 6.3. - 20.4. 
2005 
Graciela flurbide, Obraz)! duše, Galerie Josefa Sudka, 12. říjen. 4. prosinec 2005 - Graciela 
lturbide má právě tematiku náboženství jasně zpracovanou . 
Manuel A/vare::; Bravo. 20.9. - 20. 10.2005 
Design in i\4exíco, Praha UPM, 6. října- 20. listopad 2005 
Sebaslic70 Sulgudo. ff/orkers. Pořádá Leica Gallery Prague. Zastávky vlaku s výstavou: Praha 
(do 8. 5.), Hradec Králové 01.-15.5.), Olomouc (18.-22.5.), Ostrava (25.-29.5), Brno (1.-
6.6.), .Jihlava (8.-12.6.), České Budějovice (15.-19.6.), Český Krumlov (22.-26. 6.), 
Karlovy Vary (30. 6.-10. 7.), Plzei1 (13.-17. 7.), Ústí nad Labem (20.-24. 7. 2005). 
Car/os Gohl,!?ruh. Sáo Poulo -- urbanislick;í portrét města. Praha. Komorní galerie Domu 
Josefa Sudka. Maiselova 2. od 16.9. do 9.10.2005. 
Na hranicích. fn Borderlines. Latinskoamerické umění ve sbí,-kách MEIAC Intituto 
Cervantes, Praha (katalog Antonio Franco, com.). Extremadura: Consejerfade Cultura, Junta 
de Extremadura. zahájení 13.9.2005. 

A to nezmii1uji fotograJy kubánské či na Kubě pracující, např. Kordu, Gaspariniho, 
atp., kteří se prezentovali systematicky v Praze v 60. až 80. letech v rámci výstavní činnosti 
Domu kubánské kultury (ale nejen tam). 
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