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1. ÚVODEM 

Na tématu ikonografie v moderní latinskoamerické fotografii a literární fantastice jsme chtěli dokumen

tovat, že pro latinskoamerickou kulturu existuje několik emblematických témat, kterými se latinskoameric

ká kulturní sféra od evropské liší. 

Výběr fotografického a beletristického uměleckého žánru by pak měl ilustrovat fakt, že různé umělecké 

žánry v latinskoamerickém kulturním kontextu nespojuje jen výběr témat, ale i jejich zpracování. 

Zároveň se v několika kapitolách snažíme objasnit myšlenku, že tato specifická volba témat i jejich zpra

cování derivuje z hlubokého latinskoamerického kulturního povědomí, ve kterém se zrcadlí jak tripolatrita 

původních kultur (indiánská, hispánská a černošská), tak utopické představy Evropanů či touha po vlastní 

identitě a potřeba vlastní kulturní reflexe. 

Tematické oblasti, které jsme si zvolili (I-Maskulinita, machismus a kult osobnosti, 2-Město, 3-Mýty, 

náboženství a fantastika všednodennosti) nemají ambice vyčerpat celou škálu emblematických latinskoame

rických témat (sem by bezesporu patřila i témata jako Román a fotografie džungle, Latinskoamerický syn

drom utopie, Kýč ... ), ale spíš si kladou za cíl ilustrovat původní myšlenku, že taková témata vůbec existují. 

Tyto tři výše citované tematické okruhy byly zvoleny na základě četby klasických autorů hispanoame

rického literárního "boomu", jakými jsou například Gabriel Garda Márquez, Alejandro Carpentier, Julio 

Cortázar ... Podobné okruhy a paralely jsme pak vytyčovali i v současném "boomu" latinskoamerické foto

grafie. 

Přestože zatím neexistuje vhodný reprezentativní katalog, který by se "boomem" latinskoamerické foto

grafie podrobněji zabýval, pracovali jsme s několika fotografickými katalogy (například katalog současné 

umělecké fotografie BLINK z vydavatelství Phaidon Press), které mapují současnou světovou uměleckou 

foto~rafii. Zde jsou latinskoameričtí fotografové zastoupeni autory (Marcos López, Pablo Garber, RES ... ), 

kteří reprezentují hlavní latinskoamerické fotografické tendence i v celosvětovém kontextu. 



Vzhledem k tomu, že jsme se zabývali současnou kulturní realitou, využívali jsme zejména v oblasti 

fotografie i internetové zdroje a internetové stránky jednotlivých fotografů, z nichž některé jsme v případě 

nejasností s interpretací jejich díla i kontaktovali (viz Příloha). 

K práci jsme využívali Glaser - Straussovy metodt, která je podle našeho názoru ze současné metodolo

gie analýzy textu a obrazu nejvhodnější pro generování a vyvození abstraktní teorie z empirických dat. 

Podle Glaser-Straussovy metody jsme si vytyčili zdroje dané literární oblasti (román hispanoamerického 

literárního boomu a jeho hlavní představitelé) a dané fotografické oblasti (současná latinskoamerická umě

lecká fotografie) a následně jsme analyzovali a interpretovali textová a obrazová data, abychom potvrdili či 

vyvrátili myšlenku, že pro latinskoamerickou kulturní realitu existují emeblematická a svébytná umělecká 

témata. 

Glaser-Straussova metoda. Citováno podle Jane C. Kronick: Alternativní metodologie pro analýzu kvalita
tivních dat In: Sociologický časopis XXXIII (111997) 
Glaser-Straussova metoda konstantní komparace byla vyvinuta v šedesátých letech jako reakce na konkrétní pro
blém vývoje teorie - totiž na nedostatek korespondence abstraktně vytvořené teorie s empirickým prostředím, pro 
nějž byla aplikována. Glaser- Straussova metoda je metodologie pro generování nebo vyvození abstraktní teorie z 
empirických dat, jimiž jsou ovšem v tomto případě psané záznamy. Podobně jako obsahová analýza i Glaser-Straus
sova metoda předpokládá pozitivistickou vědeckou orientaci, ale zaměřuje se na jiný úkol, a sice spíše na vytvoření 
teorie než na její testovánÍ. Jelikož účelem Glaser-Straussovy srovnávací analýzy je vyvození teorie, která je teprve 
později podrobena formálnímu empirickému testu, jsou pravidla pro její testování volnější. Dokumenty nemusejí 
být analyzovány vyčerpávajícím způsobem, naopak mohou být v kterékoliv chvíli odloženy, universum nemusí 
být pečlivě a přesně stanoveno a ani prvkytextu nemusejí být náhodně vybírány, nýbrž mohou být voleny záměrně 
vzhledem k bohatostijejich obsahu. 
Postup Glaser-Straussovy analýzy byl původně uveden v roce 1967 v díle The Discovery ofGrounded Theory: 
Strategie s for Qualitative Research. Přesná pravidla tohot~postupu a jejich příklady byly rozvíjeny v dalších svaz
cích stejných autorů. Samotný postup může být asi nejlépe popsán jako proces hledání. Veden jasným záměrem 
vytvořit teorii v určité oblasti, hledá badatel v textu výskyt relevantního materiálu. Tímto relevantním materiálem 
jsou znaky, jejichž výskyt výzkumník zaznamenává. Přitom si bedlivě všímá, s jakými dalšími znaky se sdružu
jí. Pozornost se soustřeďuje na nalezení vztahů, které jsou doloženy pravidelnostmi, při nichž se určité kategorie 
jedné proměnné vyskytují společně s kategoriemi jiné proměnné. Výzkumník tak tvoří hypotézy během toho, jak 
se pohybuje v textu. Pokud už text neposkytuje další nové informace, jeho analýza končí a výzkumník se přesune k 
textu jinému. Ve chvíli, kdy jsou kategOlie proměnných "saturovány" a vztahy vyčerpány, je analýza textu hotova. 
Výzkumníkovi pak zbývá úkol dotvořit teorii. To zahrnuje jednak finální formulaci abstraktních tvrzení, která se 
vynořila z hypotéz, jednak formální seřazení nalezených vztahů mezi proměnnými. Na konci analýzy by měla exis
tovaHonnální teorie, jež je přiměřená a vhodná pro svět, ktelý má vysvětlit. 
Glaser-Straussova metoda byla velmi populární metodou pro zacházení s psaným materiálem. Byla také hodně 
zneužívána, v některých případech se stávala výmluvou pro nedokonalý a špatně sestavený výzkum. Je proto třeba 
zdůraznit, že tato metoda představuje nástroj pro tvorbu teorie a měla by být proto použita pouze pro výzkumy s 
tímto záměrem. Jejím konečným produktem by měla být abstraktní teorie připravená pro formální test na jiných 
datech (pravděpodobně s použitím obsahové analýzy). 



V práci jsme navazovali na publikované výsledky několika různých bádání. V českém kontextu to byla 

především práce prof. Anny Houskové Imaginace Hispánské Ameriky (Hispanoamerická kulturní identita v 

esejích a románech) a výbor hispanoamerických esejů Druhý břeh západu, který prof. Anna Housková edi

tovala. 

Teoretické práce, které se zabývají fotografií a jejími specifiky a na něž v práci navazujeme, jsou pak od 

Susan Sontag, Viléma Flussera, Josefa Mouchy a zejména pak publikace Co je fotografie?, kterou editoval 

Karel Císař, a která vymezuje pojmy z oblasti fotografie jako takové. 

Teoretické práce, které se zabývají latinskoamerickou současnou fotografií, vznikají zejména ve Spojených 

státech amerických. Monografie, které by se zabývaly současnou uměleckou latinskoamerickou fotografií, 

nejsou dostupné. Pracovali jsme proto s publikacemi, které se zabývají jak současným latinskoamerickým 

uměním (například odborná stať od Jacqueline Barnitz či souborné dílo zabývající se zejména dokumen

tární fotografií a literaturou, které editovala Marcy E. Schwartz), tak soubornými katalogy, které současnou 

latinskoamerickou uměleckou fotografii zachytávají jak v celosvětovém kontextu, tak v kontextu fotografie 

dokumentární a novinářské. 

Teoretické a odborné pozadí z oblasti literatury, které jsme potřebovali vymezit, jsme definovali s pomocí 

odborných statí René Welleka, Austina Warenna a Teorie Literatury, Tzvetana Todorova a Poetiky prózy, 

odborných statí Umberta Eca a v neposlední řadě i Úvodu do studia literatury a interpretace díla od Aleše 

Hamana. 

Co se týká publikovaných výzkumů, které se zabývají ikonografií v latinskoamerické literatuře a vůbec 

latinskoamerickým kulturním kontextem, čerpali jsme především z knih a esejů Néstora Garcíi Cancliniho, 

Valerie Fraser, Leopolda Zey a Césara Fernándeze Morena. 

V samostatných kapitolách, které se věnují jednotlivým tématům, čerpáme zejména z beletrie hispano

amerického literárního "boomu". Kromě toho pracujeme i s odbornými texty, které se přímo netýkají ani 

fotografie ani literatury. 

V kapitole Maskulinita, machismus a kult osobnosti tak pracujeme s poznatky publikované v dílech Sexu

alidad y nación od Daniela Balderstona a Gender in Latin America od Nikky Crasce a Sylvie Chant. 



V kapitole, která se zabývá tématem Města, jsou to především práce Jeana Francoise Lejeuneho Cruelty 

and Utopia: Cities and Landscapes oj Latin America, Ángela Ramy La ciudad letrada a práce Anny Houskové 

La poética del suburbio: Roberto ArIt y lorge Luis Borges. 

V kapitole, která přibližuje téma Mýtu, náboženství a fantastiky všednodennosti, vycházíme pro potře

by definice mýtu a symbolu z teorií Mircei Eliadeho, jak je vyjádřil v eseji Mýtus o věčném návratu a Ivo T. 

Budila, který v knize Za obzor západu shrnuje různá bádání uskutečněná na poli mýtu a symbolu v celosvě

tovém kulturním kontextu. Pro potřeby tématu ikonografie pak vycházíme z poznatků Evy Lukavské, které 

shrnula v knize Z,~zračné reálno a magický realismus a Josého Lora Camy a jeho Mitologías universales y 

latinoamericanas. 

Výběr umělecké fotografie a beletrie považujeme za koherentní a dobře definovatelný. Proto se dá poklá

dat za vhodně zvolený předmět k definici a vymezení specifických latinskoamerických témat. 

Hypotéza, že tato témata existují, se nám během paralelního sledování umělecké fotografie a beletrie roz

šířila i o způsob, jakým byla témata zpracovávána, který naši teorii obohatil o další rovinu. 

Při práci jsme narazili na několik problémů: oproti původnímu záměru kontaktovat argentinskou foto

grafku Kay Reynolds, která postupem upřesňování požadavků na specifika fotografů byla upozaděna, jsme 

kontaktovali argentinského fotografa Pablo Garbera, kterému je věnován oddíl jedné kapitoly. 

Dalšími problematickými tématy, na které jsme během práce narazili, bylo uchopení otázky, kdo je a 

není současný latinskoamerický fotograf. Nakonec jsme pro naše potřeby museli vymezit striktní definici: 

zohledňovali jsme pouze autory, kteří žijí a tvoří v Latinské Americe. Podobně jsme museli specifikovat i 

hranici mezi uměleckou a dokumentární fotografií, která zatím není pevně ukotvena. Okruh umělecké foto

grafie jsme nakonec stanovili tak, aby odpovídal uměleckým ambicím a vyjadřoval se k nadčasovým téma

tům. Zároveň nemusí plnit podmínku jednoduché "čitelnosti" fotografie, jak je tomu například u fotografie 

dokumentární a žurnalistické. 

Vzhledem k rozsahu práce jsme pak vybrali pouze tři reprezentativní tematické okruhy, které jsou jak v 

beletrii tak v umělecké fotografii nejvýraznější a zároveň co se vymezení a formy týče nejčistší. 



Pro naše potřeby uvádíme za odpovídajícími kapitolami stručné tvůrčí portréty jednotlivých fotografů. 

Domníváme se totiž, že v českém kulturním kontextu na rozdíl od autorů literárních nejsou tak dobře zná-

mi. 

Literatura a fotografie v Latinské Americe 

Přestože by se mohlo zdát, že literatura a fotografie jsou dva paralelní umělecké obory, mají toho společ

ného víc, než se při povrchním ohledání dá odhadnout. Tyto dva umělecké směry pojí dlouhodobý partner

ský vztah, a to zejména v Latinské Americe. Obě kulturní roviny jsou zejména v angloamerickém kulturním 

kontextu brány jako antropologický a estetický fenomén současné kultury. 

Jedním z prvních okamžiků, kdy se literatura a fotografie prolnula v moderních latinskoamerických ději

nách, byla Mexická revoluce. Toto prolínání pak trvalo celé dvacáté století. Ať už šlo o texty v katalogu k 

fotografickým výstavám, portrétování spisovatelů, povídky založené na fotografickém námětu či jen podob

né zpracovávání estetických témat. 

Fotografie však v těchto případech neslouží pouze jako názorný průvodce či ilustrace, spíš s textem nava

zuje dialog, spojenectví, které vyjadřuje shodné politické a estetické názory. Toto vzájemné umělecké ovliv

ňování se pak odráží ve spolupráci na fotograficko-literárních publikacích, nejrůznějších katalozích, výsta

vách a grafických projektech. 

Naše práce by měla poukázat na vzájemné prolínání obou uměleckých odvětví, a to pak zejména v oblasti 

zpracovávání některých typických latinskoamerických témat. Vzájemné vztahy mezi literaturou a fotografií 

jsou v poslední kulturní epoše čím dál tím těsnější a důležitost vizuálního kódu v poslední dekádě neustále 

narůstá. A to i na úkor kódu literárního. 

Těsnější provázanost fotografických a literárních děl tak nevyhnutelně vede až za hranice běžné spoluprá

ce, ják ji známe například z médií. Tuto spolupráci označují někteří fotografičtí kurátoři (například Marcy E. 

Schwartz nebo Mary Beth Tierney-Tello) za dědictví evropského pohledu na exotiku, expanzi a kolonizaci 

Nového světa, stejně tak jako za odraz výsledné politiky rasové diskriminace a sociální marginalizace. 



Od takového pohledu na Ameriku se podařilo ustoupit až v devatenáctém století v bojích za nezávislost, 

kdy se masověji začalo diskutovat i o tom, co nezapadá do šablon a je "jiné" než evropské představy. A tak 

se vizualita a verbalita staly - a dodnes jimi jsou, názornou strategií v neustálém bOji o kulturní identifikaci 

v postkoloniálním kontextu. 

Historický kontext fotografie 

Fotografie dorazila do Latinské Ameriky ihned poté, co byla v roce 1826 představena veřejnosti. Vbrzku 

se stala základním nástrojem pro dokumentaci etnických a geografických specifik regionu. 

Autory prvních fotografií bývali především zapálení Evropané, kteří postupně od dokumentární fotogra

fie přecházeli přes nejrůznější chemické i estetické experimenty k fotografii umělecké. To bylo typické pro 

oblast Brazílie, kam zamířilo hned několik uznávaných evropských fotografů - krajinářů. 

Jedním z takových evropských "otců" latinskoamerické fotografie byl francouzský umělec Hércules 

Romuald Florence, který se ve třicátých letech devatenáctého století usadil v provincii Saó Paulo. Tvořil 

něco na způsob daguerrotypie - reprodukce obrazů na skleněných deskách, a to ještě před Daguerrem a jeho 

definicí daguerrotypie. V latinskoamerickém kulturním kontextu zavedl termín "photographie".2 

Fascinace vizuální jedinečností Ameriky ze strany kolonizátorů, evropských surrealistů i nadšených etno-

grafů měla za následek to, že se na nově objevený prostor začalo pohlížet jako na něco, co je "jiné", nevšední 

a exotické. A to nejen pro fotografy cestovatele. Dokonce i místní fotografové dokumentovali své postoje 

k tomu "jinému", přičemž se často zaměřovali na střety a hranice několika různých kultur v koloniálním a 

postkoloniálním kontextu. 3 

2 Kossoy,B.: Photography in Nineteenth-Centllly in Latin America. In: Image and MemOly. Ed: Wendy 
Watriss, Austin: University ofTexas Press, 1998. 
3 Zamora, L.P.: Quetzalcóatls Mirror: In: Image and Memory. Ed: Wendy Watriss, Austin: University of 
TexasPress, 1998. 



"Fotografie byla na počátku spíš východiskem technickým, vzápětí se však transformovala i do teoretic

kého východiska - rétorické a ideologické strategie. "4 

Fotografie se tak přetvořila v médium se silným ideologickým potenciálem: zahraniční autoři sem pro

mítali své představy o změnách a revolucích a zachycovali vývoj směrem ke kulturní autonomii jak žurna-

listicky, tak umělecky. 

Čistou fotografií začala státní moc postupem času a technického vývoje manipulovat, stejně tak ji však 

začal používat i odboj a vládní opozice. Pro fotografii tak kromě základních dvou použití: pro etnografické 

záznamy a jako dokonalého pozorovatele, vzniká i další pole zájmu: Dokumentace zneužívání lidských práv. 

V každé z těchto tří kategorií se dynamicky vyvíjí vizuální zpracování rasismu a marginality. Zároveň nám 

fotografie odhaluje, jak může zmanipulované fotografické médium podporovat politickou moc. 

Od počátku masovějšího rozšíření fotografie ji evropští etnografové využívají v Novému světě jako nástroj 

k vyjádření toho "jiného", zvláštního. Zároveň však latinskoamerické téma slouží i k sebedefinování Evro-

py a k uspokojení hladu po exotice. Pro současnou uměleckou fotografii je toto období důležité zejména z 

důvodu ustanovení evropských fotografických kánonů, které pak posloužily k vymezení latinskoamerické 

fotografie a daly popud k rozvoji vlastního vizuálního stylu. 

S tím, jak v Latinské Americe začala vznikat střední třída, se začala rozvíjet i portrétní fotografie. Nešlo 

však jen o módní vlnu sebeprezentace, ale zároveň i o způsob, jak vyjádřit prosperitu rodiny a naplnit "třídní 

očekávání". 

Čeho se však v devatenáctém a na počátku dvacátého století latinskoamerické fotografii nedostává, jsou 

fotografie přirozené a spontánní: "Svět zachycený v póze, který vytvořili fotografové devatenáctého a dva

cátého století, sestával v Latinské Americe z figur naaranžovaných podle konvenčního způsobu nazíránÍ. 

Studiové pózy vyjadřovaly obecně přijímané představy o fotografii... a výsledek pak zaručoval osobní i spo

lečenský ideál zachycený na médiu. 5 

4 Richard, N.In Photography and Writeing in Latin America. Ed.: Marcy E. Schwartz: University ofNew 
Mexico Press, 2006. s. 3 
5 Kossoy, B.: Photography in Nineteenth-Century in Latin America. In: Image and Memory. Ed: Wendy 
Watriss, Austin: University ofTexas Press, 1998. 



Fotografie se stává jedním z hybatelů, kterým si obyvatelé Nového světa uvědomuj í, že jsou na stejné 

úrovni jako obyvatelé Evropy, kterým si dokazují svoji vlastní kulturní vyzrálost a který jako jeden z indiká- I -i ) 
'- -

torů začíná vymezovat střední třídu. 

V průběhu dvacátého a na počátku jedenadvacátého století je fotografie v Latinské Americe ještě stále 

ovlivněna odcizujícím se odkazem fotografie evropské. Kromě ní však nastupuje éra hledání a určování 

vlastního estetického výrazu a nového vizuálního jazyka, který by byl pro tento region výstižný a typický. 

Pro stále vlivnou etnografickou fotografii se postupně stává toto období kontraproduktivním: vzniká 

takzvaný Paradox etnografické fotografie. Fotografie produkované etnografy a etnology (ať už latinskoame-

rickými či z Evropy), podněcují vrozený rasismus. Marina Pérez de Mendiola ve stati zaměřené na fotografii, 

etnicitu a občanství v Mexiku k tomu podotýká: "Ten paradox má dvě polohy: na jedné straně lež glorifikace 

indigenistické kultury, na té druhé pak očividná ostrakizace těch, kteří tuto kulturu vytvářejí."6 

""\ 

Ve dvacátém století pak v Latinské Americe nastupuje nový fotografický fenomén: Nový typ portrétu. 

Velká část latinskoamerických zemí přistupuje na požadavek systematické katalogizace a sociální kontroly 

svých obyvatel a vznikají jakési identifikační karty - karnety. Jejich součástí je malá portrétní fotografie 

- takzvaná "pasovka". Tyto fotografie by samy o sobě neměly příliš vysokou estetickou hodnotu, staly se 

však vděčným materiálem pro 

umělce jedenadvacátého sto-

letí. Například Chilský umě

lec Eugenio Dittborn a skupi-

na Avanzada pracují s těmito 

fotografiemi při nejrůznějších 

kulturních projektech. Podle 

jeho slov právě takové fotogra

fie dokáží nejlépe vystihnout 

"represivní politiku pózy." 

&@ 
~ 
~ -6 

Podobně byly identifikačn í 2. Eugenio Dittborn: Chi/ean b. 1943 
--------------~--------------------------

fotografie využívány i při nej -

6 Pérez de Mendiola, M.: Mexican Contempora/y Photography: Staging Ethnicity and Citizenship. Universi-
ty ofNew Mexico Press, New Mexico, 2004. s. 128 



různějších uměleckých projektech, které měly poukazovat na diktátorské manýry v Chile a Argentině - na 

takzvané "desaparecidos", "zmizelé". 

Umělecká fotografie neměla ve dvacátém století v Latinské Americe tak neotřesitelnou pozici, jako napří

klad ve Spojených státech amerických či v Evropě. Její důležitost a vliv ale postupně sílil a dnes už není jen 

okrajovým zájmem několika nadšených fotografů. Naopak, stalo se z ní umělecké odvětví s vlastními pra

vidly. To se potvrdilo zejména v osmdesátých letech, kam se datuje první větší rozmach umělecké a experi

mentální fotografie mezi vizuálními umělci. 

Na poli fotografie však stále dominuje politicky a sociálně zainteresovanější fotografie dokumentární. 

Na bázi dokumentu se tak latinskoamerická fotografie vyprofilovala v suverénní a originální kulturní feno

mén. 

Jednou z prvních autorek, které odzátkovaly mocný proud mexické umělecké fotografie~yla Anita Bre

nner, která v roce 1926 přizvala ke spolupráci severoamerického fotografa Edwarda Westona, aby jí pomohl 

vymezit historické, kulturní 

a spirituální kořeny moder

ního mexického umění. 

Následně se pak Edward 

Weston, jeho studentka Tina 

Modotti a jeho syn Brett 

vydali na společnou cestu 

přes státy Oaxaca, Puebla, 

Michoacán, Jalisco, Guana

juato a Querétaro až do Ciu

dad de Mexico. Zde kromě 

nejrůznějších fotografic

kých črt zaznamenávali vIi

vy muralismu, křesťanství a 

revolučních nálad na mexic- 3. Tina Modotti: Sombrero 
-----------------------------------------------------------

kou kulturu. 



Vznikla kniha, která má kromě 350 stran textu i 72 velkoformátových fotografií. Pod názvem ldols Behínd 

Altras vyšla v roce 1929. Revoluční na ní byl pohled, kterým autoři nazírali indiánskou kulturu: ne jako na 

slábnoucí relikt mizející minulosti, ani jako na barevné atrakce pro turisty, ale jako na silnou, zářivou kultu

ru a vitální zdroj inspirace pro umělce porevolučního Mexika. 

Vliv fotografie na ostatní vizuální umění je nezanedbatelný. Ať už hovoříme o muralistech, kteří se často 

mohli spolehnout jen na archivní fotografie, či o současných fotografech, kteří rádi přetváří staré a archivní 

fotografie do nových podob a nových forem. Tyto staré fotografie tak v současné době nesou punc jak kul

turní ikony, tak sémiotického znaku. 

Literatura a fotografie - vzájemné prolínání 
uměleckých poloh v kontextu Latinské Ameriky 

Abychom lépe porozuměli interakci mezi verbalitou a vizualitou v kontextu kultury Latinské Ameriky 

dvacátého století, musíme se vrátit do prefotografické epochy až k symbolickým vyjádřením, jakými byly 

mezoamerické kodexy nebo Nueva cróníca y buen gobíerno (1615), kterou sepsal Guamán Poma de Ayala. 

Tyto texty zachycují setkávání a střety evropských a indiánských kultur v signifikantní kombinaci verbálních 

a vizuálních znaků. 

Vzhledem k tomu, že mezoamerické kultury nepoužívaly fonetickou abecedu v dnešním smyslu slova, 

vznikl díky křížení domorodých logotypů, křesťanských symbolů a španělského způsobu zaznamenávání 

nový styl zachycování reality. 

Popisy a postřehy Guamána Pomy de Ayaly, které se týkaly lncké říše, jsou doprovázeny kresbami každo

denních zvyků domorodých lidí a jejich způsobu správy říše. Tento koloniální pohled na Andský život, z 

úhlu kolonizované strany, popisuje Poma de Ayala jako kreol. Snaží se ovšem tyto kultury a životní postoje 

prolnout tak, jak by to podle něj bylo do budoucna ideální. Jedním ze základních znaků této kroniky je právě 

důvěra ve vizuální i verbální stránku knihy. 



Guamán Poma de Ayala tak předjímá spleti-

tost a propojenost sémiotického vzoru v Latinské 

Americe, aniž 'brmohl tušit, že o několik století 
"-

později se bude vizuální i verbální forma sděle

ní prolínat díky technickým vymoženostem ještě 

mnohem těsněji. 

Tato hybridní kombinace textů a obrazů se pak 

v Latinské Americe bude objevovat stále častěji. 

Nabídne svému publiku hlubší vhled a intenziv-

nější prožitek z uměleckého produktu. V devate

náctém století můžeme podobnou práci s textem 

a obrazem vysledovat na grafických tiscích Jose 

Guadalupe Posady. Díky svým kostlivcům - "cala-

veras" se stal ve dvacátých letech jakýmsi miláč

kem muralistů a je považován za jednoho z před

chůdců slavné Taller de Gráfica Popular, založené 

v roce 1937. Posada tak definoval a ukotvil styl 

populární ilustrace s doprovodným textem. Těmi

ELfIlO 

4. Guarnan Parna de Ayala: Nueva rónica y buen gobierno 

to pravidly se následně řídili tvůrci populárního grafického umění po celý zbytek dvacátého století. 

Zatímco Posadovo dílo vymezilo grafickou politickou satiru a folklór, další díla -

zejména pak z náboženské a propagandistické oblasti, vytvořila pozadí uměleckému 

propojení textu a obrazu. Oblíbené mexické "retablos" - malé plechové náboženské 

obrázky, propojovaly slovo a obraz tak, aby biblické výjevy byly srozumitelné opravdu 

každému. 

~. lose Guadelupe Posada: Calaveras Montan 
Později - s nástupem plakátu, se fotografie začíná používat jako 

důležitý grafický prvek. Nenese už jen informační hodnotu, ale 

stává se z ní nepostradatelný prostředek grafického výrazu. Lorenzo Homar, dosud žijící a uznávaný grafik 

z Porto Rica, se ve čtyřicátých letech zaměřil na plakáty, ilustrace k heslům a linoryty, které měli publikum 

přitáhnout ke kulturním akcím, starobylým legendám a nabídnout společenskou kritiku. 



Kombinace vizuality a verbality v produktech lidové kul

tury zdůrazňuje otázku gramotnosti a způsobů, jak sdělit 

důležité informace i těm negramotným. Propojení obrazu a 

písma se tak užívalo zejména v době, kdy si jednotlivé státy 

v Latinské Americe musely vytvořit svoje národní identity 

a určit, kam budou směřovat. 

Populární formy umění byly logickým vyústěním stře

tu a míšení kultur, tak typickými pro Latinskou Ameriku. 

Zdůrazňování kulturní hybridity se stalo jedním z hlavních 

témat nejrůznějších analýz latinskoamerické kultury. 

Jedním z těchto teoretiků je i Néstor Garda Canclini. 

Ten se ve svém díle CuZturas híbridas: estrategias para ent-

mr y saZir de Za modernidad' zabývá kulturou moderní epo- 6. Lorenzo Hornar: Plakát k festivalu portorického diva
dla 

chy a modernismem. Jeho pojetí kulturní hybridity nabízí 

plynulejší, ucelenější a propojenější pohled na termíny jako "moderní" a "tradiční", "místní" a "kosmopo

litní" či "vysoká" a "populární" kultura. Tyto termíny a jejich vysvětlení pak zároveň považuje za klíčové k 

porozumění latinskoamerické kulturní produkci a konzumerismu. 

Jeho příklady verbálně-vizuálních obrazů zahrnují například neonově zvýrazněná sdělení, nacionalis

tické monumenty na veřejných prostranstvích, průnik tiskové a televizní kultury v momentě, kdy jsou do 

televizních pořadů zváni spisovatelé. Jeho teze je jakousi oslavou "nečistého" umění vizuálních umělců, kteří 

vědomě tvoří a směšují obrazy a konvence z historie, populární kultury a masmédií. 

V těchto podobách současného umění reprezentuje kombinace verbality a vizuality vysoce funkční a 

nezvratitelnou roli vizuální kultury v Latinské Americe. 

7 GarCÍa Canclini, N.: Cultl/ras híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad. Ciudad de Mexi
co, Grijalbo, 1989 



--
Fotografie se do vizuálně-verbální genealogie dostává téměř současně s nástupem původní a suverénní 

literární tvorby a literární imaginace. Fotografie jako taková sehrála důležitou roli s nástupem latinskoame

rického románu na počátku dvacátého století, a to zejména v textech, které sice nereprodukovaly obrazy, ale 

nejrůznějšími způsoby je evokovaly. 

Tím, že fotografie zároveň sloužila jako jeden ze znaků modernity, jako jakýsi katalyzátor fantastična a 

tichý svědek, stala se nedílným nástrojem v dílech autorů, jakými byli například Leopoldo Lugones, Adolfo 

Bioy Casares, Jorge Luis Borges, Angélica Gorodischer, Julio Cortázar či Mario Vargas Llosa. 

Ačkoliv čtenář těchto autorů zmiňované fotografie nikdy neuvidí, jejich přítomnost vytváří rozpor, záha

du a napětí a nabízí vhled do některých dilemat, která fotografie jako médium s sebou přináší: jednou repre

zentuje realitu a podruhé je součástí reality jako takové. 

Severoamerická spisovatelka Ursula K. Le Guin v předmluvě k anglickému vydání knihy Antología de 

Za literatura jantástica, kterou editovali Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo a Bioy Casares, připomíná, že 

samotný termín "fantastický" pochází z řečtiny a znamená "učinit viditelným". V dnešní době se však použí

vá spíš v kontextu imaginace jako "výsledek utváření představ věcí, které ve skutečnosti neexistují." 

Fotografie nevstoupila do tohoto procesu fantastična jen "magickým" obřadem zachytávání a vyvolávání 

obrazů, ale zároveň, jak tvrdí Roland Barthes ve své knize La chambre claire (Světlá komora), "zpřítomňová

ním lidí, kteří už jsou dávno po smrti"s. 

Na počátku Borgesovy slavné povídky Alej si vypravěč vyvolává vzpomínky na fotografie Beatriz: "Ono

ho žhavého únorového rána, kdy po naléhavé agónii, která ani na okamžik neklesla do sentimentality nebo 

do strachu, zemřela Beatriz Viterbová, všiml jsem si, že na železných plakátovacích plochách na náměstí 

Konstituce nově vylepili jakousi reklamu cigaret. Zamrzelo mě to, neboť jsem si uvědomil, že se nepřetržitý 

a rozlehlý vesmír odvrací do Beatriz a že je to první z nekonečné řady změn. Vesmír se možná změní, ale já 

ne, pomyslil jsem si s melancholickou samolibostí. Vím, že moje marná oddanost někdy Beatriz popuzovala. 

Teďje mrtvá a já mohu zasvětit její život památce, bez naděje, ale také bez pokořování. Napadlo mě, že třicá

tého dubna by měla narozeniny. Navštívím-li toho dne dům v Gayarově ulici a pozdravím jejího otce i jejího 

bratrance Carlose Argentina Daneriho, bude to dokonalý, možná nevyhnutelný projev zdvořilosti. Znovu 

8 Barthes, R.: Světlá komora. Přeložil M. Petříček. Praha: Fra, 2005 



---
budu asi čekat v pološeru nevelkého pokoje, přeplněného nábytkem. Znovu si budu asi bedlivě prohlížet její 

četné podobizny. Beatriz Viterbová z profilu, v barvách. Beatriz s maskou při karnevalu r. 1921. Beatriz při 

biřmování. Beatriz v den svatby s Robertem Alessandrim. Beatriz na obědě v Jezdeckém klubu, krátce po 

rozvodu. Beatriz s Delií San Marco Porcelovou a Carlosem Argentinem v Quilmes. Beatriz s čínským pin

čem, kterého jí daroval Villegas Haedo. Beatriz zpředu a pootočená bokem, usmívající se, bradu podepřenou 

o ruku ... "9 

Tato vypravěčova nostalgická vzpomínka nám poskytuje předehru k fantaskní zkušenosti vizualizace 

Alefu v rodinném sklepě. 

Fotografie sehrála podobnou úlohu i v povídce Hipalia Leopolda Lugonese. Tam se obraz podobný foto

grafii postupně zvětšuje přes celou zeď, aby sál život z překrásné mladé dívky. 

Další, kdo fenomén fotografie zpracovává literárně, je Angélica Gorodischer, která rodinný portrét před-

stavuje jako ústřední téma sporu mezi manželi. Její povídka Cámara oscura vyvrcholí tím, jak vypravěč 

čtenáři předkládá rodinnou ságu, ve které babička utekla s kočovným fotografem. 

Pro autory, jako jsou Borges, Lugones a Bioy Casares je moment vědeckého a technického procesu foto

grafie fascinující. Zachycení obrazu čočkou a jeho fixace na adekvátním povrchu je tematicky okouzluje. 

Ve svých fantastických povídkách propojují "moderní fotografii" s minulostí, s magickými kvazinábožen

skými rituály a tajemstvím. Lugonesovy povídky Un fenómeno inexplicabZe a Los ojos de Za reina odhalují 

neklid, který fotografický proces může vyvolávat. 

Borgesova povídka La otra muerte je založena na fotografii ducha, který odkrývá nové souvislosti a Bíoy 

Casares v povídce La invención de MoreZ představuje obrazovou reprodukci jako paradoxní způsob zpřístup

nění nesmrtelnosti. V touze po věčném životě v přítomnosti imaginární lásky se protagonista vyfotografuje 

fantastickým holografickým strojem, a to i přes skutečnost, že to bude znamenat vlastní zánik. Tím Bioy 

Casares dramatizuje jakýsi dvojsečný status fotografického obrazu, který je sice intimně provázán se smrtí, 

ale zároveň slibuje nesmrtelnost. 

------------------------9 Borges, J.L.: Nesmrtelnost. Překlad K. Uhlíř. Hynek, Praha 1999. 
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Krátké povídky, které evokují fotografie, jsou typické pro dílo dalšího latinskoamerického spisovatele: 

Julia Cortázara. Jak sám autor zmiňuje v eseji Algunos aspectos del cuento, krátké povídky jsou stejně jako 

fotografie: "ohraničené stopy zachycené reality" a "vždy užaslá přirozenost věčných příběhů".1O 

Jeho další povídka Las babas del diablo je pravděpodobně jedním z nejznámějších latinskoamerických 

textů vůbec, kde hlavní roli hraje fotografie. Podle tohoto námětu natočil Michelangelo Antonioni film Zvět-

šenina. Nazvětšovaná momentka z pařížského náměstí způsobí, že fotograf musí reinterpretovat scénu před 

jejím vznikem a uvědomit si, jak se jeho vyfotografování stalo součástí dramatu. 

V pozděj ší Cortázarově povídce Apocalipsis de Solentiname diapozitivy vyfotografované na cestě po Nika

ragui' jejichž tématem jsou naivní indiánské kresby, překvapí protagonistu v momentě jejich promítání zpět 

v Evropě scénami mučení a násilí. 

Fotografie také hraje pivotní roli ve Vypravěči Maria Vargase Llosy. Vyprávění se dává do pohybu ve 

chvíli, kdy hlavní hrdina přijde na výstavu fotografií z indiánské komunity žijící v odlehlé části peruánské 

džungle. 

"Přijel jsem do Florencie, abych tu na čas zapomněl na Peru a Peruánce, a vida, dneska ráno se mi ta 

zpropadená země postavila do cesty nejméně očekávaným způsobem. Už jsem si prohlédl rekonstruovaný 

Dantův dům, kostelík San Martino del Vescovo a uličku, kde podle legendy Dante poprvé spatřil Beatrici, 

a šel jsem právě po ulici Santa Margherita, když tu mě najednou přikovala k zemi jedna výloha: luky, šípy, 

vyřezávané pádlo, džbán s geometrickými kresbami a figurína v kužmě, tunice z plavé bavlny. Ale hlavně 

tam bylo několik fotografií, které mi rázem připomněly chuť peruánského pralesa ... 

... Fotografie, na niž jsem čekal od chvíle, kdy jsem do galerie vešel, se objevila mezi posledními. Na první 

pohled bylo zřejmé, že to společenství mužů a žen sedících v kruhu po amazonském způsobu - podobá se 

orientálnímu sedu: nohy vodorovně zkřížené, velice vzpřímený trup - ve skomírajícím světle soumraku, jež 

pomalu přecházel v noc, se hypnoticky soustředí. Byli naprosto nehybní. Všechny tváře mířily jako polo

měry kruhu k jeho středu, mužské postavě, která stála v srdci kola Mačigengů, jakoby jí uhranutých, a cosi 

vykládala a gestikulovala při tom rukama. Přeběhl mi mráz po zádech. Pomyslel jsem si: "Jak se to tomu 

10 Cortázar, J.: Ultimo rDlmd. S fotografiemi Ricka Levyho, Joea Kirkishe, Douglase Kneedkera a Richarda 
Zarise. Siglo Veintiuno Editores, México, 1969 
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Malfattimu povedlo, jak to, že mu dovolili, jak to udělal, aby .. ?" Sehnul jsem se a sklonil obličej těsně k sním

ku. Prohlížel jsem jej, očichával rrobodával pohledem i představivostí, až jsem si všiml, že dívka u vchodu s 

obavami vstává od stolku a blíží se ke mně ... "11 

Imaginativní podhoubí Latinské Ameriky spolu s širokou škálou románových příběhů inspirovalo úzkou 

spolupráci literatury a fotografie. Projekty, které k takové spolupráci vedly, jsou typické pro celé dvacáté sto

letí. Výsledkem této spolupráce však nebyly jen dokumenty, ve kterých by fotografie sloužila jako ilustrace a 

důkaz, ale i historické komentáře, poetické a románové texty. 

Dalším výsledkem prolínání fotografie a literatury byl i veřejný apel na sociální vědomí a svědomí. Doku-

mentovaly se revoluce, předefinovával se postoj k indigenismu, zachycoval se rozmach měst a městský pro

stor ve specifickém latinskoamerickém kontextu. 

Spojení fotografie a textu nutilo jak čtenáře, tak spisovatele či fotografa, aby přehodnotili svůj vztah k 

vizuálnímu i verbálnímu sdělení. Zároveň se veřejně začalo diskutovat o možnostech manipulace jak textem, 

tak fotografií, která byla až do té doby vnímána jako něco realistického, co objektivně zachycuje realitu. 

"Vzájemný vztah mezi vizuálním a verbálním sdělením v těchto projektech s naléhavostí poukázal na 

etickou a politickou problematiku tím, že ji zasazoval do historického kontextu."12 

To, jak se fotografie a literatura ve dvacátém století doplňuje, ilustruje postava chilského básníka Pabla 

Nerudy. Ten je patrně nejznámějším latinskoamerickým básníkem, který propadl kouzlu fotografie. Často 

ho portrétovala argentinská fotografka Sara Facio, která pak jeho portréty použila i v knize Geografía de 

Pablo Neruda. 

V knize, jejíž autor je Guillermo Tejeda a která se jmenuje Los disfraces de Neruda, jde básníkovo experi

mentování s vizualitou mnohem dále: Tejeda zde dokumentuje, jak Pablo Neruda vyjadřuje sám sebe pomo

cí převleků a kostýmů, které jsou mu nejbližší, a které ho nejlépe vyjadřují. 

II Vargas Llosa, M.: Vypravěč. Přeložila Anežka Charvátová, Mladá Fronta. Praha 2003 
12 Schwartz, M.E.:, Tiemey-Tello, M.B.: Photography and Writeing in Latin America, University ofNew 
Mexico Press, Albequerque 2006 



Současní vizuální umělci z Latinské Ameriky využívají verbální média a naopak experimentální básníci 

posi1ují svá sdělení vizuální stránkou. Chilská básnířka Cecilia Vicuňa zapracovává fotografii do své poesie, 

aby rozložila a podtrhla proces psaní. 

Ji11 Kuhnheim ve své knize Spanish 

American Poetry at the End oj the 20th 

Century k tomu podotýká: "Vikuňa roz

šiřuje hranice své experimentální esteti

ky tím, že opakovaně osciluje mezi litera

turou a vizuální oblastí, vzpírá se daným 

kategoriím a ptá se po řádu světa. "13 

Uruguayský vizuální umělec Luis 

Camnitzer manipuluje fotografií tím, že 

k ní přidává verbální sdělení, aby podtrhl 

ironii své práce. 

7. Luis Camnitzer: Mirror 

Ji1l Kuhnheim to komentuje slovy: "Luis Camnitzer nespojuje verbální a vizuální polohy proto, aby něco 

ilustroval nebo vysvětloval, ale aby vytvořil nezávislý kontext... Ani separátní obraz ani separátní jazyk 

nedokáží přesně vyjádřit myšlenku, ale spíš komplikují snadný přístup k významu."14 

Chilský básník Raúl Zurita ve svých dílech kombinuje vizuální prvky s poesií. Pohrává si s tématem 

autorské kontroly. Jeho intertextuální experimenty s autoportréty a vizuální titulky rozšiřují hranice poetic

kého prostoru. 

Fotografie Raúla Zurity nazvané Psaní v poušti a Psaní na nebe ze sbírky Anteparaíso, jsou pravděpo- .( 

dobně těmi nejznámějšími příklady jeho experimentů. Podobně jako Cecilia Vicuňa mísí Zurita moderní 

technologie fotografické reprodukce s archaickým procesem psaní, aby tím vyjádřil téma dočasností a trvání 1 
uměleckých děl. 

13 Kunheim, J.S. : Spanish American Poetry at the end oj 20th Century: Textua! Disruptions. Austin: University 
ofTexas Press, 2005 . s. 58 
14 Kunheim, J.S .: Spanish American Poetry at the end oj 20th Century: Textua! Disruptions. Austin: University 

. ofTexas Press, 2005. s. 64 

.... 



Další osobností, která byla fotografií ovlivněna, byl Juan Rulfo. Kromě toho, že dosáhl uznání na poli lite-

rárním, stal se i respektovaným fotografem. Rulfovy fotografie zobrazující Jalisco se staly nedílnou součástí 

fotografických katalogů a galerií. 

8. Juan Rulfo: Jalisco 

Juan Rulfo sám sebe dokonce častěji nazýval fotografem než spisova

telem. Dalo by se tak říct, že jeho drsné a upřímné fotografie krajin a 

portrétů nepřímo ilustrují jeho psaní. Poslední anglické vydání Rulfova 

Pedra Párama je pak doplněno vybranými fotografiemi Josephine Saca

bo, která celý cyklus nazvala The Unreachable World oj Susana San Juan: 

Homage to juan Rulfo. 

Současní latinskoameričtí románoví spisovatelé čerpají z vizuality v 
, --------

narativních žánrech, aby zachytili problematiku rasismu, zpětného dokumentování minulosti a společen

ských traumat. Peruánský spisovatel Miguel Guitérrez publikoval dva romány s fotografiemi Julia Olavarríi. 

Příběh Le destructión del Reino se tematicky prolíná se sérií černobílých fotografií s pózujícím dítětem v 

závoji, které byly vyfotografovány v ruinách haciendy v severním Peru. 

V románu El mundo sin Xóchti, Gutiérrez využívá barevné fotografie Julia Olavarríi, aby ilustroval vyprá

vění o incestních vztazích mezi bratrem a sestrou, kteří představují upadající peruánskou oligarchii. 

Fotografie, které na první pohled nemusí korespondovat s textem, se tak stávají nástrojem, jak čtenáře 

probudit z letargie pasivního konzumování textu a nutí ho k tomu, aby se zaměřil na nové možností inter-

pretace. 

Například Julio Cortázar v jednom eseji popisuje migraci úhořů a text doplňuje šedesáti fotografiemi, 
0/ 

které jakby vůbec s textem nesouvisely. Při bližší analýze textu však pozorný čtenář odhalí volné asociace 

mezi obrazovou a textovou složkou eseje. Kniha tak má poukázat na fakt, jak mylná může být interpretace 

Podle evropských a severoamerických kánonů. 



2. LATINSKOAMERICKÝ ZPŮSOB VIDĚNÍ 
- --

Fotografie, jež nás vyučují novému vizuálnímu kódu, proměňují a rozšiřují naše představy o tom, co je hod-

no pozornosti a co jsme oprávněni pozorovat. Jsou gramatikou, a co je důležitější, jsou i etikou vidění. 

Susan Sontag 

Celosvětový rozmach a oblíbenost hispanoamerického románu v padesátých a šedesátých letech 20. sto-

letí odstartoval zájem o Latinskou Ameriku, a to nejen v literární či kulturní rovině. Začalo se diskutovat, 

proč se latinskoamerický pohled na svět natolik liší od pohledu takzvaných "západních" zemÍ. 

Latinskoamerické literární a estetické cítění tak nabourává "totalitní" teorie umění, jaké vytvořil napří-

klad Alain Robbe-Grillet, který ve své definici "nového románu" prohlásil, že románem je pro něj pouze to, 

co je vystavěno podle kánonů evropských vyprávěcích postupů. 15 

I dnes neustále objevujeme, v čem spočívá jinakost hispanoamerického románu, čím nás obohacuje a 

čím bourá hranice a tabu v klasickém literárním pojetí. "Hispanoamerická svébytnost se neobjevuje jenom 

jako výslovné téma, ale projevuje se i ve způsobu vidění." 16 

Tento postřeh je důležitý zejména v okamžiku, kdy se hodláme zaobírat současnou latinskoamerickou 

fotografií. Pro naše potřeby pak vytneme z celku, který je nazýván fotografické umění, jen jednu část. Jedná 

se o experimentální nebo uměleckou fotografii. Ta se především v posledních dvaceti letech stává neoddis

kutovatelnou součástí všech prestižních světových uměleckých sbírek, které se věnují modernímu umění. V 

odborných časopisech se stále častěji skloňují jména jako Marcos López, Alejandro Bacharach, Milagros de 

la Torre či Pablo Garber ... 

------------------------15 
16 

Robbe-Grillet, A.: Pour un nOllveall roman, Editions de Minuit. Paris 1963 
Housková, A.: Imaginace Hispánske Ameriky. Praha: Torst, 1998. s. l3 



Jako paralelu a odpovídající literární oblast k umělecké fotografii jsme zvolili beletrii, protože ta se stejně 

jako umělecká fotografie zabývá fikcí a podtrhává tím emblematická témata i jejich paralelní zpracovávání. 

umělecká literatura, stejně jako umělecká fotografie, potřebuje spolupráci autorů a publika, kontakt obou. 

Jorge Luis Borges k tomu podotýká: "V mých povídkách jsou samozřejmě pravdivé okolnosti, ale měl 

jsem pocit, že by se tyto okolnosti měly líčit vždy s určitou příměsí nepravdy. Vyprávět příběh tak, jak se 

skutečně stal, není nijak uspokojivé. Musíme věci změnit, i když je pokládáme za nepodstatné; pokud tak 

neučiníme, neměli bychom se považovat za umělce, ale za pouhé žurnalisty či historiky."l? 

Tuto myšlenku potvrzuje i výrok Ernesta Sabata: "Pro dobrý román je příznačné, že nás strhne do svého 

fiktivního světa, že se do něho ponoříme a izolujeme se od skutečnosti do té míry, že na ni zapomeneme. A 

přitom nám odhaluje právě skutečnost, jež nás obklopuje!"l8 

Umělecká fotografie je často dávána jako protipól fotografie dokumentární: vykazuje vědomou kompo-

zici, manipulaci a fikcionalizaci. Jde o takzvanou režisérskou sféru fotografie, v níž nacházíme fotografické 

autorství Marcose Lópeze, Tatiany Parcero či Alexandera Apóstola. 

Při uplatňování "režisérské strategie" se zdánlivé pravdivosti fotografie užívá k její subverzi: skrze zdání 

nenarušené skutečnosti, do které se vplétá narativní dimenze, vznikají fikce. 

Pro filosofa vizuálního umění Viléma Flussera jsou experimentální fotografové ti, kteří si jako jediní 

" ... skutečně uvědomují, že obraz, aparát, program a informace (čtyři pilíře filosofie fotografie) jsou 

základní problémy, se kterými se musí vypořádat. Skutečně se vědomě snaží vytvářet nepředvídané infor-

mace, to znamená dostat z aparátu a pak obrazu něco, co v programu aparátu není. Vědí, že hrají proti apa

rátu. Ale ani oni si neuvědomují dosah své praxe: Nevědí, že se pokoušejí odpovědět na otázku svobody v 

kontextu aparátu. "19 

Fotografie má navíc~s literaturou společnou ještě jednu důležitou (zejména v latinskoamerickém kontex

tu) oblast. Tou je obraznost. 

-------------------------
17 
18 
19 

Borges, Jorge Luis: Ars poetica. Přeložila M. Housková. Praha: MF, 2005 
Sabato, Emesto: Spisovatel ajeho pH zraky. překlad Y. Urban a A. Charvátová. Praha: MF, 2002 s. 156 
F1usser, Y.: Zafilosofiifotografie, překlad: J. a B. Kosekovi, Hynek, Praha 1994 s. 6 



Vilém Flusser vidí mezi obrazností, obrazem a imaginací těsnou vazbu: " Obrazy jsou plochy, které mají 

význam. Poukazují - většinou - na něco v časoprostoru, "tam venku", co nám mají jako abstrakce (jako 

zkratky čtyř dimenzí časoprostoru na dvě dimenze plochy) učinit představitelným. Tuto specifickou schop

nost abstrahovat plochy z časoprostoru a znovu je do časoprostoru promítat nazývám imaginací. Je předpo

kladem pro vytváření a dešifrování obrazů. Jinak řečeno: Je schopností zakódovat jevy do dvoudimenzionál

ních symbolů a tyto symboly číst. "20 

"Obraznost je téma, které patří jak do psychologie, tak do literatury a umění obecně. V psychologii slovo 

"obraz" znamená duševní reprodukci, vzpomínku na smyslový či vjemový zážitek z minulosti, který nemusí 

být nutně vizuální. "21 

Tato obraznost je důležitá pro užívání literární a fotografické metafory, zejména pak proto, že samotná 

fotografie je metaforou: "Je poučná snadnost, s jakou můžeme přejít od obrazů jako stopových reprezen

tantů vjemů ke druhé linii, která prochází celou naší oblastí - k analogii a přirovnání. Ani vizuální obrazy 

bychom neměli hledat výhradně jen v popisné beletrii; a jen několika málo autorům, kteří se pokoušeli psát 

"imagisticky" či "fyzicky", se podařilo omezit se na zobrazení vnějšího světa. Ostatně o to zřídkakdy usilo-

1· ,q? va 1. --

Anglický literární kritik J. M. Murry k tématu obraznosti dodává: "Přirovnání a metafora jsou spojeny s 

formální klasifikací rétoriky. Termín obraz by tak měl zahrnovat obojí. Musíme však z naší mysli vyloučit 

názor, že obraz je převážně či dokonce výlučně vizuální. Obraz může být vizuální, může být sluchový nebo 

může být zcela psychologický. "23 

20 Flusser, v.: Zajilosojiifotograjie, překlad: J. a B. Kosekovi, Hynek, Praha 1994 s. 8 
21 Wellek, René, Wanen, Austin: Teorie literatury. Přeložil M.Calda. Olomouc: Votobia, 1996 s. 263 
22 Wellek, René, Wanen, Austin: Teorie literatury. Přeložil M.Calda. Olomouc: Votobia, 1996 s. 264 
23 Muny, J.M.: Metaphor, Countries ofthe Mind, Modem Poetty. London 1931. s. 16 



Problematika kontinuity 

Mnoho literárních vědců poukazuje na problematiku kulturní kontinuity. Ta je v Latinské Americe stále 

diskutována, zkoumána a nazírána ze všech úhlů. Například i dnes je odvážné a přinejmenším problematic

ké plně se přiklonit k názoru, že hispanoamerické literatury navazují na literatury předkolumbovské. Za dis

kutabilní můžeme považovat jak termín "indiánské literatury", (i když se v současné době mezi literárními 

vědci etabloval termín "nativní literatury"), tak určení míry, nakolik se na ně dalo navazovat. 

Neoddiskutovatelným závěrem ovšem patrně zůstane, že vlivy předkolumbovských kultur jsou nedíl

nou součástí a jedním ze tří pilířů, o které se opírá svébytnost latinskoamerické literatury. Podobně je to i 

s problematikou černošského vlivu. Tato tříkulturnost není v historii nijak dokumentována, o to víc je ale 

součástí celé latinskoamerické kultury. 

Carlos Fuentes k tomu ve svém eseji Pohřbené zrcadlo podotýká: "V BoHvarových portrétech se jeho 

mestictví buď zdůrazňuje, idealizuje, zastírá, nebo dokonce maskuje. Ale vzájemný vztah s Hipolitou24 je 

mnohem víc než výmluvný. "25 

.2!ablo Garber: Mosaico oda/iscas 

-------------------------

Venezuelský romanopisec Arturo Uslar Pietri k tomu-

to tématu napsal: "Skrze naše černošské nebo indiánské 

chůvy jsme ve španělské Americe všichni tříkulturní. I 

kdybychom byli čistokrevní běloši, jsme také černochy a 

Indiány. A taktéž čistokrevný černoch nebo čistokrevný 

Indián se zde podílí na evropském světě. To znamená: tří -

kulturnost není otázkou rasy. Spíše je kultura nadřazena 

rasám."26 

24 
25 
26 

Bolívarova afroamerická kojná, která mu od devíti let nahrazovala rodiče 
Fuentes, Cm'los: Pohřbené zrcadlo. Přeložila A. Tkáčová. Praha: MF, 2003. s. 191 
Henríquez Ureňa, Pedro: HiStoria de la cu/tura en América hispánica. FCE. Col. Popular, México 1986 



Problematika vývoje a kontinuity fotografie je v tomto ohledu marginální, protože zatímco latinskoame

rické písemnictví se může o historické podloží cítit ochuzeno, latinskoamerická fotografie si toto podloží 

vytváří paralelně s fotografií evropskou a z dnešního pohledu se dokonce toto podloží může jevit kvalitněj

ší, působivější a zajímavější než to evropské. Latinskoamerická fotografie tak v sobě zahrnuje souhrnnější, 

méně pevnou vazbu k historii a vztah ke geografické a společenské realitě, který je poznamenán na jedné 

straně větší nadějností, na druhé dravostí. 

Teorie fotografie, samotná fotografie i fotografové měli svoji startovní pozici v Latinské Americe mno-

hem jednodušší. Neexistovala žádná závazná estetická pravidla a estetické vzory, které by se daly doneko

nečna parafrázovat a napodobovat. Zatímco o literatuře se dá mluvit jako o "národní", fotografie je dodnes 

mezinárodní. Což ale neznamená, že by se časem do jakýchsi "národních" fotografických směrů nemohla 

vyvinout. A můžeme předpokládat, že latinskoamerická fotografie by byla jednou z prvních, téměř národ

ních, silně vyhraněných. 

Vilém Flusser vidí sílu fotografie ještě mnohem vyostřeněji: "V průběhu dějin dominovaly texty, v sou-

časnosti dominují obrazy. A kde dominují technické obrazy, získává nové postavení analfabetismus. Anal-

fabet už není jako dříve, vyloučen z kultury zakódované v textech, nýbrž má téměř plně podíl na kultuře 

zakódované v obrazech. Jestliže se v budoucnosti texty zcela podřídí obrazům, pak je nutno počítat s všeo

becným analfabatismem, a jenom specialisté se budou učit psát. Rozvojové země se už dnes vzdávají boje s 

analfabetismem a zavádějí ve školách obrazové vyučování."27 To je nutné připomenout zejména v souvislosti 

s alarmujícím procentem latinskoamerického analfabetismu. Je tedy nasnadě, že obraz bude mít v Latinské 

Americe čím dál tím nezastupitelnější funkci a narůstající moc. 

Ovšem odlišný způsob vidění jako archetyp a esence Latinské Ameriky není to jediné, co latinskoame

rický román a fotografii spojuje. Můžeme však namítnout, že právě tento způsob vidění stojí i za dalšími 

typickými a tolik oceňovanými společnými znaky románu a fotografie. 

Již okruhy témat a volba námětů nám dávají pocit, že tato ikonografie není jen výsledkem několika spe

cifických kulturních revolucí, ale musí pocházet ze samotného kolektivního podvědomí. A toto kolektivní 

Podvědomí pak dává vzniknout specifickým latinskoamerickým tématům, jakými jsou například maskuli

nita, machismus, město jako symbol a fantastika všednodennosti. 

-------------------------27 Flusser, Vilém: Zafilosofiifotografie. Přeložili B. aJ. Kosekovi. Praha: Hynek, 1994. s.54 

.... 



Symbol a ikonografie v kultuře Latinské Ameriky 

"Symbol se podobně jako obraz objevuje v odlišných kontextech a k odlišným účelům. Objevuje se jako 

termín v logice, v matematice, v sémantice a sémiotice a v epistemologii; má také dlouhou historii ve světě 

teologie (symbol je jedním ze synonym slova krédo), liturgie, výtvarného umění a poezie. Společným prv

kem všech těchto běžných způsobů užití je to, že zde něco zastupuje, reprezentuje cosi jiného. Avšak řecké 

sloveso ,,(Jull~ElVOV", které znamená "dát dohromady'~ porovnávat, nám ukazuje, že tu původně existovala 

idea analogie mezi znakem a označovaným. V některých moderních způsobech používání tohoto termínu 

ona představa stále přežívá. Algebraické a logické symboly jsou konvenčními, dohodnutými znaky; avšak 

náboženské symboly jsou založeny na určitém vnitřním vztahu mezi znakem a označovanou věcí, metony-

mickém či metaforickém: kříž, beránek, dobrý pastýř. V teorii literatury je žádoucí, aby dané slovo bylo uží

váno v tomto významu, jako předmět, který odkazuje k jinému předmětu, avšak který vyžaduje pozornost 

také sám o sobě, jakožto prezentace."28 

Samo slovo symbol je nutné užívat hospodárně a zdůrazňovat ho přitom v kontextech, ve kterých na 

něj narazíme, abychom stanovili význam, jehož tam (a ne někde jinde) nabývá. Symbol může být buď něco 

velice jasného (jednoznačný výraz s definovatelným obsahem) nebo velice nejasného (mnohoznačný výraz, 

který evokuje mlhovinu obsahu). Pro symbol je nicméně typické, že skrývá svůj potenciál vlastního význa-

mu za klamným zdáním nevysvětlitelné samozřejmosti. 

Nejen ve fotografii platí, že takový symbolismus» ... transformuje fenomén v ideu, ideu v obraz, a to tak, 

aby idea v obraze byla stále nekonečně působivá a nedostižná a třebaže vyslovená ve všech jazycích, zůstá

vala přesto nevyjádřitelná".29 

-------------------------
28 Wellek, René, Warren, Austin: Teorie literatwy. Přeložil M.Calda. Olomouc: Votobia, 1996. s. 266 
29 Goethe, 1. W.: Maxims und Rejlections. Penguin Classics, London 1998. s. 63 



"Smysl, v němž se symbol liší od obrazu a metafory, je ten, že symbol se znovu a znovu navrací, že pře

trvává. Obraz může být jednou vyvolán jako metafora, avšak jestliže je se stále znovu a znovu navrací, jako 

prezentace i jako reprezentace, stává se symbolem a může se dokonce stát součástí symbolického či mytic

kého systému. "30 

Symbol v historickém kontextu 

Podle Ernsta Cassirera je člověk "animal symbolicum"31. Jinými slovy je chování a jednání člověka symbo

lické. Při úvahách o symbolu a fotografickém či literárním umění je však dobré si připomenout i pojetí sym-

bolu podle Carla Gustava Junga, který symbol chápe jako odkaz k těžko či zcela neuchopitelným dosahům 

individuálního a kolektivního nevědomí. Zároveň však pro Junga symboly nejsou jednoznačné, ale naopak 

ambivalentní a při jejich interpretacích je nutné přihlížet k historickým, sociálním i osobním kontextům. 

Původně se se symbolem zacházelo spíš jako s prvkem v jazykové struktuře díla. Zejména pro neokon

ceptualismus není symbolem "to skryté", ale symbol je součást jazykové struktury. V evropském kulturním 

prostředí té doby bylo umělecké dílo vnímáno tak, že je konstituované především jako sociální a politický 

produkt a z umělců je vymýtána sakrální, omerická či mytická imaginace, která je ovšem důležitou obsa

hovou rovinou symbolu. To si uvědomují zejména latinskoameričtí umělci jako Alejo Carpentier, který se v 

předmluvě ke knize Království z tohoto světa snaží zabránit odmytizování latinskoamerické kultury. 

V současné době je symbol spíše předmětem určité hry se symboly či parafráze (především sakrálních) 

symbolů. Současní umělci (například Marcos López) poukazují ve svých fotografiích na vyprázdnění sym

bolu. 

-------------------------
30 Wellek, René, Wanen, Austin: Teorie literatury. Přeložil M.Calda. Olomouc: Votobia, 1996. s. 267 
31 Cassirer, E.: The Philosophy of~vmbolic Forms. Volume 4: The Metaphysics ofSymbolic Forms. New 
Baven. Yale U Diversity Press 1998 



Jedním z užití symbolů je i současně všudypřítomný "reklamní jazyk". Tento "reldamní jazyk" je pak ve 

fotografii využíván k zvýraznění toho, jak reklamní agentury uměle konstruují ideální lidi, ráje, vizualitu i 

charaktery pop hvězd ... 

~. Marcos López: Pop latino 

Je ovšem nutné připustit, že i symboly popkultury mají svá specifika: referují k banalizovaným obsahům 

našeho kolektivního vědomí. "Johanka z Arku stejně tak jako Kristus v muzikálových vydáních neukazují k 

archetypům svatosti a nevinné oběti. Z hlediska Junga se jedná spíše o pseudosymboly odkazující nikoli k 

archetypům nevědomí, ale k stereotypům našeho současného vědomí."31 

------------------------32 Slavická M.: In Revue Fotograf Ročník II , Č í slo3. s3 



Symbol v kontextu Latinské Ameriky 

Symboly a ikony, které spojují témata latinskoamerických literátů a fotografů by se daly rozdělit do tří 

hlavních skupin: 

1 - Maskulinita, machismus a kult osobnosti; 

2 - Město; 

3 - Mýty, náboženství a fantastika všednodennosti. 

Na symboliku a ikonografii spojenou s těmito okruhy narážíme téměř ve všech rovinách latinskoameric

kého umění: když si pozorně prohlížíme fotografie a pročítáme romány, tyto symboly nám často mohou při

padat" ... až nemístné, přehnané, nevysvětlitelně tvrdošíjné. Pak je třeba hledat ukrytý druhý smysl. Pozor

nost vůči symbolickému modu vzniká z našeho zjištění, že v textu něco je, dává to smysl, a přitom by tam 

být nemuselo, a my si klademe otázku, proč tomu tak je. Toto něco není metafora, protože pak by to uráželo 

zdravý rozum, znečistilo by to tupou čistotu nulového stupně rukopisu. Není to alegorie, protože neodka

zuje k žádnému heraldickému kódu. Je to tam, neobtěžuje svou přítomností, nanejvýš zpomaluje čtení, ale 

plýtvání, které představuje, jeho nevinná nepřiměřenost, jeho ekonomicky nevhodná přítomnost nám dávají 

tušit, že je tam proto, aby se říkalo a zdůrazňovalo něco jiného".33 Taková nepodstatnost, zbytečnost této 

figury ji činí totemovou. 

Maskulinita, machismus a kult osobnosti 

Latinská Amerika je společností prostoupenou machismem: muži se těší svrchovanému a téměř polo

božsky nedotknutelnému statutu. To je dáno zejména ekonomickou závislostí žen. Podle výzkumů prová

děných v Brazílii pouze 18% žen je zaměstnáno jinde než doma. Většina žen se pak stará o domácnost a 

děti. Výhody jako mateřská dovolená či dřívější odchod do důchodu se při hledání zaměstnání stávají roz

hodujícími nevýhodami. Samotný machismus v Latinské Americe ovlivňují tři základní teze: marianismo, 

ediguetta a pronatalism. 

-------------------------33 Eco, Umberto: O literatuře. Překlad A. Plemrová Praha: Argo, 2004. s. 135 



Na poli kultury je maskulinita jedním z typických latinskoamerických témat: Zatímco u mnoha auto

rů fotografií je ironizována a nezřídka i zesměšňována a zlehčována (fotografové Márcos López, Alexan

der Apóstol...), literární autoři téma vnímají jednak jako nepřímou hrozbu a jednak jako nedílnou součást 

latinskoamerické povahy (spisovatelé Miguel Ángel Asturias, Julio Córtazar, Gabriel Garda Márquez, Alejo 

Carpentier ... ) . 

Jako hlavní zdroj inspirace na poli maskulinity pak oběma typům autorů slouží vztah mužů k ženám, kult 

osobnosti a diktátorství, machismus a (často i falešné) hrdinství či čest a odplata. 

Prostituce 

Mladá žena je buď světice nebo děvka. Nic mezi tím neexistuje. 

Luis de Berniéres, Válka o zadnici dona Emanuela 

Problematika vztahu mezi mužem a ženou převedená do umění je v latinskoamerických zemích poměr

ně složitá, má však několik společných bodů. Jedním z nich je sexualita. Mnoho autorů upozorňuje na 

problém, že ženy jsou často vnímány především jako symbol sexuálního konzumu. Tato tendence je silná 

u současných brazilských autorů (fotograf Eustáquio Neves) , což je pravděpodobně i spojeno s kulturní 

nechutí (sebe)prezentace Brazílie jako sexuálního ráje. 

Druhým extrémem pak bývá puritánský přístup k panenství i panictví (spisovatel Gabriel Garda Márquez 

v románu Láska za časů cholery), který je však brán a představován jako obdivuhodná rarita, než že by byl 

zesměšňován. Puritánsky jsou pak zobrazovány zejména kreolky z vyšších společenských tříd, přistěhoval

kyně a náboženské fanatičky. 

To může být dáno i samotným přístupem Latinoameričanů k církvi: Neposkvrněná Panna Marie je zahr

nována neutuchající slávou a nádherou, květinami a je uctívána zástupy lidí. 

Téma prostituce, nevěry a vůbec návštěv veřejných domů je v latinskoamerické próze zejména mužských 

autorů (Gabriel Garda Márqez, Jorge Amado, Rubem Fonseca, Mario de Andrade, Mario Varga s Llosa, 

Alejo Carpentier, Machado se Assís ... ) podáváno jako něco zcela samozřejmého, co není potřeba zamlčovat, 

Il1askovat či brát jako poklesek či snad hřích. 



Je otázkou, nakolik se toto literární téma, které zpracovává a naprosto přirozeně začleňuje do svých děl 

vysoké procento latinskoamerických autorů, stalo i demonstrací proti povrchnímu severoamerickému a 

evropskému puritanismu. V tomto ohledu pro evropské umění vykonalo umění latinskoamerické nejednu 

laskavost: A to tím, že nám latinskoamerický přístup k sexualitě dává uvyknout myšlence, že se jedná o něco 

přirozeného a lidského. Umění tak mění morálku - onen soubor duševních návyků a veřejného souhlasu, 

který rýsuje neurčitou hranici mezi tím, co je emocionálně a spontánně přijatelné, a tím, co již není. 

Je zajímavé, že tématem vztahu mezi muži a ženami se podrobněji zaobírá jen nízké procento ženských 

autorek. Ve fotografii je to především Maya Goded, která svým přístupem a volbou témat provádí hlubší 

sondu do prostituce jako životní reality mnoha žen. 

Prostituce ve fotografii však není zobrazována způsobem "lehce odporného násilí'~ které na sobě nechá-

vají páchat zoufalé ženy, ale především jako jeden z pólů ženského života, který je ve většině případů pře

hlížen coby něco, čemu by se měl slušný člověk vyhnout. Nicméně pro vysoký počet Latinoameričanek je to 

běžná denní rutina, nad kterou už ani nepřemýšlí. 

Pohled, který nám nabízí 

Maya Goded v sérii fotogra-

fií Sexo servidoras vychází ze 

~láštního podhoubí huma

nistické fotografie, ovšem jeho 

originalita spočívá v jiné rovině. 

Maya Goded si tento projekt 

vymyslela v období, kdy byla 

těhotná a pocítila potřebu nějak 

Zpracovat své pochyby a obavy. 

Chtěla tak porozumět tajem

stvím a záhadám, které se skrý

vají v ženském těle. 

11. Maya Goded: Sexo servidoras 

....... - " 



Většina fotografů nepojímá zobrazování prostituce jako dokument, ale jako umění. Nechtějí se tak stávat 

němým svědkem, který posuzuje morální a sociální stránku prostituce, ale spíš by chtěli najít osobní odpo

věď na své otázky. 

Sama Maya Goded k tomu dodává: "Když mluvíte o prostituci, mluvíte o ženách: o nerovnosti, překra-

čování zákona, hříchu, o tělesnosti a sexu, ale i o mateřství, dětství a stárnutí, o nadějích, lásce a zavržení. A 

samozřejmě nejsou všechny prostitutky stejné, i když se tak na jejich neatraktivní status nazírá."34 

populární "neřestnou" destinací, která se stala inspirací nejen pro fotografick~ale i literární autory, je 

čtvrť Merced v Ciudad de México. Tato čtvrť je už po staletí známá překvapujícím kontrastem: vedle sebe 

stojí šokující počet veřejných domů a kostelů, které oplývají ohromující a luxusní výzdobou. Tyto "domy 

Páně" jsou ve valné většině navštěvovány právě prostitutkami. Možná i kvůli silné mexické katolické religi-

ozitě zde neexistují dva druhy žen: panny a děvky: ženy s duší a ženy s tělem - ale dva státy, mezi kterými 

život takových žen permanentně osciluje. 

Prostituce v této podobě není předmětem autoritářských a puritánských soudů, ale prostou realitou 

zachycenou v zrcadle, ke kterému přistupujeme, abychom do něho pohlédli na ženy, na vnitřní svět uměl-

ců, ale i na sebe. Tento přístup, ve kterém se autoři vzdávají nejen jakéhokoliv posuzování skutečnosti, ale i 

porušují zaběhlé kánony dokumentární fotografie, dodávají eseji novou vizuální čerstvost. 

~ Maya Goded: Sexo sevidoras 

------------------------34 Maya Goded, úvodní slovo k výstavě Sexo servidoras, Ciudad de México 1999 
... _----- .------ ----- - -------- .. _-

.. 



MayaGoded 

Maya Goded je mexická fotografka. Narodila se v roce 1967 v Ciudad de Mexico. Fotografii vystudovala 

pod vedením Garciely Iturbide, jejíž vliv je na fotografiích Mayi Goded patrný. 

Pro Mayu Goded není fotografie ani tak médium, jako spíš "kultura vidění". Proto ve fotografii hledá 

hodnoty, jakými jsou definice dokumentu, obrazové stopy a zachycení odrazu reality ... Fotografie je pro ni 

zároveň i archivem a muzeem, pamětí, identitou a technologií ve službách umění. 

Maya Goded tak reflektuje palčivé a trvalé problémy, které nejsou jen otázkou přechodné módy, ale mají 

svoji historii hluboko zakořeněnou v sociálních vazbách. Navíc to dělá svým osobitým způsobem, kterým 

podkopává osobní mytologii každého jedince. Motivuje tak společenské otázky, kterými pomáhá předefi

novat celé poslání fotografie, na kterou se v posledních letech snáší vlna podezření a kritiky. Autorka svým 

umělecky-dokumentárním přístupem k práci očišťuje fotografii od nálepky umění, které je vhodné pouze 

k zábavě, pompéznímu spektáklu, propagandě a konzumaci. Naopak, fotografii dodává auru něčeho, co 

odráží veřejné povědomí, podporuje kreativitu a odpor k většinovému vkusu. 

Poprvé se do povědomí veřejnosti dostala svým fotografickým esejem na výstavě Women Seen by Wo

men. Za esej Sexo servidoras, na kterém pracovala pět let, získala prestižní ocenění W Eugene Smith Fund 

Award. V současné době je Maya Goded členkou prestižní fotografické agentury Magnum Photos. 

Eustáquio Neves 

Pro Eustaquia Nevese je fotografie nástrojem, jak vyjádřit vlastní identitu, způsobem, který umožňuje 

rozptýlit současné otázky záblesky minulosti. 

Eustáquio Neves používá své obrazové fotografie k tomu, aby se ptal po smyslu sociálních návyků a aby 

kritizoval archetypy, které jsou brazilskou společností vnímány jako univerzální pravdy, jejichž současným 

univerzálním nosičem je televize. 



Jedním ze základních Nevesových témat je historie osidlování Brazílie africkými otroky, jejich začlenění 

do společnosti, jejich opožděná svoboda. Eustaquia Nevese fascinuje jejich všudypřítomné míšení kultur, 

které má za následek jeden z pilířů lusofonního umění: afrobrazilskou kulturu. 

13. Eustáquio Neves: Objetizacon de colpo da mulher 

Autor zároveň pracuje i s moderními brazilskými mýty, jakými jsou například fotbal, městské násilí či 

pozice žen jako předmětů sexuálního konzumerismu, využívá různé umělecké techniky, ať už jde o práci s 

papírem či přímou manipulaci s negativem. 

Eustáquio Neves žije a tvoří v Sao Paulu v Brazílii. 



Homosexualita 

V Evropě přistupujeme k otázce homosexuality buď tak, jako by ani neexistovala, nebo ji většinou nevní

máme jako problém. V Latinské Americe - alespoň co se týká literatury a fotografie, je situace poněkud 

vyostřenější, poněkud řeřavější. 

V literatuře bývá homosexualita přítomna jako téma i jako vnitřní pružina; téma a pružina, které nesláb-

oou. Naopak. Projevují se v současné literatuře stále zřetelněji. Zatímco v evropském pojetí odpovídá volba 

románových homosexuálních postav pouze obecné statistické tendenci, ne však nějaké osudové zákonitosti, 

či dokonce prokletí, v latinskoamerickém románu je tomu jinak: machismus a kult mužství se s touto tema-

tikou potýká mnohem razantněji. Na jednu stranu to vypadá, jakoby láska muže k muži byla tou nejvyšší 

formou machismu, na druhou stranu se homosexuálům vytýká zženštilost. 

"Tradiční latinskoamerické prožívání mužnosti, která vymezuje svoji integritu jak navenek proti absolut-

ní, tajemné, ohrožující odlišnosti ženství, tak dovnitř proti rozkladné hrozbě zženštilosti, nakonec bezděčně 

vytváří silný moment homoerotický v dílech, která zachy-

cují onu vůli k nenarušitelné, vystupňované mužnosti a líčí 

výlučnost tvrdého života mužů jen mezi sebou."35 To platí 

zejména o tradici argentinské gaučovské literatury. 

14. Marcos López: Pop latino 

"Není vhodné hovořit o nějaké specificky "homosexu

ální literatuře" ani o ni usilovat; dá se nanejvýš mluvit o literatuře vyjadřující, pojímající homosexuální zku

šenost. Požadavek homosexuálntÚteratury, uplatňovaný zejména v USA a západní Evropě hnutími homo

sexuálních aktivistů, může nejspíše podnítit díla chtěná, prázdná, ideologická, čítankové ilustrace předem 

hotového názoru."36 

-------------------------35 
36 

Jamek, v. : Dl/ch v plné p ráci. Praha: Torst, 2003 
Jamek, v.: Dl/ch v plné práci. Praha: Torst, 2003 



Literárně je ale homosexualita zpracovávána jako nepochybně zvláštní a vyhraněnou podobou milost

né podmíněnosti člověka; není karikaturou této podmíněnosti, je to živá zkušenost, stejně silná účast na 

dramatu lidské lásky jako u všech ostatních lidí. Právě svým zvláštním nasvětlením proto může napomoci 

lepšímu pochopení, úplnějšímu a zároveň diferenciovanějšímu postižení této podmíněnosti. 

Nebylo tomu tak ale vždy. Homosexualita sama byla dlouho zobrazována jako cizorodý, individuálně 

či sociálně patologický jev, v nepříznivě polarizovaném kontextu vyřazenosti, dekadence a rozkladu. To 

zaznamenáme například už u brazilského naturalisty Adolfa Ferreiry Caminhy, který zpracoval v románu 

Bam Crioulo poněkud rozháraně téma milostné přitažlivosti mezi dvěma námořníky. Tím, že učinil hlavním 

hrdinou prostého černocha, spojil zde autor homosexualitu s tou nejpřirozenější a nejrobustnější vitalitou. 

Je víc než pravděpodobné, že obraz vitality vyšel autorovi bezděčně, jako výsledek jisté nezáludnosti, jež 

vyniká při dnešním čtenářském pohledu a díky níž se nechal "přemoci příběhem", a že i po této stránce se 

především snažil ilustrovat tehdejší degenerační teorie, hlásané lékařskou eugenikou, jimž byl vědou uhra

nutý naturalismus dost poplatný; dědičné zátěže, degenerativní procesy a s nimi spjaté sexuální perverze 

přitom tato "věda" shledávala nejen u biologicky vyčerpané aristokracie, ale ještě významnější měrou v nej

spodnějších vrstvách populace, a zejména u černochů, tj. právě tam, kde pozdější názor avantgardní začne 

spatřovat naopak zásobárnu životní síly. 

Ve španělském jazyce poprvé románově zpracoval homosexuální téma zřejmě kubánský autor Alfonso 

Hernández Catá v díle Anděl sodomský (EI ángel de Sodoma). 

Jak už bylo řečeno, homosexualita byla literárně stavěna do pozice postižení - ať už fyzického či psy

chického. V černých barvách trápení a zla, jež hýbe veškerým lidským bytím, a se zvláštním smyslem pro 

paranoidní implozi násilně stlačeného erotismu mezi muži vykreslil postavu homosexuála v řadě svých 

expresivně psaných románů argentinský spisovatel Roberto Arlt (např. Zuřivá hračka - EI juguete rabioso). 

Pokleslý obraz homosexuality přitom trval i v literárním modernismu, např. v povídce Muž, který vypa

dal jako kůň (EI hombre que parecía un caballo) guatemalského spisovatele Rafaela Arévala Martíneze. Jako 

předloha k hlavnímu hrdinovi prózy posloužil autorovi kolumbijský básník Miguel Ángel Osorio. 



Jedním z témat, do kterých homosexualita pronikla a byla zobrazována jako něco nemocného, byl život 

duchovních a jejich vztah ke svěřencům. Tuto tematiku zpracovává například chilský spisovatel Augusto 

D'Halmar, který v morbidně dekadentním tónu a patrně s jistým vnitřním srozuměním vypsal ve svém 

románu Utrpení a smrt faráře Deusta (Pasión y muerte del eura Deusto) příběh dvojznačného, tragicky kon

čícího citového vztahu faráře k mladíkovi. 

podobně symptomatickým se může jevit téma vynucené homosexuality ve vězeňském prostředí. Tomu 

věnovali pozornost z významnějších spisovatelů například Kubánec Carlos Montenegro v románu Muži bez 

ženy (Hombres sin mujer), Mexičan José Revueltas ve svém pozdním románu Lapák (El apando) či Peruánec 

José María Arguedas v románu El Sexto (El sexto). Do obecného povědomí vešlo dílo Argentince Manuela 

puiga Nejhezčí tango (Boquitas pintadas) po úspěšném zfilmování románu Polibek pavoučí ženy (El beso de 

la mujer arafia): kniha vypráví příběh homosexuálního vězně, kterého nasadí do cely s politickým, aby na 

něho donášel, a kterému se daří v tomto nuceném soužití původního fanatického revolucionáře zlidštit a pro 

sebe od něho zároveň získat vědomí vlastní důstojnosti. 

Ještě v padesátých letech přivádí argentinského romanopisce Marca Deneviho k homosexuální tematice 

hlavně zájem o groteskní anomálie. Teprve Julio Cortázar, poznamenaný evropským posunem v myšlení, 

dospěl ve svém románu Výherci (Los Premios) ke komplexnějšímu, vnímavému pohledu na homosexuální 

motivaci. 

V šedesátých letech se homosexuální tematika stává literárně vděčnou a je zpracovávána napříč autor

ským spektrem: Jeden z nejznámějších chilských spisovatelů poválečné doby José Donoso vytváří temně 

vizionářský, halucinačně temný svět pudové posedlosti a rozpadu; postava homosexuálního transvestity, 

který probudí vnitřní rozpor v neotesaném chlapovi a tragicky na to doplatí, stojí v ohnisku jeho románu 

Místo bez mezí (Ellugar sin límites). Zájem o homosexuální tematiku jako odlišný lidský prožitek projevil 

v některých svých románech Mario Vargas Llosa. Toto téma asi nejvíce zpracovává ve svém nejrozsáhlejším 

díle, Rozhovoru v Katedrále (Conversación en La Catedral). 

V dnešní době by se dalo tvrdit, že velká část latinskoamerických autorů, kteří o homosexualitě píší, 

je sama homosexuálních. Tito autoři kolektivně kritizují před sudky, které se k homosexualitě váží. Navíc 

se snaží prolomit vnímání homosexuality jako něčeho nepatřičného, výjimečného a postoj okolí, které se 

homosexuálům snaží podsouvat i podobu, v níž si ho přeje vidět. Například portorický prozaik a dramatik 



Luis Rafael Sánchez využívá ve svém díle jazykových i obsahových stereotypů spojovaných s homosexuali

toU k odsouzení homofobie (Pic ho! - jJum!; Kterak mužný Pedro vyžah rumu vědro - La guaracha del macho 

camacho). 

Otevřeně se homosexualita projevuje v poezii zmíněného Miguela Ángela Osoria (též pseudonym Por

firio Barba Jacob), "drzého a nabubřelého romantika" pověstného svou výstředností, za níž se skrývala zji

třená beznaděj (sbírky Píseň nejvnitřnějšího života - La canción de la vida profunda; Osvícené srdce - BI 

corazón iluminado), v díle Borgesova blízkého přítele, argentinského spisovatele Juana Rodolfa Wilcocka 

(snivě melancholická básnická sbírka Šťastné dny - Los hermosos días), stejně jako u peruánského surrea

listy Cesara Mora. Je pozoruhodné, že u dvou posledních se prosadila silná vnitřní potřeba, u básníků spíše 

výjimečná, vytvářet literární dílo v jiném než v rodném jazyce: Wilcock napsal několik knih italsky, Moro 

dokonce převážnou většinu svého díla francouzsky, třebaže do Francie trvale nepřesídlil; jedinou výjimku 

tvoří španělsky psaná kniha milostné poezie Šavlová želva, věnovaná mexickému příteli. 

Bylo by příliš zjednodušující tvrdit, že knihy s tak závažným tématem, jako je dVOjí marginalizace (napří

klad homosexualita na Kubě - ostrově nesvobody) odehrávající se navíc v exotických zemích, proslaví koho

koliv, byť i ne zcela zručného autora. Téma však ještě nedělá literaturu. Nestačí rozhodnout se pro přitažlivé 

či zvláštní téma, aby vznikla dobrá kniha - naopak: Výrazné téma může autora svým příliš vyhraněným 

obrysem uhranout a ochromit, nebo v něm vyvolat nadměrnou důvěru, že téma zařídí všechno samo a že 

mu tak projde nedbalost či nešikovnost. 

Výrazný homosexuální rozměr má tvorba jedné z největších literárních osobností 20. století, kubánského 

básníka a romanopisce José Lezama Limy: v jeho vrcholném díle, obrovské románové sumě Ráj (Paraíso), 

tvoří havanská homosexuální dobrodružství mladého, do značné míry autobiografického hrdiny jednu z 

hlavních tematických os; český výbor z básnické tvorby Noc na ostrově (1982) Lezamovu homosexualitu 

nehorázně zamlčuje, jak bylo v té době obvyklé. 

Další v této generaci kubánských autorů, Virgilio Pinera, psal formálně dokonalou, hermetickou poezii; 

Ve svém díle románovém a divadelním uplatňoval humorem prostoupenou poetiku absurdity, patrně pod 

vlivem Gombrowicze, s nímž se spřátelil v Argentině a jehož dílo potom překládal do španělštiny; vzhledem 

k tomuto vztahu je víc než možné, že právě Pifiera poskytl předlohu ke klíčové postavě "puta" Gónzala v 

TransAtlantiku. 



"Velká část homosexuálních autorů se z počátku snažila tento homosexuální prvek ve svých dílech potla

čit a psát z pohledu heterosexuálů. Čtenáři ale vycítili, že neříkají pravdu. Nikoliv pravdu faktickou - která 

je v románech velmi relativní, ale pravdu svých snů. Tyto knihy nikdy nedosáhly takového mezinárodního 

ohlasu jako knihy s nutkavě niternou tematikou. "37 

" ... pohovoříme teď o této přesvědčivosti, jíž je zapotřebí i v próze, i v poezii. Například román (a proč 

nemluvit o románu, mluvíme-li o poezii?) je pro nás přesvědčivý, věříme-li v ústřední postavu. Pokud je 

uvěřitelná, je vše v pořádku. "38 

Homosexuál, celoživotně vystavený falešným postojům a situacím, je falešným uměním jaksi podivně 

ohrožen: za falešnou ochranu před nepřátelským světem platí pokřivením své bytosti. Proto dopracovat se 

právě tady uměleckým tvarem k vnitřní síle a pravdivosti je důležitější než kde jinde. 

Samotný životní osud u většiny autorů ještě nezaručuje, že mohou být kvalitními literárními autory. Nic-

méně autoři, jakým je například Reinaldo Arenas mají jistě dostatečně silnou pohnutku a životní zkušenost, 

aby se na jejich díle podepsala. Tyto pohnutky jsou první podmínkou díla: bez nich vznikají jen prázdná 

slova. Sama zkušenost však ještě nestačí bez schopnosti pracovat se samotným tématem. "Nestačí cítit, že mě 

určitý námět nějak pobízí a vyzývá, musím ještě postihnout podstatu toho, čím a jak se mne dotýká, co nej

lépe pochopit a sdělit hlavní, podstatné a výrazné rysy, jimiž se mé téma dotýká druhých a prostřednictvím 

představivosti a soucítění působí na jejich bytost. "39 

Romanopisec Rinaldo Arenas (autobiografie Než se setmí, Antes que anochezca) jako homosexuál a poli

tický odbojník na Kubě sám zažil dlouhé věznění i pronásledování; v jeho románovém díle se autobiografie 

mísí s fantastickou fikcí, živelný, barvitý rukopis je krocen intelektem a vůlí k složité výstavbě epického tvaru 

a zejména v posledních knihách se sžíravá útočnost politická pojí s erotickou provokací; autor spáchal sebe

vraždu v pokročilém stupni AIDS. 
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Ve své autobiografii zmiňuje Arenas mezi svými generačními vrstevníky na Kubě řadu dalších homo

sexuálních autorů, ať už prorežimních (Miguel Barniz, Manuel Pereira) či opozičních a jinak okrajových 

(Nelson Rodríguez, José Hernández, René Ariza, aj.), je však obtížné získat představu o tom, jak vypadá 

dílo těchto autorů; z Arenasova podání navíc vyplývá, že nějaký homosexuální zážitek má na Kubě za sebou 

téměř každý muž (a ty, při nichž zastává aktivní roli, se za homosexuální ani nepočítají), takže se také těžko 

posuzuje, jakou váhu lze tomuto zdroji přičíst. 

~rcos López: Pop latino 



Jak už bylo řečeno, homoerotický moment je ve svébytné latinskoamerické literatuře přítomen téměř od 

jejího počátku: za vyústění gaučovské linie literatury, na jejímž počátku stojí román Martín Fierro Josého 

Bernándeze, román Velká divočina Joaa Guimarase Rosy a román Don Segundo Sombra Richarda Guiral

dese, můžeme pokládat dílo Davida Viňase, ve které zobrazuje machistický homosexuální rozpor a různé 

podoby homosociálních vztahů. Za přehrávanou mužskostí, projevující se i zvlášť agresivní homofobií, shle

dává vnitřní znejistění, ba paniku z homosexuality. Přijetí vlastní homosexuální složky u některých svých 

postav ukazuje pak autor dokonce jako znak jejich vlastního dozrávání. 

Je zajímavé, jak dokonalá se může v těchto případech jevit definice eposu a románu, jak ji vyjádřil Bor-

ges: "Rozdíl spočívá v tom, že v eposu je nejdůležitější hrdina - muž, který je vzorem pro všechny ostatní. 

Zatímco, jak tvrdil Mencken, podstatou většiny románů je zhroucení člověka, úpadek osobnosti."4o Pokud 

tedy budeme nadále přemýšlet v intencích homosexuální latinskoamerické literatury, můžeme spíš než gau

čovský román používat v některých případech termín gaučovský epos. 

Ve fotografii se s podobně homoerotickými čí homosociálními momenty můžeme setkat zejména u auto

rů, jakými jsou Marcos López, Maya Goded či Alexander Ápostol. 

Je zajímavé, že zatímco v literatuře se téměř neobjevují autorky, které by psali o lesbické lásce, ve fotogra-

fii tomu tak není. Maya Goded nám ve svém fotografickém eseji představuje uzavřené ženské společenství 

prostitutek. Tento měkký svět živočišné ženské smyslnosti staví do protikladu ke smyslnosti prodejné - k 

prostituci. Z fotografií sálá jakási spokojenost s ženstvím, které vše obklopuje, ale zároveň i s ženstvím, které 

tyto prostitutky dotlačilo až tam, kde jsou. Láska ke stejnému pohlaví zde není stavěna ani tak na erotickém 

momentu, jako spíš na prvku mateřství a mateřské lásky. 

Pro Alexandra Apóstola je homosexualita jedním z hlavních témat poslední tvorby. Na Prague biennale 

v roce 2005 jsme měli možnost vidět jeho expozici, která nesla název What I am looking for. Apóstol se v 

digitálně upravovaných fotografiích vyjadřuje k podmínkám homosexuálů nejen v Latinské Americe, ale i 

v Evropě. Homosexuálové na celém světě tvoří jakousi utiskovanou a marginalizovanou skupinu i přesto, že 

se každým dnem víc a víc začleňují do soudobé společnosti. 

~--------------------40 Borges, Jorge Luis: Ars poetica. Přeložila M. Housková. Praha: MF, 2005 



V experimentálním fotografickém souboru What I am looking for nastiňuje Alexander Apóstol proble

matiku nejen homosexuálů, ale vlastně kohokoliv, kdo se postavil hlavnímu proudu a byl tak vyobcován 

kamsi na okraj, kamsi, kde by nebyl nápadný. Ke zpodobnění toho, jak vyjádřit sexuální touhu osob stej

ného pohlaví, si vybral výrazový prostředek dnešní globalizované společnosti: internet a chat. "Chatovací 

místnosti" pro homosexuály, které na internetu fungují snad už ve všech světových jazycích, symbolizují pro 

latinskoamerické homosexuály něco jako přístav. Přístav, ze kterého možná jednou odjedou do Evropy za 

svým svobodným sexuálním partnerem. 

Alexander Apóstol 

Alexander Apstol patří do generace experimenálních fotografů, kteří nastiňují sebekritiku latinskoame

rické identity, která může být založena na latinskoamerických klišé a neuchopitelnosti. Tato témata vyjadřu

je mnohostrannými a kreativními projekty, které se vyvinuly v experimentální, hraniční a velmi specifický 

fotografický jazyk. 

Toto umělecké vyjádření je současnými fotografickými kurátory a uměleckými vědci často nazýváno 

"kreolská postmoderna." 

Jedním z hlavních a životních témat Alexandera Apóstola je homosexualita. Jeho projekty tak vyjadřují 

otázky a zároveň poukazují na myšlenkové stereotypy, které se s homosexualitou v Latinské Americe pojí. 

Alexander Apóstol se narodil v roce 1969 ve Venezuele. Žije a pracuje v Caracasu a v Madridu. 



Kult osobnosti 

Historický kontext diktátorství 

Zatímco literatura v Latinské Americe modifikuje kult osobnosti v postavě diktátora, fotografie je na 

tomto poli variabilnější, téma publiku předkládá s odstupem a nadhledem a často tímto odlehčeným způso

bem kritizuje mužské ego a často mylné představy o tom, co "dělá muže mužem". 

"Obraz diktátora uvádí literatura posledních dvou století jako atribut hispanoamerické kultury. Tak jej 

vytvořil Domingo F. Sarmiento ve Pacundovi: postava diktátora není čímsi nahodilým ani dočasnou poli

tickou formou, ale koření ve způsobu bytí a ztělesňuje barbarskou polohu kultury. Diktátoři vládnoucí celé 

zemi a regionální kasikové budou v pozdější literatuře předmětem sociální obžaloby, avšak v dobrých romá

nech zůstávají klíčem k pochopení celé společnosti."41 

Postava diktátora se pro dnešní latinsko-

americkou literaturu stala emblematickou: 

zosobňuje v sobě konflikt dvou způsobů života, 

který byl v pozdější době transformován i do 

jedné z modalit "románu střetu kultur". 

Samotný kult osobnosti, který postava dik

tátora v Latinské Americe ztělesňuje, má dlou

hou tradici. Ilustrativním příkladem může být 

Argentina: V letech 1810 až 1815 se argentinská 
16. Marcos López: Pop latino 

revoluce za nezávislost s důrazným poselstvím rozšířila z Buenos Aires. V květnové revoluci roku 1810 se 

podařilo spojit dva protichůdné životní postoje: armáda i intelektuálové bojovali bok po boku za nezávislost 

země. Toto spojenectví však záhy narazilo na odpor typický pro všechny revoluce: usilování o demokratické 

--------------------------41 Housková, A.: Imaginace Hispánské Ameriky. Torst, Praha 1998. s. 168 
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rdeálY ne úplně demokratickými prostředky s cflem čelil (mnohdy jen vykalkulovanému) protirevolučnímu 
I v, 
I nebezpeCl. 

Za tím účelem byl v Buenos Aires vytvořen Výbor pro veřejné blaho (Comité de Salud Pública) vybavený 

pravomocemi k identifikování opozice, přijímání udání proti předpokládaným kontrarevolucionářům, k 

jejich následným hromadným popravám ... Možná i proto Argentinské tažení, které mělo rázně vyprovoko

vat revoluci v Paraguayi, vyústilo v hermetickou diktaturu doktora Gaspara Rodrígueze Francii, jenž uzavřel 

veškeré přístupy do své republiky. 

Další diktátorské tendence vysvětluje Carlos Fuentes v eseji Pohřbené zrcadlo takto: "Války za nezávislost 

podnítily rozhodnutí tradičních nejvyšších tříd chopit se moci, rozhýbaly ctižádost caudillů a v obou vrst

vách uvolnily osudovou sílu, jíž budou čelit všechny právě zrozené národní a liberální vlády, od vlády Vicen

te Guerrera v Mexiku až po vládu Bernardina Rivadavii v Aegentině. Po obou těchto vládách následovaly 

vojenské reakční diktatury: Santa Anna v Mexiku a Rosas v Argentině." 

Anarchie nebo tyranie. Tento kyvadlový a skličující způsob užívání moci dokázal v hispanoamerickém 

politickém životě ospravedlňovat diktátorský způsob užívání moci. 

V reakci na toto popírání svobody začaly vznikat takzvané "romány o diktátorovi". Mezi autory, kteří 

postavu diktátora ve svém díle nějak reflektovali, patří Augusto Roa Bastos s románem Já Nejvyšší (Yo el 

suprema), Miguel Ángel Asturias s románem Pan president (EI seňor presidente), Alejo Carpentier s romá

nem Náprava dle metody (EI recurso de método) a Gabriel García Márquez s románem Podzim patriarchy (EI 

otoňo de patriarca). 



Literární diktátoři 

Augusto Roa Bastos zpracovává ve svém románu postavu Doktora Gaspara Rodrígueze de Francii. Ten 

vládl v Paraguayi v letech 1814 až 1840. Těžil zejména z paraguayského nacionalismu. Opíral se totiž o 

předpoklad, že Paraguay není ochotná vyměnit nadvládu Španělska za nadvládu Brazílie nebo Argentiny, a 

účinně izoloval svůj národ od jakéhokoliv kontaktu se zahraničím. Obklopen ctižádostivými sousedy, pro-

měnil kdysi bývalou koloniální rezervaci jezuitů v naprosto izolovaný stát. Tuto izolovanost se mu podařilo 

transformovat v národní ctnost. Účinně tak zemi uzavřel pod záminkou záchrany před pohlcením. Sám 

sebe jmenoval Nejvyšším, zakázal obchod, cesty do zahraničí a dokonce i poštovní služby mezi opevněným 

národem a vnějším světem. 

"Doktor Francia zahalil svůj šovinismus do populistického pláště. Jeho do sebe zahleděná republika byla 

z nutnosti soběstačná; vytvořila samozásobitelské hospodářství a podporovala demagogickou vládu pod 

vedením tyrana. Útočila na církev a oslabila ji. Podobně jako v Argentině, tyran nakonec stejně chránil a 

upevnil zájmy oligarchie, jak té staré, tak té nedávno vzniklé. Dlouhotrvající království doktora Francii uka

zuje skutečnost, někdy přehlíženou, že latinskoamerický nacionalismus má svůj původ v pravici, a osvětluje 

poznatek, že despotický populismus dokáže nanejvýš zastřít rozklad, který tyran vnutil celé společnosti: pod 

dojmem, že všechno je v pohybu, nemění se nic."42 

Literárně zpracovává Roa Bastos postavu doktora Francii jako novodobého Dona Quijota. V podání Roa 

Bastose však nejde jen o protagonistu, ale o celý quijotismus románu. Kromě momentů, kdy román hrani

čí s groteskou, mají obě díla společná i promyšlenou vnitřní strukturu. Dílo Já nejvyšší je opatřeno celým 

poznámkovým aparátem a odkazy, takže často připomíná spíš historický dokument než román. A podobně 

jako v Donu Quijotovi je i zde kladen silný důraz na písmo, četbu: 

"V skrytu se vysmívali starému bláznovi, který se pomátl představou, že bude spravovat zemi pouze 

Pomocí slov, rozkazů, slov, rozkazů, slov."43 

~----------------------
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Je zajímavé, jak se autorovi pomocí určitého druhu chladné výrazové objektivity (nařízení, dopisy, vyhláš

Iq .. ), který místy připomíná vědeckou zprávu, podařilo odkrýt subjektivismus tak extrémní, jako jsou sny. 

poněkud jinak zpracovává postavu diktátora Miguel Ángel Asturias v díle Pan president (EI seňor pre

sidente). K vylíčení typického latinskoamerického diktátora využívá surrealistické techniky: Asturias nám 

předkládá tezi, že indiánské vnímání reality je souhrou podvědomých sil s kolektivním vědomím. Příběh 

je částečně založen na skutečných událostech, od popisů zkorumpované společnosti přes výsměch justice. 

Ačkoliv není přesně dána doba ani místo, kde se román odehrává, je z kontextu jasné, že jde o diktátora 

Estradu Cabrera, který vládl v Guatemale v rozmezí let 1898 až 1920. 

Alejo Carpentier je další autor, který se tématu diktátorství v Latinské Americe věnoval. V románu Nápra

va dle metody (El recurso de método) z roku 1974, jehož název má ironicky evokovat repliku Descartovy 

Rozpravy o metodě (Discurso de! método), je ústřední postavou diktátor, který má evropské vzdělání a po své 

porážce a útěku ze země končí jako zapomenutý emigrant v Paříži. 

Formou parodie a satiry zpracovává fenomén diktátorství Gabriel García Márquez v díle Podzim patriar

chy (El otoňo de patriarca). Autor zde vedle sebe kupí bizarní motivy ze života dosazeného tyrana. Chronolo

gický tok děje je v románu nabourán a logiku autor relativizuje. Prolnutí románových postav pak nabourává 

celou skutečnost. Gabriel Garda Márquez nám dává najevo, že přestože v tomto díle zvrhl logiku a rozum, 

neznamená to, že zavrhl též myšlení. Nenásilně nám sděluje, že lidé se ve fiktivním i skutečném světě neřídí 

zákony logiky. Ve spodním proudu knihy však zaznívají i naléhavá témata, která musí řešit i samotní diktá

toři: témata smrti a symboliky jednotlivých motivů. 

Dalším diktátorem, který se vryl do světového povědomí, byl mexický operetní diktátor s příznačně neo

hrabaným jménem: generál Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón. Pře

stože byl jeho osud pohnutý a v klidu by mohl inspirovat nejedno dílo, nestalo se tak. Osobnost Santa Anny 

se jaksi vymyká literárnímu ztvárnění. A to z jednoho prostého důvodu: jeho život byl mnohem smyšlenější, 

než by si jakýkoliv romanopisec mohl představit a dovolit si napsat. V životopise Santa Anny poráží skuteč

nost fikci. Svoji mazanost a líbivost dokázal lišácky kombinovat s obrovskou dávkou drzosti a nestydatosti. 

To no do prezidentského úřadu vyneslo hned jedenáctkrát: mezi lety 1833 až 1854. Tento diktátor zašel ve 

SVých politických fantaziích dokonce tak daleko, že jen stěží odolal pokušení provést státní převrat proti 

Sobě samému. 



Kult osobnosti ve fotografii 

Ve fotografii je kult muže - samce často dáván do kontextu s povrchní populární kulturou a líbivým a 

zjednodušujícím vlivem USA. Alexander Apóstol a Marcos López jsou typickými představiteli tohoto foto

grafického pojetí. 

Samotné téma portrétu je pro kult osobnosti ve fotografii podstatné. Nejde jen o fascinující r ituál, který 

Roland Barthes v esesji Světlá komora popisuje: "Portrétní snímek je uzavřené pole sil. Protínají se v něm, svá-

ří a navzájem deformují čtyři imaginární momenty. Před objektivem jsem zároveň tím, za něhož se považuji, 

i tím, za něhož chci být považován, tím, za něhož mě považuje fotograf, i tím, jehož fotograf používá, aby 

předvedl své umění. Což je, jinak řečeno, bizarní počin . "44 V portrétní fotografii jde i o vyjádření sama sebe v 

kulturním kontextu, a v momentě, kdy hovoříme o portrétu stylizovaném, vyvstávají sociokulturní konotace 

s nebývalou naléhavostí. 

Alexander Apóstol předpokládá, že 

diváka zaujme kontrast v sérii fotogra

fií Pasatiempos, kde na pozadí populár-

ních novinových formátu (osmisměr

ky, křížovky, "najdi pět rozdílů", "spoj 

body čarou") zobrazuje muže se všemi 

jeho atributy tak, aby se vysmíval roli, 

která byla mužům přisouzena, a aby 

podtrhl charakteristické znaky, které 

spoluvytváří maskulinní archetyp. 

17. Alexander Apóstol: Pasatiempos 
::::------------------------------------------------------------------------------
44 Barthes, R.: Světlá komora. Přeložil M. Petříček. Praha: Fra, 2005 s.20 



Alexander Apóstol tak pracuje s afektem, jedním z prvků, na který jde interpretace snímku redukovat, 

abychom odhalili jeho další roviny, jakými jsou emoce: touha, odpor, nostalgie, euforie ... 

Tematika mužské krásy, dokonalosti, machismu a vůbec kultu "chlapáctví", která sálá z fotografií Marcose 

Lópeze, dovádí jeho hru se symboly, předsudky a obecně vžitými představami až na hranici kýče. Vzhledem 

k tomu, že jedním z hlavních témat Lópezových snímků je předstírání, je návaznost na propracovaný kult 

osobnosti i homosexuální tematiku zřejmá. Marcos López si navíc mezi své emblematické postavy vybírá 

moderátora, taxikáře, frajírka, elegána, číšníka, pobudu ... Často se objevuje i městský fešák Gardel, jednou 

v houfu rozesmátých školaček, jindy zamyšlený na předměstské kolonádě. Marcos López tak upozorňuje na 

zneužívání "národních" symbolů a manipulací pomocí mužského ega. 

~rcos López: Gardel preocupado 



Marcos López 

,,/estliže je třeba tančit, tančeme. Pokud ne, můžeme mluvit o tajných, nepřiznaných, mocných snech, které 

se ukrývají v pozadí v neúplné sbírce vzácných plechovek od piva. " 

Marcos López 

Argentinský fotograf Marcos López svůj fotografický projekt vystavěl na kritice nereálného snu velké 

části obyvatel rozvojových zemí: jiskřivá, lákavá a nádherná metropole New York se stává archetypem "ne-

naplnitelného vysvobození" z bídy a problémů třetího světa. Pro mnohé muže je představa sebe jako severo

amerického elegána se silným autem a blonďatou slečnou každodenní drogou. 

López se tak vysmívá symbolům, do kterých se smrskává zjednodušující pohled na sebe samé a na spe-

cifika Latinské Ameriky: fotbal na pozadí s Trójským koněm, tango a jeho příliš dokonalý interpret Car-

los Gardel, úděl mnoha hispanoamerických žen - uklízečka v azurovém krimplenovém oblečku s maskou 

Sochy svobody ... 

Česká teoretička fotografie Lenka Dolanová k tomu dodává: "Prohlédneme-li si pečlivěji fotografie 

argentinského fotografa Marcose Lópeze, zjistíme, že ten potrhle ironcký škleb ve tvářích postav na jeho 

fotografiích ve skutečnosti odkazuje k nekonečné prázdnotě ztracených iluzí. Osoby, umisťované do pestré

ho vesmíru nablýskaných aut, palmových pláží či televizních studií, dovádějí parodii plakátových představ 

o štěstí až na hranici snesitelnosti. Každý detail tohoto nablýskaného světa napomáhá vytváření křiklavé a 

pokřivené iluze pozemského ráje. Iluze, která kdysi sytila představivost evropských námořníků, se po něko

lika staletích změnila v kramářskou píseň, zpívanou napudrovanými elegány, indiánskými taxikáři a přičin

livými hospodyňkami".45 

Marcos López přešel od černobílých snímků k barevné fotografii podle vlastních slov proto, že barevnost 

l1lu 'umožnila lépe se vyrovnat s vlastním tíhnutím k melancholii. Původní estetizující a psychologizující 

tradici černobílé dokumentární fotografie tak vystřídal popartový odstup - od této chvíle je vážnost sdělení 

-----------------------
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překrývána žertovným aranžováním. Osoby zde stejně jako v dokumentu zůstaly, radikálně se ovšem mění 

jejich okolí, jehož inscenovaná a až zrůdná podoba je nadále přehnaně zdůrazňována. 

López dokonce přiznává, že jeho přístup k fotografii je analogický k přístupu pracovníka reklamní agen

tury (s prací v reklamně má ostatně velké zkušenosti). Za modely na fotografie si často vybírá profesionální 

herce. Ty pak před focením líčí, pečlivě upravuje až do posledního detailu jejich oděvu a zhotovuje scénické 

dekorace pozadí. 

podobně jako Marcos López vidí vztah fotografie a divadla i Roland Barthes: "A přece (zdá se mi) to není 

malba, díky čemuž se fotografie stala uměním, ale divadlo. [ ... ] Camera obscura tedy zrodila jak perspektiv-

ní obraz, tak fotografii i Diorama, což jsou scénická umění;"46 

Předstírání - jeden z leitmotivů, je tedy všudypřítomné: od začátku fotografického procesu až po výsled

nou fotografii. Následná manipulace snímky jakoby odrážela malířský přístup. Nadživotní plakátové sním

ky v podobě tisku na papíře jsou často ručně dobarvovány. Konečný dojem z těchto surreálných koláží, 

zalidněných figurami s nepřirozeně růžovými tvářemi, může možná skutečně připomínat výpravné fresky 

mexických muralistů, za jejichž pokračovatele"v digitálních 90. letech" López sám sebe označil. 

Vlastní připodobnění k dílu mexických muralistů není náhodné: kromě plakátových rozměrů a výprav-

ného charakteru, který využívá prvky současné populární kultury, existuje také spříznění v sociálně kritic

kém kontextu. Zatímco však muralisté vyzývali k osvěžujícímu návratu k původním tradicím, Lópezovy 

snímky parodují implantování světových komerčních produktů. 

Autor nezastírá ani fascinaci jazykem komiksů, která se projevuje ve zkratkovitosti scén a přehnanou 

gestikulací postaviček. Tím se vyznačuje zejména fotografická publikace Pop Latino. Fotografías y textos de 

Marcos López. Texty se nesou nad argentinským pojetím fiesty, onoho mnohoznačného a umělecky tisíckrát 

zpracovávaného svátku Latinoameričanů, pro který neexistuje v ostatních jazycích příhodný ekvivalent. 

~--------------------46 Barthes, R.: Světlá komora. Přeložil M. Petříček. Praha: Fra, 2005 s . .36 



Fiesta je pohledem Evropana často vnímána jako jeden ze současných latinskoamerických mýtů. Mexic

ký esejista Ocatvio Paz jí připisuje dokonce status umělecké formy, spočívající v náhlém odhalení neobvyk

lého. Na tom je založena i fantastika všednodennosti. 

"Fiesta tedy není pouhým excesem, rituálem plýtvání zbožím, namáhavě nahromaděným během celého 

roku. Je také vzpourou, náhlým výronem v beztvarosti, v čistém žití. Prostřednictvím fiesty se společnost 

osvobozuje od norem, které si uložila. Vysmívá se bohům, svým zásadám a svým zákonům: popírá sama 

b "47 se e. 

Lópezovy fotografie zdůrazňují spíše onu temnou stránku fiesty, spočívající v předstírání něčeho, čím 

nejsem, vyhledávání nejrůznějších převleků jako obrany před světem i před sebou samým. 

To ostatně dokazují i postavy Lópezových snímků: "Nejsou již ani herci, hrajícími svoji roli, ale jen pou

hými papírovými figurínami, které někdo oblékl a vlepil na barevné pozadí. Jednou získají podobu staříka v 

červeném tričku se slunečními brýlemi, cigaretou a rezignovaným výrazem, který stojí na okraji silnice před 

reklamou na jakousi pochutinu slibující "chuť života" (Criollitas, 1996). Jindy je to snědý muž v autě s jasně 

červeným interiérem, který sedí s rukou na volantu kdesi na pláži (Taxikář, 1997)."48 

Lópezovy postavičky spojuje umístění v popředí, loutkovitý postoj a výrazová škála omezená na ustrnulé 

pohledy nebo nepřirozené afekty. Dojem z nich je dvojznačný. Divák neustále osciluje mezi pobavením a 

znechucením z přílišné umělosti. 

Marcos López se narodil v roce 1958 v Argentině. Žije a pracuje v Buenos Aires. 
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Město 

Znázorňování prostoru slovy se během staletí vývoje literatury stalo samostatnou literární disciplínou. 

Toto znázorňování má svoji historii a dnes se nejen pro verbální znázornění prostoru (ale i pro znázornění 

všech vizuálních zkušeností) používá termín hypotypósis či evidentia. 

Jak ale připomíná Umberto Eco: " ... všechny definice hypotypósy jsou kruhové, to znamená, že definují 

jako hypotypósu tu figuru, prostřednictvím které jsou znázorňovány nebo evokovány vizuální zkušenosti 

verbálními postupy. "49 

Hovoříme-li o latinskoamerické literatuře a hlavních tématech, kterými ční nad ostatní světové literatury, 

musíme se zmínit o mistrovství mnoha latinskoamerických autorů právě na poli hypotypie. Jednou z pod-

mínek úspěchu na tomto poli je samozřejmě kromě exotického a lákavého prostředí i umění neříkat více 

než to, co by mohlo přimět adresáta ke spolupráci. Adresát (čtenář) si musí sám zaplňovat prázdné prostory 

a přidávat detaily z vlastní iniciativy. Jak říká Umberto Eco: "Hypotypósis spíše než aby ukazovala, musí 

přivodit chuť vidět. "50 

A tak zatímco nás literatura a potažmo slova mají přimět k imaginaci a konkrétní představě něčeho, 

umělecká fotografie znázorňující místo se tuto konkrétnost snaží potlačovat a na základě zevšeobecnění či 

potlačení typických detailů se pokouší přinutit diváka, aby promítal své zkušenosti a představy do představy 

fotografa. Chceme-li tedy mluvit o úspěšných hypotypósis, musí se adresát zapojit do hry. 

Mezi největší literární "hráče" této hry patří bezesporu Jorge Luis Borges, Ricardo Giiiraldes, Mário de 

Andrade, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Nicomedes Guzmán či Roberto Arlt. Na poli foto

grafie to jsou Alejandro Bacharach, Pablo Garber, Gabriel Valansi a Cássio Vasconselos. A zatímco literární 

autoři "hrají" se slovy, fotografové "hrají" s idejemi. 

~--------------------49 
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Fotografie a město spojuje paralela ignorace: ulice i fotografie, které známe, nedokážeme vnímat. Nedo

kážeme přečíst jejich poselství v jiné souvislosti, než jak jsme je viděli poprvé. Tato místa i obrazy jsou při

kryta zvykem. Dokážeme je vnímat jen v případě, když se něco zásadního zrnění. Zrněna je informativní, a 

to, nač jsme zvykl~se jeví zbytečné. 

V současné době se fotografie stává součástí ulice: plakáty, reklamy i noviny nás zahlcují technickými 

obrazy takovým způsobem, že je přestáváme aktivně dešifrovat a jen je konzumujeme. 

"Městské fotografie jako plakáty a reklamy, se navzájem ustavičně a programově vytlačují. Jsou redun

dantní právě proto, že jsou stále "nové", že automaticky vyčerpávají možnosti fotografického programu. V 

tom je právě prubířský kámen fotografů: postavit proti této záplavě redundance informativní obrazy. "51 

Pablo Garber 

Umělecká fotografie nebývá považována za seriózní zaměst-

nání. Přestože mnoho autorů bývá po čase oceněno nejrůz-

nějšími fotografickými cenami, většina mladých lidí ze střední 

sociální třídy bude rodiči spíš tlačena k nějakému "pořádné

mu" zaměstnání - k tornu, aby se stali doktory, právníky či 

inženýry. Pablo Garber prošel mládím jako student fyziky, 

nicméně v životě už pokračoval jako fotograf. 

Jeho fotografické eseje nevypráví ani tak o objektech samot

ných, jako spíš o tom, co leží za nimi. Fotograficky zachycuje 

pach, dotyk, přítomnost a následnost věcí. 

Cit pro hudbu a pouliční život se odráží v doprovodných komentářích k fotografiím. Komentáři pak evo

kUje vzdálenou ozvěnu ženského smíchu a pár taktů tanga či šep~t. 

-------------------------51 Flusser, Vilém: Za filosofii fo tografie. Přeložili B. aJ. Kosekovi. Praha: Hynek, 1994. s. 58 



Poté, co Pablo Garber pracoval jako fotožurnalista a dokumentoval transvestity, městské gangy a neofa

šistické rockové skupiny, přešel k podprahovému a mnohem duchovnějšímu vnímání obrazů. 

Ve fotografickém eseji Buenos Aires Diptychs fotografuje vzpomínky, nepostižitelné prvky, které nás váží 

ke všem povědomým věcem. Nachází racionální v iracionálnu, bezdůvodnost, neodolatelné zkratky, které 

dotváří náš svět tak, aby byl stejně individuální a jedinečný, jako my sami. 

19. Pablo Garber: Cosas que no quieren morir. "Imagine writing aU this again in a new adress book .. . " 
-----------------------------------------------------------------------------------

Pablo Garber se narodil v roce 1961. Žije a pracuje v Argentině. 
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Město a předměstí 

Přebujelé megapole s chudými periferiemi se v latinskoamerickém pojetí stávají autonomní oblasti, kde 

panují odlišné zákony, zvyky a morálka. 

"Mýtus předměstí tvoří prvky věčnosti, 

symboly tanga a milongy, nápisy na kočá

rech a na vozících pouličních prodavačů 

i samotné místní názvy a jejich konotace 

génia loci (čtvrť Palermo, ulice Hondu

ras). Vidění předměstí jako určitého svě

ta postihuje jeho podstatnou kvalitu: je 

to svět určité komunity, stejně autonomní 

jako svět tradičních venkovských společenství. Z toho vycházejí romány předměstí. "52 

Specifikem většiny latinskoamerických měst je jejich relativní novost. Tím pádem se z nich stávají věrná 

provedení územních plánů a hrací plocha rigidních architektů. 

Slovo "text", zejména v souvislosti s městem, evokuje představu čehosi materiálního, zafixovaného, tvrdé

ho. Tato představa však naprosto nevypovídá o latinskoamerických městech a jejich vnímání. Ta jsou často 

něčím chimérickým (například Buenos Aires pro vlny přistěhovalců), dynamickým a nepostihnutelným. 

~táqUio Neves: Futepool 

-------------------------52 Housková, A.: Imaginace Hispánské Ameriky .. Praha: Torst, 1998. p. 137 
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V největších měst nejde odhadnout, kde končí a kde začínají. Jejich absolutno a nekonečno tak může vyvo

lávat podobné pocity jako rozlehlost pampy. 

U takových měst chybějí přirozené dominanty, výraz

né body, o které by se chodec - neboli čtenář města - mohl 

opřít. Latinskoamerické město má často šachovnicový 

půdorys . Ulice, zpravidla číslované, sice vytvářejí svého 

druhu souřadnicový systém a chodec v něm může, tak 

jako v plánu města, nalézt své místo, může chodit něko

lika známými ulicemi, aniž tím však získá představu o 

městu jako celku. 21. Pablo Garber: Not Your New York 

Této symetrie nových měst využívá například Jorge Luis Borges. Přímo vzorovou by se mohla stát povíd

ka Smrt a Kompas. Borges zde rozvádí již čistě logický a geometrický problém. Pistolník Red Scharlach 

nenávidí detektiva Lemnrota a přísahá, že ho zabije; tato jediná psychologická vsuvka však předchází záplet

ku a plní úlohu pouhé prvotní hybné síly. 

Zločinec, podobně jako Borges, miluje symetrii, přesnost, schéma a sylogismus. Myslí a jedná podle 

matematického plánu. Detektiv se nakonec octne v předem stanoveném bodě kosočtverce narýsovaného 

na plánu města a pistolník ho zabíjí, jakoby prováděl závěrečný důkaz. V této povídce se vlastně nevraždí, 

pouze dokazuje matematický teorém. 

Město, v němž Scharlach usmrcuje detektiva, je Buenos Aires. Zdánlivě však není: je průsvitné a přízrač 

né, jména jeho obyvatel jsou nepravděpodobná, chlad jednajících je nelidský. Ale vezmeme-li v úvahu, že 

autora zajímá geometrie městského systému, jsou to samé přednosti, nikoliv nedostatky. Sám Borges pro

hlásil, že podle jeho názoru se mu ještě nikdy nepodařilo zachytit skrytý tón monstra Buenos Aires tak jako 

v této povídce. 

"Jestliže evropské historické město se spontánním středem je typem "města-osobnosti", "města živé 

bytosti", pak město bez zjevného středu, město, v němž převládá šachovnicový systém, bývá takovou bytos~ 

tí zřídka. V podobném městě se totiž zpravidla nevrství paměť (nebo se teprve začíná vrstvit), takzvaný 

Text podobného města, byť snad přehledného a pro obyvatele a návštěvníka více či méně čitelného, není 



palimpsestem, který kromě soubytí různých stylů vytváří z města složitý kulturní jev a který také zakládá 

jeho bytostnost. "53 

Jak poznamenává Mircea Eliade v eseji Mýtus o věčném návratu, spontánní střed města je důležitý i vzhle

dem k mytologii a sakrálnosti města: "Střed je zónou posvátnosti par excellence, zónou absolutní reality. Ve 

Středu se zároveň nacházejí i všechny ostatní symboly absolutní reality."54 

"Jen oko otupělé pro vnímání odstínů a tónů panoramatických symfonií přijme bez odporu drsnou pří

tomnost kolmé ulice a výstavbu přízemních budov v souvislých blocích, z nichž vyvstává rovina. Řeklo by 

se, že gótský rozvrh ulic, bloky domů připomínající dlaždice jsou geometricko-edilským zpodobením nudy. 

Střešní taška se neliší od dlaždice, zprohýbaný zinek připomíná vodní strouhu, strop je týž jako podlaha. 

Monotónní symetrie, příznačná pro města přizpůsobená jezdcům a povozům: Pompeje. Ulicemi musí být 

vidět do daleka, až k obzoru, aby se dalo vysledovat nebezpečí, a ne aby bylo vidět průčelí, architekturu 

tváře. Ulice Rivadavia - dlouhá jako teleskop. Těmito nekonečnými rovnými ulicemi, těmito kanály venkov 

přichází do měst, města do Buenos Aires, až se nakonec všechna vlijí do Atlantiku, sledujíce trasu řek a 

železničních tratí. "55 

Přijmeme-li teorii, která se na město dívá jako na text, zkoumá jeho textualitu a na uživatele města se 

dívá jako na čtenáře, můžeme pak tvrdit, že Text města představuje určitou sumu textů. Některé nám mohou 

připadat důvěrné (zejména pokud narazíme na stejný prvek v několika různých městech), některým nero-

zumíme a o některých víme jen z doslechu. 

"Jak se město rozrůstá, přibývá v něm textů, které ani rodilý obyvatel nezná, kterým nerozumí nebo o 

nichž nemá tušení; plán města ho sice orientuje, ale přináší mu toliko dílčí informace, nikoli celistvé pozná

ní, které se neobejde bez vnímání a prožívání."s6 
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22. Pablo Garber: Not Your New York 

Text města je čím dál víc obestřen sítí neznámých textů -"měst", prstenci a střapci sídlišť a často i sítí textu 

podzemního města. Jedinými srozumitelnými texty se pro obyvatele tudíž stává ulice, v níž bydlí, místa, 

jimiž prochází cestou do zaměstnání, a ještě pár dalších; pouze tam si dokáže pamatovat celé sledy znaků a 

postřehnout, když se mezi nimi objeví znak nový - nový dům, obchod nebo jen nápis na zdi. 

Americký střed města bývá na rozdíl od evropského středu, který v minulosti utvářel chrám nebo hrad 

a jejich nejbližší okolí, charakteristický svou "nefigurativností". To znamená, že zpravidla neužívá základní 

architektonické figury typu věže, kupole, oblouku, sloupu, brány a podobně. Bývá tvořen masou málo členě 

nych nebo nečleněných a nevýrazných fasád, v nichž někdy nelze rozeznat okno od stěny. 



Toho si všímá i Alexander Apóstol, který celý 

jeden fotografický cyklus příznačně pojmenova

ný Residente pulido založil na takzvaných "němých 

fasádách". Fasádách, kde jsou vyretušována okna, 

zbytečné detaily, cokoliv, co by mohlo navazovat dia

log s chodcem. 

Alexander Apóstol fotografoval mezní budo

vy, které odráží racionalistický modernismus 50. 

let. "Zlatá" padesátá léta, která byla poznamenána 

děsivou hojností na bázi latinskoamerického ropné

ho boomu a - jak Apóstol poznamenává, upevnila 

a POznamenala latinskoamerickou a zejména pak 

venezuelskou menatlitu. 
23. Alexander Apóstol: Residente pulido 

Styl, který si Alexander Apóstol pro ztvárnění fotografického eseje vybral, je banálním zachycováním 

domů jako z realitní kanceláře, ovšem s tou změnou, že domy jsou digitálně upraveny tak, aby byl elimino

Ván jakýkoliv náznak jakéhokoliv vstupu do budovy. 



Tím z nich Apóstol vytváří němé a uzavřené monumenty. Architektonické objekty pak vypadají spíš 

jako solidní monolity, jejichž dvojsmyslná povaha odkazuje na čínskou porcelánovou strukturu - texturu 

popraskané glazury, která nás odkazuje k vnitřní křehkosti objektů a slouží jako vodítko k jejich smyšleném 

charakteru. 

Názvy fotografií jsou převzaty od známých porcelánek, čehož je využito zejména jako dalšího poukazu 

na spotřebitelskou společnost podléhající marketingu a reklamám jednotlivých firem. To, co nám Alexander 

Apóstol předkládá, je portrétem kolektivní osamělosti, popisem chátrající krajiny. 

Text takových budov postrádá pro čtoucího záchytné body (stejně jako je nezřídka postrádá abstraktní 

obraz), o které by se při čtení mohlo opřít. Neskýtá mu je ani účel budov. Budovy, často pro sklené, narcisist

ně se zrcadlící jedna v druhé, zastírají své vstupy a svůj vnitřek, budí dojem, že holá plocha fasády, po níž 

klouže zrak, ani nemá být čtena a čten nemá být ani vnitřek, do něhož nelze nahlížet - budova je popsána a 

čitelná jen zevnitř a pouze pro toho, kdo smí vstoupit. Zrcadlová skla dovolují vidět jen zevnitř ven a nikoli 

opačně, systém klimatizace vylučuje otevřené okno jako možnost komunikace a sdílení příběhu Druhé-

ho, ačkoli právě tento druh komunikace a tento způsob sdílení odedávna k městu patřily a jsou jedním z 

důležitých motivů městských textů. 

V noci přesvětlené hlavní ulice nezabraňují jen v pozorování noční oblohy, ale likvidují i stíny, které patří 

křeči nevědomí města, jež se stahuje do postranních uliček, temných koutů, průjezdů. Hladká plocha fasády 

se brání pisatelům a přepisovatelům města, kteří na ní nemohou zanechat své poselství. 

Fasáda, sama podobná prázdnému textu, nepřipouští žádný text, který by s ní a kolemjdoucími navázal 

dialog. Nemá tvář, oči ani ústa a také je bez příběhu a bez paměti, stejně jako celá budova, a cizímu příběhu 

. příběhu kolemjdoucího, brání, aby se do ní vtiskl, rozčlenil ji, zvrásnil, zvýraznil, aby ji narativizoval a tím 

Učinil čitelnou a prožívatelnou. A budova nemá tělo, celá jako by byla jen fasádou, přitom "bez vlastností", z 

nichž by čtenář mohl rozvinout příběh, je dokonale uzavřená v sobě a soběstačná, bez chuti a bez zápachu. 

Taková budova může sotva v představě či ve snu ožít, stěží může být vnímána jako objekt "s nitrem", jako 

bytost, přitahovat nebo děsit svou záhadou. 



r 
Historický kontext latinskoamerických měst 

Historii budování měst v Latinské Americe popisuje Carlos Fuentes takto: "Magická města dobyvatelé 

nikdy nenašli. Byli však schopni, jak dokázalo druhé založení Buenos Aires, založit skutečná města. Ne 

města zlata, ale města lidí. Od dob Římanů nikdy žádný národ v sobě neprobudil tak udivující energii, jak to 

učinilo Španělsko při zakladatelské činnosti v Novém světe. Vzdálenosti byly obrovské, bohatství nesmírné. 

Nikdo nezastavil lid Španělska v jeho náporu směrem k severu, až tam, kde jsou dnes Kalifornie a Oregon, 

a směrem k jihu až na samu výspu kontinentu, do Ohňové země. K ovládnutí vzdáleností i bohatství bylo 

nezbytné zakládat města. Stovky měst, od San Francisca a Los Angeles po Buenos Aires a Santiago de Chile. 

Nebyla to jen pouhá hraniční místa, ale stálé urbanistické celky velmi vytříbeného stylu, jež odrážely španěl-

ské rozhodnutí usadit se v Novém světě navěky."57 

Latinskoamerická města jsou specifická už od dob svého zakládání. Některá byla projektována jako pev-

nosti: Havana, Acapulco, Cartagena, jiná s veškerou pompou budoucích hlavních měst: Mexiko a Lima. 

Většina jich byla postavena podle renesanční předlohy pravoúhlého města jako důkladná provinční města. 

"Každé se svým ústředním náměstím, kostelem a radnicí. Položila tak základy k trvalému rytmu života: 

náměstí, kde se milenci mohou sobě dvořit a starší lidé trávit den hrou v domino nebo v debatách o posled-

ních novinkách; náměstí, kde se vyhlašují zákony a propukají revoluce. "58 

Specifická byla i města hornická, která se musela přizpůsobovat krajinným útvarům a horám, v nichž se 

těžilo zlato a stříbro. 

"Zemědělská i těžební ekonomika Ameriky měla městský základ, městské centrum, odkud Španělsko 

VYkonávalo svoji moc. Uvnitř měst se však rychle rozvinula extrémní nerovnost a silné napětí. "59 
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přístavní města (Havana, San Juan de Puerto Rico, Cartagena de los Indias, Maracaibo, Valparíso) rozvi

nula moderní tržní civilizaci otevřenou cizím vlivům a předurčenou pro soužití ve svých ulicích rychleji než 

města ve vnitrozemí. Lišila se od měst v horách nebo na altiplanu (Mexiko, Bogota, La Paz, Quito, Guate

mala) a také od pobřežních měst, z nichž se stala hlavní místokrálovská sídla (Lima, Buenos Aires), neboť v 

těchto městech obchodní podněty tlumila touha jejich obyvatel po ceremoniích. 

Když bylo město založeno, každý z jeho osídlenců vždy dostal stavební pozemek a určitou rozlohu země

dělské půdy za městem a právo na půdu, která byla rezervována pro obecní využití. 

Argentinský historik latinskoamerických měst Francisco Romero podotýká: "Španělské impérium se 

změnilo v síť měst, která vládla zemědělskými plochami. Jak města, tak venkovské oblasti však vytvořily svá 

vlastní centra moci, rozvinuly své zvláštnosti a rozbily jednotný pohled, o němž snili v Madridu." 

Literární autoři, jako například Roberto Arlt, který je díky své vizi města připodobňován ke Kafkovi či 

Nicomedes Guzmán, Julio Cortázar a Jorge Luis Borges popisují domy příběhem, který budově dodá auru 

stejné nezaměnitelnosti, jako má budova "starožitná". Dům má pak paměť (přinejmenším paměť života 

protagonisty) i vlastnosti, specifické znaky, byť o nich ví pouze čtenář a autor (nepatrnou rýhu na fasádě, 

uvolněnou dlaždici, prasklinu v omítce ... ). 

Buenos Aires 

Jedním z témat zejména argentinských autorů je Buenos Aires - naprosto nezvladatelná megapolis, kde 

se taví nejrůznější evropské kultury. Většina autorů tak v Buenos Aires vytváří a popisuje literární domy, 

které - ač jsou pro běžného chodce jen jednou budovou z tisíce, budovou bez individuality s matoucí archi

tektonickou stejností, budovou, která sama o sobě splývá se zástavbou ulice, budovou, jejíž hranice jsou 

potlačeny, literární autoři z ní dovedou udělat individualitu a budovu - osobnost. 

Samotná historie a dvojí založení Buenos Aires by se dala považovat za ukázku dvou podnětů španělské 

kolonizace této oblasti. Jeden se zakládal na fantazii, imaginaci a iluzi, druhý na lidské chtivosti. 



24. Schematický plán Buenos Aires 

Buenos Aires se tak vřazu -

je do textů Argentiny, do textů 

Latinské Ameriky. Bylo vybu

dováno jako replika na jiné texty 

- města. S nostalgií evropských 

přistěhovalců, s nenaplněnými 

touhami po lepším životě za 

stejných okolností, se strachem 

z nového a s podivnou obsesí přinést si do Nového světa co nejvíce světa starého. Takový potomek přistě

hovalců je jedním z faktorů, který Buenos Aires dávají zvláštní atmosféru a specifikum tak fascinující pro 

argentinské spisovatele. 

"Bodem k Buenos Aires nejpřilehlejším je Evropa a Buenos Aires je jejím nejvzdáleněj ším městem. [ ... l 

25. Gabriel Va/ansi: Buenos Aires 

Buenos Aires se rozrostlo v přívalu a nakupení velkého počtu přistěhovalců, které zlákaly bujné představy a 

kteří poté, co přepluli oceán, ztratili odvahu pokračovat v cestě do vnitrozemí. Přistěhovalci, kteří zůstali v 



tomto centru přemožení strachem, a lidé z vnitrozemí, kteří vyhledali jeho lidnaté ulice, rozšířili metropoli 

a udělali z ní místo odpočinku a úniku ... "60 

"v Buenos Aires město a kultura povstaly z ničeho, z pampy obydlené divokými, hrubými kameny. Téměř 

vše k nám přišlo z Evropy: jazykem a náboženstvím počínaje, (což jsou dva nesmírně silné kulturní fakto-

fY) a krevním poutem velké části našich obyvatel konče. Kdybychom se měli důsledně vypořádat s častou 

výtkou ohledně našeho evropanství, pak by nám nezbývalo než psát pampským jazykem o lovu pštrosů. 

Jakýkoliv jiný způsob by byl nepřípadný, kosmopolitní, antinárodní. Obludnost tohoto nesmyslu je očivid-

ná. Naše kultura pochází z Evropy a my na tom nemůžeme nic změnit. "61 

Fotografie se v této oblasti stává nástrojem, který pomáhá autorům přivlastnit si prostor, v němž se buď 

cítí cize nebo nástrojem, který má pomoci utřídit záplavu navzájem se popírajících jevů. Pro amatérské foto-

grafy - cestovatele je sice samotná činnost fotografování konejšivá a zmírňuje obecné pocity dezorientace, 

nicméně současní latinskoameričtí autoři se snaží ve fotografických esejích zachytit právě to znepokojující. 

Zatímco fotografie zachycující předměstí a města se snaží být co nejvíc odosobněné a nekonkrétní, romá-

ny zachycující atmosféru předměstí se stávají typizované s plejádou emblematických postav: syn chudé mat

ky (otec chybí), sousedka - drbna, frajírek, parta kluků, která kvůli dobrodružství překračuje zákon. 

Podle Mircei Eliadeho mají tyto typizované postavy své hluboké kulturní kořeny: "Mytizace historických 

prototypů, které poskytly lidovým zpěvům jejich hrdiny, probíhá v souladu s určitým exemplárním vzorem; 

jsou formováni podle obrazu hrdinů dávného mýtu. [ ... ] Lidová paměť uchovává jen nesnadno individuální 

události a autentické postavy. Pracuje s odlišnými strukturami: kategorie místo událostí, archetypy místo 

historických postav. "62 

V románech předměstí se dostává do protikladu osobní životní elán a opojná radost s omezující a ponižu

jící chudobou, ve fotografiích pak bývá figurativní téma potlačováno, autoři zdůrazňují především odcizení 

člověka ve velkoměstě, rutinnost života a katalogizaci vjemů (zejména u argentinského fotografa Alejandra 

Bachracha). 
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Alejandro Bachrach ve svých surreálných kompozicích využívá zejména nízké mraky, mlhu, drátěné plo

ty, dráty a poloprůhledné závěsy. Tyto optické překážky pak klade mezi realitu a oko a vytváří tak předěly a 

předsunuté plány, ve kterých se hlavní hrdinové fotografií horečnatě a trhaně potácejí uprostřed zachycené

ho bezčasí. Roztrhané a opět pospojované fotografické plány pak navazují dialog mezi sebou, jejich diago

nální linie znehybňují to, co zbylo z člověka ve svých sítích. 

Zrcadla, povrchové nerovnosti, slova, jejichž význam byl úplně převrácen, semafory, které na sebe berou 

tíži lidského bytí a jejichž sdělení je jasné: červená - stop. Stíny, které jsou odtrhnuty od svých tvůrců a svět

lo, které již ztratilo svůj cíl- to jsou další z výrazových prostředků města Alejandra Bachracha. 

26. Alejandro Bachrach: NR 727-26 
---_. --------------------------------------------------------------------------

Prostory a jejich vyjádření, která Bachrach zachycuje, se štěpí a ztrácí kontinuitu. Pečlivě vyložené a pro

myšleně začleňované cizí elementy z nás dělají špióny, kteří ovšem za touto oponou nemají nikoho, kdo by 

jim pomohl. Jsme jen nezúčastnění svědkové mnohoznačné cesty, jejímiž protagonisty jsou jen žoldáci bez 

tváře a bez jména. Ty pak pronásledujeme, abychom nezjistili žádný důvod jejich konání. Fotografie nám tak 

Připomínají absurdní dramata Samuela Eichelbauma. 
t.. .... -:-' :,-
-_._--"' ,'-



Protipólem ale zároveň i potvrzením odcizených fotografií Alejandra Bachracha je fotografický esej Gab

riela Valansiho Buenos Aires. Valansi je umělecky posedlý nočním městem a jeho mystérii. Na nočních foto

grafiích si jeho dantovská vize města (a předměstí) sice ponechává rezervu v ironii, nicméně ta ironie se jeví 

stejně děsuplná, jako samotná ohlodaná konstrukce reality. 

Teoretik fotografie a přední světový kurátor fotografických výstav Marcelo Brodsky komentuje Buenos 

Aires ve fotografiích Gabriela Valansiho takto: "Atmosféra těchto fotografií Buenos Aires v sobě má smutek 

a melancholii ,Je ne sais quoi'''.63 

Témata a specifické zpracování, které se Gabriel Valansi vybírá (zvláštní předměty, různé dopravní pro-

27. Gabriel Valansi: Buenos Aires 

středky, jejich citace v 

městském prostředí a 

nejrůznější narážky na 

ně, které potkává na 

svých nočních toul

kách Buenos Aires) 

jakoby opět odkazova

ly k roli, kterou Bue-

nos Aires sehrálo pro 

přistěhovalce, kteří si 

vlastně nikdy nezvykli 

na nic nového. 

Všechny fotografie 

jsou navíc situovány do tmy. Tato temnota jakoby nikdy neměla skončit, jakoby se nikdy nedala ničím naru

šit. V momentě, kdy máme pocit, že tma a vize transportu odnikud nikam je neúnosná, Valansi nám naser

víruje podobu stromu - kousek naděje, kousek přírody, příslib světla ... Chybou by ovšem bylo, kdybychom 

Začali doufat. Strom ve Valansiho podání je totiž jen fotografií podivně neobratné reprodukce, která se stejně 

jako všechno ostatní utápí ve věčné tmě malého sklepního bytu. 

-------------------------63 Brodsky, Marcello in: Blink. 100 Photographers 10 Curators 10 Writers. London: Phaidon Press, 2002 
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Alejandro Bachrach 

Alejandro Bachrach sám sebe považuje za čtenáře města, za čtenáře mnohovrstevnatých městských textů. 

svůj život a tvorbu pak připodobňuje k dlouhému pochodu městem: 

"Jsem městský poutník a životem, který uplývá procházím zdánlivě bez přesného cíle. Život, který mi ply

ne před očima opatřuji malými poznámkami a při tom opomíjím většinu. Jedině tak mohou moje fotografie 

okamžitě vystihnout skrytý smysl. Během posledních patnácti let jsem žil na dvou kontinentech a ve dvaceti 

různých zemích. Hledal jsem nejen to univerzální, ale i to osobité. Obrazy procházely mým vědomím jako 

jakýmsi filtrem, mé obrazové zážitky jsou plody mých zkušeností. Jsem poutník, ukazováček mi nahrazuje 

tužku, foťák mi nahrazuje blok. Často se sám sebe ptám, jak to, že v momentě, kdy něco zachycuji, fotoaparát 

mizí a mezi mnou a realitou nic nestojí. Náhle mi tak chybí příčina, proč jsem ten specifický a jedinečný 

zlomek vteřiny vyprovokoval. Všechny své důvody tak přetavuji do úžasu, magie a projekce, což jsou ale ve 

výsledku jen tři možné způsoby, jak říct to stejné. "64 

Město jako symbol civilizace je jedním z životních motivů Alejandra Bachrache. V několika fotografic

kých esejích nám autor předkládá město v neustálé interakci se svými obyvateli. Fotograf je v tomto případě 

někým, kdo město pozoruje z privilegovaného místa za fotoaparátem. 

Alejandro Bachrach nám tak vypráví příběhy o tom, co se děje bez našeho vědomí, bez toho, že bychom 

tyto příběhy mohli nějak ovlivnit, přestože jsme jejich součástí. Vypráví nám o latinskoamerickým městech, 

kde vedle sebe koexistují narativní a vizuální celky, ve kterých se mísí protiklady s harmonií. 

Tento fotograf nás zároveň upozorňuje na překážky a hranice, které si ve městě sami budujeme. Jako by 

se pouze za nimi mohl odehrávat domněle normální život. Tento život však ubíhá v rychlém tempu a řítí se 

směrem k neexistujícímu cíli. 

Alexandro Bachrach se narodil v Buenos Aires, Argentina v roce 1966. V současné době žije a tvoří ve 

Španělsku. 

------------------------
64 internetový projekt [online cit. 2006-05-18] http://www.alebachrach.com/ 
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Gabriel Valansi 

Gabriel Valansi zachycuje lidské bytí vytrháváním subjektů z kontextu a zvýrazňováním jejich jedineč

nosti. Objekty, jako jsou například šaty napěchované do igelitové tašky, parkovací automat obalený hadrem 

či boty i s krabicí pohozené na chodníku, evokují jak narativní potenciál tak i prázdnost městského prosto

ru. Valansi zobrazuje náladu pomocí detailu. Není tedy náhodou, že v roce 1983 získal Velkou cenu města 

Paříže v oblasti umění za fotografické ilustrace ke knize Jorge Luis Borgese. 

Město a jeho noční vize - tak by se dal nazvat jeden z leitmotivů tvorby Gabriela Valansiho. Valansi zpra

covává specifický odkaz města zobrazováním jeho zákrutů, hraček a nesouvislých map. 

Ve svém díle nám tak naznačuje, že města Latinské Ameriky a jejich autonomní periferie jakoby zkoušely 

ignorovat vlastní situaci a snažily se stát samostatnou civilizací s vlastními kánony. Civilizací, která se snaží 

unifikovat všechny své prostory a homogenizovat myšlení. Jedním dechem však Gabriel Valansi ve svých 

fotografiích dodává, že se to této podivné latinskoamerické městské civilizaci nemůže nikdy podařit.. 

Gabriel Valansi se narodilv roce 1956. Žije a tvoří v Buenos Aires, Argentina. 



r Mýty, náboženství a fantastika všednodennosti 

Fototgrafie milence skrytá v peněžence vdané ženy, plakát rockové hvězdy nad postelí adolescenta, politikův 

portrét na klopě voličova kabátu, snímky taxikářových dětí připnuté ke stínítku proti slunci - všechna taková 

užití fotografií vyjadřují cit, který je zároveň sentimentální i implicitně magický: jsou pokusem spojit se s jinou 

realitou nebo na ni vznášet nárok. 

Susan Sontag 

Mýtus a historický kontext jeho zkoumání 

Je jisté, že metafyzické pojmy archaického světa nebyly vždy formulovány ve výrazech teoretických; avšak 

symboly, mýty a rituál vyjadřují v různých rovinách a prostředky sobě vlastními komplexní systém souvislých 

výroků o nejhlubší skutečnosti věcí, systém, v němž je možno spatřovat metafyzickou osnovu. 

Mircea Eliade 

Tremín mýtu se objevuje již v Aristotelově poetice. Označuje zápletku, narativní strukturu, fabuli. 

"Oproti dialektickému diskursu, expozici, je mýtus vyprávěním, příběhem; oproti systematicky filozofic

kému je také iracionální či intuitivní: je to Aischylova tragédie oproti Sókratově dialektice. Mýtus je zároveň 

oblíbeným termínem moderní kritiky, poukazuje k důležité oblasti významu, která je společná nábožen

ství, folkloru, antropologii, sociologii, psychoanalýze a výtvarným uměním. V některých svých ustálených 

významech je stavěn do protikladu k historii, vědě, filozofii nebo alegorii či pravdě. "65 

Mnoho moderních teorií příliš striktně ztotožňuje symbol a mýtus. Je-li mýtus příběh, pak je to text. 

A tento text je výkladem symbolu. Mýtus tak můžeme brát jako text a - metaforicky - výsadní příklad 

každého možného textu. Mýtus je místo, kde se neredukovatelná mnohoznačnost symbolů vlastně redukuje, 

neboť symboly jsou zakotveny ve svém kontextu. 

~--------------------
65 Wellek, René, WaITen, Austin: Teorže literatury. Přeložil M.Calda. Olomouc: Votobia, 1996. s. 269 



r podle Umberta Eca nemá mýtus nic společného s uměním. "Je to příběh, vždy stejný příběh. "" Každá 

epocha má své mýtotvorce, svůj vlastní smysl pro posvátno. Podle Eca mýtus charakterizuje jistá danost. 

Touto daností je pak obrovská emocionální účast, radost z opakování jediné, stálé pravdy, slzy, smích a závě

rečná katarze. Pak je možné představit si publikum, které je schopné přejít na estetickou rovinu a posuzovat 

umění jako variací na mytické témata. 

V sedmnáctém a osmnáctém století, věku osvícenství, měl termín "mýtus" běžně pejorativní význam: 

mýtus byl fikcí - byl vědecky či historicky nepravdivý - používal se pro určitou rozšířenou, ale nepravdivou 

představu. 

Mýty však tvoří nedílnou součást každé kultury. Podle přísné logiky by to tedy v historickém kontextu 

zkoumání mýtu znamenalo, že neustále na poli kultury žijeme ve lži a vše, co si myslíme o světě, je jedním 

velkým omylem. To je názor většiny scientisticky orientovaných autorů, kteří za jediné kritérium pravdivosti 

poznání považují obraz světa, jež nám podává současná věda. 

Například i myslitel Karel Kosík ve své Dialektice konkrétního tvrdí: "Tato schopnost překročit situaci, v 

níž se zakládá možnost přejít od názoru k vědě, od doxa k episteme, od mýtu k pravdě ... "67 Z toho je patrné, 

že i uznávaní myslitelé v sobě nezapřou osvícenské myšlení, které hodnotí " světlo" výše než "tmu" a odkazují 

tak mýtus do krajů pomýlenosti a zaostalosti. Pro většinu latinskoamerických (a nejen latinskoamerických) 

umělců, je však právě tento obraz tím mylným a zavádějícím. 

"Již ve Vícově spisu Scienzia Nuova z roku 1725 se důraz přesunul na to, co od dob německých roman-
, 

tiků, Coleridge, Emersona a Nietzscheho postupně převládlo - na koncepci mýtu, který je podobně jako 

poezie jakýmsi druhem a ekvivalentem pravdy, nikoliv konkurentem historické či vědecké pravdy, nýbrž 

jejím doplňkem."68 

Vzhledem k historii zkoumání mýtu je také důležité připomenout nepřesnost, které se v historii a teo

rii literatury dopouštěli někteří vědci. René Wellek v Teorii literatury zdůrazňuje: "Prostředky jako obraz, 

lUetafora, symbol a mýtus byly většinou považovány za dekorace, rétorické ornamenty, a proto byly studo-

------------------------
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rvány jako oddělitelné části děl, v nichž se objevují. Podle našeho názoru se však výmaru a funkce literatury 

podstatně vyjevují právě v metafoře a mýtu. Existují takové aktivity jako metaforické a mytické myšlení, 

II1yšlení pomocí metafor, myšlení v básnickém vyprávění či vizi. "69 

Mýtus může být vnímán i jako systém, v němž je ztvárněn autorův filosofický záměr. "Mýtus je příbě

hem základního obecného smyslu, který na rozdíl od různých dílčích forem poznání postihuje, byť jen jako 

intuice, zároveň všechny vrstvy skutečnosti. Je to stavba o několika poschodích a v každém se opakuje totéž 

schéma, ale na úrovních vzrůstající abstrakce. Vyznačuje se tím, že je to příběh obecně známý, jejž může 

autor jen pozměnit, rozšířit, obohatit novým pohledem. Obecná známost mýtu vyplývá z toho, že mýtus je 

II1odelem, který dává pevný obrys a tvar lidským prožitkům. Jeho funkce tedy není ani náboženská, ani jinak 

odhmotněná. Je dána tím, že lidská psychika se utváří z příběhů, že člověk se stává člověkem, získává lidskou 

smyslnost, cit i představivost jen díky šumu příběhů, kaleidoskopu obrazů, které obklopují malé děcko už 

od kolébky a doprovázejí jej až do hrobu. Neustálá obnova a proměna těchto příběhů a obrazů je pro člověka 

životní nutností, zabraňující, aby jeho pro žitkové hodnoty ustrnuly. "70 
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T Mýtus v kontextu latinskoamerické kultury 

Dnešní lid není oním ryzím a panenským pramenem veškeré moudrosti a krásy, jak se domnívají někteří 

populističtí estetici, nýbrž žákovským osazenstvem prachmizerné univerzity, přiotráveným šestákovými seriály 

či fotoromány, filmy pro úřednictvo a tlachavými žvásty pro dav nedovzdělaných slečinek. 

Je možné, že lid primitivních společenství míval hluboký a opravdový smysl pro lásku a smrt, zbožnost a 

hrdinství. Onen druh hlubokého a opravdového smyslu, který se projevuje v mytologii, folklorních pohádkách 

a pověstech, hrnčířství a rituálních tancích. Tedy v dobách, kdy byl lid ještě niterně spojen se základními fakty 

existence: zrozením a smrtí, východem a západem slunce, sklizněmi a počátky dospívání, sexem a snem. Ale 

dnes, co je to ve skutečnosti lid? A hlavně, jak může být považován za úhelný kámen pravého umění, když sám 

je zkažen, zvěcněn a zkorumpován tou nejhorší literaturou a tuctovým uměním z výprodeje? 

A tak dospíváme k závěru, který nám může připadat paradoxní: v dnešní době jsou dědici mýtu a magie 

pouze velicí a neúplatní umělci, ti, kdož po všechna ta staletí barbarského odcizení, které je nám dáno snášet, 

uchovávají v truhlicích svých nocí a své imaginace tyto základní zásoby lidství. 

Ernesto Sabato 

Proti pojetí mýtu jako opaku pravdy se ostře vymezuje Alejo Carpentier, který do latinskoamerické lite-

ratury zavádí postulát amerického "zázračného reálna". Chápe ho jako úsilí zabránit odmytizování americké 

společnosti pod vlivem evropské moderní kultury. 

Vyjádřil tak jednu ze signifikantních myšlenek boomu hispanoamerické literatury: Pro tuto literaturu 

jsou důležité motivy společenského, nadpřirozeného (neboli nenaturalistického či iracionálního), motiv 

vyprávění či příběhu, motiv archetypální či univerzální, symbolické reprezentace našich nadčasových ideálů 

jeho událostí v čase, motiv programový či mystický. 

Pro tvorbu nových mýtů, které s novými obyvateli Nového světa museli přijít, je důležitý moment dobře 

Zvolené církevní propagandy. 

---



"Církevní architektura projevila skutečnou představivost, když dokázala sjednotit dva činitele životně 

důležité pro nové americké společnosti. Prvním byla potřeba pocitu spřízněnosti, mít otce a matku. Druhým 

byla nutnosti mít k dispozici fyzický ochranný prostor, v němž mohli být přijímáni staří bohové, maskovaní 

za oltáři s novým božstvem. "71 

"Je zřejmé, že mexická mytologie byla španělským místokrálům cizí - na rozdíl od poddaných, ať už 

Indiánů, mesticů, ale i kreolů, kteří viděli spontánní a přirozené pokračování aztécké moci ve Španělském 

impériu. Jejich ztotožnění sice nebylo explicitní a ani nemělo racionální formu, nicméně odpovídalo dané

mu stavu věcí. Kontinuita mezi místokrálem a aztéckým vládcem, mezi křesťanským hlavním městem a 

bývalým oltářním městem Aztéků mohou posloužit alespoň jako nejočividnější příklady. Tato kontinuita 

je pak pouze jedním z aspektů představy, kterou si o předkolumbovské historii utvářela koloniální společ

nost. Kontinuita je viditelná i v náboženství: zjevení guadeloupské panny nad zříceninami svatyně věnované 

bohyni Tonatzin je hlavním, i když ne jediným příkladem tohoto vztahu mezi oběma světy - domorodým a 

koloniálním. Ve středověké divadelní hře s biblickým námětem Narciso divino (Božský narcis), jejíž autorkou 

je sor Juana lnés de la Cruz, se bývalé předkolumbovské náboženství navzdory krvavým rituálům zjevuje 

jako podobenství o příchodu křesťanství na mexické územÍ. "72 

To je i případ Panny Marie z Guadalupe. Počátkem prosince 1531 se zjevila na svazích Tepeyacu blízko 

hlavního města Mexika, na místě dříve věnované kultu jedné aztécké bohyně. Mytické bylo už to, že v zimě 

přinášela růže. Jako objekt své lásky a uznání si vybrala skromného indiánského nosiče Juana Diega. 

"Mistrným tahem proměnili španělské autority indiánský lid synů znásilněné matky v syny neposkvrně

né matky. "73 

Od té doby se pravděpodobně v Mexiku neobjevilo nic, co by přinášelo větší útěchu, co by více sjednoco

valo a bylo hodno větší úcty než Panna z Guadalupe či další postavy: Panna z Caridad del Cobre na Kubě či 

Panna z Coromota ve Venezuele. 
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72 
73 

Fuentes, Cm'los: PoMbené zrcadlo. Přeložila A. Tkáčová. Praha: MF, 2003. s. 112 
Paz, O.: Laberinto de la soledad Cátedra. Madrid 1995. s. 27 
Fuentes, Carlos: PoMbené zrcadlo. PřeložilaA. Tkáčová. Praha: MF, 2003. s. 113 



"Základní funkce obrazu matky pak v latinskoamerické společnosti není náhodná: v její postavě se spo

jují dávná ženská božstva středomoří a křesťanské panny, předkolumbovské a africké bohyně - Izis a Marie, 

Coat1iene a Yemanyá. Osa světa, kolo času, střed pohybu, matka je 

pramenem života a zásobárnou náboženských přesvědčení a tradič-

ních hodnot. "74 

Návratem bohů byl pak příchod Krista. Kristus se stal znovu zís-

kanou pamětí, upomínkou, že na počátku se bohové obětovali ve 

prospěch lidstva. 

"Tato zamlžená paměť, zmizelá v temnotách lidských obětí naří-

zených aztéckou mocí, byla nyní znovu nalezena křesťanskou círk-

, "75 
Vl. 

28. Marcos López: Adam et Eva 

Výsledkem byl do dnešních dnů přetrvávající synkretismus, ná

boženská směsice křesťanské a domorodé víry, jeden z kulturních základů hispanoamerického světa. 

Dalo by se říct, že téměř všichni latinskoameričtí literární i fotografičtí autoři považují mýtus za něco, co 

nám má přiblížit svět i z jiné stránky, než racionální a vědecké. Protože svět není racionální a vědecký. Čás-

tečně se tak vymezují i vůči evropocentrickému či severoamerickému vnímání světa - vnímáni reality. 

Tento přístup se podobá situaci etnologa, který se setká s příslušníky cizí kultury na úrovni přírodních 

národů a podaří se mu navázat kontakt. Do této kultury je - jakožto cizinec - uveden prostřednictvím 

vyprávění o dávných předcích a jejich hrdinských činech, bozích a jiných nadpřirozených silách. To vše 

tvoří obsah mýtu, který přenáší z pokolení na pokolení tradice daného společenství. Etnolog se tak ocitá v 

podobné situaci jako dítě, kterému je nejdříve náš svět, do kterého se narodilo, představován formou pohá

dek a bájí. 

-------------------------
74 Paz, O.: Palabras bajo !ibertad. Seix Banal, Barcelona 1958. s. 289 
75 Fuentes, Carlos: Pohřbené zrcadlo. Přeložila A. Tkáčová. Praha: MF, 2003 . s. 114 
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Etnologickému pojetí mýtu se ve své knize Vypravěč silně přiblížil Mario Varga s Llosa. Pozoruhodná je 

i už samotná etymologická hříčka v názvu - řecké sloveso !lU8EVflV (mytchenein) znamená vyprávět. Varga s 

Llosa se tematicky vrací k antropologické expedici do amazonského pralesa, která ovlivnila velkou část jeho 

tvorby. V románu El hablador napodobuje styl indiánského vypravěče kmene Mačigengů, který obchází po 

pralese roztroušené mačigengské rodiny a vypráví jim dávné mýty ale příběhy se současnosti a tím jin dodá

vá potřebný pocit sounáležitosti. Vzhledem k určité izolovanosti jednotlivých rodin Mačigengů se obsah 

mýtů ztotožňuje s absolutní pravdou. A pravda zjevená v mýtu nachází svůj výraz přístupný všem naslou

chajícím členům společenství. 

Mario Varga Llosa zde zvýrazňuje myšlenku severoamerického badatele Merlina Donalda, který tvrdí, 

že narativita zakládající mýtus je nejvyšším projevem evoluce kognitivního modelování reality. Dalo by se 

dokonce říct, že "myslíme v příbězích". 

Fantastika všednodennosti 

V šedesátých letech dvacátého století si hispanoamerická narativní próza vydobyla důležité místo 

ve světové literatuře. V dílech Julia Cortázara, Carlo se Fuentese, Gabriela Garcíi Márqueze, Maria Vargase 

Llosy či Augusta Roa Bastose podal ibaroamerický kontinent přesvědčivý důkaz své duchovní vyspělosti. 

Takzvaný "boom" hispanoamerické narativní prózy, jak bývá literárními kritiky označován impozantní 

vstup uvedených spisovatelů na kolbiště světové literatury, podnítil v hispanoamerických akademických a 

kritických kruzích diskuse a polemiky kolem magického realismu. "Termínu, který bývá často a bez řádného 

zdůvodnění zaměňován s podobným oxymorónem "zázračné reálno'~ se začalo používat k označení experi-

mentující narativní prózy."76 

Takto označovaná díla spojuje především to, že exotická příroda a mýty předkolumbovských civilizací 

tvoří velmi často podklad románové fikce. Její jedinečnost má zvýrazňovat ještě fakt, že zobrazuje skutečnost 

kontinentu, kde vedle sebe doposud koexistuí magie a racionalismus stejně jako autenticky americké vedle 

neautenticky evropského. 

~----------------------
76 Lukavská, E.: Zázračné reálno a magický realismus. Host: Brno, 2003 



Tato literatura zaujala západní kulturní svěP svým neobvyklým pohledem na skutečnost ztvárněnou 

prostřednictvím nových narativních postupů. A samozřejmě i jistou dávkou exotiky. 

"Evropský pohled na latinskoamerickou literaturu pravděpodobně obdivuje exotično v duchu Segaleno-

va78 pojetí: Exotično je bytostné, hluboké, zakládá se na "momentu tajemnosti", a ten je veskrze setkáním, 

přechodem, prolínáním. V Segalenově pojetí vzniká tajemné dotykem skutečného a neskutečného (imagi

nárního), ať už se přechod mezi oběma členy uskutečňuje kterýmkoliv směrem, totiž ať už je iniciátorem 

dotyku prvek skutečný či prvek imaginární. Tajemné netkví ani tak ve světě bytostně tajemném, jako spíš v 

okamžiku, kdy se tento svět střetává se skutečností. Exotično je tedy konfronrací."79 

Všednodenní fantastika je zastřešována literárně-kritickými termíny "magické reálno" a "zázračné reál-

no". To je ovšem trochu zavádějící, protože tyto termíny jsou značně nadužívány a používány vlastně všude 

tam, kde hispanoamerická próza vybočila z tradičního realistického zobrazení skutečnosti. 

Dodnes tak v podstatě není jasné, co to ten magický realismus je: zda literární směr, technika, tendence, 

styl nebo žánr. Neví se, jaký je vztah mezi magickým realismem a fantastickou literaturou a co má společné

ho s termínem "zázračné reálno". Na rozdíl mezi "zázračným reálnem a "magickým realismem" jako rozdíl 

mezi literární surovinou a literární metodou poukázal i český hispanista Emil Volek.8ú 

Magický realismus 

Termín magický realismus použil poprvé německý kritik výtvarného umění Franz Roh v knize Postexpre

sionismus. Magický realismus. Problémy nejnovějšího evropského malířství. 81 Roh zde používá výraz magický 

realismus pro označení postexpresionistického německého malířství, které bylo rovněž nazváno "novým" 

nebo "ideálním" realismem. Magický realismus tak představoval snahu rehabilitovat objektivní realitu. 

77 Pod pojmem "západní svět" máme na mysli Evropu a Sevemí Ameriku 
78 Tímto způsobem definoval exotično francouzský spisovatel Vietor Sealen v eseji Essai sur ľexotisme. 
LGP - Livre de Poche, Paris 1999 
79 Jamek, V: Duch v plné práci. Praha: Torst, 2003 
80 Volek, Emil: Reálismo mágico: notas sobre Sll genésis JI natura/eza en Alejo Carpenitia Nueva nan-ativa 
hispanoamericana. New York 1973 
81 Roh, Franz.: Nach-Expresionismus. Magischer Realismus (Probleme der neuesten europaischen Ma/erei). 
KJinghardt, Leipzig 1925 
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Do hispánského prostředí pronikl magický realismus prostřednictvím překladu Rohovy knihy do špa

nělštiny v roce 1927. Španělská verze byla tehdy vydána v Madridu v časopise Revista de Occidente, jejímž 

šéfredaktorem byl tehdy José Ortega y Gasset. 

V roce 1948 Arturo Uslar Pietri uvedl jako první termín magický realismus ve své knize esejů Písemnictví 

a osobnosti Venezuely (Letras y hombres de Venezuela) jako možné označení jistého typu hispanoamerické 

narativní prózy: 

"To, co začalo příznačným způsobem a soustavně převládat v povídce. Bylo pojetí člověka chápaného 

jako tajemství uprostřed realistické skutečnosti... pro nedostatek jiného názvu by se to mohlo nazvat magic

ký realismus. "82 

Všeobecně se termín rozšířil až o sedm let později. V roce 1955 vyšla v časopise Hispania studie profe

sora Ángela Florese Magický realismus ve španělské americké výpravné próze3
• Ángel Flores zde vysvětluje 

magický realismus jako reakci na "fotografický" realismus v evropských literaturách. Jako nejnázornější pří

klad magického realismu pak uvádí dílo Franze Kafky a za počátek magického realismu v Latinské Americe 

považuje knihu Jorge Luise Borgese Obecné dějiny hanebnosti. Pro Florese je magický realismus "amalgá-

mem skutečnosti a fantazie". Teprve po vydání Floresovy studie se termín magický realismus ujal i v Latinské 

Americe a pod jeho hlavičku byli zařazování i tak rozdílní autoři, jako Miguel Ángel Asturias, Jorge Luis 

Borges, Alejo Carpentier. 

Dalším, kdo publikoval svůj názor na magický realsimus byl Luis Lea!. V časopise Cuadernos hispanoa

mericanos vydal studii Magický realismus v hispanoamerické literatuře.84 Vymezil se proti Floresovu pojetí a 

doplnil některá data o původu termínu. 

Leal definuje magický realismus jako "postoj ke skutečnosti". A to takový, který vede spisovatele k hlub

šímu poznání světa a dovoluje mu uchopit tajemstvÍ, které v sobě skutečnost skrývá. Magický realismus 

navíc podle Leala není možné ztotožňovat ani s fantastickou, ani s psychologickou prózou, ani se surrealis-

82 Uslar Pietri, Aliuro: Letras y hombres de Venezuela. México, Fondo de Cultura Económica 1948 
83 Flores, Ángel: Magical Rea1ism in Spanish American Fiction in Hispania. New York, č. 38, 1955 
84 Leal, Luis: El realismo mágico en la literatura hispanoamericana. Cuademos Americkanos. México 1967 
č.4 



T mem. Magický realismus nedeformuje skutečnost, ani nevytváři imaginární světy, jak to dělá science-flcti

laD. Magický realismus také není hnutí, jako byl třeba modernismus. 
! 

Miguel Ángel Asturias chápe pod pojmem magický realismus proces mytizace přírody, který je možno 

sledovat v magické koncepci světa amerických Indiánů. Asturias soudí, že jeho realismus je magický, pro-

to že "odhaluje něco ze snů tak, jak je chápou surrealisté a jak je rovněž pojímají Mayové ve svých sakrálních 

textech".85 

Mexický básník Octavio Paz považuje za magický takový kosmos, který se chová jako živý organismus, 

"jako celek, ve kterém jsou jednotlivé části propojeny tajemným prouděním" a jehož základní vlastností je 

věcná proměna. 

Julio Cortázar definuje magickou vizi světa v protikladu k vizi racionalistické, jejímž cílem je "ovládnutí 

skutečnosti". Schopnost magické vize měl v minulosti primitivní člověk, dnes ji má pouze básník mág, který 

se svým magickým viděním světa podílí na jeho neustávající činnosti. Objevit magii skutečnosti a umět ji 

umělecky zachytit předpokládá odpoutat se od všeho jevového a banálního a ponořit se do hlubin reálna. 

Zatímco pro Paze, Asturiase a Cortázara je magickorealistické čímsi univerzálním, Gabriel García 

Márquez se snaží v magickém realismu izolovat cosi výlučně amerického: "V této souvislosti [rozuměj: s 

magickým realismem] mám ve zvyku citovat severoamerického cestovatele F. W Up de Graffa, který kon

cem minulého století podnikl neuvěřitelnou cestu amazonským krajem, kde spatřil kromě jiných věcí potok 

s vařící vodou a místo, kde zvuk lidského hlasu způsoboval průtrže mračen. V Comodoru Rivadavia, v nej

jižnější části Argentiny, odnesly větry vanoucí od pólu celý cirkus. Příští den rybáři vylovili v sítích mrtvoly 

lvů a žiraf ... "86 

Na jiném místě García Márquez prohlašuje, že "realitu je třeba ztvárňovat bez racionalistických předsud

ků, že je třeba ukazovat její odvrácenou tvář". Vědomí existence zázračného bourá fásádu objektivního světa 

a podmiňuje magickorealistické vidění světa. Vypraveč přijímá zázračné se stejnou samozřejmostí jako Indi

áni, představuje realitu jako neco magického. V magickém vidění světa má být podle Garcíi Márqueze něco 

------------------------
85 Verzasconi, R.: Magica! Realism and tlze Literary World oj Migllel Ange! Asturias. University ofWashing-
ton, Washington 1965 
86 García Márquez, Gabriel: EI olor de la guayaba. Conversaciones con Plinio Apuleyo Mendoza. Barcelona, 
Bl1lguera 1982, s. 49. 



r údivu dítěte, které poznává svět. Garcia Márquez spojuje magii, tvofíci organickou součást poznatelného 

I světa (srov. magický kosmos Octavia Paze), s magickou vizí světa (srov. pojetí Julia Cortázara), která před
I 

pokládá zvláštní schopnosti (básník-mág) nebo naopak absenci některých schopností (primitivní člověk bez 

schopnosti racionalisticky chápat skutečnost). 

podle Garcíi Márqueze to jsou neobvyklé události a americké přírodní úkazy, které činí skutečnost magic

kou do té míry, že ohromuje severoamerické cestovatele. Magické vidění světa, stejně jako v Cortázrově 

pojetí, je vlastní primitivním lidem neo básníkům, zatímco například Evropanům jejich racionalismus brání 

spatřit skutečnost, která nekončí cenou rajčat nebo vajec. 

Zázračné reálno 

Na rozdíl od magického realismu bylo americké "zázračné reálno" formulováno nikoli literárním teoreti-

kem, ale literárním praktikem: Tento termín použil poprvé Alejo Carpentier v Předmluvě ke svému románu 

Království z tohoto světa z roku 1949. Své "zázračno" stavěl do opozice proti evropskému literárnímu pojetí, 

jak je známe z literatury od konce 18. století až do třicátých let století dvacátého. 

Carpentier tímto zázračnem pohrdá: "Zázračno hledané prostřednictvím zastaralých klišé Broceliand-

ského lesa, rytířů kulatého stolu, čaroděje Merlina a Artušova kruhu. Zázračno uboze vyvolávané řemes-

lem a neforemností pouťových postav - nejsou už mladí francouzští básníci unaveni zjeveními a šašky z 

posvícení, se kterými se rozloučil už Rimbaud ve své Alchymii slova? Zázračno získané kejklířskými triky 

a seskupováním předmětů, které se za nic na světě nemohou setkat: stará a podvodnická historka o náhod-

nérn setkání deštníku se šicím strojem na operačním stole, hlemýždi v zaplaveném taxíku, lví hlava v klíně 

vdovy na surrealistických výstavách. Anebo zázračno literární: král ze Sadovy Juliette, Jarryho Nadsamec, 

Lewisův Mnich, děsivé rekvizity anglického černého románu, strašidla, zazdění kněží, vlkodlaci, ruce přibité 

na dveřích zámku. "87 

87 Carpentier, A.: Prólogo. In: El reino de este mundo. La Habana, Bo1silibros Unión 1964 



Francouzští básníci možná zjeveními a šašky z posvícení ještě unaveni nebyli, jinak to ovšem bylo se 

čtenáři. V momentě, kdy jim nakladatelství nabídla Carpentierovo zázračno spatřované v každodennosti, 

přistoupili čtenáři s chutí na tuto novou formu dialogu s autorem. 

Podle Carpentiera se zázračné zjevuje jedině tehdy, když dojde k neočekávanému narušení skutečnosti 

nebo když nezvyklé osvětlení (a jsme opět v průsečíku literatury a fotografie, protože právě současná latin

skoamerická fotografie se snaží nezvyklým osvětlením upozorňovat na jiný pohled na zdánlivé banality) 

upozorní na její dosud skrytá bohatství. Sám Alejo Carpentier k tomu dodává: "K tomu, aby člověk uviděl 

zázračné, je nutné věřit, že zázračné existuje - vnímání zázračného předpokládá víru. "88 

Podle Carpentiera je důkazem všudypřítomnosti zázračného na americkém kontinentu a zároveň i důka-

zem lidské víry v zázračné to, že ještě v 18. století a dokonce v době Francouzské revoluce, která vyzdvihla 

racionalistický princip na vrchol žebříčku hodnot, Španělé nepřestávali v Americe hledat staré mýty. 

Klasifikace podle Juana Barrosa89 

Koncem sedmdesátých let utřídil Juan Barroso všechny dosavadní koncepce magického realismu a 

zázračného reálna na základě existujících studií. Jejich představitele pak rozdělil do tří skupin. 

Do první skupiny patří ti, kteří věří v existenci tajemství skrytého ve skutečnosti. Přičemž za výraz tajem-

ství lze dosadit mimo jiné neobvyklé psychické procesy deformující sílu subjektu. 

Druhou skupiny tvoří kritici, kteří chápou magický realismus jako techniku nebo soubor literárních 

postupů, které umělci dovolují ztvárnit skutečnost subjektivním způsobem. 

Kritici třetí skupiny zastávají takzvané etnologické pojetí magického realismu: podle něho se magický 

realismus vyznačuje zobrazením skutečnosti odpovídajícím předvědeckému nazírání na svět amerických 

Indiánů a černochů a spočívá v propojení racionálních a iracionálních postojů. V podstatě se shoduje s 

;, pojetím, které formoval Miguel Ángel Asturias. 

I 
i~ _____________________ _ 

i 88 Carpentier, Alejo: El reino de este mundo ; Los pasos perdidos. México, D.F. : Siglo Veintiuno Editores, 
1

1989 

j
l 89 V kapitole citováno podle Barroso, J.: Realismo mágico y 10 realmaravi11oso en El reino de este mundo y 
El siglo de las luces. Miami. Ediciones Universal 1977 
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Myšlenka, že fantastické je součástí všednosti, se tak stává jedním z emblematických znaků nejen latin

skoamerického umění, ale i celé latinskoamerické idiosynkracie. 

Kromě již klasických literárních autorů, kteří touto myšlenkou zvýraznili (Gabriel García Márquez, 

Machado de Assis, Julio Cortázar ... ), se motiv fantastické všednosti stále častěji dostává i do umění, které si 

v povědomí většiny konzumentů drží předpoklad pravdivosti, (i když v posledních třiceti letech a zejména 

pak s nástupem digitalizace obrazu se tato nepřesná představa začíná vytrácet), a to do umění fotografie. 

Přestože se fotografie tváří jako jedno z nejreálnějších mimetických umění, samotná její podstata má k 

realitě daleko - a naopak - realitou manipuluje. Místo pouhého záznamu se totiž fotografie staly normou 

toho, jak se nám věci jeví, čímž proměňují samotný význam reality, a tedy také realismu. 

"Hispanoamerické romány si uchovávají polaritu historie a mýtu, vlastní románovému žánru vůbec, ale 

zdůrazňují silněji mytickou polohu: v současném životě spatřují spodní mytickou vrstvu. "90 

Zatímco hispanoamerický román staví podle českého hispanisty Emila Volka na modelu: tradiční a 

moderní škála sociálních konfliktů (realismus) - simulakrum indiánské, černošské a lidové kreolské kultu-

fy jako materiál pro magický úhel pohledu (zázračné reálno) - totalizující univerzální symbolicko-mytic

ká projekce všednosti - nové experimentální techniky; fotografie využívá k zachycení fantastického jiných 

nástrojů: změnami barevné tonality, záměna detailu za celek a celku za detail, urputná pozornost lpící na 

zdánlivých banalitách a trivialitách, nezvyklé kompozice ... a k tomu samozřejmě přidává i výše zmíněný 

• model, který je hluboko a přirozeně vryt v postojích a myšlenkách drtivé většiny Latinoameričanů. 

Jedním z věčných témat - jak literárních tak fotografických, jsou všemožné rituály, tradice a pověrčivost. 

Beletristé tento jev podávají především jako "to všední", co dokresluje a podtrhuje typický latinskoamerický 

kolorit. Proti tomuto pojetí se fotografičtí autoři bouří a s jemným výsměchem či ironií recipientům ten 

"typický latinskoamerický kolorit" podávají s lehkou výčitkou, že představy o tom, jak vypadá Latinská 

Amerika, se do značné míry od schématu Argentina = gaučo cucající maté; Peru = lama v barevném ponču; 

Brazílie = polonahé mulatky v karnevalovém reji; Mexiko = tequila v sombreru; liší. 

-------------------------;. 90 Housková, A.: Imaginace Hispánské Ameriky. Praha: Torst, 1998. p. 103 



r 
"Evropani se často dopouštějí naivního omylu, když se u nás dožadují místního koloritu, domnívajíce se, 

že naše literatura či malířství mají "ráz". Onen ráz, který je patrný v mexickém malířství nebo ekvádorských 

románech. Reprezentativní vzorky se v jednotlivých literaturách objevují snadno, ale v Latinské Americe 

jako celku je to nekonečně svízelnější. Místní člověk má nezřetelné, složité, proměnlivé a chaotické obrysy. 

Bude ještě zapotřebí mnoha románů a spisovatelů, aby vznikl hluboký a úplný obraz této spletité, rozporupl

né skutečnosti: úpadková oligarchie, muzeální gaučo, gringo na vzestupu, neúspěšný či chudý přistěhovalec, 

syn a vnuk tohoto přistěhovalce, kosmopolitní obyvatel Buenos Aires (lhostejný a odrodilý, člověk, který tu 

žije jako v hotelu)."91 

Podle Rolanda Barthese by spíš než o "mýtu ve fotografii" mělo hovořit o "mýtech fotografa": "Spíše to 

I vypadá, jako bych měl ve Fotografii číst mýty Fotografa, bratřit se s nimi, aniž bych jim hned musel uvěřit. 

Tyto mýty zjevně usilují (a tomu také mýtus slouží) smířit Fotografii a společnost (je to nutné? - Nuže, je: 

fotografický snímek je nebezpečný), tím, že jí připiSUjí funkce, jež Fotografovi slouží jako alibi. Funkce, o 

něž jde, jsou pak tyto: informovat, reprezentovat, překvapovat, zvýznamňovat, probouzet touhu. Já, Divák 

neboli spectator, pak tyto funkce s větší či menší radostí rozpoznávám: věnuji jim své studium (které nikdy 

není mou slastí, ani mou bolestí).92 

Brazilský fotograf Estáquio Neves a argentinský fotograf tvořící pod pseudonymem RES se "populární 

mytologií" zabývají do hloubky. Slovo "populární" zde ovšem přesahuje až do významové sféry hraničící 

se slovem "pop". Toto balancování na hraně mezi významem populární jako lidový či masový a popový ve 

významu povrchního, líbivého a s přívlastky "báječný", "senzační" ... může diváka často oslovit silněji než 

I samotné téma fotografie. 

Hybatelem RESových fotografií je často změna a metamorfóza, která sice v prvním plánu znamená ply

nutí času, stejně důležitým by ale měl zůstat i plán druhý, který symbolizuje nepřetržitý řetězec změn téměř 

: Ve všem, co se Latinské Ameriky týká. Nejenom Američanům totiž připadá realita jejich země tak nesmírná 

a nestálá, že by bylo opovržlivou troufalostí přistupovat k ní klasifikujícím, vědeckým způsobem. Lze se jí 

dobrat nepřímo, úskokem - rozlámat ji na zvláštní fragmenty, které mohou být nějakým způsobem - synek

dochicky, považovány za celek. 

~----------------------

91 Sabato, Emesto: Spisovatel a jeho přízraky. překlad V. Urban a A. Charvátová. Praha: MF, 2002 
92 Barthes, R.: Světlá komora. Přeložil M. Petříček. Praha: Fra, 2005s. 33 



Pro velkou část latinskoamerických spisovatelů i fotografů zůstává důležitým námětem otázka původu, 

otázka kulturních a historických kořenů a v neposlední řadě otázka civilizací, které prokazatelně existovaly 

před takzvaným "objevením" Ameriky, měly svůj systém hodnot a vlastní pohled na svět. 

29. Adriana CaZatayud: Cuerpos sutiles 

Kromě toho, že indiánská kultura tvoří jeden z pilířů a zároveň i ze švů latinskoamerické kultury, je také 

jedním z vděčných kulturních a politických témat. Moment poroby vyspělých - ale fatalistických a méně 

bojechtivých civilizací, evropskými obrněnými barbarskými vojáky a dobrodruhy fascinoval všemožné 

umělce již v momentě svého vzniku. Dal vzniknout mnoha dosud nevyvráceným legendám a novodobým 

mýtům. 

Každopádně fascinace střetu kultur je jak v literární podobě (Alfonso Reyes, Pedro Henríquez Urefi.a ... ) 

tak v podobě vizuálně-fotografické (Adriana Calatayud, Tatiana Parcero, Gerardo Suter ... ) zjevná. 

- - -----'---~- ----- -----_._------ -. -



Střet kultur ve vztahu k fotografii se silně projevil ještě o mnoho let později - a opět se dá hovořit o 

conquistě, tentokrát však fotografické. Armáda turistů přijela koncem devatenáctého století s touhou po 

"dobrém snímku" ze života Indiánů. Turisté vpadli do jejich soukromí, fotografovali posvátné předměty, ná

boženské tance a obřady, v případě nutnosti platili Indiánům za pózování pro snímek a přiměli je své obřady 

upravit tak, aby byly fotogeničtější. 

Mexické fotografky Adriana Calatayud a Tatiana Parcero kombinují typické prvky předkolumbovských 

civilizací s prvky, které symbolizují evropsko-novosvětskou renesanci, nové objevy a myšlenky. 

Zatímco Adriana Calatayud se zabývá kosmogoniemi, pozůstatky zaniklých civilizací a dobrodružstvím 

objevování nedotčeného a to pak spojuje (promítá) s přítomnou reminiscencí (tělo Indiána), Tatiana Parce

ro zvolila postup opačný, ve své podstatě však totožný: na živou současnost (své tělo) promítá reminiscence 

předkolumbovských civilizací (aztécké symboly). 

30. Tatiana Parcero: Cartografia interior n. 35 



Tatiana Parcero 

Introspektivní fotografie Tatiany Parcero pracují jak se zkoumáním vlastního těla, tak se starými mapami 

a mayskými kodexy. Projekty nazvané Cartographia a EI Mapa de Mi Cuerpo zobrazují různé části lidského 

těla, na které jsou promítány reminiscence na zaniklé americké kultury. Těla se tak stávají historickým pro-

storem, ve kterém se dá cestovat. 

Vdll\:> 
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31. Tatiana Parcero: Nuevo mundro n. 16 

"Původně jsem začala pracovat jen se svým tělem. Chtěla jsem se poznat. Později jsem začala přidávat 

další objekty, které by mi pomohly definovat vizuální, individuální a sociální změny. Ve svých fotografických 

projektech tak kombinuji představy o identitě, paměti a teritoriu. Prostřednictvím kombinování částí těla s 

historickými kodexy tvořím mapy a znovu objevuji vlastní kulturní kořeny." 93 

Tatiana Parcero se narodila v roce 1967 v Mexku. V současné době žije a pracuje v USA. 

-------------------------
93 internetový projekt [online cit. 2006-05-18] http://www.zonezero.comlexposiciones/fotografos/tatiana/ 
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Adriana Calatayud 

V obrazech Adriany Calatayud můžeme nalézt odkaz na rodové kosmogonie a reminiscence na zaniklé 

indiánské civilizace. Tělo zde slouží jako nástroj k zachováváni paměti. Povadlá a nenávratně zpustošená 

těla jsou znovu pře skládávána do kaleidoskopu prostoru a času a připomínají nám historický prach, který 

se usazuje na všech událostech. 

32. Adriana CaZatayud: Hombre herido 

Pro Adrianu Calatayud ovšem tělo není jen objektem vlastní výstavby tématu. Do těla promítá dávnou 

mytologii. 

"Fotomontáž zde slouží jako forma rentgenu. Je to jediný způsob, jakým dosáhnout, aby se obě úrovně 

existence (tělo a duše) vyjevily naráz. Toto formální řešení reprezentuje způsob, jak přesáhnout tělo, jak se 

bránit útoku ikon bez valného významu."94 

Adriana Calatayud se narodila v roce 1967. Žije a pracuje v Mexiku. 

-------------------------
94 internetový projekt [online cit. 2006-05-18] http://www.art.uh.edu/dif/moran_StateBio.html 
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RES 

Fotograf, který je známý pod zkratkou RES hledá pravdu a témata svých fotografií zejména v populární 

mytologii. Na fotografiích RESe je čas relativizován. Ať už jde o některou ze sérií metamorfóz nazvanou Me

cactus, kdy čas pomalu plyne či dvojportrét Raúla Balbiho, kdy je jednou znázorněn těsně před boxerským 

zápasem a těsně po něm. 

33. RES: Me-cacrtus 

Metamorfózy, tak jak je RES znázorňuj e, odráží paměť a život, odkazují na pulque, meskal, tequilu, mýtic

kou matku .. . Výsledkem fotografické metamorfózy je pak obraz matky země a historických rituálů. Proměna 

ztělesňuje návrat ke kořenům kolonizovaného světa, který si žárlivě střeží svá tajemství. 

RES se narodil v roce 1957. Žije tvoří v Buenos Aires. 

34. RES: Boxer 



3. ZÁVĚREM 
----------------------

Skutečnost sama začala být chápána jako jistý text, který musí být rozluštěn a fotografické obrazy byly zpo

čátku přirovnávány k psaní. Niepce pojmenoval proces vytváření fotografického obrazu slovem "heliografie': 

tedy psaní sluncem; Fox Talbot nazývá fotoaparát "tužkou přírody': 

Susan Sontag 

Zatímco samotná (a nutno dodat že především evropská) literární věda rozděluje celou oblast Latinské 

Ameriky na jakási kulturně-literární centra, my jsme si na příkladu tří tematických okruhů: 

1 - Maskulinita, machismus a kult osobnosti; 

2 - Mýty, náboženství a fantastika všednodennosti; 

3 - Město 

dokázali, že pro Latinskou Ameriku existují poměrně typická a signifikantní "nadtémata". 

Pozoruhodné ovšem je, že tato "nadtémata" jsou latinskoamerické univerzálie, které jsou sdíleny, prohlu-

bovány a chápány zejména po celé hispánské, ale rozhodně i v lusofonní Americe. 

Všemi tématy pak prochází leitmotiv prolínání přítomného a zaniklého, hra s časovými rovinami a zastí-

rání přímého významu. To je jak typickým znakem postmoderny, tak i prvkem hojně používaným v Latin

ské Americe dávno před tím, než byla vůbec nějaká postmoderna definována. 

Podobný pohled rušící chronologii popírá (ale zároveň i potvrzuje) vzájemnou propojenost, kontinuitu a 

propůjčuje každému okamžiku charakter mystéria. Toto autentické vnímání času má své kořeny v mytologii 

předkolumbovských tradičních společností. 

"Při studiu tradičních společností mne zaujal jeden jejich rys: odpor ke konkrétnímu, historickému času, 

touha po periodických návratech do mytické doby počátků, do Velké doby. Pochopil jsem smysl a funkci 

toho, co jsem označil jako archetypy a opakování teprve tehdy, když jsem zjistil, že se tyto společnosti snažily 



odmítat konkrétní čas a že se chovaly nepřátelsky ke každému náznaku autonomních dějin tj. dějin neregu-

lovaných archetypy. "95 

Existuje však ještě několik rovin, kterými se dá definovat spřízněnost současné latinskoamerické umělec

ké fotografie a románu, které představu o postmoderně mohou evokovat. 

Jednou z těchto rovin je "pozorovací stanoviště". Jak v románu, tak ve fotografii je totiž upozaďován 

"vypravěč - bůh'~ který by všechno věděl a všechno objasňoval. Fotografičtí i literární autoři tak něhýří, 

nerozvádí, nerozepisují se, a přitom jsou nejprostěji srozumitelní. Každé jejich umělecké gesto může být 

ústím dlouhého mlčení, každá myšlenka filtruje čas. 

Latinskoamerický román ale i fotografie několika posledních dekád jakoby byly tvořeny z hlediska každé 

jednotlivé postavy. Totální skutečnost se pak stává propletencem různých verzí, které relativizují evropský 

pohled na civilizaci. Většina současných uměleckých děl se tak vyznačuje mnohoznačností. 

Pro latinskoamerický román - a pro fotografii pak absolutně, neexistuje astronomický čas. Tento čas, kte-

rým se vyznačují mnohá díla "západních umělců", bývá pro postavy evropské literatury i fotografie stejný. V 

dílech latinskoamerických umělců má však každá postava svůj čas vnitřní. 

Tyto postavy pak nejsou pojednávány, nýbrž jednají v přítomnosti publika (ať už čtenáře či diváka), 

vymezují se skrze slova a činy, které nebývají doprovázeny rozbory či vnitřními popisy. Tím pádem nabývají 

dalších významů, mohou být matné a mnohoznačné. 

Díla současných latinskoamerických literátů a fotografů tak nejsou tradičně uzavírána. Tato uzavření, 

dokončení a dořešení jsou na publiku (čtenáři či diváku): Autoři tím publikum nutí pokračovat v tvůrčím 

procesu, vyznění díla je tak z velké míry ponecháváno na duchovní vnímavosti recipienta. 

Další rovinou, ve které se latinskoamerický román protíná s fotografií nejen tematicky, ale i způsobem 

zpracování je "smysl pro fantastično". Tento termín, který do literární vědy uvedl Julio Cortázar, vyjadřuje 

nejen emblematický prvek latinskoamerické kultury, ale i celý tvořivý popud: 

~----------------------
9S Eliade, Mircea: Mýtus o věčném návratu. Přeložila E. Strebingerová. Praha: OIKOYMENH.2003 s.7 



"Celá ars combinatoria, uchopení vnitřních vztahů, pocit, že rub popírá, zmnožuje a anuluje líc, jsou při

rozenou modalitou pro toho, kdo žije v očekávání neočekávaného. Důvěrné sblížení s fantastickým má ještě 

podstatnější důsledky; svým způsobem jsme již přijali to, co ještě nepřišlo, dveře jsou otevřené pro návštěv

níka, který přijde pozítří nebo který přišel včera."96 

Umělecká fotografie a beletrie jsou jedním z odrazů svébytné latinskoamerické kultury. Hispánská i Luso

fonní Amerika tak mohou vidět samy sebe. Samotná fotografie je pak založena na principu dvojího pohledu. 

Můžeme si znovu vyvolávat okamžiky, které už dávno neexistují, a "lstivě tak oddělovat vědomí od vlastní 

identity."97 Vzhledem k tomu, že i akt sebepozorování má v sobě něco magického, je právě pro Latinskou 

Ameriku s citlivým vnímáním všeho magického a fantastického nesmírně obohacující. 

Další téma, ve kterém se latinskoamerická fotografie a literatura obohacují a prolínají je produkování 

figur, které jednak ilustrují latinskoamerickou kulturní suverenitu a zároveň jsou schopné proměnit se v 

modely života a v emblémy, které často mohou nahrazovat úsudek o vlastních zážitcích publika. A to nejen 

publika latinskoamerického, kterému je místní kulturní kontext dobře známý, ale i například publika evrop

ského, kterému tyto figury pomáhají pochopit fascinující latinskoamerickou jinakost. 

Na příkladu Latinské Ameriky, kdy umělecká fotografie spolupracuje s literaturou, obohacuje ji (a to 

nejen ve tvorbě figur), můžeme ilustrovat i teorii Viléma Flussera: "Blízkost písma a obrazu, dějinného 

vědomí a magie, poznamenává celé dějiny. S psaním vstoupila do života nová schopnost, kterou lze nazvat 

pojmovým myšlením a která spočívá v tom, že z ploch abstrahuje liniie, což znamená: vytváří a dešifruje tex-

ty. Pojmové myšlení je abstraktnější než myšlení imaginativní, neboť vylučuje z fenoménů všechny dimenze 

s výjimkou přímek. Tak se člověk s vynálezem písma vzdálil od světa ještě o další krok. Texty neznamenají 

svět, nýbrž obrazy, jejichž clonu trhají. Dešifrovat texty tedy není ničím jiným než odkrývat obrazy, které 

jsou těmito texty značeny. Záměrem textů je vysvětlit obrazy, záměrem pojmů je objasnit představy. Texty 

jsou tudíž metakódem obrazů. "98 

96 Corázar, J.: Del sentimiento de lo fantástico. In: La vue/ta al día en ochenta mundos. Siglo XXI, Buenos 
Aires 1983. Citováno podle: O smyslu pro fantastično In: Druhý Meh západu. Ed: Housková, A. MF, Praha 2004 
97 Barthes, R.: Světlá komora. Přeložil M. Petříček. Praha: Fra, 2005 s. 18 
98 Flusser, Vilém: Za filosofii fotografie. Přeložili B. aJ. Kosekovi. Praha: Hynek, 1994. s.lO 



Díky tomu, že Latinská Amerika v současné době prochází dalším "boomem" své kultury (v šedesátých 

letech to byl boom literární, v současné době je to boom fotografický), můžeme jen čekat, jaký dopad bude 

mít toto celosvětové kulturní obohacení. Úzká spolupráce textů a fotografií podle Vilém Flussera totiž mění 

přístup člověka ke světu: "Prolínají -li obrazy texty, pak prožíváme, poznáváme a hodnotíme svět a sebe sama 

jinak než dříve: už ne jednorozměrně, lineárně, procesuálně, historicky, nýbrž dvourozměrně, jako plochy, 

jako kontext, jako scénu. A také jednáme jinak než dříve: už ne dramaticky, nýbrž vnořeni do polí vztahů. 

To, co se v současnosti uskutečňuje, je mutace našich prožitků, poznatků, hodnot a jednání, mutace našeho 

bytí -ve-světě. "99 

Tyto kulturní univerzálie si v posledních padesáti letech našly cestu i do Evropy, kde se z nich stala 

nejenom móda, ale možná i návod, jak se konečně vypořádat s vlastní fragmentárností a historií. Zatímco 

latinskoamerická kulturní obec to přijímá a obohacuje se všemi výhodami i výstřelky pramenící z vrstvení a 

střetu kultur, evropská umělecká a intelektuální obec se zatím neustále a značně neproduktivně pře, co ještě 

je a už není Evropa a jak se k tomu stavět. 

99 Flusser, v.: Do univerza technidých obraZlI. Překlad Jiří Fiala. Praha: Občanské sdružení pro podporu 
výtvarného umění, 2001 



4. SUMMARIO - PUNTO DE VISTA -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Las fotografías que nos ensenan un código visual relativamente nuevo, van cambiando y ampliando nuestras 

ídeas, indicando 10 que merece prestar nuestra atención y a 10 que estamos autorizados observar. Son la gramá-

tica, y además, son también la ética visual. 

Susan Sontag 

El auge y la popularidad mundial de la novela hispanoamericana en los aIÍos 50 y 60 del siglo XX suscitó el 

interés por América Latina, y eso no sólo a nivelliterario o cultural. Surgieron discusiones por qué la manera 

latinoamericana de ver el mundo es tan differente de aquella de las dichas civilizaciones "occidentales". 

Aún hoy seguimos descubriendo en que consiste su particularidad, cómo nos enriquece y cómo rompe 

las fronteras y los tabús en la concepción literaria tradicional. "La peculiaridad hispanoamericana no apare-

ce sólo como terna principal, sino que se manifiesta también en la manera de ver la realidad:'lOo 

Esta observación tiene mucha importancia, sobre todo cuando pensamos dedicarnos también a la foto-

grafía latinoamericana contemporánea que en los últimos 20 aIÍos ha llegado a ser parte indiscutible de 

todas las prestigiosas colecciones artísticas dedicadas al arte moderno en el mundo entero. Los nombres 

como Marcos López, Alejandro Bacharach, Milagros de la Torre o Pablo Garber van siendo mencionados 

cada vez con mayor frequencia en las revistas especializadas. 

La Masculinidad, el machismo y el culto a la personalidad 

La Sociedad latinoamericana está infiltrada por el machismo. El estatuto de los hombres es soberano, 

intachable, a veces están considerados casí como semidioses. Todo esto dado por la dependencia económica 

de las mujeres. Según las estadísticas efectuadas en Brasil, sólo el18% de mujeres trabaja fuera de la casa, la 

mayoría de las mujeres se quedan en casa ocupándose del hogar y de los niIÍos. Las ventajas como la licen-

cia por maternidad o la jubilación anticipada se convierten en inconvenientes decisivas en el momento de 
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buscar trabajoo Existen tres tesis básicas que influyen en el machismo latinoamericano: el marianismo, el 

ediguetta y el pronatalismo 

En el campo culturalla masculinidad presenta uno de los temas típicos de Latinoaméricao Aunque muc

hos fotógrafos tienden a ironizarla y aún a veces a ridiculizar o despreciarla (Márcos López, Alexander 

Apóstol, 000)' los autore s literarios perciben este terna por una parte como una amenaza indirecta y por otra 

como parte integrante del carácter latinoamericano (Miguel Ángel Asturias, Julio Córtazar, Gabriel Garda 

Márquez, Alejo Carpentierooo)o 

Ambos autore s buscan la inspiración en cuanto a la masculinidad en las relaci on es entre el hombre y la 

mujer, en el culto a la personalidad y la dictadura, en el terna del machismo y heroismo (a veces falso) o de 

honra y venganzao 

La Masculinidad y la sexualidad 

''La joven es sea santa sea putao No existe nada entre estoo" 

Luis de Berniéres, La guerra de las partes pudentas de Don Emmanuel 

La problemática de la relación entre el hombre y la mujer transmetida al arte es bastante compleja en los 

países latinoamericanoso No obstante existen algunos rasgos comunes, la sexualidad siendo uno de elloso 

Muchos autore s llaman la atención sobre el problema de la percepción de la mujer ante todo como símbolo 

del consumo sexual. Esta tendencia predomina particularmente en la obra de los autore s brasileIÍos con

temporáneos (el fotógrafo Eustáquio Neves) 10 que probablemente está relacionado también con el disgusto 

cultural a la presentación o autopresentación de Brasil como paraíso sexual. 

Como segundo extremo podemos ver la actitud fuertemente puritana en 10 que se refiere a la virgini

dad y la castidad (poeo Gabriel Garda Márquez en la novela El Amor en los tiempos de cólera)o Esta actitud 

puritana no está ridiculizada sino representada como algo raro yadmirableo Esta actitud se manifiesta sobre 

todo en la descripción de las criollas de las altas capas de la sociedad, de las inmigrantes o de las fanáticas 

re1igiosaso 



En la narrativa de autore s masculinos (Garcia Márquez, de Berniéres, Amado, Fonseca, de Andrade, 

Varga s Llosa, Carpentier, Machado de Assís ... ) el terna de la prostitución, de la infidelidad y de los burdeles 

suele siendo presentado como algo natural, que no hay que ocultar, camuflar o tomar por una caída o aún 

como un pecado. 

Se puede discutir en cuanto este terna, tratado e incorporado con tanta naturalidad por un gran porcen

taje de los autore s latinoamericanos, se convirtió también en la manifestación contra el puritanismo superfi

cial norteamericano yeuropeo. En este sentido el arte latinoamericano ha hecho varias veces el favor al arte 

europeo de demostrándole que la sexualidad es algo natural y humano. Así el arte modifica la moral - este 

conjunto de hábitos espirituales y de consentimiento público, que traza ellímite flujo entre 10 acceptable 

emocional y espontáneamente y 10 inacceptable. 

Parece interesante que sólo un bajo porcentaje de mujeres trata con detalles este terna de las relaciones 

entre el hombre y la mujer. En el campo de la fotografía, destacaría a Maya Goded que gracias a su actitud 

y elección del terna examina más profundamente la prostitución como la realidad cotidiana de muchas 

mujeres. 

La prostitución en la fotografía no está representada como "violencia un poco asquerosa" cometida por 

mujeres desesperadas, sin o sobre todo como uno de los lado s de la vida de la mujer, el cuál, sin embargo, 

en la mayoría de casos este ignorado como algo inconveniente y recomendable de evitar para una perso

na decente. No obstante, para muchas latinoamericanas se trata de la rutina cotidiana sobre la cuál ya no 

reflexi onan. 

EI punto de vista ofrecido por Maya Goded en la colección de fotografías llamada Sex servidoras parte 

de raíces extranas de la fotografía humanística. Sin embargo su originalidad consiste en otro punto. Maya 

Goded creó este proyecto durante su embarazo cuando sintía la necesidad de notar de alguna manera sus 

dudas e inquietudes. Quería entender mejor los secretos y significados que se encierran en el cuerpo de las 

mujeres. 

La mayoría de los fotógrafos no relata la prostitución de manera documental sin o como arte, no queri

endo convertirse en testigos mudos que juzguen ellado moral y social de la prostitución, sin o encontrar la 

respuesta a sus preguntas personales. 



Maya Goded díce sobre este terna: "Hablando de la prostitución, habláis de las mujeres: de la desigualdad, 

de la violación de la ley, del pecado, de 10 corporal y del sexo, pero también de la maternidad, de la infancia 

y de la vejez, de las esperanzas, del amor y del repugno. Y por supuesto cada prostituta es diferente aunque 

SU es ta tuto inatractivo suele ser percibido sólo del único punto de vista:'lOl 

La destinación "viciosa" que goza la popularidad y que sirvió como fuente de inspiración para muchos 

fotógrafos y escritores es el barrio de La Merced en la Ciudad de México. Este barrio, desde hace siglos, se 

destaca por su contraste sorprendente: se encuentran allí, uno junto al otro, el número grandíssimo de bur

deles e iglesias grandiosamente decoradas. Estas "Ca sas de Dios" suelen ser visitadas en la mayoría de los 

casos, por las prostitutas. Problablemente también por causa del gran poder de la Iglesia católica, no existen 

dos tipos de mujeres: virgenes o putas: mujeres con el alma o mujeres con el cuerpo, sino dos estados entre 

los que la vida de aquellas mujeres oscila con permanencia. 

La prostitución en este aspecto no es el objeto de juzgamientos autoritarios y puritanos, sino es la realidad 

recogida en el espejo al que nos acercamos para contemplar a las mujeres, el mundo interior de los aristas y 

también nosotros mismos. Esta actitud en la que los autores se privan del cualquier juzgado de la realidad y 

rompen los cánones tradicionales de la fotografía documental, da a los ensayos una nueva frescura visual. 

El Culto a la personalidad 

Mientras que la literatura latinoamericana modifica el culto a la personalidad en la imágen del dictador, 

la fotografía es más variable presentando este terna con cierta visión y distancia, 10 que le permite criticar 

de manera aliviada el ego masculino e ideas, a veces erróneas en cuanto a los requisitos que un varón debe 

satisfacer par a estar considerado un verdadero hombre. 

"La literatura de los últimos dos siglos presenta la imágen del dictador como atributo de la cultura his

panoamericana. Eso ocurre, por ejemplo, con el personaje de Facundo creado por Domingo F. Sarmiento. 

E1 personaje del dictador no es algo casual ni una forma política provisional, sino algo especial en el modo 

de ser, representando ellado bárbaro de la cultura. Los dictadores - gobernadores del país entero y casiques 
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regionales se convertirán más tarde en el objeto de la acusación social. Sin embargo en buenas novelas que

dan como la dave para entender toda la sociedad:'I02 

El personaje del dictador adquirió el carácter emblemático en la literatura contemporánea personifican

do el conf1icto de dos modos de vida que más tarde fue transformado en una de las modalidades de" novela 

de choque de culturas". 

En fotografía, el culto al hombre - macho se pone en contexto con la cultura sencilla y atrayente de Esta

dos Unidos. Los protagonistas principales de dicho estilo son Alexander Apóstol y Marcos López. 

Alexander Apóstol quiere atraer al espectador tras el contraste en la serie de fotografías llamada Pasa

tiempos, dónde mediante diversos divertimientos populares del estilo periodístico (crucigramas, palabras 

cruzadas, acertijos) representa a los varónes con todos sus atributos, de manera satírica para ridiculizar el 

papel atribuido a los hombres y para subrayar los rasgos característicos que constituyen el arquetipo mas

culino. 

Por su parte, Marcos López basó su proyecto fotográfico en la crítica del sueno irreal de la mayoría de 

los habitantes de los países en desarrollo convirtiéndo a la metrópoli centelleante, magnífica y attrayente de 

Nueva York en arquetipo de la "liberación incumplible" de la pobreza y los problemas del tercer mundo. Para 

muchos hombres la idea de ser un norteamericano elegante conduciendo un coche fuerte y acompanado por 

una jóven rubia llega a ser la droga cotidiana. Par a López es el modo cómo ridiculizar los símbolos en los que 

se reduce la manera de vernos a nosotros mismos y a to do 10 específico de la América Latina: el fútbol junto 

con el caballo de Troya; el tango y Carlo s Garde!, su intérprete demasiado perfecto; limpiadora vestida en 

ropa de crimplen azul y con la máscara de la Estatua de la libertad - destino de muchas latinoamericanas. 

El terna principal de las fotografías de López es la ficción que reúne todas sus personalidades de la peri

feria: presentador, conductor de taxi, chula, guapo, camarero, mendigo ... De vez en cuando aparece también 

el elegante Garde!, personaje de ciudad, una vez entre las escolares regocijadas, otra vez contemplando y 

paseando en las zonas piétonas de la periferia. Así, Marcos López advierte el abuso a los símbolos "naciona

les" y la manipulación a través del ego masculino. La identificación dudosa en nombre de "La Patria" pierde 

su significación primordial y se convierte en diché peligroso abusando en nombre de poder. 
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LaCiudad 

Tras largo s siglos de la evolución literaria, la nustración del espacio mediante las palabras llegó a ser la 

disciplina literaria independiente. Este tipo de representación tiene su historia. Hoy para describir la expo

sición verbal del espácio (y también para ilustrar todas las experiencias visuales) se utiliza el término hypo

typósis o evidentia. 

Pero como seIÍala Umberto Eco: " .... todas las definiciones de hypotypósis son circulares, 10 que quiere 

decir que como hypotypósis definen tal figura, mediante la cual se presentan y evocan las experiencias 

visuales por los procedimientos verbales:'lo3 

Hablando de la literatura latinoamericana y sus temas principales que la destacan de otras literaturas 

mundiales, hay que mencionar la maestría de muchos autore s latinoamericanos en cuanto a la hypotypósis. 

EI arte de no decir más que 10 necesario para obligar al destinatario a colaborar es, ap arte del medio ambi-

ente exótico y atrayente, una de las condiciones básicas del éxito. El destinatario (ellector) debe, él mismo, 

rellenar las lacunas, aIÍadir detalles por su propia iniciativa. Como dice Umberto Eco: "Hypotypósis, a la vez 

de enseIÍar, debería mejor suscitar las ganas de ver:'I04 

Pues si la literatura o las palabras deberían obligarnos a desarrollar nuestra imaginación y crear la idea 

fija de algo concreto, la fotografía artística que ilustra el espacio, al contrario, tiende a reprimir 10 concreto. 

Generalizando y reprimiendo los detalles típicos, trata de obligar al espectador de proyectar sus propias 

experiencias e ideas en la ídea del fotógrafo. Pues si queremos hablar de las hypotypósis acertadas, el desti

natario debe tomar parte en el juego. 

Entre los mejores "jugadores" literarios pertenecen, sin duda, Jorge Luis Borges, Ricardo Giiiraldes, Mário 

de Andrade, Mario Varga s Llosa, Gabriel Garda Márquez, Nicomedes Guzmán o Roberto ArIt. Entre los 

fotógrafos podemos citar Alejandro Bacharach, Pablo Garber, Gabriel Valansi y Cássio Vasconselos. Y mien

tras que los autores literarios "juegan" con las palabras, los fotógrafos "juegan" con las ideas. 
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La Ciudad y la periferia 

Las megalópolis exhuberantes con las periferias pobres llegan a ser zonas autónomas con las leyes, costum

bres y moral diferentes. "El mito del suburbio está formado tanto por los elementos de eternidad, símbolos 

del tango y de la milonga, rótulos en los carros y carritos de los vendedores ambulantes como por los mismos 

nombres locales y sus conotaeiones de genius loei (barrio Palermo, calle Honduras). La visión del suburbio 

como del mundo concreto describe su prineipal característica: se trata del mundo de eierta comunidad que 

benefieia de la misma autonomía que las tradicionales comunidades rurales. Eso es el punto de partida de 

todas las novelas de la periferia:'105 

En este sentido, la fotografía sirve como instrumento para ayudar a los autore s a apropriarse del espaeio 

en el cual se sienten extranjeros, o para clasificar un montón de fenómenos contradictorios. Para los fotógra

fos aficionados - viajeros, fotografiar es muy tranquilizante, disminuye los sentimientos de desorientaeión, 

sin embargo, los autores latinoamericanos contemporáneos tratan de recoger en sus ensayos fotográficos 

ante todo 10 inquietante. 

Tanto las fotografías recogiendo el suburbio y las ciudades tratando de ser más impersonales e incon

cretos posible, las novelas retratando el mismo ambiente se hacen tipizadas contando con numerosos per

sonajes emblemáticos: el hijo de la madre pobre (padre falta), veeina - correveidile, chulo, grupo de chicos 

que viola la ley queriendo vivir una aventura. En estas novelas de periferia se chocan con frecueneia el 

entusiasmo vital del individuo, la gran alegreza, y la pobreza humillante y degradante. En las fotografías el 

terna figurativo suele ser reprimido, los autore s destacan sobre to do la enajenaeión del hombre en la capital, 

la rutina diaria y la catalogizaeión de sensaeiones (sobre todo en la obra de Alexandro Bachrach, fotógrafo 

argentino). 

Buenos Aires, el ensayo fotográfico de Gabriel Valansi presenta el antípodo y a la vez la confirmaeión de 

las fotografías enajenadas de Alexandro Bachracha. Valansi está obsesionado por la eiudad nocturna y sus 

misterios. Su visión dantesca de la eiudad (y del suburbio) en sus fotografías nocturnas está por una parte 

reservada en cuanto a la ironía, sin embargo esta ironía es tan espantosa como la propia construceión roída 

de realidad. 
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Los Mitos, la religión y 10 fantástico en 10 cotidiano 

La fotografía del amante en el portamonedas de una mujer casada, el póster de una star de rock debajo de 

la cama de un adolescente, el retrato de un hombre poUtico en la solapa del elector, las fotos de los nifios del 

conductor de taxi colocadas sobre la visera antideslumbrante .. Todos aquellos us os de la fotografía exprimen el 

sentimiento sentimental y a la vez implícitamente mágico. Es un intento de relacionarse con otra realidad o de 

reclamarla. 

Susan Sontag 

Uno de los rasgos emblemáticos del arte latinoamericano y de la idiosincrasia como tal, es la ídea que 10 

fantástico hace parte de 10 cotidiano. Además de los autore s que han llamado atención por esta ídea (Gabriel 

Garda Márquez, Machado de Assis, Julio Cortázar .. ), el motivo de 10 cotidiano fantástico va penetrando 

también en el arte fotográfico, pues arte que según la opinión de la mayoría de consumidores , aún manti

ene la presuposición de veracidad (aunque en los ú1timos treinta anos, y sobre to do con el desarrollo de la 

imágen digital, esta idea incompleta va desapareciendo). 

Aunque la fotografía puede parecer como uno de los arte s miméticos más reales, su propio fondo está 

bastante alejado de la realidad, y se puede decir que la manipula. Es que la fotografía dejó de ser la simple 

visualización y se convirtió en norma de ver las cosas y así modifica la significación de la realidad y entonces 

también del realismo. 

"Las novelas hispanoamericanas mantienen la polaridad entre la historia y el mito, típica para el estilo 

novelístico como tal, pero acentuando también el nivel mítico: la vida actual representa para ellos el nivel 

mítico más bajo:'I06 

Según el hispanista checo Emil Volek, la novela latinoamericana se basa en en el modelo siguiente: la 

gama tradicional y moderna de los conflictos sociales (realismo) - simulacrum de la cultura indígena, negra, 

y popular criolla como material para el punto de vista mágico (realidad misteriosa) -la proyección simbóli

co-mítica universal totalizante de 10 cotidiano - nuevas técnicas experimentales. Al contrario, la fotografía 

se sirve de otros instrumentos para recoger 10 fantástico: las modificaciones de la tonalidad de colores, 

cambio del detalle por el conjunto y al revés, atención minuciosa centrada a las banalidades y trivialidades, 

106 Houskova, A.: Imaginace Hispanske Ameriky. Torst, Praha 1998. p. 103 



composiciones extraordinarias .. y por supuesto adjunta el modelo mencionado, que está enraizado profun

damente en las posturas e ideas de la mayoría de los latinoamericanos. 

Uno de las temas eternos tanto literarios como fotográficos, son los diferentes rituales, tradiciones y la 

superstición. Los novelistas tratan este fenómeno sobre to do como "10 cotidiano" que completa y enfatiza el 

típico carácter latinoamericano. Los fotógrafos rechazan esta concepción y con un po co de ironía enselÍ.an a 

los recipiente s este "típico carácter latinoamericano" reprochando un poco que estas ideas sobre el aspecto 

latinoamericano se difieren mucho del modelo esquemático siguiente: Argentina = gaucho bebiendo café, 

Peru = llama vestida con un poncho de mil colores, Brasil - mulatas semidesnudas bailando durante el car

neaval, México - tequila en sombrero. 

El fotógrafo brasileno Estáquio Neves y el argentino creando bajo el seudónimo RES, examinan a pro

fundidad la "mitología popular': No obstante la significación de la palabra "popular" es más amplia y toca 

con la significación de la palabra "pop': Este balanceo entre la significación de "popular" como sinónimo de 

"del pueblo" o "de masas" y la significación de la palabra "pop" en sentido "superficial': "placentero" y con los 

atributos "maravilloso': "formidable': .. puede de vez en cuando llamar la atención del espectador más que el 

propio terna de fotografía. 

El factor esencial que hace mover las cosas en las fotografías de RES es el cambio y la metamorfósis que 

en el primer pIano simboliza el flujo de tiempo. La misma importancia debería atribuirse también al segun

do pIano que simboliza la cadena sin fin de cambios en casí to do 10 que se refiere a la América Latina. No 

sólo los norteamericanos consideran la realidad de su país inmensa e inestable, y por eso sería muy atrevido 

querer clasificarla de manera científica. La podríamos lograr de manera indirecta, morcelándola en frag

mentos que podrían ser considerados de cierto modo como conjunto. 

El problema de orígen, de raíces culturales e históricas y también el de las civilizaciones que existían cier

tamente antes del dicho descubrimiento de Américas y que tenían, sin duda, su sistema de valor y su propia 

manera de ver la realidad. 
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La cultura indígena, además de constituir un de los pilares de la cultura latinoamericana, presenta un terna 

preferido político y cultural. El momento del avasallamiento de civilizaciones desarrolladas pero fata1ísticas 

y guerreras por los armados soldados bárbaros europeos fascinó a muchos artistas todavía en el momento 

de su nacimiento. Fue al orígen de muchas leyendas y mitos modernos, hasta hoy no rechazados. 

En todo caso, la fascinación por el choque de culturas está indiscutible tanto en las obras literarias (Alfon

so Reyes, Pedro Henriquez UreIÍa ... ) como en el mundo fotográfico (Adriana Calatayud, Tatiana Parcero, 

Gerardo Suter ... ). 

En la fotografía, el choque de culturas se manifestó de manera más fuerte aún muchos aIÍos después y 

podemos hablar de una nueva conquista, esta vez fotográfica. Las multitud de turistas que podían ser com

parados con un ejército, llegaron a finales del siglo XIX deseando "una buena foto" que relatara la vida de 

los Indios. Los turista s invadieron su vida privada, querían fotografiar los objetos santos, los bailes y rituales 

religiosos. En caso de necesidad pagaban a los Indios para que éstos se hagan fotografiar y las obligaron a 

modificar sus rituales para que sean más fotogénicos. 

Las fotógrafas mexicanas, Adriana Calatayud y Tatiana Parcero, mezclan los rasgos típicos precolombi

nos con elementos que simbolizan el renacimiento en europa y en el nuevo mundo, nuevos descubrimientos 

e ídeas. Tanto que Adriana Calatayud se dedica a la cosmogonia, a los restos de las civHzaciones extintas y 

a las aventuras relacionadas con el descubrimiento de 10 intacto reuniéndolo con la reminiscencia presente 

(el cuerpo de un Indio), Tatiana Parcero, por su parte, ha escogido el proceso contrario, pero en 10 esencial 

idéntico. Las reminiscencias de civilizaciones precolombinas (símbolos aztecas) proyecta a la presencia viva 

(su cuerpo). Esta mezcla de 10 presente y 10 extinto, el juego con diferentes niveles de tiempo y el oculto del 

sentido directo, son los rasgos típicos del postmodernismo y a la vez también es el elemento plenamente 

utilizado en América Latina mucho antes de la definición del postmodernismo. 

Esta perspectiva destruyendo la chronología niega (pero a la vez confirma) los ligados y la continuidad y 

atribuye a cada momento el carácter misterioso. 



r 

CondusÍón 

La realidad misma empezó a ser percibida como un tipo de texto que hay que descifrar. Las imágenes 

fotográficas eran comparadas, en principio, con Za escritura. Niepce llamó el proceso de creación de Za imágen 

fotográfica con Za paZabra "heZiografía" 10 que significa ''escrito por el sol". Fax Talbat llama la cámara ''ellápiz 

de la naturaleza". 

Susan Sontag 

Mientras que la sciencia literaria (y hay que seríalar que sobre todo la europea) divide la zona de América 

Latina en algunos centros literarios y culturales, nosotros en este trabajo partiendo de tres esferas temáticas 

(1. Masculinidad, machismo y culto a la personalidad, 2. Mitos, religión y 10 fantástico en 10 cotidiano, 3. 

Ciudad) hemos comprobado que en América Latina existen temas típicos y significantes. Estos temas se 

pueden considerar las universales latinoamericanas compartidas, profundizadas y contempladas en toda la 

América Hispana y también en su parte lusofona. 

Estas universales culturales en los últimos 50 aríos llegaron también a Europa convirtiéndose en algo de 

moda y quizás también en una guía para comprender nuestra propia fragmentalidad e historia. En tanto que 

la cultura latinoamericana accepta y se enriquece con todas las ventajas y últimos gritos de moda proceden

tes de la estratificación y choque de culturas, las autoridades intelectuales y literarias europeas siguen discu

tiendo de manera poco productiva de 10 que es o no la Europa y como posicionarse frente a este fenómeno. 
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6. ROZHOVOR S PABLO GARBEREM 

Rozhovot s Pablo Garberem uskutečněný po e-mailu v průběhu měsíce dubna 2006. 

1. Com o la realidad latinoamericana influye o inspira la visualidad de la fotografía latinoamericana? 

No se puede habZar de Za reaZidad de una comunidad sin estar habZando de Za representación de esa realidad. 

Por Zo tanto, Za influencia es mutua. Cada nueva imagen producida está hecha con Za historia de su comunidad 

y jugará aZgún papel en Zas producciones visuales fu tu ras. Esto es asi, habZemos de Latinoamérica o de Europa 

Sajona; de fotografía, o de artes visuales en genera!. 

2. Es possible encontrar algun paralelo entre el boom literario de los anos sesenta y el boom de la foto

grafía contemporanea? 

No sé cuál es el boom de la fotografía contemporánea. Por fuera deZ mercado del arte, la fotografía siempre 

ha sido atractiva para Za mayoría de Za gente, ya sea en forma de tarjetas postales, album familiar o reportaje 

sociaZ. Y dentro del mercado del arte, ya Zleva aZgunas décadas inserta como un medio más, utilizado como 

soporte de la obra de artistas de Zas más diversas corrientes formales y conceptuales. 

3. Hay allí algun reflejo del realismo magico en la fotografía? 

Yo entiendo que el realismo mágico fue una manera de denominar una forma de relato que representa muy 

bien cierto aspecto de la realidad latinoamericana. En ese sentido, creo que obras como Zas de Marcos López 

(Arg), José Pérez (Mex), Caio Vasconcelos (Bra), y seguramente muchos más, pueden aceptar Za misma carac

terización, sin que eZlo las defina de una manera cerrada. 

4. Po~qué Buenos Aires es tan importante para la fotografía y literatura? 

Creo que Buenos Aires ha sido una importante capital en el mundo literario de habla hispana por contar con 

un desarrollo económico y por ende una educación mayoritaria de privilegia dentro de ese mundo. Esa educaci

ón era sumamente europeizante por 10 cualZas producciones Ziterarias estaban muy emparentadas con las pre

ocupaciones de la inteZectuaZidad europea. Por otra parte, durante varias décadas BA fue el centro editoriaZ de 

todo eZ mundo hispano. Eso ha cambiado en Zas ultimas tres decadas y actualmente no creo que BA sea más 

importante que Santiago, Sao Paula, Bogotá o México, por citar solo aZgunos otros centros de produccion lite-

raria en Latinoamérica. 



Con respecto a Za fotografía, no creo que BA haya sido más importante que esas otras capitaZes, incluso en 

épocas de mayor bienestar económico. 

5. Quales son las raícesdel origen indigena en la fotografía? 

Es importante diferenciar entre Za producción genemZ y Za de aquellos autores que han adquirido visibilidad 

mundial. Si nos ceňimos a Za obra de muchos de estos artistas, es evidente que dicha visibilidad se debe, justa

mente, aZ contenido de mitos, ritos,jormas y cuerpos de origen indígena. Basta citar a GracieZa Iturbide (Mex), 

Luis GonzdZez PaZma (Guat), o Mario Cravo Neto (Bra), pam dar prueba de ello. No creo que suceda aZgo 

parecido en Za Argentina, puesto que si bien eZ 50% de Za pobZación tiene míces indígenas, existen muy pocos 

grupos que mantienen sus tmdiciones, y de hecho, el sector de Za sociedad que puede acceder a Za educación y 

Zas medios necesarios para formarse en Zas artes, es mayoritariamente descendiente de europeos, sin ninguna 

conexión con Zas grupos indígenas. Hay, sí, aZgunos casos de reporteros, que se han acercado a las comunidades 

Wichis, Tobas o Mapu ch es, (Daniel Muchuit, Dany Yako) para relatar sus penurias actuales, pero no creo que 

alcancen a dar cuenta de Zas "raices" de estos pueblos. 

6. Prefieres más la fotografía artistica, la periodística o la documental? Y porqué? 

No tengo preferencia. Puedo invoZucrarme y disfrutar en cuaZquiera de esas disciplinas, e incluso en otras. 

dSon mis series "Cosas que no quieren morir", "Dípticos de Zos Buenos Aires", "Not Your New York", o "Buenos 

Aires con ojos extmnjeros" obras artísticas, periodísticas, documentaZes, o todo eso junto? 

7. Qué escritores de la America Latina sen tus favoritos? 

l-Jorge Luis Borges. 

2- Jorge Amado, Gabriel Garda Márquez, AbeZardo Castillo 

3- Isabel Allende, Guillermo Martínez, PabZo de San tis, Laura Restrepo 

8. Piensas que hay alguna relacion entre la fotografía y literatura? 

Absolutamente. 



9. Quales son las mas grandes ventajas de la fotografía latinoamericana en comparacion con la fotografía 

europea? 

No veo ventajas, cada una tiene sus características, aunque incluso a veces es difícil de definir: dDino Bruz

zone es un fotógrafo latinoamericano?dChema Madoz, es un fotógrafo europeo? 

10. Quáles son tus favoritos symbolos en la fotografía? Y qué significan? 

No tengo preferencias en abstracto. La luz, una cita, un color, una forma. 

ll. Como percives el machismo y si ha influido en tu trabajo? 

Nunca trabajé sobre el tema. 

12. Como se refleja la idea de Utopia-Paraíso en el arte? 

No 10 sé, podría ser tema de un ensayo. No puedo sintetizar ninguna respuesta, y debería investigar antes de 

hacerlo. 

13. Porqué haces fotografías de color o de bIanco y negra? 

En estos momentos estoy trabajando en la serie "Buenos Aires con ojos extranjeros" donde se alternan foto

grafías en color y en bIanco y negra. Creo que es la mejor manera de retratar BA desde esta aproximación. 

14. Lo que pretendes son los mitos de estos días? 

Exito, Success. 


